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АНОТАЦІЯ 

 

Стауде В. А. Артроз крижово-клубових суглобів: патогенез, 

діагностика, прогнозування та лікування. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за 

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

Державна установа «Інститут патології хребта та суглобів імені професора 

М. І. Ситенка Національної академії медичних наук України». Харків, 2020. 

Артроз крижово-клубових суглобів (ККС) проявляється поперековим 

або тазовим болем, диференціація якого з клінічними проявами 

остеохондрозу поперекового відділу хребта ускладнена. Визнано, що саме 

ККС є джерелом поперекового болю у 53 % хворих, а попереково-тазового 

болю (ПТБ)— в 10-27 % пацієнтів. Невизначеність діагностичних критеріїв 

артрозу ККС призводить до низької ефективності його лікування зі 

збереженням стійкого больового синдрому, обмеженням рухової активності 

тулуба та нижніх кінцівок як у статиці, так і під час ходьби. Основною 

причиною цього болю є порушення опороспроможності ККС. Основними 

чинниками, які впливають на опороспроможність ККС, є асиметрія ширини 

суглобових щілин ККС, нахил крижі, таза у фронтальній площині, ротація 

крижі, нижньосегментарний гіперлордоз, наявність в анамнезі операції 

спондилодезу на рівні LV–SI, порушення координованого м’язового 

скорочення та виникнення ентезопатій зв’язок стабілізаторів ККС.  

Метою дослідження було удосконалити діагностику, встановити 

критерії прогнозування перебігу та розробити систему відновного лікування 

артрозу ККС на підставі розробленої концепції сано- та патогенезу 

захворювання.  

Модель сано- та патогенезу артрозу ККС розроблено на підставі 

виявлених закономірностей та ступеню впливу різних чинників на 

опороспроможність суглоба. Використані методи: клінічний; 
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рентгенометричний; концептуальне та математичне моделювання; 

електрофізіологічні методи обстеження хворих; статистичний. 

Проведений ретроспективний аналіз 274 історій хвороби пацієнтів, 

яким виконано спондилодез хребтового рухового сегмента LV–SІ з приводу 

поперекового остеохондрозу. У дослідження включено 78 історій хвороби, із 

них 36 — пацієнтів, які повторно звернулися з приводу ПТБ протягом 

перших 6 міс. після операції (група 1) і 42 – через рік і більше (група 2).  

У термін понад 1 року після операції у пацієнтів 2 групи визначено 

істотний прогрес дегенеративних змін ККС на передньо-задніх 

рентгенограмах: статистично значуще прогресування субхондрального 

склерозу — у 95,2 %, розвиток остеофітів (виникнення додаткових і 

збільшення наявних) — у 40,4 %. Кісткові містки додатково з'явилися у 

14,3 % хворих, збільшення наявних проявилося у 54,8 %.  

Проведено проспективне дослідження 101 пацієнта з артрозом ККС, 

яких розподілили на дві групи: 1-а — 50 осіб, 2-а — 51. Критеріями 

включення у дослідження були: локалізація болю в ділянці spinae ilica 

posterior superior, який іррадіює в пах, сідниці або стегно; анамнез болю 

понад 3 міс.; безуспішність консервативного лікування; позитивних 4 і 

більше з 6 провокативних тестів (Stork, ASLR від 1 до 5 балів, Fortin, 

блокування ККС з положення лежачи – сидячи, Gaenslen, поштовху). 

Усім пацієнтам і волонтерам виконували функціональну 

рентгенографію й у фронтальній площині вимірювали кути нахилу крижі й 

таза, ротації крижі; ширину суглобових щілин ККС у трьох відділах — 

вентральному, медіальному, дорсальному. Пацієнтам 2-ї групи додатково 

виконана рентгенографія за вказаною методикою після консервативного 

лікування. 

За допомогою кластерного аналізу пацієнтів 1-ї групи розділили на 4 

рентгенометричні кластери. Кластер 1 характеризувався високим ступенем 

асиметрії суглобових щілин ККС у вентральному відділі, невеликою — в 

медіальному і дорсальному. Кластер 2 характеризується невеликою 
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асиметрією ширини суглобової щілини ККС у всіх відділах. У кластері 3 

виявлено велику асиметрію в медіальному відділі суглобових щілин, 

невелику в дорсальному. Для кластера 4 притаманною була велика асиметрія 

в дорсальному відділі та мінімальна — у вентральному і медіальному. 

Математично несприятливий прогноз виявився для в пацієнтів 1-го, 3-го, 4-го 

кластерів. Групою порівняння рентгенометричних параметрів крижі й таза у 

фронтальній площині була група волонтерів 1, яку склали 36 осіб.  

За допомогою ROC-аналізу визначено, що рівень асиметрії ширини 

суглобових щілин в 1,0 мм є найкращим поєднанням чутливості (0,155) і 

специфічності (0,36 = 1 - 0,064) між волонтерами та пацієнтами. 

Додатково у пацієнтів 1-ої групи визначали дегенеративні зміни. 

Найбільш типовою комбінацією дегенеративних змін у хворих всіх кластерів 

була наявність нерівномірності суглобової поверхні, субхондрального 

склерозу й остеофітів у ділянці суглобових щілин ККС.  

У нашому дослідженні в пацієнтів найбільш сприятливого як з позицій 

математики, так і біомеханіки, кластера 2, виявлено найбільшу частоту 

виникнення остеофитів: з обох боків — 55 %, з одного — 25 %, кісткових 

містків з одного боку — 30 %. 

На рентгенограмах в сагітальній площині вимірювали:1) кут 

поперекового лордозу (LL) за методом Cobb; 2) сегментарний лордоз LІV–LV, 

LV–SІ; 3) кут Альбрехта; 4) кут нахилу краніальної пластинки крижі (SS). 

Групою порівняння взаємозв’язку рентгенометричних параметрів 

крижі і таза у фронтальній площині та поперекового лордозу була група 

волонтерів 2. Цю групу склали 26 осіб.  

У пацієнтів усіх рентгенометричних кластерів спостерігали 

сегментарний гіперлордоз LV–SI  кластер 1 — 17,3°; 2 — 18,6°; 3 — 17,2°; 

4 — 15,6°; волонтери — 12,2°). 

У пацієнтів 1, 3, 4-го рентгенометричних кластерів визначено 

згладжений поперековий лордоз (середні величини поперекового лордозу LL 

склали відповідно 40,7°; 37,2°; 43,5°). При цьому у пацієнтів найбільш 
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сприятливого рентгенометричних кластера 2, середнє значення поперекового 

лордозу LL (49,3°) було таке саме, як у волонтерів (48,3°).  

У 50 пацієнтів 1-ї групи реєстрували поверхневу міограму наступних 

м’язів: m. erector spinae, m. gluteus medius, m. abdominis obliqus, m. rectus 

femoris, m. biceps femoris.  

Аналіз попарних відмінностей значень виділених показників 

біоелектрична активність (БЕА) м'язів з групою умовної норми в межах 

кластерних типів повністю відповідав характеристикам кластерів з позицій 

дисфункції ККС: найбільшу розбіжність з нормальними показниками БЕА 

мали пацієнти 4-го кластера, потім пацієнти 3-го, далі – 1-го. У пацієнтів 2-го 

кластера не виявлено відмінностей від показників умовної норми. 

Локалізація болю достовірно впливала на показники БЕА m.m. gluteus, m. 

erector spinae у пацієнтів 1-го та 2-го кластерів. У пацієнтів 3-го і 4-го 

рентгенометричних кластерів БЕА м'язів стабілізаторів ККС не залежала від 

сторони локалізації болю. Групою порівняння була група волонтерів 1 (36 

осіб).  

Були вивчені рентгенометричні параметри 2-ї групи пацієнтів (51 

особа) з тривалими ПТБ і артрозом ККС до та після консервативного 

лікування. Курс консервативного лікування включав масаж, підводне 

витягнення за розробленою методикою, розроблену селективну і симетричну 

гімнастики. Пацієнтам, у яких нахил крижі перевищував 1°, призначали для 

вирівнювання її основи устілку під п’ятку, підібрану за методикою R. E. 

Irwin. Додатково проведено порівняння всіх показників після проведеного 

лікування з показниками 2 групи волонтерів (26 осіб). 

У пацієнтів усіх рентгенометричних кластерів із артрозом ККС після 

консервативного лікування зафіксовано вирівнювання ширини суглобових 

щілин, значне зменшення нахилу таза, крижі, ротації крижі у фронтальній 

площині та зменшення сегментарного лордозу LIV–LV, LV–SІ.  

Із 101 пацієнта з артрозом ККС була відібрана 3-тя група, до якої 

увійшло 56 осіб. Цим пацієнтам оцінювали біль за візуальною аналоговою 
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шкалою (ВАШ) та результатами клінічних тестів до та після консервативного 

лікування.  

Аналізуючи результати функціональних тестів, виявили для пацієнтів 

1-3-го кластерів стійку позитивну динаміка клінічної картини та зникнення 

болю, для пацієнтів кластера 4 найнижчим був відсоток відносної динаміки 

(88,7 %) та нестійкий клінічний результат. Усі пацієнти кластера 4 повторно 

звернулись з ПТБ у терміни 2-4 міс.  

На математичній моделі доведено, що асиметрія ширини суглобових 

щілин ККС, нахил таза, крижі, ротація крижі у фронтальній площині, 

нижньосегментарний гіперлордоз супроводжуються перевантаженням 

елементів ККС і зміною його опороспроможності. 

Розроблено модель сано- и патогенезу артрозу ККС. Кумулятивна 

мікротравма, травма, дегенерація елементів ККС викликає «субкритичні» 

ушкодження зв'язок стабілізаторів ККС. Це спричинює зміну положення 

крижі й тазових кісток. Усі ці фактори призводять до ушкодження 

розташованих у зв’язках ККС механорецепторів, які дають спотворені 

сигнали в систему нервово-м’язового контролю, що буде обумовлювати 

спотворений патерн м’язової відповіді, порушення синхронізації активації 

окремих м’язів. Це буде також призводити до функціонального блоку і 

нестабільності ККС та супроводжуватись хронічним запаленням тканин і 

хронічним болем. Розвиток артрозу ККС буде відображати асиметрія ширини 

суглобових щілин ККС, нахил крижі, таза у фронтальній площині, ротація 

крижі, нижньосегментарний гіперлордоз, наявність в анамнезі операції 

спондилодезу на рівні LV–SI. Це супроводжується такими дегенеративними 

змінами елементів ККС, як звуження ширини суглобових щілин, розвитком 

субхондрального склерозу, остеофітів, кісткових містків, осифікацією 

зв'язок, нерівномірністю суглобової поверхні.  

Розроблено методику діагностики артрозу ККС, яка містить у собі дані 

клінічного обстеження та функціональної рентгенографії. На підставі 

результатів кластерного аналізу визначено найбільш несприятливий 
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рентгенометричний кластер. Це кластер 4, для якого була характерна велика 

асиметрія ширини суглобових щілин в дорсальному відділі (понад 1 мм), 

невелика — в медіальному та вентральному (менше ніж 1 мм). При цьому 

доведено, що показники асиметрії пацієнтів, віднесених до 4-го кластера, 

відрізнялися від аналогічних показників всіх інших кластерів на статистично 

значущому рівні. При консервативному лікуванні у цих хворих була нестійка 

динаміка клінічної картини та в терміни від 2 до 4 міс. хворі звернулись 

повторно з ПТБ. На підставі цих фактів пацієнтам 4 кластера слід 

прогнозувати та пропонувати хірургічне лікування.  

Наукова новизна отриманих результатів. Уперше розроблена 

концепція генезису артрозу крижово-клубового суглоба. Уперше досліджені 

особливості пасивної стабілізації крижово-клубового суглоба за умов нахилу 

таза, крижі, асиметрії ширини суглобових щілин у фронтальній площині та 

різних варіантів поперекового лордозу в сагітальний площини за допомогою 

математичного моделювання. Використання розробленої концепції сано- та 

патогенезу артрозу крижово-клубового суглоба дозволить побудувати нове 

коректне уявлення про механізми його розвитку та перебігу. Уперше 

математично обґрунтовано виникнення таких функціональних деформацій 

таза, як «скручений» і «нахилений» таз. Уперше розроблена патогенетична та 

клініко-рентгенологічна класифікація артрозу крижово-клубового суглоба. 

Уперше визначені рентгенометричні критерії прогнозування перебігу артрозу 

крижово-клубового суглоба.   

Практичне значення отриманих результатів. Використання в 

клінічній практиці розроблених прогностичних критеріїв забезпечить лікарів 

вірогідним прогнозуванням перебігу захворювання з оптимізацією 

лікувальної тактики. Створення патогенетично обґрунтованої системи 

відновного лікування дасть змогу покращити результати лікування цієї 

чисельної категорії хворих. Уперше досліджені рентгенометричні параметри 

крижі, таза та поперекового лордозу у хворих на артроз крижово-клубового 

суглоба за допомогою функціональної рентгенометрії.  
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SUMMARY 

 

Staude, V. A. Arthrosis of the sacroiliac joints: pathogenesis, diagnosis, 

prognosis and treatment. – Qualification research work printed as a manuscript. 

Dissertation for the degree of Doctor of Medical Sciences following 

specialty 14.01.21 – Traumatology and Orthopedics (222 – Medicine). – SI 

«Sytenkо Institute of Spine and Joints Pathology National Academy of Medical 

Sciences of Ukraine», Kharkiv, 2020. 

The arthrosis of the sacroiliac joints (SIJ) manifested by lumbar or pelvic 

pain, the differential diagnosis with the clinical manifestations of the lumbar 

osteochondrosis is difficult. SIJ is the source of lumbar pain in 53% of patients, 

and lumbar-pelvic pain in 10-27% of patients. Uncertainty of diagnostic criteria 

SIJ arthrosis leads to low effectiveness of its treatment with persistent pain 

syndrome, limitation of the trunk and lower extremities movements in statics and 

during walking. The main cause of this pain is a decreasing SIJ ability to keep and 

to transfer vertical loading. The main factors, which affect the SIJ function, are 

asymmetry of the SIJ gaps width, the inclination of the sacral base, pelvis in the 

frontal plane, rotation of the sacrum, lower segmental hyperlordosis, the history of 

LV–SI fusion, violation controlled muscle activation, enthesopathies of the 

ligaments stabilizers of SIJ. 

The main purpose of the study was to improve the diagnosis, establish 

criteria for predicting development SIJ arthrosis, to develop a system of 

rehabilitation treatment on the basis of the improved concept of sano- and 

pathogenesis of the disease. 

The model of sano- and pathogenesis of SIJ arthrosis was developed on the 

basis of revealed degree of influence of every factor on the SIJ function. For this 

purpose the following methods were used: clinical; X-ray; conceptual and finite 

element modeling; investigation of muscle bioelectrical activity; statistical. 
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A retrospective analysis of X-rays of 274 patients with LV–SI fusion with lumbar 

osteochondrosis was performed. The study included X-rays of 78 patients, 

including X-rays of 36 patients who had recurrent lumbar-pelvic pain within the 

first 6 months after surgery (group 1) and X-rays of 42 patients , who had recurrent 

lumbar-pelvic pain  a year or more after LV–SI fusion (group 2). 

In patients of group 2, there was significant progress of degenerative 

changes in SIJ on the anterior-posterior X-rays. There were significant progression 

of subchondral sclerosis in 95.2 % of patients, development of osteophytes 

(occurrence of additional and increase of existing ones) in 40.4%. Bone bridges 

additionally appeared in 14.3 % of patients, an increase of existing ones was 

manifested in 54.8 %. In 69% of patients there was a negative dynamics. 

A prospective study of 101 patients with SIJ arthrosis was performed. 

Patients were selected according to the recommended «European guidelines for the 

diagnosis and treatment of pelvic girdle pain» protocol of clinical diagnostic 

examination. The inclusion criteria were: localization of pain in the spinae ilica 

posterior superior area, which radiates to the groin, buttocks, or thigh, history of 

pain over 3 months, the failure of previous conservative treatment, positive 4 or 

more of 6 provocative tests. These tests were: a) Stork test; b) ASLR test from 1 to 

5 points; c) Fortin test; d) the test of SIJ block from a lying to sitting position; 

e) Gaenslen test; e) push test. 

All patients and volunteers were examined with functional X-ray. We 

measured on frontal plane X-rays: 1) the inclination of the sacrum; 2) the angle of 

inclination of the pelvis; 3) the angle of rotation of the sacrum; 4) the SIJ gaps 

width, which was measured in three parts: ventral (a); medial (m); dorsal (d). 

All 101 patients with SIJ arthrosis were divided into two groups. 

The first group consisted of 50 people, the second group – 51 people. 

Patients of the 2-nd group were examined with X-rays additionally after 

conservative treatment. 

Using cluster analysis, patients of group 1 were divided into 4 X-ray 

clusters. 
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Patients of cluster 1 have a high degree of asymmetry of the SIJ gaps width 

in the ventral part, small asymmetry in the medial and dorsal parts. Patients of 

cluster 2 have a small asymmetry of the SIJ gaps width in all parts. Patients of 

cluster 3 have a large asymmetry of the SIJ gaps width in the medial part, small in 

the dorsal. Patients of cluster 4 are have a large asymmetry of the SIJ gaps width in 

the dorsal part, minimal in the ventral and medial parts. Patients of 1-st, 3-rd, 4-th 

clusters have mathematically unfavorable prognosis. 

The comparison group for the X-ray parameters of the sacrum and pelvis in 

the frontal plane was a group of volunteers 1, consisting of 36 people. 

Using the ROC curve, it was determined that the SIJ gaps width asymmetry 

of 1.0 mm was the best combination of sensitivity (0.155) and specificity (0.36 = 

1 – 0.064) between volunteers and patients. 

Additionally, on frontal plane X-rays in patients of group 1 degenerative 

changes were diagnosed. The most typical degenerative changes in patients of all 

clusters were irregularity of the articular surface, subchondral sclerosis, and 

osteophytes in the area of the SIJ gaps. 

In our study, patients of cluster 2, most favorable on mathematical and 

biomechanical points of view, have the highest percentage of osteophytes: on both 

sides – 55 %, on the one – 25 %, bone bridges on the one side – 30 %.  

On the X-rays in the sagittal plane we measured: 1) the angle of the lumbar 

lordosis (LL) by the Cobb method; 2) segmental lordosis LIV– LV, LV–SI; 

3) Albrecht angle; 4) the angle of inclination of the cranial plate of the sacrum 

(SS). 

A comparison group for the X-ray parameters of the sacrum, pelvis and 

lumbar lordosis was group of volunteers 2. This group consisted of 26 people. 

Patients of all X-ray clusters have segmental LV–SI hyperlordosis (cluster 

1 – 17.3 °, 2 – 18.6 °, 3 – 17.2 °, 4 – 15.6 °, volunteers – 12.2 °). 

Patients of 1, 3, and 4 X-ray clusters have flattened lumbar lordosis (mean 

lumbar lordosis LL was 40.7 °, 37.2 °, 43.5 °). Patients of the most favorable X-ray 

cluster 2 have the mean lumbar lordosis LL (49.3 °). It was the same as the 
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volunteers one (48.3 °).  

Bioelectrical activity (BEA) of m. erector spinae, m. gluteus medius, m. 

abdominis obliqus extrnus, m. rectus femoris, m. biceps femoris of 50 patients of 

group 1 was investigated with superficial electromyography. 

Analysis of selected indices of BEA of muscles differences with indices of 

BEA of muscles of volunteer group within the cluster types completely 

corresponded to the characteristics of clusters from the positions of SIJ 

dysfunction. The greatest discrepancy with the normal indices of BEA of muscles 

was in patients of the 4-th cluster, then patients of the 3-rd, and then patients of the 

1-st cluster. Patients of the 2-nd cluster had not differences from the indices of 

BEA of muscles of volunteer. Pain localization significantly influenced BEA m.m. 

gluteus, m. erector spinae in patients of cluster 1 and 2. 

In patients of 3-rd and 4-th X-ray clusters, the BEA muscle of the SIJ 

stabilizers was independent from the side of pain localization. The comparison 

group was a volunteer group 1 (36 people). 

X-ray parameters of groups 2 of patients (51 people) with prolonged low 

back and pelvic pain and SIJ arthrosis were studied before and after conservative 

treatment. 

All patients underwent a course of conservative treatment, which included 

massage, underwater traction according to the developed method, developed 

selective and symmetrical gymnastics. Patients with sacral base tilt greater than 1 ° 

were assigned to equalize the base of the sacrum with a heel, selected by the 

method of R. E. Irwin. 

Additionally, there was a comparison of all X-ray parameters after 

treatment with the same ones of volunteer group 2 (26 people). 

Patients of all X-ray clusters with SIJ arthrosis after conservative treatment 

have the alignment of the SIJ gaps width, a significant decrease of the pelvis and 

sacrum tilt, rotation of the sacrum in the frontal plane and reduction of segmental 

lordosis LIV–LV, LV–SI. Of the 101 patients with SIJ arthrosis, there was selected 

a third group, consisting of 56 people. These patients were examined by visual 
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analogue scale (VAS) pain and clinical test results before and after conservative 

treatment. 

Analyzing the results of the functional tests, we found that patients of the 

1-3 cluster have stable positive dynamics of the clinical tests and the disappearance 

of pain. Patients of cluster 4 have the lowest percentage of relative dynamics 

(88.7 %) and unstable clinical result. All patients of cluster 4 returned with SIJ 

pain within 2-4 months. 

By the mathematical model it was proved that the asymmetry of the SIJ gap 

width, the pelvis and the sacrum tilt, the rotation of the sacrum in the frontal plane, 

the lower lumbar segmental hyperlordosis are accompanied by an overloading of 

the SIJ elements and a change SIJ function.  

A model of the sano- and pathogenesis of SIJ arthrosis was developed. 

Cumulative micro-trauma, trauma, degeneration of SIJ elements causes 

"subcritical" damage to the SIJ stabilizer ligaments. This is a cause of the sacrum 

and pelvic bones position change. 

All these factors are the cause of the mechanoreceptors damage, located in 

the SIJ ligaments. Damaged mechanoreceptors give incorrect signals to the 

neuromuscular control system, which will cause a incorrect muscle response 

pattern, incorrected synchronization of muscles activation. It will also lead to 

functional SIJ block or instability. Chronic tissue inflammation and chronic pain 

will be accompanied it. 

The asymmetry of the SIJ gaps width, sacral base and pelvis tilt in the 

frontal plane, rotation of the sacrum, the low lumbar segmental hyperlordosis, 

history of spinal fusion surgery at LV–SI level will reflect the development of SIJ 

arthrosis. Degenerative changes, such as narrowing the joint gaps width, the 

development of subchondral sclerosis, osteophytes, bone bridges, ossification of 

the ligaments, unevenness of the articular surface are accompanied SIJ arthrosis. 

A technique for the diagnosis of SIJ arthrosis was developed. This 

technique included clinical examination data and functional X-ray data. Based on 

the results of the cluster analysis, the most unfavorable X-ray cluster was 
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determined. This is cluster 4. Patients of this cluster have large asymmetry of joint 

gaps width in the dorsal part (greater than 1 mm.), small asymmetry in the medial 

and ventral parts (less than 1 mm.). 

It was proved, that the asymmetry indices of 4 cluster patients differed 

from similar indices of all other clusters at a statistically significant level. In 

conservative treatment, these patients had unstable dynamics of the clinical tests 

and within 2 to 4 months patients returned with SIJ pain. Based on these facts, 

patients of cluster 4 should be predicted and offered surgical treatment. 

Scientific novelty of the obtained results. The concept of genesis of the 

arthrosis of the sacroiliac joint was first developed. For the first time the features of 

passive stabilization of the sacroiliac joint at the pelvis and sacral base tilt, 

asymmetry of the SIJ gap width in the frontal plane and various variants of lumbar 

lordosis in the sagittal plane were investigated using mathematical modeling. The 

use of the developed concept of sano- and pathogenesis of the arthrosis of the 

sacroiliac joint will allow to create a new correct idea of the mechanisms of its 

development and course. 

For the first time the occurrence of such functional deformations of the 

pelvis as "twisted" and "tilted" pelvis is mathematically proved. Pathogenetic and 

clinical-radiological classification of the arthrosis of the sacroiliac joint was first 

developed. Radiographic criteria for predicting the course of the SIJ arthrosis have 

been determined for the first time. 

The practical significance of the obtained results. The use of developed 

prognostic criteria in clinical practice will provide physicians with a reliable 

prediction of the disease course with optimization of therapeutic tactics. Creating a 

pathogenetically bound system of rehabilitation will improve the treatment 

outcomes of this number of patients. X-ray parameters of the sacrum, pelvis, and 

lumbar lordosis were studied for the first time in patients with SIJ arthrosis using 

functional X-ray. 

Key words: arthrosis, sacroiliac joint, sacral base tilt, pelvis tilt, asymmetry 

joint gaps width, bioelectrical muscle activity, ligaments, symmetrical gymnastic.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, 

СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 

БЕА – біоелектрична активність 

ВАШ – візуальна аналогова шкала 

ВООЗ – всесвітня організація охорони здоров’я 

ДЗПВХ – дегенеративні захворювання поперекового відділу хребта 

ДЧ – діагностична чутливість 

ЕМГ – електроміографія 

ЗПС – загальна потужність спектру 

ККС – крижово-клубовий суглоб 

КТ – комп’ютерна томографія 

МРТ – магнітно-резонансна томографія 

МЧС – медіана частоти спектру  

НДС – напружено-деформований стан 

НЛРМЧ – нахил лінії регресії медіани частоти  

ПТБ – попереково-тазовий біль 

СКЗФ – середнєквадратичне значення функції  

СМЧ – стартова медіана частоти 

СПС – середня потужність спектру 

СЧС – середня частота спектру 

ХРС – хребтово-руховий сегмент 

ХТБ – хребтово-тазовий біль 

ЦНС – центральна нервова система 

ШЗМ – швидкість зміни медіани частоти 

ШПМ – ширина полумаксимума спектру 

LB – латеральна гілка крижово-горбової зв’язки  

PSIS – рosterior superior iliac spine 

SB – верхня гілка крижово-горбової зв’язки 

SS – крижово-остьова зв’язка (lig. sacrospinale) 

ST – крижово-горбова зв’язка (lig. sacrotuberale) 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження 

Артроз крижово-клубових суглобів (ККС) проявляється поперековим 

або тазовим болем, диференціація якого з клінічними проявами 

остеохондрозу поперекового відділу хребта ускладнена [105, 124, 259, 366]. 

Визнано, що саме ККС є джерелом поперекового болю у 53 % хворих [259, 

366], а попереково-крижового болю — в 10-27 % пацієнтів [59]. 

Невизначеність діагностичних критеріїв артрозу ККС призводить до низької 

ефективності його лікування із збереженням стійкого больового синдрому 

(нерідко із порушенням сну), обмеженням рухової активності з розвитком 

анталгічних установок тулуба та нижніх кінцівок і порушеннями 

ортопедичного статусу як у статиці, так і під час ходьби [124], тривалою 

непрацездатністю [59], зниженням якості життя та соціальною дезадаптацією 

хворих.  

Клініко-рентгенологічної класифікації артрозу ККС не існує. Найбільш 

вдалою класифікацією, яку можливо застосовувати для артрозу ККС є 

класифікація Kirkadly–Willis. Вона описує «дегенеративний каскад» у 

хребтовому руховому сегменті (ХРС) та визначає такі стадії дегенеративних 

змін: дисфункція, нестабільність і рестабілізація ХРС [191]. 

Випадки клінічно значущих проявів уражень ККС (за винятком 

сакроілеітів, гострих травм і пухлин) розцінюють як гостру або хронічну 

дисфункцію суглобів, яка пов’язана із порушенням біомеханіки без 

структурних змін компонентів суглобів [72б 116]. Останнє уявляється 

сумнівним, оскільки порушення функції суглоба супроводжується змінами 

механохімії біополімерних макромолекул матриксу з порушеннями трофіки 

сполучної тканини та розвитком у ній структурних змін [317]. 

Єдина концепція діагностики та лікування хворих із ураженнями ККС 

також відсутня [170]. Діагностична специфічність клінічних симптомів 

визнається недостатньою [93]. Найбільш вірогідною діагностичною ознакою 
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вважають внутрішньосуглобові блокади ККС [206], хибнопозитивні 

результати яких сягають 54 % [178]. У лікуванні таких хворих добрі 

результати показала радіочастотна денервація суглобів [127, 147, 182], проте 

дані про контрольовані дослідження результатів нейротомій, як і 

внутрішньосуглобового введення ліків, суперечливі [81, 216, 371].  

Невисока надійність діагностичних критеріїв і, як наслідок, низька 

ефективність стандартних методів лікування артрозу ККС пов’язані з їхніми 

анатомо-біомеханічними особливостями, коли поперекові та тазові больові 

синдроми можуть формуватись як первинно, за умов ураження 

безпосередньо ККС, так і повторно, внаслідок змін розташування ланок в 

кінематичному ланцюгу «поперековий відділ хребта – таз» зі зміною величин 

поперекового лордозу (як загального, так і сегментарного), інклінації крижі, 

натягнення суглобових капсул та зв’язок. 

Традиційно вважалось, що стабілізація ККС відбувається пасивно, за 

участю скелета — за аналогією класичної кам’яної арки — та натяганням 

суглобової капсули і зв’язкового апарата, що забезпечує значну 

резистентність до вертикальних навантажень [306]. Проте досить не 

з’ясовано, якою частиною суглобів сприймаються основні навантаження і, 

відповідно, які структурні елементи суглоба мають найбільшу механічну 

жорсткість. Найбільш опороспроможною розглядають екстраартикулярну 

частину крижі, а саме крижово-горбову зв’язку [306], та інтраартикулярну 

частина, причому в останній основними пасивними стабілізаторами 

виступають вентральні і дорсальні крижово-клубові та міжкісткові зв’язки, 

або ж клубово-поперекова (своєю клубово-крижовою частиною) зв’язка 

[274].  

У дослідженнях in vivo та in vitro доведено, що у фіксації суглобів 

беруть участь м’язи тулуба та нижніх кінцівок. Проте єдиного погляду на 

характер активної стабілізації ККС також немає. Зокрема, одні автори як 

блокувальні розглядають поперечно орієнтовні м’язи (поперечний, зовнішній 

косий і внутрішній косий м’язи живота, грушоподібний і великий сідничний 
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м’язи), об’єднуючи їх у власний м’язовий корсет ККС [306, 310, 311]. Але в 

результаті 3D комп’ютерного моделювання вертикальних навантажень на 

ККС показано, що хоча поперечно орієнтовні м’язи (особливо середній та 

малий сідничний, а також грушоподібний) і активуються, що збільшує сили 

компресії між кістками таза й крижі, проте не сприяють достатній 

стабілізації, оскільки їхня сумарна сила через суглоби діє головним чином у 

вертикальному напрямку. Як активні стабілізатори виступають насамперед 

поперечний м’яз живота і м’язи тазового дна (куприковий, клубово-

куприковий та лобково-куприковий) [269]. Фіксуючу дію цих м’язів 

підтверджено також in vivo [275, 285].  

Існує ще одна думка, згідно з якою жорсткість ККС зростає під час 

активації великого сідничного, двоголового м’яза стегна та випрямляча 

хребта, причому скорочення великого сідничного м’яза супроводжується 

вірогідною коактивацією інших двох м’язів. Коактивація відбувається і між 

глибоко розташованими поперечним м’язом живота та багатороздільним 

м’язом, що може підвищувати попереково-тазову стабільність [340]. 

Участь у фіксації ККС окремих м’язів може бути зумовлена 

анатомічними особливостями їх розташування. Зокрема, великий сідничний і 

найширший м’яз спини частково з’єднуються із заднім листком 

грудопоперекової фасції, створюючи компресійні сили, які діють 

перпендикулярно ККС. Двоголовий м’яз стегна та великий сідничний 

прикріплюються до крижово-горбової зв’язки [341, 357], а сухожилковий 

апоневроз м’яза-випрямляча хребта щільно з’єднується з крижами та задніми 

поверхневими зв’язками ККС [354]. Отже, активація цих м’язів впливатиме 

на натягнення визначених зв’язок ККС, і за певних умов, зокрема, 

міотонічних синдромів із постійним перенапруженням м’язово-сухожилково-

зв’язкового апарата, призводити до порушення регуляції їх тензо- і 

механорецепторів, активації ноцицептивних рецепторів і виникнення 

суглобового болю [265]. Надмірне натягнення добре інервованих зв’язок 

ККС може бути причиною позасуглобових больових синдромів [307]. 
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Навантаження зв’язок ККС перерозподіляється також залежно від 

величини інклінації крижі – позиційного параметру хребтово-тазового 

балансу. Остання визначає глибину поперекового лордозу, його протяжність 

(кількість лордозованих хребців) та позицію вершини і, відповідно, характер 

навантаження поперекових сегментів. Проте взаємний вплив цих позиційних 

параметрів хребтово-тазового балансу не висвітлений.  

За умов заднього нахилу крижі зменшується навантаження крижово-

горбової зв’язки з відповідним збільшенням натягнення крижово-

поперекової та клубово-поперекової зв’язок [341]. Остання своєю клубово-

крижовою частиною водночас обмежує рухомість ККС і LV–SI сегмента 

[275]. Горизонталізація крижі супроводжується зменшенням кісткового 

компонента опорності ККС [269] з відповідним збільшенням навантаження 

на м’якотканинний апарат суглобів, проте характер таких змін не 

досліджений.  

Перевантаження клубово-поперекової зв’язки вірогідно пов’язано з 

нижньопоперековим болем [274, 307]. Зміна натягнення клубово-крижової 

зв’язки супроводжується зміною напруження в крижово-остистій та 

крижово-горбовій зв’язках, які також прикріплюються до крижі, а іншим 

кінцем фіксовані до таза. З іншого боку, зміна натягнення клубово-крижової 

зв’язки може призводити до ураження попереково-крижових зв’язок і 

сухожилків паравертебральних м’язів [54, 160], що може стати фактором, 

який ініціює патогенетичні зміни в нижньопоперекових ХРС. Проте 

біомеханічні ситуації, пов’язані зі змінами навантажень у кінематичному 

ланцюгу «поперековий відділ хребта – крижі – крижово-клубові суглоби» за 

різних варіантів поперекового лордозу, не досліджені. 

Клінічна картина артрозу ККС в літературі представлена вельми 

варіабельними та часто суперечливими проявами, особливо стосовно 

локалізації болю. Біль може бути тільки місцевим, у ділянці ККС [59, 366], у 

нижньопоперековому відділі хребта [105]; поєднуватись із болем у паховій 

області та промежині [63, 102, 351, 363], або відмічається лише відбитий біль 
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лише до колінного суглоба та стопи [337, 371]. Наведено поодинокі клінічні 

випадки нетримання сечі через порушення нейром’язового контролю м’язів 

тазового дна внаслідок хронічного крижово-клубового болю [259]. 

Така варіабельність клінічної симптоматики ураження ККС може бути 

зумовлена різними джерелами болю. Суглобова капсула та зв’язки можуть 

продукувати як місцевий, так і склеротомний біль, причому локалізація 

останнього залежить від того, тригерні зони якої конкретно зв’язки 

активовані. Джерелами болю можуть бути і м’язи: грушоподібний – у разі 

ураження крижово-остистої зв’язки, великий сідничний – крижово-горбової, 

випрямляч хребта – задніх поверхневих зв’язок ККС. Зв’язки крижово-

клубового суглоба, зокрема, клубово-поперекові та клубово-крижові, можуть 

продукувати місцевий і відбитий біль за умов попереково-крижового 

остеохондрозу. Причому територія болю в разі ірітації рецепторних полей 

капсули та зв’язок ККС подібна до локалізації склеротомного болю, який 

продукується з LIII–LIV, LIV–LV, LV–SI дуговідросткових суглобів [80]. Крім 

того, інсуфіцієнтність паравертебральної мускулатури та великих сідничних 

м’язів за умов поперекового остеохондрозу може призводити до 

функціональної недостатності ККС (гипо- або гипермобільності) зі зміною 

характеру натягнення зв’язок і суглобової капсули [168, 284]. 

Неспроможність ККС може виникати внаслідок обмеження рухомості 

нижньопоперекових хребтових сегментів за умов спондилоартрозу та гриж 

міжхребцевих дисків [105, 366]. Порушення функції ККС можуть 

розвиватись як за рахунок змін в самому суглобі, так і при рефлекторному 

м’язовому спазмі [352, 356, 358, 360]. Отже, взаємозв’язок структурно-

функціональних змін у поперекових ХРС у разі остеохондрозу та ККС 

потребує уточнення та систематизації. 

Зрозуміло, що за такого тісного анатомо-біомеханічного та 

функціонального зв’язку поперекового відділу хребта та ККС діагностика 

ураження останніх і диференціація клінічної симптоматики утруднена. 



28 

Дотепер не існують вірогідні клінічні діагностичні та диференціально-

діагностичні критерії артрозу ККС.  

Чисельні провокативні тести досліджують: рухомість ККС; позиційну 

симетрію безіменної кістки; напруження зв’язок ККС. Діагностична 

специфічність і сенситивність багатьох одиночних тестів невисока, але, за 

думкою деяких авторів, значно зростає в разі мультитестових досліджень [93, 

199, 321, 337, 351].  

Окремі дослідники визнають внутрішньосуглобові блокади за «золотий 

стандарт» діагностики дисфункції ККС [206]. Проте в більшості повідомлень 

докази їхньої діагностичної специфічності та вірогідності при 

контрольованих дослідженнях розцінюються як помірні, а докази 

терапевтичного ефекту – як обмежені [351]. Отже, потрібне розроблення 

нових специфічних і сенситивних діагностичних ознак ураження ККС. 

Рентгеноанатомічні зміни в ККС за умов артрозу не досліджені. 

Найбільш інформативним об’єктивним методом візуалізації компонентів 

ККС визнано магнітно-резонансну томографію (МРТ) та сонографію [279, 

351], проте відомості про характер таких змін поодинокі та недостатні, а дані 

про кореляцію з функціональними наслідками відсутні. Необхідне вивчення 

структурних змін уражень ККС з використанням методів променевої 

діагностики та їх взаємозв’язку з клінічною симптоматикою. 

Сучасна концепція лікування гострої та хронічної дисфункції ККС 

спрямована на усунення больових синдромів, переважно шляхом внутріш-

ньосуглобових блокад і радіочастотної денервації суглобів, ефективність 

яких у більшості спостережень розцінюється як недостатня [351].  

Відносно скромні результати усунення больових синдромів можна 

пояснити не лише невисокою лікувально-діагностичною специфічністю та 

вірогідністю вказаних інвазивних процедур і наявністю численної чутливої 

іннервації суглобової капсули та зв’язок ККС (гілки верхніх сідничних 

нервів, LIV, LV і SV нервів, а також задні гілки SI та SII нервів) з багатьма 

анастомозами [72, 130, 289, 348], а, насамперед, відсутністю патогенетично 
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обґрунтованої системи відновного лікування таких хворих із комплексною 

дією на механізми, які ініціюють розвиток артрозу ККС.  

Для усунення болю в разі ураження ККС все ширше використовують 

кінезотерапію [88, 118, 189, 209, 295, 333], проте її результати суперечливі. 

Потрібне розроблення нових способів діагностики та лікування больових 

синдромів і супутніх міотонічних реакцій із використанням постізометричної 

релаксації напружених м’язів і селективної лікувальної гімнастики.  

Таким чином, наукові дослідження з недостатньо вивченої проблеми 

артрозу ККС є актуальними. Найбільш перспективним є вивчення патогенезу 

захворювання, розроблення класифікації артрозу ККС, удосконалення 

діагностики, встановлення критеріїв прогнозування перебігу та створення 

системи відновного лікування. 

Мета дослідження  

Удосконалити діагностику, встановити критерії прогнозування 

перебігу та розробити систему відновного лікування артрозу крижово-

клубових суглобів на підставі розробленої концепції сано- та патогенезу 

захворювання. 

Завдання дослідження: 

1. Провести аналіз науково-медичної літератури та визначити сучасні 

тенденції в діагностиці, прогнозуванні та лікуванні артрозу крижово-

клубового суглоба. 

2. Провести ретроспективний аналіз структурних змін у крижово-

клубовому суглобі пацієнтів, яким через поперековий остеохондроз виконано 

операції спондилодезу на рівні LV–SI. 

3. Дослідити взаємозв'язок параметрів напружено-деформованого стану 

елементів крижово-клубових суглобів з факторами, які впливають на їхню 

функцію (нахил таза, крижі, асиметрія ширини суглобових щілин у 

фронтальній площині та поперековий лордоз у сагітальний) з використанням 

методу математичного моделювання. 
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4. Провести проспективний аналіз рентгенометричних параметрів 

крижі і таза у фронтальній площині та нижньопоперекового лордозу у хворих 

на артроз крижово-клубового суглоба. 

5. У хворих на артроз крижово-клубового суглоба провести 

проспективний аналіз структурних змін у ньому. 

6. Вивчити взаємозв'язок параметрів функціонального стану м’язів – 

стабілізаторів крижово-клубового суглоба та вертикального положення 

тулуба з рентгенометричними параметрами крижі і таза у хворих на артроз 

крижово-клубового суглоба. 

7. Розробити концептуальну модель сано- та патогенезу артрозу 

крижово-клубового суглоба. 

8. Розробити патогенетичну структурно-функціональну класифікацію 

артрозу крижово-клубового суглоба. 

9. Розробити алгоритм неінвазивної діагностики артрозу крижово-

клубового суглоба та встановити критерії прогнозування його перебігу. 

10. Розробити систему відновного лікування хворих на артроз крижово-

клубового суглоба на основі концептуальної моделі генезису, розробленої 

класифікації, удосконаленої діагностики, встановлення критеріїв перебігу та 

аналізу результатів лікування, провести клінічну апробацію та дослідити ії 

ефективність. 

Об’єкт дослідження – артроз крижово-клубових суглобів.   

Предмет дослідження – математична модель артрозу крижово-

клубових суглобів, рентгенометричні параметри крижі, таза, поперекового та 

нижньопоперекового лордозу, дегенеративні зміни елементів ККС, БЕА 

м’язів стабілізаторів ККС та вертикального положення тулуба, діагностика, 

класифікація, прогнозування перебігу та лікування артрозу ККС.  

Методи дослідження: клінічний; рентгенометричний; концептуальне 

та математичне моделювання з використанням методу кінцевих елементів; 

електрофізіологічні методи обстеження хворих (поверхнева електроміографія 

м’язів), статографічний; статистичний – описової статистики, множинного 
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кореляційного аналізу, послідовна прогностична процедура.  

Наукова новизна отриманих результатів 

Уперше розроблена концепція генезису артрозу крижово-клубового 

суглоба. Уперше досліджені особливості навантаження елементів 

кінематичного ланцюга «поперековий відділ хребта – крижово-клубовий 

суглоб – таз», а також особливості пасивної стабілізації крижово-клубового 

суглоба за умов нахилу таза, крижі, асиметрії ширини суглобових щілин у 

фронтальній площині та різних варіантів поперекового лордозу в сагітальний 

площини за допомогою математичного моделювання. Використання 

розробленої концепції сано- та патогенезу артрозу крижово-клубового 

суглоба дозволить побудувати нове коректне уявлення про механізми його 

розвитку та перебігу. Використання розробленої класифікації артрозу 

крижово-клубового суглоба та встановлення нових критеріїв його 

діагностики та диференціації дозволять суттєво поліпшити якість 

діагностики.  

Уперше математично обґрунтовано виникнення таких функціональних 

деформацій таза, як «скручений» і «нахилений» таз.  

Практичне значення отриманих результатів 

Використання в клінічній практиці розроблених прогностичних 

критеріїв забезпечить лікарів вірогідним прогнозуванням перебігу 

захворювання з оптимізацією лікувальної тактики. Створення патогенетично 

обґрунтованої системи відновного лікування дасть змогу покращити 

результати лікування цієї чисельної категорії хворих. Уперше досліджені 

рентгенометричні параметри крижі, таза та поперекового лордозу у хворих 

на артроз крижово-клубового суглоба за допомогою функціональної 

рентгенометрії.  

Уперше розроблена патогенетична та клініко-рентгенологічна 

класифікація артрозу крижово-клубового суглоба. Уперше визначені критерії 

прогнозування перебігу артрозу крижово-клубового суглоба.  



32 

Результати дослідження впроваджено в науковий процес кафедри 

травматології та ортопедії Харківської медичної академії післядипломної 

освіти Міністерства охорони здоров’я України та клінічну практику 

Державної установи «Інститут патології хребта та суглобів імені професора 

М.І.Ситенка Національної академії медичних наук України», Комунального 

некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня швидкої та 

невідкладної медичної допомоги ім. проф. О.І. Мещанінова» Харківської 

міської ради, Комунального некомерційного підприємства «Міська 

поліклініка № 17» Харківської міської ради, Комунального некомерційного 

підприємства Харківської обласної ради «Обласна клінічна лікарня». 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідних робіт 

Державної установи «Інститут патології хребта та суглобів імені професора 

М. І. Ситенка Національної академії медичних наук України» («Дослідити 

особливості патогенезу і обґрунтувати алгоритм діагностики та 

консервативного лікування дорсалгій різного походження», шифр теми 

ЦФ.2014.2.НАМНУ, держреєстрація № 0114U003016). Автором 

запропоновано та впроваджено методики діагностики та лікування пацієнтів 

з артрозом ККС). 

Особистий внесок здобувача 

Дисертаційна робота є самостійною завершеною науковою працею. 

Автором обрано напрямок роботи, визначені мета і завдання дослідження, 

проаналізовано стан проблеми. Автором особисто проведено 

ретроспективний аналіз 274 історій хвороби пацієнтів, яким виконано 

спондилодез хребтового рухового сегмента LV–SІ з приводу поперекового 

остеохондрозу. Особисто обстежено та проліковано 101 пацієнт з артрозом 

ККС. Автор розробив дизайн клінічного та функціонального 

рентгенологічного обстеження таких пацієнтів, особисто провів 

рентгенометрію. Автором розроблено дизайн обстеження біоелектричної 
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активності м’язів стабілізаторів ККС та вертикальної пози, розроблено 

рекомендації щодо особливостей діагностики та лікування хворих на артроз 

ККС. Інтерпретація отриманих результатів клінічних, рентгенометричних 

досліджень й аналізу біоелектричної активності м’язів належить авторові, 

ним сформульовано висновки роботи. 

Наукові дослідження виконані в Державній установі «Інститут 

патології хребта та суглобів імені професора М.І. Ситенка НАМН України»:  

дослідження біоелектричної активності м’язів основних стабілізаторів ККС 

та вертикальної пози у здорових волонтерів і пацієнтів з артрозом ККС – у 

відділі патологічної фізіологіі та функціональної діагностики за 

консультативної допомоги завідувача к.мед.н. Котульського І.В.; 

рентгенологічне обстеження – у рентгенодіагностичному відділенні за 

консультативної допомоги завідуючого Златника Р.В. Математичне 

моделювання з вивчення еквівалентних напружень в елементах ККС в 

умовах різної конфігурації поперекового відділу хребта та нахилу таза, крижі 

у фронтальній площині виконано на базі кафедри проектування ракетно-

космічних апаратів Національного аерокосмічного університету імені М. Є. 

Жуковського «ХАІ» за консультативної допомоги д.т.н., професора 

Кондратьєва А.В.  

Статистичну обробку отриманих результатів проводили на базі 

кафедри медичної та біологічної фізики і медичної інформатики 

Харківського національного медичного університету за консультативної 

допомоги к.мед.н., доцента Радзишевської Є.Б.  

Участь співавторів відображено в спільних наукових публікаціях:  

 Продан, А. И., Беренов, К. В. , Колесниченко В. А., & Стауде, В. А. 

(2007). Позвоночно-тазовая боль при беременности: терминология, 

классификация и эпидемиология. Ортопедия, травматология и 

протезирование, (1), 103–109. (Автор особисто проаналізував літературу 

щодо проблеми хребтово-тазового болю у вагітних жінок і систематизував 

наявні терміни, якими визначають хребтово-тазовий біль). 
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 Продан, А. И., Беренов, К. В. , Колесниченко В. А., & Стауде В. А. 

(2007). Позвоночно-тазовая боль при беременности: патогенез и факторы 

риска. Ортопедия, травматология и протезирование,(2),108–114. (Автор 

особисто проаналізував літературу щодо проблеми хребтово-тазового болю у 

вагітних жінок). 

 Продан, А. И., Беренов, К. В. , Колесниченко, В. А., & Стауде, В. А. 

(2007). Позвоночно-тазовая боль при беременности: клиника, диагностика и 

лечение. Ортопедия, травматология и протезирование,4,129–137. (Автор 

особисто узагальнив дані літератури щодо проблеми діагностики та 

лікування хребтово-тазового болю у вагітних жінок). 

 Продан, А. И., Беренов, К. В. , Стауде, В. А., Карпінський, М. Ю., 

&Карпінська О. Д. (2009). Біомеханічні аспекти патогенезу попереково-

тазового болю у вагітних жінок. Ортопедия, травматология и 

протезирование, 4, 68–72. (Автором вивчено стан проблеми щодо 

біомеханічних аспектів виникнення попереково-тазового болю у вагітних 

жінок, підготовлено публікацію до друку). 

 Продан, А. И., Беренов, К. В., Стауде, В. А., & Карпинская, Е. Д. 

(2010). Классификация и диагностика пояснично-тазовой боли у беременных 

женщин. Ортопедия, травматология и протезирование, (1), 17–22. 

doi: 10.15674/0030-59872010117-22. (Автор виявив і системазував наявні 

класифікації попереково-тазового болю у вагітних жінок). 

 Стауде, В. А., Кондратьев, А. В., & Карпинский, М. Ю. (2012). 

Численное моделирование и анализ напряженно-деформированного 

состояния кинематической цепи «поясничный отдел позвоночника – 

крестец – таз» при различных вариантах поясничного лордоза. Ортопедия, 

травматология и протезирования, (2), 50–56. doi: 10.15674/0030-

59872012250-56. (Автор взяв участь у розроблені математичної моделі ККС, 

аналізі результатів дослідження, підготовив публікацію до друку). 

 Стауде, В. А., Кондратьев, А. В., & Карпинский, М. Ю. (2012). 

Численное моделирование и анализ напряженно-деформированного 
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состояния кинематической цепи поясничный отдел позвоночника–крестец–

таз при одностороннем блокировании крестцово-подвздошного 

сочленения. Ортопедия, травматология и протезирование, (4), 13–19. 

doi: 10.15674/0030-59872012413-19. (Авторові належить ідея розроблення 

математичної моделі, він взяв участь в її створенні й інтерпретації 

результатів). 

 Стауде, В. А., Кондратьев, А. В., & Карпинский, М. Ю. (2015). 

Численное моделирование и анализ напряженно-деформированного 

состояния кинематической цепи «поясничный отдел позвоночника – 

крестец – таз» с учетом основных связок крестцово-подвздошного 

сустава. Ортопедия, травматология и протезирование, (1), 34–41. doi: 

10.15674/0030-59872015134-41. (Авторові належить ідея розроблення 

математичної моделі, він взяв участь в її створенні й інтерпретації 

результатів). 

 Корж, Н. А., Стауде, В. А., Кондратьев, А. В., & Карпинский, М. Ю. 

(2015). Напряженно-деформированное состояние кинематической цепи 

«поясничный отдел позвоночника – крестец – таз» при асимметрии 

суставных щелей крестцово-подвздошного сустава. Ортопедия, 

травматология и протезирование, (3), 5–13. doi: 10.15674/0030-5987201535-

13. (Авторові належить ідея розроблення математичної моделі, він взяв 

участь в її створенні й інтерпретації результатів). 

 Корж, Н. А., Стауде, В. А., Кондратьев, А. В., & Карпинский, М. Ю. 

(2016). Напряженно-деформированное состояние системы «поясничный 

отдел позвоночника – крестец – таз» при фронтальном наклоне 

таза. Ортопедия, травматология и протезирование, (1), 54–61. 

doi: 10.15674/0030-59872016154-61. (Авторові належить ідея розроблення 

математичної моделі, він взяв участь в її створенні, інтерпретації 

результатів). 

 Стауде, В. А., Радзишевская, Е. Б., & Златник, Р. В. (2017). 

Рентгенометрические параметры крестца и таза у пациентов с дисфункцией 
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крестцово-подвздошного сустава, влияющие на позвоночно-тазовый баланс 

во фронтальной плоскости. Ортопедия, травматология и протезирование, 

(3), 54–62.doi: 10.15674/0030-59872017354-62. (Автор особисто розробив 

дизайн проспективного дослідження, провів рентгенометрію в пацієнтів, 

проаналізував отримані результати). 

 Стауде, В. А., Радзишевская, Е. Б., & Златник, Р. В. (2017). 

Рентгенометрические параметры крестца и таза, влияющие на позвоночно-

тазовый баланс во фронтальной плоскости у здоровых 

волонтеров. Ортопедия, травматология и протезирование, (2), 52–61. 

doi: 10.15674/0030-59872017252-61. (Автор особисто розробив дизайн 

проспективного дослідження, виміряв усі рентгенометричні параметри  

волонтерів, проаналізував отримані результати).  

 Стауде, В. А., Котульский, И. В., Дуплий, Д. Р., & Карпинская, Е. Д. 

(2017). Особенности функционирования мышц – глобальных стабилизаторов 

у лиц с асимметричным расположением таза и крестца во фронтальной 

плоскости. Сообщение 1. Исследование активности m. еrector 

spinae. Травма, 18(4), 63–66. doi: 10.22141/1608-1706.4.18.2017.109346. 

(Автор особисто провів аналіз літератури, розробив дизайн дослідження, 

провів рентгенометрію й аналіз результатів). 

 Стауде, В. А., Котульский, И. В., Дуплий, Д. Р., & Карпинская, Е. Д. 

(2017). Особенности функционирования мышц – глобальных стабилизаторов 

у лиц с асимметричным расположением таза и крестца во фронтальной 

плоскости. Сообщение 2. Исследование активности m. gluteus medius, m. 

obliques abdominis externus, m. biceps femoris, m. rectus femoris. Травма, 18(5), 

64–72.doi: 10.22141/1608-1706.5.18.2017.114120. (Автор особисто 

проаналізував джерела літератури, розробив дизайн дослідження, провів 

рентгенометрію й аналіз результатів). 

 Стауде, В. А., Радзишевская, Е. Б., & Златник, Р. В. (2018). 

Дегенеративные изменения в крестцово-подвздошном суставе у пациентов с 

его дисфункцией. Ортопедия, травматология и протезирование, (2), 22–27. 
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doi: 10.15674/0030-59872018222-27. (Автор особисто провів інформаційно-

науковий пошук, розробив дизайн дослідження, проаналізував 

рентгенограми та узагальнив результати). 

 Корж, Н. А., Стауде, В. А., & Радзишевская, Е. Б. (2018). 

Взаимосвязь рентгенометрических параметров нижнесегментарного лордоза 

и опороспособности крестцово-подвздошного сустава у больных с его 

дисфункцией при консервативном лечении. Ортопедия, травматология и 

протезирование, (3), 29–38. doi: 10.15674/0030-59872018329-38. (Автор 

особисто пролікував пацієнтів з артрозом ККС, розробив дизайн 

дослідження, провів рентгенометрію й аналіз результатів). 

 Стауде, В. А., Радзишевская, Е. Б., & Златник, Р. В. (2018). 

Рентгенометрические параметры нижнесегментарного лордоза поясничного 

отдела позвоночника и их взаимосвязь с наклоном таза и крестца во 

фронтальной плоскости у пациентов с дисфункцией крестцово-подвздошного 

сустава. Ортопедия, травматология и протезирование,(4),31-41. 

doi: 10.15674/0030-59872018431-40. (Автор особисто провів аналіз 

літератури, розробив дизайн дослідження, виконав рентгенометрію й аналіз 

результатів). 

 Стауде, В. А., Радзишевская, Е. Б., & Дуплий, Д. Р. (2018). 

Биоэлектрическая активность мышц-стабилизаторов крестцово-

подвздошного сустава у пациентов с дисфункцией этого 

сустава. Травма, 19(4), 29–40. doi: 10.22141/1608-1706.4.19.2018.142103. 

(Автор особисто розробив дизайн дослідження, виконав клінічне та 

рентгенометричне обстеження хворих й аналіз та інтерпретацію результатів). 

 Стауде, В. А., Радзишевская, Е. Б., & Дуплий, Д. Р. (2018). Влияние 

боли на функционирование мышц-стабилизаторов крестцово-подвздошного 

сустава у пациентов с дисфункцией этого сустава. Травма, 19(5), 87–

94.doi: 10.22141/1608-1706.5.19.2018.146650. (Автор особисто розробив 

дизайн дослідження, провів клінічне та рентгенометричне обстеження хворих 

на артроз ККС, узагальнив результати). 
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 Стауде, В. А., & Карпінська, О. Д. (2018). Оцінка зміни 

статографічних параметрів і сили м’язів у хворих на дисфункцію крижово-

клубового суглоба після проведення спеціальної гімнастики. Травма, 19(6), 

39–49.doi: 10.22141/1608-1706.6.19.2018.152219. (Автор особисто розробив 

дизайн дослідження, запропонував технологію гімнастики, виконав клінічне 

обстеження, аналіз й інтерпретацію результатів). 

 Стауде, В. А., & Радзишевская, Е. Б. (2018). Динамика 

провокативных тестов и боли у пациентов с дисфункцией крестцово-

подвздошного сустава при консервативном лечении. Проблеми безперервної 

медичної освіти та науки, (3), 58–66. (Автор особисто розробив дизайн 

дослідження, провів клінічне обстеження пацієнтів, проаналізував 

результати). 

 Стауде, В. А., Радзишевская, Е. Б., & Златник, Р. В. (2019). 

Дегенеративные изменения крестцово-подвздошного сустава у пациентов 

после спондилодеза позвоночного двигательного сегмента L5-S1. 

Ортопедия, травматология и протезирование,(1), 14-18. doi: 10.15674/0030-

59872019114-18. (Автор особисто розробив дизайн дослідження, 

проаналізував рентгенограми, сформулював висновки). 

 Стауде, В. А., & Карпинская, Е. Д. (2019). Мануальная терапия у 

больных с дисфункцией крестцово-подвздошного сустава. Травма, 20(1), 52–

57.doi: 10.22141/1608-1706.1.20.2019.158668. (Автор особисто розробив 

дизайн дослідження та технологію мануальної терапії, виконав клінічне 

обстеження пацієнтів, мануальну терапію, аналіз й інтерпретацію 

результатів). 

 Стауде, В. А., Продан, О. І., Прочан, В. М., & Беренов, К. В. (2009). 

Спосіб усунення вивиху і підвивиху клубово-крижового зчленування. Патент 

України на корисну модель № 44444. (Автору належить ідея винаходу, він 

провів інформаційно-аналітичний пошук, розробив формулу винаходу). 

 Стауде, В. А., Продан, О. І., Євдокименко, В. І., & Без’язична, О. В. 

(2010). Спосіб лікування вивиху і підвивиху крижово-клубового зчленування. 
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Патент України на корисну модель № 54659. (Автору належить ідея 

винаходу, він провів інформаційно-аналітичний пошук, розробив формулу 

винаходу). 

 Стауде, В. А., Продан, О. І., & Беренов, К. В. (2011). Спосіб 

профілактики або лікування дегенеративних захворювань хребта при гіпер- 

та гіполордозі. Патент України на корисну модель № 59095. (Автору 

належить ідея винаходу, він провів інформаційно-аналітичний пошук, 

розробив формулу винаходу).  

 Стауде, В. А., Євдокименко, В. І., & Без’язична, О. В. (2012). Спосіб 

лікування функціонального блока і підвивиху крижово-клубового зчленування. 

Патент України на корисну модель № 68213. (Автору належить ідея 

винаходу, автор провів аналіз літератури та розробив формулу винаходу). 

 Стауде, В. А., & Златнік, Р. В. (2019). Спосіб діагностики дисфункції 

крижово-клубового суглоба хребта. Патент України на корисну модель № 

134650. (Автору належить ідея винаходу, він провів аналіз літератури та 

розробив формулу винаходу, особисто зробив рентгенометрію). 

 Златник, Р. В., Стауде, В. А., & Радзішевська, Є. Б. (2019). 

Рентгенометрична діагностика дисфункції крижово-клубового суглоба. 

Журнал Радіологічний вістник, 1-2 (70-71), 93. (Автор особисто розробив 

дизайн дослідження, виконав рентгенометрію, провів інтерпретацію 

отриманих результатів). 

 Стауде, В. А., & Карпінська, О. Д. (2019). Мануальна терапія у 

хворих на артроз крижово-клубового суглоба. Збірник наукових праць XVIII 

з’їзду ортопедів-травматологів України (9-11 жовтня) (pp. 140–141). Івано-

Франківськ. (Автор особисто розробив дизайн дослідження, технологію 

мануальної терапії, провів лікування хворих на артроз ККС та проаналізував 

результати). 

 Staude, V. A., Radzishevska, & Y. B., Zlatnik, R. V. (2019). X-ray 

parameters of sacrum and pelvis in frontal plane in patients with sacroiliac joint 

dysfunction. Proceeding of 10th Interdisciplinary World Congress on Low Back & 
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Pelvic Pain, Applying the evidence to reduce disability (28-31 October) (pp. 345-

346). Antwerp, Belgium. (Автор особисто розробив дизайн проспективного 

дослідження, виконав рентгенометрію, провів інтерпретацію отриманих 

результатів). 

Апробація результатів дослідження 

Результати досліджень викладені на засіданнях Асоціації ортопедів-

травматологів Харківської області (Харків, 2017); науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Сучасні дослідження в ортопедії та 

травматології» (V, VI) наукові читання, присвячені пам’яті академіка О.О. 

Коржа (Харків, 2017, 2018); XVIІI з’їзді ортопедів-травматологів України 

(Івано-Франківськ, 2019); VIІ Національному конгресі з міжнародною участю 

«Радіологія в Україні» (Київ, 2019); 10th Interdisciplinary World Congress on 

Low Back and Pelvic Girdle Pain (Антверпен, Бельгія, 2019); Міжнародній 

науково-практичній конференціі «Інформаційні системи та технології в 

медицині» (Харків, 2019). 

Обсяг і структура дисертації 

Дисертаційне дослідження викладене українською мовою на 438 

сторінках. Робота містить вступ, аналітичний огляд наукової літератури, 

розділ матеріалу та методів дослідження, сім розділів результатів власних 

досліджень, висновки, список 373 використаних джерел літератури, із яких 

44 викладені кирилицею, 329 – латиницею, додатки. Робота проілюстрована 

117  рисунками та містить 56 таблиць. 
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РОЗДІЛ 1 

АРТРОЗ КРИЖОВО-КЛУБОВОГО СУГЛОБА: ОСОБЛИВОСТІ 

КЛІНІЧНИХ ПРОЯВІВ, АНАТОМІЇ, БІОМЕХАНІКИ, ДІАГНОСТИКИ, 

ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ЛІКУВАННЯ 

(аналітичний огляд літератури) 

1.1 Визначення та діагностика артрозу крижово-клубового суглоба 

Артроз поєднує групу захворювань різної етіології, але з подібними 

біологічними, морфологічними та клінічними проявами, коли до 

патологічного процесу залучається не лише суглобовий хрящ, а й увесь 

суглоб, включаючи субхондральну кістку, зв’язки, капсулу, синовіальну 

оболонку та періартикулярні м’язи. Найчастіше термін «артроз» 

застосовують для позначення хронічного захворювання синовіального 

суглоба [10]. 

Термінологічне визначення артрозу — остеоартроз, остеартрит, 

деформівний артроз — у 10-й Міжнародній класифікації хвороб (МКХ-10) 

представлені як синоніми [12]. Кодується артроз крижово-клубового суглоба 

(ККС) в МКХ-10 кодами, наведеними в табл. 1.1. 

Таблиця 1.1 

МКХ – 10-коди діагнозів 

Код 

діагнозу 
Діагноз 

1 2 

М00-М25 Артропатії 

М19 Інші артрози 

М19.0 Первинні артрози інших суглобів 

М19.1 Посттравматичні артрози інших суглобів 

М19.2 Вторинні артрози інших суглобів 

М24 Інші уточнені розлади суглобів 

М24.2 Порушення зв’язок 
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Продовження табл. 1.1 

1 2 

М24.3 
Патологічне зміщення і підвивих суглобів не кваліфіковані в 

інших рубриках 

М24.5 Контрактури суглобів 

М25 Інші порушення суглобів 

М25.2 Розхлябаний суглоб 

М25.3 Інша нестабільність функції суглоба 

М25.5 Біль у суглобі 

М25.7 Остеофіт 

М46 Запальні спондилопатії 

М46.1 Сакроілеїти, не класифіковані 

М53.2х8 Нестабільність хребта, крижі та куприка 

М53.3 Крижово-куприкові порушення 

М53.8 Дорсопатії 

М53.9 Дорсопатія неуточнена 

М54 Дорсалгії 

М54.8 Інші дорсалгії 

М54.9 Дорсалгія неуточнена 

М76 Ентензопатії нижньої кінцівки за винятком стопи 

М76.0 Сідничний тендиніїт 

М76.1 PSOАS тендиніїт 

М76.3 Іліотібіальний фасціальний синдром 

М95-М99 Порушення кістково-м’язової системи та сполучної тканини 

М95.5 Набута деформація тазу 

М95.6 Інші уточнені набуті деформації кістково-м’язової системи 

S30-S39 
Травми живота, нижньої частини спини, поперекового відділу 

хребта та тазу 

S32 Перелом поперекового відділу хребта та кісток тазу 

S32.1 Перелом крижі 

S32.2 Перелом куприка 

S32.3 Перелом клубової кістки 

S33 
Зміщення, деформація та розтягнення суглобів та зв’язок 

поперекового відділу хребта і тазу 
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Продовження табл. 1.1 

1 2 

S33.2 Зміщення крижово-клубового і крижово-куприкового суглобів 

S33.2ххА  

S33.6 Зміщення та деформація крижово-клубового суглоба 

S33.6ххА  

099.89 Стани ускладнення вагітності, пологів і післяпологового періоду  

094  

 

Основними клінічними симптомами артрозу ККС є біль, який 

спричинює функціональну недостатність суглоба та його елементів. 

Артроз ККС проявляється попереково-тазовим болем (ПТБ), який є 

специфічною формою нижньопеперекового болю (НПБ), може бути 

самостійним або поєднаним із НПБ [351]. 

ПТБ може виникати під час вагітності, внаслідок травми, артриту або 

артрозу. Різні визначення, запропоновані для ПТБ, в основному пов’язані з 

опороспроможністю ККС.  

Серед вагітних ПТБ виявляють у 20 %, чинниками його виникнення є 

наявність в анамнезі ПТБ, травми таза. ПТБ діагностують за допомогою 

тестів — провокативних (поштовху стегном, Patrick, Faber, Gaenslen, 

модифікований Тренделенбурга) і пальпаторних (натискання на довгу lig. 

sacroiliac dorsal і pubis symphysis). Як функціональний використовують тест 

підйому випрямленої ноги (active straight leg rais ASLR). 

Рентгенографію, комп’ютерну томографію (КТ), сцинтіграфію, 

діагностичні ін’єкції та зовнішню фіксацію таза не рекомендовано для 

діагностики причини ПТБ у вагітних. Магнітно-резонансна томографія 

(МРТ) може бути використана для виключення анкілозуючого спондиліту. 

A. Vleeming і співавт. [351] описують ПТБ як такий, що зазвичай 

міститься між posterior iliac crest і сідничною складкою, особливо в зоні 

проекції ККС. Біль може віддавати в задню частину стегна і pubis symphysis. 

Здатність м’язів витримувати навантаження, які виникають під час 
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вертикального положення тіла, ходьби, положення сидячи, обмежені. ПТБ 

зазвичай виникає через вагітність, травму, артроз. Діагноз «ПТБ» ставлять 

після виключення причин, пов’язаних із поперековим відділом хребта, 

гінекологічних та урологічних захворювань. 

ПТБ зазвичай відтворюється за допомогою специфічних клінічних 

тестів. Визначення м’язово-скелетного болю як ПТБ було запропоновано з 

метою виключення гінекологічних і урологічних порушень. 

У «Європейському керівництві» [351] визначено, що ПТБ може 

позначатися наступними термінами: тазовий біль, тазова нестабільність, 

тазова неспроможність, нестабільність ККС, поперековий біль, ротація 

крижі, таза. ПТБ пов’язана з працею, вагітністю, пологами, періодом після 

пологів. Лікування ПТБ передбачає фізіотерапію, вправи, фітнес, масаж, 

мануальну терапію, електростимуляцію. У «Європейському керівництві» 

виділено два основних види ПТБ: пов’язаний і непов’язаний із вагітністю. 

Попереково-тазовий біль, пов’язаний із вагітністю. Під час вагітності 

жіночий організм піддається впливу низки факторів, які впливають на 

динамічну стабільність і опороспроможність таза. 

Одним із таких чинником є вплив гормону релаксину, який у 

комбінації з іншими гормонами, впливає на еластичність зв’язок таза та 

всього тіла. Підвищення еластичності зв’язок може призводити до 

збільшення обсягу рухів у суглобах таза. Якщо це не компенсується 

нейромоторним контролем, то може спричинювати біль. Вплив кожного 

специфічного гормону та його концентрації в сироватці крові на еластичність 

зв’язок невідомі. 

У кількох дослідженнях показано відсутність прямого зв’язку між 

болем і збільшенням обсягу рухів у суглобах таза [102, 325, 363], хоча у 

деяких жінок обсяг рухів підвищується через збільшення еластичності 

зв’язок, в інших – ні. Це свідчить, що зменшення стабільності й 

опороспроможності суглобів може бути компенсовано зміною функції м’язів 

[7]. 
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Багато дослідників намагалися встановити частоту зустрічальності ПТБ 

у разі вагітності. Показники, отримані ними коливаються в діапазоні від 4 % 

до 76,4 % [125, 155, 185, 237, 298, 300], що може бути обумовлено різними 

причинами. Зокрема, деякі дослідження є проспективними, інші – 

ретроспективними. Другою проблемою є діагностичний алгоритм: у деяких 

дослідженнях жінки визначають свій стан самостійно, в інших роботах 

анамнез болю є достатнім для встановлення діагнозу «ПТБ», інколи збір 

анамнезу болю та клінічне обстеження проводять до виникнення ПТБ. Ще 

одним фактором, який ускладнює встановлення діагнозу, є відсутність 

чіткого визначення локалізації болю – повідомляють і про НПБ, і про ПТБ, і 

неуточненої локалізації. Деякі науковці використали діагностичні тести з 

низькою вірогідністю. 

H. B.  Albert і співавт. [55] провели велике проспективне дослідження зі 

залученням 2 269 вагітних жінок, які були обстежені, мали чіткий анамнез 

болю. Жінок, які скаржилися на біль у суглобах таза, підтверджений 

позитивними провокативними тестами, розподілили на 4 підгрупи: 1) із 

синдромом тазового пояса (біль у всіх суглобах таза, підтверджена тестами); 

2) сімфізіолізом (біль у pubis symphysis); 3) одностороннім крижово-клубовим 

синдромом (біль з одного боку ККС); 4) двостороннім крижово-клубовим 

синдромом (біль в обох ККС). Автори визначили частоту трапляння ПТБ на 

рівні 20,1 %, причому на синдром тазового пояса припадало 6 %, 

сімфізіоліз – 2,3 %, односторонній ККС синдром – 5,5 %, двосторонній – 

6,3 %. 

H. C. Ostgaard і співавт. [255] провели проспективні дослідження ПТБ у 

855 вагітних жінок. Автори ґрунтувалися лише на інформації історій хвороби 

(жінки малювали в анкетах зони локалізації болю). ПТБ розділили на три 

групи: 1) поперековий, 2) нижньопоперековий, 3) крижово-клубовий. 

Після вагітності та пологів частота ПТБ знижувалася до 7 % протягом 

перших трьох місяців [56, 271]. Жінки з ПТБ після пологів, зазвичай мали 
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сильний ПТБ під час вагітності. Серед них 21 % пацієнток страждали на ПТБ 

протягом 2 років після пологів [56]. 

Попереково-тазовий біль, не пов’язаний із вагітністю, зазвичай 

обумовлений травмою, артритом або артрозом ККС. Деякі автори 

повідомляють, що такий біль може становити від 20 до 50 % усіх випадків 

НПБ [63, 270, 288]. Встановлено, що в 40 % випадків причиною такого ПТБ є 

наявність в анамнезі операції спондилодезу LV–SI [58, 117, 129, 156, 206, 

273]. 

Біль локалізується між posterior iliac crest і сідничної складкою, 

особливо в ділянці проекції ККС. Може віддавати в задню частину стегна і 

пах, зону pubis symphysis. Порушується тонус м’язів, який стабілізує ККС і 

тулуб у положенні стоячи та сидячи, під час ходьби. Обидва види ПТБ у 

«Європейському керівництві» пов’язують із порушенням статичної та 

динамічної стабільності ККС під час передачі вертикальних навантажень, 

обумовленої злагодженою роботою активної, пасивної підсистем і 

нейромоторного контролю [262, 310, 311]. 

Адекватна компресія суглобових поверхонь досягається в результаті 

взаємодії всіх сил, що проходять через суглоб [350]. Адекватна – така, що 

ідеально підходить під конкретну ситуацію, використовує достатню 

компресію суглобових поверхонь ККС, гарантує опороспроможність ККС із 

відповідним нейромускулярним контролем. Стабільність і опороспро-

можність ККС обумовлені силою тяжіння, формою суглобової поверхні, 

положенням суглоба, пропріорецептивними м’язовими рефлексами, 

ступенем м’язового скорочення та натягу зв’язок [262, 350]. 

Опороспроможність – це здатність ККС ефективно передавати навантаження 

через суглоб, при цьому, це динамічний процес, який залежить від багатьох 

чинників. 

Неоптимальна опороспроможність ККС визначається надлишковою 

рухомістю суглоба, що призводить до збільшення переміщень у ньому, або 

його тугорухомістю, що спричинює обмеження або блокування переміщень і, 
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відповідно, збільшує або зменшує компресію суглобової поверхні з певними 

клінічними проявами. 

Порушення опороспроможності супроводжується перевантаженням 

елементів ККС і дегенеративними змінами в них. Виходячи з цього, найбільш 

адекватною класифікацією артрозу ККС є класифікація Kirkadly–Willis, що 

описує «дегенеративний каскад» у хребтовому руховому сегменті (ХРС). 

Вона включає в себе такі стадії: дисфункція ХРС, нестабільність ХРС, 

рестабілізація ХРС [191]. 

Давно відома класифікація Kellgren & Lawrence, заснована на 

обстеженні стандартних рентгенограм суглобів [187, 201]. Вона сфокусована 

на наявності таких дегенеративних змін, як остеофіти, субхондральний 

склероз, звуження суглобової щілини. Ця класифікація виділяє такі стадії 

рентгенологічних змін: 1-ша – незначні остеофіти; 2-га – виражені остеофіти 

без зміни суглобової щілини; 3-тя – виражені остеофіти, помірне звуження 

суглобової щілини; 4-та – виражені остеофіти, різке звуження суглобової 

щілини та субхондральний склероз. Класифікація S. Ahlblack [51], у першу 

чергу, сфокусована на ширині суглобової щілини як непрямій ознаки 

дегенеративних змін і руйнування суглобового хряща. Звуження суглобової 

щілини, на думку деяких авторів, є оптимальною рентгенологічною ознакою 

прогресування артрозу [164]. 

Є. Т. Скляренко [22] запропонував термінологічну класифікацію стадій 

артрозу, що систематизує термінологічні значення одного захворювання: 

перша стадія – перед артроз, друга – артроз, третя – остеоартроз, четверта – 

деформівний остеоартроз. 

Проте питання, наскільки ці класифікації застосовні до артрозу ККС, 

залишається невивченим. Пов’язано це, у першу чергу, з особливостями 

анатомічної будови ККС, наявністю двох суглобових поверхонь і складним 

м’язово-зв’язковим апаратом. На сьогодні не з’ясовано, які параметри, 

зокрема й рентгенометричні, впливатимуть на опороспроможність і 

стабільність ККС. 
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У деяких роботах щодо дисфункції ККС [129, 311] доведено 

надлишкову рухомість крижі відносно тазових кісток із втратою 

опороспроможності, яка супроводжується перевантаженням елементів ККС. 

Проте відповідно до інформації W. H. Kirkadly-Willis & H. F. Farfan [191], 

нестабільність суглоба буде супроводжуватися дегенеративними змінами та 

призводити до його рестабілізації. Тому виникає питання, чи можна говорити 

про дисфункцію ККС окремо чи вона все-таки супроводжується 

дегенеративними змінами елементів суглоба. Якщо так, то частота такого 

поєднання залишається нез’ясованою.  

 

1.2 Анатомічні особливості крижово-клубового суглоба 

 

У людини ККС є високоспеціалізованим суглобом, який забезпечує 

стабільну і водночас гнучку підтримку верхньої половини тіла [75, 356, 358, 

360]. 

Артикулярні поверхні суглоба не гладкі та плоскі, а мають симетричні 

гребені та поглиблення [358, 360], які дають значно вищий коефіцієнт тертя 

будь-якому діартрозному суглобу. Ці якості обумовлюють стабільність 

суглоба, незважаючи на зсувні навантаження [358, 360]. Кісткова анатомія 

крижі подібно до «ключового каменя» [312], забезпечує стабільність тазового 

кільця. Крижі ширше краніально, до основи, і звужується каудально у 

фронтальній площині й аналогічно ширше краніальної до основи в 

сагітальній площині, що дозволяє замикати тазове кільце [75, 202]. Передня 

(синовіальна) частина суглоба має каудальну (CAUD), майже горизонтальну, 

та краніальну (CEPH), майже вертикальну частини. суглобові поверхні крижі 

і клубової кістки нерівні, з численними поглибленнями і гребенями (AS), що 

добре видно при збільшенні (inset). Це продовження клубової суглобової 

поверхні — певні точки на двох фотографіях виділені чорним трикутником. 

Задня частина суглоба затемнена і є синдесмозом. Вона забезпечує точне 

прикріплення зв’язок (LIG), особливо потужних lig. interosseus, які 
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прикріплюються в центрі обертання «осьового суглоба» — до точок, через 

які проходить вісь ротаційної рухомості крижі. M. erector spinae 

прикріплюється ззаду від цієї точки в зоні iliac tuberosity (IT) клубової кістки. 

Гребені, це горбистості (чорні стрілки), позначають кордон між м’язовою та 

зв’язкової частинами (рис. 1.1). 

Анатомічна архітектура крижі адаптована протилежно гравітації та 

спрямованим вентрально силам, які виникають у разі вертикального 

навантаження ККС вагою тіла [52, 53]. 

 

 
Рис. 1.1. Правий ККС за А. Masi зі співав. [219]. 

 

Задні частини lig. interosseus ККС опуклі. Іноді суглобовий простір 

може частково або повністю облітеруватися і ККС класифікується як 

амфіартроз [146], sumphysis [280], або синдесмоз [312]. 

Описано додаткові ККС — позакапсульні суглобові поверхні, покриті 

волокнистим хрящем, що підсилюють біомеханічну опороспроможність 

суглоба. Зокрема, O. Bakland, J.H. Hansen [60] описали аксіальний ККС, який 

був оточений lig. interosseus і знаходився дорсально від основної суглобової 

вушкоподібної поверхні ККС. Вони назвали цей суглоб «аксіальною 

частиною» ККС через його розташування в місці точки проекції 

горизонтальній осі ротаційної рухомості крижі. «Аксіальний суглоб» має 

велику опуклість на клубовій частині та меншу увігнутість на крижовій, але 
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конгруентність заповнюється фіброзним хрящем клубової частини. 

ККС діє як важливий амортизатор, який поглинає надлишкові силові 

навантаження, що виникають під час взаємодії між тулубом і поясом нижніх 

кінцівок [310, 311, 202, 352, 356]. Було доведено, що таз не є цілісним 

кістковим кільцем, яке може легко зламатися під дією пікових навантажень, 

що виникають у разі травми [47] або навантажень, пов’язаних із 

прямоходінням. Під час ходьби ККС забезпечує задовільну рухомість, щоб 

сили, які виникають у тазовому кільці, могли передаватися адекватно як з 

тулуба на нижні кінцівки, так і навпаки [310, 311, 202, 352, 356]. 

Зазвичай ККС формується по довжині крижових сегментів SІ, SІІ, SІІІ, 

хоча повне включення сегмента SІІІ до ККС спостерігається не у всіх жінок. 

Кісткова анатомія може варіювати за розмірами, формою у різних 

індивідуумів [60, 78]. Також форма суглобів змінюється в дітей і дорослих 

[78]. У дорослих суглоб має вушко- або С-подібну конфігурацію, відкриту 

ззаду. ККС розташований косо, під кутом до сагітальної площини [78]. У 

положенні стоячи SІ частина суглоба знаходиться, в основному, вертикально 

та її суглобова поверхня спускається косо сагіттально від краніолатерального 

напрямку до трохи каудального (подібно формі пропелера) [110]. Горбистість 

клубової кістки знаходиться ззаду від вушкоподібної (синовіальної) поверхні 

ККС і трохи наперед від рosterior iliac crest. Це формує клубову частину 

«аксіального ККС» [60] і продовжує суглоб дорсально до рosterior superior 

iliac spine (PSIS). PSIS служить місцем прикріплення потужної довгої dorsal 

sacroiliac lig. (LDSIL) і довгої dorsal lig. [352, 353]. 

Відповідно до гіпотези надмірного напруження цієї зв’язки, вона може 

обмежувати рухомість ККС, оскільки має потужний сухожильний апоневроз 

з m. erector spinae (ES) і жорстко пов’язана з дорсальними поверхневими 

зв’язками ККС [47]. 

Традиційно вважали, що ККС складається з меншої задньоверхньої 

зв’язкової частини та більшої передньонижньої синовіальної [249]. Надалі 

K. B. Puhakka і співавт. [280] ініціювали дебати з приводу класифікації ККС: 
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як симфізу або як синовіального суглоба. Суглобові краї крижі і клубової 

кістки нерівні, перетинають один одне, що обмежує їхню рухомість і 

обумовлює виняткову опороспоспроможність цих суглобів [283]. Суглобова 

поверхня крижі має С-подібну форму. 

На суглобовій поверхні в місці прикріплення зв’язок є багато 

заглиблень кістки, так званий sacral sindesmosis. Вважалося, що суглобова 

поверхня крижі покрита товстим гіаліновим хрящем, а клубової кістки — 

тонким фіброгіаліновим. Проте K. B. Puhakka и співавт. [280] показали, що 

периферична частина хряща клубової кістки, пронизана стабілізувальними 

зв’язками, як в симфізі, та формує широкий край фіброзного хряща. Хрящ у 

центрі є гіаліновим і фіброзним по периферії. W. U. Kampen, В. Tillmann 

[183] продемонстрували, що хрящ суглобової поверхні в дитинстві є 

фібриновим, а потім розвивається в гіаліновий. Раніше синовіальну мембрану 

описували як таку, що покриває фіброзну капсулу, котра прикріплюється до 

країв прилеглих суглобових поверхонь крижі і клубової кістки [283]. 

У результаті дослідження ККС за допомогою МРТ і гістології виявлено 

лише невелику синовіальну кишеню у вентральній частини дистальної 

третини хряща, що покриває суглобову поверхню клубової кістки. Завяди 

цьому автори дійшли висновку, що ККС краще описувати як симфіз із 

властивостями синовіального суглоба, які обмежуються лише вентральною 

частиною дистальної порції хряща, що покриває лише клубову кістку [280]. 

Цікаві дані наведено в літературі щодо асиметрії ККС, яку не 

визначають у людей до 30 років, у старших за 30 років після спостерігають у 

77 % випадків, старших за 40 — у 87 %. Нормальна ширина суглобових 

щілин варіює від 2 до 5 мм [249, 361]. 

У дорослих гіаліновий хрящ може бути 4 мм завтовшки на крижовій 

поверхні суглоба, але не перевищує 1–2 мм на клубовій [78, 104, 361]. При 

чому хрящ, розташований на клубовій кістці має значно більшу щільність 

[224]. N. Salsabili і співавт. [291] виявивили, що хрящ на крижовій частини 

ширший у жінок, ніж у чоловіків. Субхондральна кістка, яка підтримує 
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суглобовий хрящ товстіша на клубовій частини, ніж на крижовій [183, 224]. 

Вона має більшу щільність у напрямку до краніального та каудального країв 

суглоба і найменшу – в центрі вушкоподібної поверхні [281]. Підлегла 

губчаста кістка також щільніше на клубовій частині [224]. Вважають, що 

крижі та ККС передають «аксіальні» навантаження латерально на клубові 

кістки [75]. 

У каудальному кінці паравертебральні зв’язки подовжуються і 

формують капсулу ККС. Верхня частина суглобової капсули є продовженням 

lig. iliolumbar, особливо її lumbosacral гілкою. Передня частина капсули 

суглоба називається lig. sacroiliac anterior, складається з міцного листка 

сполучної тканини, натягнутого між вентральними поверхнями sacral alar і 

os ilium. Каудальні волокна передньої частини капсули ККС перехрещуються 

з розширеним краєм lig. sacrospinous. Задня частина капсули суглоба 

складається з двох груп зв’язок. Навколо країв суглоба розташовані короткі 

численні пучки сполучної тканини, що утворюють першу групу. Це короткі 

lig. sacroiliac interosseous починаються від intermediate lateral sacral crest і 

прикріплюються до горбистої крижово-тазової поверхні os ilium. Друга група 

дорсальних lig. sacroiliac posterior починаються від median lateral sacral crest, 

йдуть догори і латерально, перетинаючи суглоб, і прикріплюються до PSIS 

клубової кістки (рис. 1.2). Зв’язки підтримують осьову стабільність, у тому 

числі вентральні, дорзальні та міжкісткові [312]. Короткі і довгі спинні 

крижово-клубові зв’язки доповнюють lig. sacroiliac interosseus [60, 260, 312]. 

Практично їхнім продовженням є довга дорсальная lig. sacroiliac 

(LDSIL), яка своєю товстої гілкою починається від PSIS клубової кістки і 

прикріплюється до нижнього поперечного горба lateral sacral crest. Її легко 

пальпувати нижче і каудальніше від PSIS, але часто можна пропустити через 

її щільність. 

LDSIL проходить вертикально вниз, прикріплюючись до поперечних 

горбків (tubercules) крижі. Ця зв’язка особливо протидіє контрнутації або 

задній ротації крижі щодо клубової кістки [354]. Кілька структур вплітаються 
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в ці щільні зв’язки ККС. Порція lig. sacrotuberous (ST) прикріплюється 

латерально до крижі, де її волокна перехрещуються з LDSIL капсули ККС. 

 

 

Рис. 1.2. Схема ККС за А. Masi зі співав. [219]. ASIL – lig. Sacroiliac 

Anterior; IL – lig. Sacroiliac Interosseus; PSIL – lig. Sacroiliac Posterior; JC – 

суставная полость; I – os ilium; S – os sacrum. 

 

Lig. sacrotuberous (ST), sacrospinous (SSL) (IL) є потужними 

додатковими зв’язками ККС [260]. Iliolumbar lig. з’єднується як з 

вентральними, так і дорсальними sacroiliac lig. [274]. Усі ці зв’язки служать 

місцем прикріплення м’язових волокон м’язів, які прямо й опосередковано 

підтримують динамічну опороспроможність ККС. 

Капсула ККС має частковий дефект, який дає змогу рідині суглобового 

простору витікати в прилеглі тканини. J. D. Fortin и співавт. [136] 

повідомили, що в 61 % із 76 суглобів, в які під флюороскопічним контролем 

введено контраст, зафіксовано його витік. Цікаво, що контраст затікав у 

спинні отвори крижі, де міг контактувати з дорсальним plexus sacralis, і у 

вентральні відділи, також у безпосередній близькості до plexus sacralis. 

Місткість ККС дорівнює (1,08 ± 0,29) мл [131, 310]. 
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1.3 Біомеханічні умови функціонування крижово-клубового 

суглоба 

 

H. Steinke і співавт. [318] провели макроскопічне дослідження lig. 

sacroiliac anterior (ASL), межкісткової lig. sacroiliac interosseous (ISL), lig. 

sacroiliac posterior (PSL). За допомогою 7-Тесла МРТ вивчено крижово-

клубові зв’язки ККС 32 заморожених зразків таза (13 чоловічих і 19 

жіночих). На підставі отриманих параметрів проведено віртуальну 

реконструкцію зазначених зв’язок. Об’єм і площа поверхні ISL виявилися 

більшими, ніж ці показники ASL і PSL. Статистично ці розміри ASL і PSL 

виявилися більшими у чоловіків, в той час як розміри міжкіськової зв’язки 

(ISL) були більшими в жінок. 

На думку D. E. Harrison і співавт. [163], ASL попереджає вентральні 

переміщення крижі. PSL зменшує сили, що діють горизонтально на ККС і 

захищає крижі від ротації в малий таз [184]. Біомеханічне вивчення показало, 

що разом із лобковим симфізом PSL має великий вплив на рухомість ККС, 

ушкодження ASL — значно менший [362]. 

H. Steinke і співавт. [318] вважають, що стабільність ККС залежить від 

напрямку дії зовнішніх сил на нього та перетворення цих сил за допомогою 

зв’язок ККС для передачі їх на таз і нижні кінцівки. Сила розтягування ISL 

може бути визначальною умовою стабільності таза, враховуючи, що центр 

ротації крижі перебуває в межах цієї зв’язки. ASL і PSL діють як глушник 

ротації крижі наперед (нутації) — як синергічно, так і антагоністично, 

залежно від напрямку рухів тазової кістки відносно крижі [184]. 

Хоча багато досліджень присвячено lig. iliolumbar (IL) [54, 131, 160, 

274], частина питань щодо її біомеханіки залишаються нез’ясованими. Зміни 

IL, пов’язані з травмами, можуть бути причиною нижньопоперекового 

больового синдрому [97, 307]. Зміни в морфології IL, пов’язані з 

нижньопоперекового больовим синдромом, до кінця не описані. IL зменшує 

рухи ККС, пов’язані з його краніальної частиною [64]. IL бере участь у 
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передачі ваги тіла до нижніх кінцівок [320], в зв’язку з тим, що ця зв’язка 

стабілізує хребтовий стовп щодо таза [303]. Згинання хребта обмежується за 

рахунок задньої частини зв’язки, а латеральний нахил — передньої [238]. 

Суперечливі результати біомеханічних досліджень: деякі автори 

вказують на значне збільшення рухомості ККС після перетинів IL [275], інші 

повідомляють про відсутність впливу IL на динаміку таза [95]. 

Різні думки в дослідників і щодо форми IL — чи то трикутник, чи то 

віяло; деякі вважають, що вона складається з двох частин, інші наполягають 

на семи гілках (рис. 1.3) [143, 274, 287]. 

 

 

Рис. 1.3. Гілки lig. iliolumbalis (IL) за [274]: 1 — дорсальна; 2 — 

вентральна; 3 — крижово-клубова; 4 — попереково-крижова; 5 — з’єднання 

дорсальної гілки з глибоким листком fascia thoracolumbar і fascia m. 

quadrates lumborum; 6 — з’єднання IL з поперечним відростком LIV; 7 — 

з’єднання IL з міжпоперчною зв’язкою LIV–LV, SІ. 

 

Деякі автори повідомляють, що IL починається від LIV поперечного 

відростка [163, 274]. N. Hammer і співавт. [160] виявили, що IL починається 

лише від поперечного відростка LV. Існує думка, що латеральні пучки IL 

прикріплюються до клубового гребеня [143, 274], або інша про вплітання 

пучків передньої, і задньої частині IL в клубовий горбок [160]. Також описані 

численні відгалуження цієї зв’язки [143, 274]. 

Виявлено сильну кореляцію між морфологічними параметрами 



56 

передньої і задньої порції IL, що свідчить про жорсткий функціональний 

зв’язок з рухами в ККС і попереково-крижовом з’єднанні. Виражена 

кореляція товщини переднього і заднього пучків IL і кута між ними 

відображують обмеження рухомості в попереково-крижовом з’єднанні. Зміна 

кута між ними компенсується їх товщиною [160, 307, 308]. 

Припускають, що дегенеративні зміни IL супроводжуються 

дегенерацією міжхребцевих дисків LIV–LV, LV–SI [54, 160, 229]. Імовірно, це 

пов’язано зі спеціальною функцією IL у забезпеченні стабільності 

попереково-крижового зчленування під час згинання, розгинання, 

латерального згинання й торсійних рухів тулуба. Оскільки травми, 

екстремальні та ротаційні навантаження є важливими етіологічними 

факторами для дегенерації диска [229, 345], висловлено припущення про 

торсійні навантаження як механічний базис для дегенерації диска [126]. 

Продемонстровано, що клубово-поперекова зв’язка зберігає торсійну 

стабільність [369], захищаючи попереково-крижовий диск від дегенерації, 

особливо за патології дуговідросткових суглобів. 

Показано, що за умов коротких і з великою секційною площею 

(особливо зв’язки задньої гілки) клубово-поперекових зв’язок у чоловіків 

попереково-крижове з’єднання може бути ними стабілізовано. І навпаки, 

якщо клубово-поперекові зв’язки у чоловіків довгі з малою секційною 

площею, то попереково-крижове з’єднання не може бути ними 

стабілізованим і це спричинює дегенерацію міжхребцевого диска LV–SІ [54]. 

V. Rucco і співавт. [287] припустили, що морфологія двох окремих 

гілок клубово-поперекової зв’язки пояснюється їхньою функцією: під час 

згинання попереково-крижове з’єднання стабілізується задньої гілкою, а в 

разі латерального згинання — передньою. Показано, що клубово-поперекова 

зв’язка обмежує ротаційні рухи в попереково-крижовому з’єднанні [369] та 

перешкоджає ковзанню хребця за умов спондилолістезу [252], завдяки чому 

дегенеративний спондилолистез втрапялється в дев’ять разів меньше на рівні  

LІV–LV, чем на уровне LV–SІ [211]. 
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Крижово-горбова зв’язка (lig. sacrotuberale) починається від 

задньонижньої частини капсули ККС [185]. Ця зв’язка у формі трикутника 

з’єднує posterior iliac spines, капсулу ККС, куприкові хребці й ischial 

tuberosity (F 1.19) (рис. 1.4). 

 

 
Рис. 1.4. Вигляд ззаду ККС і крижово-горбової зв’язки [368]. Усі 

багато-роздільні м’язи за винятком глибоких видалені. Крижово-горбова 

зв’язка натягнута від сідничої горбистості (4) до куприка (5) медіально і 

задньої клубової ості латерально. Задня клубова ость (7) і верхня задня 

клубова ость (6) відзначені на контрлатеральной стороні. Трикутниками 

відзначений хід довгої lig. sacroiliac posterior (8) і під нею LB (1). Три основні 

гілки зв’язки видно: 1 – латеральна, 2 – медіальна, 3 – верхня. 9 – 

грушеподібний м’яз.  

 

Сухожилля двоголового м’яза стегна ближче прикріплюється до 

сідничої горбистості та з’єднується з крижово-горбовою зв’язкою [357]. 

Сухожилля глибоких багатороздільних м’язів часто проходять під довгою lig. 

sacroiliac dorsal і вплітаються в крижово-горбову зв’язку, яка розділена на 

кілька потужних пучків (F1.20). 

Латеральна гілка (LB) прямує задньою нижньою клубовою остю (PIIS) 

до сідничої горбистості, медальна гілка з’єднує куприкові хребці з сідничою 
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горбистістю. Верхня гілка (SB) найбільш тонка і формує мембрану, 

натягнуту між задніми клубовими остями і куприкового хребцями. 

Кілька центральних гілок починаються від LB і приєднуються до 

нижнього поперечного горбка латерального гребеня крижі. Вони також 

прикріплюються з нижньою межею довгої задньої крижово-клубової зв’язки. 

Уздовж медіальної і верхньої меж, крижово-горбова зв’язка з’єднується з 

міжкістковою крижово-клубовою (lig. sacroiliac interosseous) капсули ККС 

[368]. 

Латеральна гілка з’єднується грушеподібним м’язом (PM) 

прикріплюється до нижньої частини клубової кістки в ділянці PIIS. 

Латеральна гілка продовжується до дялінки PSIS. Медіальна гілка 

прикріплюється до куприка і верхня гілка з’єднує довгу lig. sacroiliac dorsal з 

куприком і posterior iliac spine. Сухожилля глибоких багатороздільних м’язів 

проходять між верхньою гілкою зв’язки і довгою lig. sacroiliac posterior і 

вплітаються в основну частину крижово-горбової зв’язки. 

 

 
Рис. 1.5. Взаємовідношення між крижово-горбовою зв’язкою і ККС 

[368]. Три основні гілки зв’язки: 1 – латеральна, 2 – медіальна, 3 – верхня. 4 – 

верхня задня клубова ость, 5 – довга дорсальна крижово-клубова зв’язка, 6 – 

крижово-остиста зв’язка, 7 – сіднича кістка, 8 – сіднича гористість. 
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Крижово-остиста зв’язка розташована в передньонижній частини 

капсули ККС. Вона має трикутну форму, починаючи від латерального краю 

нижніх крижових і куприкових хребців і нижній частині капсули ККС (рис. 

1.5). Дистально вона приєднується до сідничої кістки. Проксимально її верхні 

волокна переплітаються з волокнами капсули ККС і крижово-горбовою 

зв’язкою [312]. Вважається, що ця зв’язка є дегенеративною порцією m. 

coccygeus [312]. Хоча спочатку задіяна в рухах куприка у квадріпедальних, 

ця зв’язка залучена до підтримувального механізму м’язів тазового дна у 

людей [45]. Зв’язка формує задньолатеральний кордон тазового дна і 

використовується як арка, яка підстраховує м’язи тазового дна [234]. 

Крижово-клубова та крижово-остьова зв’язки мають спільний початок 

на крижах, прикріплюючись до передньої, латеральної і задньої поверхонь 

крижової кістки. Крижово-остьова в’язка розвивається разом з m. coccygeus, 

визначаючи близький морфологічний взаємозв’язок [165]. Вплетення 

сухожиль m. gluteus maximus і довгої головки m. biceps femoris забезпечують 

додаткові місця прикріплення, які можуть по-різному навантажувати ці 

зв’язки під час скорочення цих м’язів [359]. 

Крижово-остьова зв’язка багатша колагеном в порівнянні з крижово-

клубовою і містить менше жирової тканини [66]. Обидві зв’язки мають 

кровопостачання [197] та іннервацію пропріорецепторами [154] і виконують 

функцію нейро-м’язових стабілізаторів. 

Немає сумнівів щодо стабілізувальної ролі крижово-клубових зв’язок, 

які з’єднують латеральну частину крижі і верхівку та тіло поперечного 

відростка LV хребця і тазові кістки [66, 275]. Проте важливість крижово-

горбової та крижово-остьової зв’язок залишається до кінця не з’ясованою. 

Опубліковані суперечливі експериментальні [272] та клінічні дані [140] про 

їхню роль як механічних стабілізаторів. Деякі вчені навіть пропонують 

перетинати ці зв’язки для лікування певних больових станів, наприклад, для 

хірургічного лікування компресії nervus pudendal [272, 286]. 

А. Hammer і співавт. [158] показали, що рухомість таза в разі 
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ушкодження крижово-горбової та крижово-остьової зв’язок збільшувалася (і 

крижі, і тазових кісток): крижово-остьової – на 164 %, крижово-горбової – на 

182 %, а за умов руйнування усіх крижово-клубових зв’язок – на 490 %. 

Ушкодження комплексу крижово-горбової та крижово-остьової зв’язок з 

обох боків збільшувало рухомість таза білатерально. 

Встановлено, що крижово-горбова та крижово-остьова зв’язки є 

ключем до стабільності таза і ККС. Вони максимально натягуються під час 

згинання [122], значно впливають на  зміщення крижі [158]. 

Зв’язкові структури попереково-крижового з’єднання і ККС формують 

велику, щільну сполучнотканинну систему, що сполучає поперекові хребці, 

крижі й таз, забезпечуючи місця прикріплення м’язів, які відповідають за 

стабільність поперекових хребців, крижі і таза. Описані зв’язкові структури 

грають ключову роль в самостабілізувальному механізмі таза. Цей механізм 

грає ключову роль у виникненні попереково-тазового болю під час передачі 

навантажень від хребта до таза та нижніх кінцівок [158, 357, 359]. 

Натягнення lig. sacrotuberous і довгої lig. sacroiliaciacum posterior може 

змінюватися за початкових рухів крижі у капсулі ККС [354], унілатеральне 

навантаження капсули ККС збільшує обсяг рухів крижі у суглобі, тим самим 

зменшує стабільність і опороспроможність суглоба під впливом 

вертикальних навантажень [301]. 

Зв’язковий механізм стабілізації попереково-крижової області залежить 

від злагодженої роботи декількох м’язових груп, функція яких залежить від 

хребтово-тазового болю. 

 

1.4 Іннервація 

 

Інформації про іннервацію ККС обмаль. Деякі автори вважають, що 

ККС іннервується гілочками з сплетення крижі і дорсальній гілкою з перших 

двох nervus sacralis, 2 і відгалуженнями з верхніх nervus gluteus, nervus 

obturatorius [137]. Інші свідчать, що нервові волокна йдуть до суглоба з 



61 

вентральної гілки LIV і LV, верхнього nervus gluteus, дорсальній гілочки LV, SІ, 

SІІ [244]. 

Показано, що верхня вентральна частина суглоба іннервується в 

основному вентральної гілкою LV, нижня вентральна частина суглоба – 

вентральної гілкою SІІ, або гілочками з вентральної гілки plexus sacralis, 

верхня дорсальна частина – дорсальною гілкою LV, нижня дорсальна – зі 

сплетення, що починається з дорсальної гілки nervus sacralis [137]. 

K. R.  Grob і співавт. [154] виявили, що ККС повністю іннервується з 

крижової дорсальної гілки. Зони гіпоестезії виявлені лише за умов впливу на  

неї після інтраартікулярних ін’єкцій анестетика [136, 137]. ґрунтуючись на 

анатомічному дослідженні, автори [137] дійшли висновку, що ККС 

переважно, якщо не повністю, іннервується крижовими дорсальними 

гілками. Y. Murata і співавт. [241] визначили, що сенсорні нервові волокна, 

які забезпечують дорсальну сторону ККС, беруть початок від дорсальних 

корінцевих гангліїв нижньопоперекового і крижового рівнів (від LIV до SІІ і 

іннервація вентральної частини ККС починається від дорсальних корінцевих 

гангліїв верхнього і нижнього поперекового і крижового рівнів (від LІ до SІІ). 

Також наявність нервових волокон і механорецепторів виявлено в кризово-

клубовій зв’язці [348]. 

У тканинах капсули суглоба з вентральних відділів хронічно болісних і 

безболісних ККС у результаті дослідження під мікроскопом виявлені пучки 

нервових волокон і окремі аксони [154]. Пучки нервових волокон містили як 

мієлінізовані та немієлінізовані нервові волокна, два морфологічних типи 

паччініеподобних некапсулірованних механорецепторов і поодинокі 

непаччініподібних механорецепторів [136, 154]. Це підтверджує той факт, що 

ККС може бути джерелом як больової, так і пропріорецепторної імпульсації 

[92, 136, 154].  

Існує комунікація між ККС і прилеглими нервовими структурами [130]. 

Латеральні гілки LIV до SІІІ дорсальних корінців (гілок) включають у себе 

основну іннервацію задньої частини ККС, як вважають деякі експерти [72]. 
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Інші дослідники стверджують, що LІІІ і SIV входять у заднє нервове 

постачання [154, 241]. Існує припущення, що передня частина суглоба 

іннервується LІІ через SІІ, і LV до вентральної гілки SІІ [72]. 

Нейрофізіологічні дослідження показали як нооцептівні, так і 

пропріорецептивні аферентні вузли в ККС [348, 289]. 

Ділянки позакапсульного витікання контрасту після його 

внутрішньосуглобового введення добре видно на КТ при артрографії. Це 

може відбуватися ззаду в дорсальних sacral foramen, наперед через верхній 

recessus в ділянку LVкорінця або в область lumbosacral plexus [130]. 

Цілком можливо, що через уривчастість капсули ККС медіатори 

запалення можуть просочуватися з них у прилеглі нервові структури. За цих 

умов патологія ККС може пояснювати радікуляторний біль у деяких 

пацієнтів [130]. Різні сили ефективно передаються нормальними суглобами і 

ентезисами (місця прикріплення сухожиль, зв’язок і капсул суглобів до 

кістки), які створюють баланс між модулями пружності різних тканин, які 

з’єднуються. 

Важливо, що місця прикріплення зазвичай включають в себе кілька 

структур, наприклад, сухожилля довгої головки двоголового м’яза стегна 

перетинається з прикріпленням крижово-горбової зв’язки сідничу 

горбистість [341]. Цей ентазис також переплітається з прикріпленням 

крижово-остистої зв’язки [312]. Також як ланка фасціального з’єднання 

поєднує іліотібіального тракт проксимально з m. erector spinae і 

латеральними обхідними зв’язками коліна дистально і сухожиллям m. 

popliteus [312]. Таке спільне прикріплення створює кінематичні ланки, які 

прямо беруть участь у передачі навантажень від хребта і крижі до поясу 

нижніх кінцівок [353, 354, 356]. 

 

1.5 М’язово-зв’язковий апарат крижово-клубового суглоба 

 

Важливо, що такі властивості ККС, як стабільність і рухливість є 
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протилежними один одному станами і пред’являють конфліктуючі вимоги до 

конструкції суглоба. Ефективний в часі нейромоторний контроль необхідний 

для створення необхідних м’язових зусиль для створення адекватного 

нормального м’язово-фасціального тонусу, який допомагає протидії силам 

гравітації [169]. Нормальний м’язово-зв’язковий тонус і адекватна 

компресійна м’язова сила забезпечують відповідну динамічну стабільність і 

опороспроможність таза і ККС для руху та стояння з мінімальними 

витратами енергії [203]. 

М’язово-зв’язковий тонус і натяг є результатом синергій між м’язово-

фасціальними тканинами і їхнім нейромоторним контролем. М’язи можуть 

компенсувати зниження напруження в’язкоеластичних структур 

поперекового відділу хребта під час статичних поз [171]. Тобто, занадто 

слабкий тонус або напруження м’язово-фасціальних структур може 

призводити до зниження точності рухів [169, 171]. 

Навпаки, гіпертонус або гіпернапруження пригнічують рухи [202], які, 

імовірно, можуть відбуватися за умов остеоартрозу або анкілозуючому 

спондиліті [218, 220, 346]. 

Тугорухомість і еластичність є протилежними фізичними 

властивостями, які забезпечують достатню стабільність і опороспроможність, 

і водночас, рухомість. Збільшена тугорухомість, з огляду на анатомію [243], 

зменшує передачу сили в точці, яка з’єднує кінематичні ланки між собою та 

концентрує деформації в цій точці. Двохопорне стояння в людини обумовлює 

велику стійкість до сил гравітації та збільшує хребтово-тазові компресійні 

сили для забезпечення їх стабільності й опороспроможності ціною рухомості 

порівняно з чотириопорним стоянням у тварин [46, 52, 53, 77]. 

Таким чином, поєднуючи в собі стабільність, опороспроможність і 

рухомість, ККС має бути пристосований для ефективної рухомості та 

передачі навантажень. М’язово-зв’язкова система дозволяє ефективно 

передавати великі навантаження, задіюючи не лише структури таза [202, 310, 

311, 352, 356]. 



64 

Додатково за нормальних умов м’язово-фасціальне натягнення 

забезпечує постуральний тонус, необхідний для протистояння силам 

гравітації [144]. Модель замикання таза є регіональним компонентом цілісної 

інтегрованої м’язово-зв’язкової кінематичної системи тіла [243]. Така цілісна 

кінематика може бути інтегрована з огляду на ширшу концепцію 

макроструктурної біологічної цілісності [174, 205]. 

За умов двохопорної ходьби ККС є місцем перетину сил, які проходять 

від тулуба до землі та назад [52, 53, 75, 276, 351, 352, 356]. Важливо, що коли 

цілісність тканин і елементів порушується, то сили, які ефективно 

передаються або не передаються, мають ще більше абсорбуватися на 

ушкоджених тканинах або елементах [68, 202, 248, 351, 352]. Неефективна 

передача цих сил збільшує ризик перевантажувальних ушкоджень тканин, 

причому, це може відбуватися досить гостро, як, наприклад, при спортивних 

травмах, або хронічно, як при дегенеративних захворюваннях суглоба. Це 

може викликати ситуацію, коли пружні деформації тканин і елементів 

суглоба переходять у пластичні. 

У нормі можливі компресійні, ротаційні та натягувальні сили 

передаються ефективно через ККС, завдяки цілісній, з’єднаній між собою та 

координованій м’язово-зв’язкової системі [351, 352, 356]. Частинами її є 

взаємодіючі м’язово-зв’язкові елементи стінок живота і спини. У цій системі 

активно додатково взаємодіють для створення стабільності та 

опороспроможності ККС тaкі м’язи, як m. latissimus dorsi та контралатеральні 

m. gluteus maximus, так само і fascia thoracolumbar [202] (рис. 1.6). 

Передня м’язово-зв’язкова система живота частково з’єднується з 

глибокою м’язово-зв’язковою системою спини через апоневроз m. transversus 

abdominis, які забезпечують стабільність тулуба і таза (рис 1.6).  

Також глибока м’язово-зв’язкова система спини пов’язана за 

допомогою апоневрозу m. erector spinae, який частково з’єднується lig. 

sacrotuberous і може навіть передавати сили на m. biceps femoris [354] (рис. 

1.7). 



65 

 
Рис. 1.6. Схема, яка ілюструє взаємозв’язок фасціальної системи м’язів 

спини і живота [219]. 1 – m. external oblique, 2 – m. internal oblique, 3 – m. 

transversus abdominis, 4 – transversalis fascia, 5 – три листки thoracolumbar 

fascia (вентральний, середній і спинний, на рис. зверху вниз), 6 – тіло LIV 

хребця, 7 – m. psoas major, 8 – m. quadratus lumborum, 9 – m. latissimus dorsi; 

10 – m. erector spinae; 11 – m. multifidus. 

 

 
Рис. 1.7. Взаємозв’язки м’язово-зв’язкової системи в хребетно-тазовому 

регіоні [202, 203]. 1 – апоневроз m. erector spinae, 2 – lig. sacrotuberous, 3 – 

сухожилля m. biceps femoris. 

 

Дорсально і більш поверхнево m. latissimus dorsi також частково 

з’єднується з контралатеральною m. gluteus maximus через нижній задній 

листок fascia thoracolumbar [62, 354]. Додатково латеральна стабілізуюча m. 

gluteus medius, minimum координується (без з’єднання) з контралатеральною 

mm. adductors [202]. 
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Принципово важливими зонами кістково-зв’язкової стабілізації тазових 

кісток є ККС і pubic symphysis, але біологічний аналіз показав, що значна 

частина навантаження припадає на корковий шар кістки [101]. Таз вимагає 

стабілізації для координованих рухів стегнових кісток так само, як і для 

контрольованої рухомості ККС під час передачі вертикальних навантажень 

[358, 360]. 

Стабільність вертикального положення тіла забезпечується 

властивостями пасивних (кістки та зв’язки) і динамічних (координоване 

м’язове скорочення) структур [267]. Кісткова частина хребта без 

забезпечення м’язової системи не в змозі нести компресійні навантаження, 

пов’язані з підтриманням вертикального положення тіла [222]. Відомо, що за 

відсутності м’язового скорочення, компресійне навантаження близько 2 кг на 

поперековий відділ хребта спричинює випинання диска [235]. Крім того, до 

значної мікротравми структур поперекового відділу хребта може призвести 

навіть невелика, близько 2°, ротація в хребтовому руховому сегменті. Це 

демонструє життєво важливу функцію м’язів – стабілізаторів вертикального 

положення тіла [145]. Стабільність вертикального положення тіла важлива не 

лише для захисту попереково-крижового відділу хребта, а й для передачі сил 

у системі «хребет – крижі – таз – нижні кінцівки». 

Вважають, що хребет і таз стабілізуються системами «локальних» і 

«глобальних» стабілізаторів, задіяних у підтримці вертикального положення 

тіла [71]. 

Локальні або міжсегментарні м’язи функціонують як стабілізатори, 

глобальні або мультісегментарні – у першу чергу, як генератори руху [186]. 

Глобальні м’язи відіграють важливу роль у підтримці стабільності 

вертикального положення завдяки можливості ефективно змінювати 

жорсткість хребтового стовпа і таза як єдиного цілого. Локальні м’язи діють 

лише на один або кілька хребтових рухових сегментів. Система глобальних 

м’язів важлива для руху і стабільності всієї системи «хребет – крижі – таз» і 

відповідає за забезпечення жорсткості всього хребта і таза [267]. Можливості 



67 

цих м’язів обмежені щодо контролю руху та протидії зрізальним силам в 

окремому хребтовому руховому сегменті [285]. 

Система глобальних стабілізаторів складається з м’язів, які 

починаються в ділянці таза та прикріплюються в зоні грудної клітки. М’язи 

локальної системи починаються та прикріплюються на поперекових хребцях. 

Ці локальні стабілізатори ближче до центрів ротації елементів хребта і ККС. 

Локальні м’язи включають в себе глибокі m. multifidus, мають 

біомеханічні переваги в забезпеченні стабілізації тулуба з огляду на теорію 

«силового замикання» в компресії елементів хребта і ККС. Зазвичай, вони 

активуються перед ініціацією великих рухів хребта і кінцівок [171, 236]. 

Показано, що стабільність і опороспроможність ККС порушується, 

якщо порушуються функції м’язів тазового дна або m. transversus abdominis і 

m. multifidus, m. biceps femoris [340, 341]. Функція стабілізувальних м’язів 

попереково-тазового регіону (m. erector spinae, m.obliques abdominis internus 

et externus, m.gluteus maximus et medius) може порушуватися за наявності 

нижньопоперекового або тазового болю [173]. 

Таз, зокрема й крижі, ККС, тазові кістки, pubic symphysis, формує 

закрите кільце зі змінною рухомістю [85, 226]. Залежно від вимог рухомість 

таза може швидко змінюватися, коли потрібна велика опороспроможність 

таза або велика рухомість. 

Структурними елементами, які забезпечують опороспроможність ККС 

відповідно до теорії «форми і сили замикання» А.Vleeming такі: 

1) конфігурація взаємодіючих суглобових поверхонь, включаючи 

«дорсокраніальне вивішування» крижі щодо тазових кісток; 

2) додаткові гребені та поглиблення на артикулюючих поверхнях ККС 

і, як результат, високий коефіцієнт тертя; 

3) сукупність з’єднувальних зв’язок, які є найпотужнішими в 

людському тілі [310, 311, 351, 352, 358, 360]. 

Починаючи з пубертатного віку міцність зв’язок таза збільшується 

більше в чоловіків і спеціально зменшується у жінок протягом вагітності. 
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На противагу надмірній тугорухомості ККС протилежні стани 

недостатньої стабільності й опороспроможності суглоба, вважається стан, 

пов’язаний з вагітністю, періодичний хребтово-тазовий біль (ХТБ). 

Недостатня й асиметрична компресія крижі у ККС відбувається при за ХТБ 

[102, 103, 226]. Неоптимальна передача навантажень, певна клінічна картина 

були наслідком втрати стабільності й опороспроможності таза і ККС [218] і 

періодичної недостатньої стабільності таза [226]. 

Зміну рухомості ККС виявлено в жінок із післяпологовими ХТБ [85, 

102, 103, 226] за допомогою кольорового допплерографічного 

ультразвукового дослідження [103, 340]. Показано, що ізометричні 

скорочення різних м’язів, які перетинають таз (m. erector spinae, m. gluteus 

maximus, m. biceps femoris) обмежують рухомість ККС [340]. Асиметрична 

рухомість ККС, виявлена за допомогою цього методу під час вагітності, є 

чинником сильного періодичного тазового болю, передбачає механічні 

причини ХТБ [103]. 

Порушення під час виконання тесту підйому випрямленою ноги 

(ASLR) також виявлені у жінок з ХТБ [225]. Вони були пов’язані з 

недостатньою стабілізацією таза під час передачі сили між хребтом і ногами 

[226]. Позитивний ASLR тест може бути виправлений шляхом відновлення 

компресійних м’язових сил, що замикають ККС. На думку фахівців, існує 

зв’язок між порушенням ASLR тесту та рентгенологічними проявами 

асиметрії ККС [226]. 

Індивідуальні варіанти нормальної рухомості ККС [340] пов’язані з 

варіабельністю його елементів [60, 78]. Деякі автори відзначають, що площа 

суглобової поверхні ККС більша в чоловіків, ніж у жінок [119], що 

відображає збільшення біомеханічного навантаження у чоловіків. Площа 

суглобової вухоподібної поверхні варіює від 10,7 см2 до 14,2 см2 і 18 см2, в 

порівнянні з площею зв’язок 22,3 см2 [119, 230]. 

Через великі механічних навантаження на ККС у чоловіків у них 

більша, ніж у жінок, ізометрична сила м’язів попереку (у 2 рази) [153], а 



69 

також відстань між центром ротаційної рухомості крижі і вертикальною 

лінією, проведеною через центри тяжіння тулуба [352, 358, 360].  

У людей обох статей рухомість ККС зменшується з віком від 

народження до пубертатного періоду. Потім у жінок рухомість ККС 

збільшується і досягає максимуму близько 25 років [79]. У чоловіків 

показник залишається низьким, особливо в середньому віці. Зв’язкова 

рухомість таза пов’язана з вагітністю або післяпологовим періодом [256] і, 

вважається, бере участь у появі ХТБ [103].  

A. Joukar і співавт. [181] показали, що модель жіночого ККС має на 

86 % більшу рухомість під час згинання, на 264 % – під час розгинання, на 

143 % – за умов нахилу вліво і на 228 % – вправо, порівняно з моделлю 

чоловічого ККС. ККС у жінок відчуває більші навантаження і деформації, 

ніж у чоловіків. Зв’язки ККС у жінок піддаються більшому натягненню, ніж 

у чоловіків. 

Це може бути причиною вищої частоти болю, пов’язаного з ККС, і 

стресових переломах таза у жінок. ККС – найбільший осьовий суглоб у тілі 

людини, пов’язує хребет із тазом, що дозволяє чергувати навантаження на таз 

і кінцівки [107]. Статевий диморфізм існує. Зокрема, якщо порівнювати з 

чоловічими, жіночій крижі ширші, більш нерівні, менш вигнуті та більш 

нахилені назад. Чоловіки мають тенденції до довгого і вузького таза, з більш 

конічною та довшою порожниною, ніж у жінок [355]. 

Величезна різниця в рухомості ККС між чоловіками і жінками 

проявляється під час розгинання, за якого модель жіночого ККС показує 

значно більший обсяг рухів, ніж чоловіча. 

H. Steinke і співавт. [318] показали на моделях тіл померлих, що у 

чоловіків розміри міжкісткових крижово-клубових зв’язок менші, ніж у 

жінок, а задньої та передньої крижово-клубових – більші. 

Проте роль нестабільності ККС в інших синдромах 

нижньопоперекового болю суперечлива [202, 351, 352], оскільки важко 

визначити джерело болю в тканинах [276]. 
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Структурні зміни в нижньопоперековому відділі хребта і ККС сильно 

пов’язані з механічними навантаженнями, вертикальною позою і, особливо, 

ходьбою [45, 52, 53, 77, 78]. 

Великі компресійні, ротаційні та натягувальні сили впливають на ці 

суглоби [75, 77], особливо на місця прикріплення зв’язок [230]. Наприклад, 

переломи за ХТБ можуть відбуватися паралельно лінії ККС у хворих людей з 

внутрішньосуглобовими зрощеннями цих суглобів [47]. Частота зрощень 

кісток, які утворюють суглобові поверхні ККС (кісткових містків), у людей із 

болем у ККС визначена. Згідно з T. D. Stewart [319], у 6 % чоловічих і 1,5 % 

жіночих скелетів у віці від 50 років і старше трапляються позсуглобові 

остеофіти ККС, зазвичай спереду. Цей тип кісткових містків розвивається зі 

зв’язкових остеофітів і пов’язаний із дегенеративним механізмом. Ці кісткові 

містки необхідно відрізняти від істинного зрощення трабекулярної кістки і 

разі анкілозивного спондиліту [108]. Таке внутрішньосуглобове трабекулярне 

зрощення спостерігають рідко в старшій популяції [319]. 

Рухомість ККС в основному пасивна та відбувається в трьох основних 

площинах, к нормі обмежених кількома градусами [75, 325]. 

Немає м’язів, які рухають ККС прямо, але багато м’язів забезпечують 

рухи в суглобі через прикріплення до тазової кістки або натягуючи тазове 

дно [202]. Різні м’язи (mm. rectus femoris, sartorius, iliacus, gluteus maximus, 

biceps femoris) мають адекватне плече прикладання сили, щоб рухати тазову 

кістку відносно крижі. Також ККС може рухатися м’язами, які генерують 

натягнення уздовж фасцій, які перетинають суглоб. Напруження в суглобі 

можуть викликати незбалансовані сили, що діють на тазову кістку. 

Наприклад, унілатеральне напруження m. erector spinae і m. quadrates 

lumborum, або асиметричне напруження m. multifidus. ККС може вважатися 

стабільним, опороспроможним і рухомим, якщо збалансовані сили, які 

проходять через суглоб, у тому числі й діючі опосередковано через фасції, 

які активно контролюються за умов прямоходіння, тобто сили, пов’язані з 

хребтом і нижніми кінцівками [351, 352, 356]. 
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Деякі автори вважають, що суглобова поверхня ККС практично плоска 

і завдяки цьому ККС добре пристосований до великих ротаційних і 

згинальних навантажень, які виникають під час ходьби [310, 311]. Таким 

чином, плоскі суглоби мають бути відповідно підготовлені та стабілізовані 

до компресійних зусиль перпендикулярно площині суглобових поверхонь, 

щоб протистояти стискальним навантаженням [202, 310, 311, 351, 352, 356]. 

Додатково посилення сили тертя між суглобовими поверхнями, стабільності 

й опороспроможності суглоба частково забезпечується натягненням задніх 

зв’язок суглоба [202, 310, 311, 351, 352, 356]. Активація mm. multifidus 

натягує fascia thoracolumbar і стабілізує задню частину попереково-

крижового переходу [62, 202]. 

Іншими зв’язками, які стабілізують ККС, є lig. sacrotuberous, lig. 

sacrospinous, які протистоять ротаційної рухомості крижі відносно тазової 

кістки [353–356]. LDSIL обмежує заднє розгинання крижі щодо тазової 

кістки [354]. 

Передача надмірних навантажень через ККС може викликати надмірні 

компресійні, натягувальні або торсіонні деформації в цьому суглобі з 

порушенням передачі навантажень на хребет і нижні кінцівки, що 

призводить до травмувальної дії на тканини [248, 276]. 

Не ясно, які фактори забезпечують функціональну стабільність ККС. 

Стабільність – це можливість системи повертатися в початковий або 

динамічний стан після впливу зовнішніх сил. Достатня чи адекватна 

компресія ККС може бути описана як сума необхідних компресійних сил, 

достатніх для забезпечення необхідної опороспроможності ККС і 

забезпечення передачі сил, як з боку тулуба, так і з боку нижніх кінцівок із 

мінімальною затратою енергії [351, 352]. Таким чином, стабільність і 

опороспроможність ККС [223] — це властивості, протилежні рухомості 

суглоба. На думку А. Vleeming [351], суглоб не повинен володіти великою 

рухомістю, пов’язаною з механічними властивостями зв’язок і його капсули і 

силами, що генеруються м’язами – стабілізаторами ККС. 
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Подальші дослідження слід спрямовувати на з’ясування чинників, які 

впливають на стабільність і опороспроможність суглоба, вивчення впливу 

змін механічних властивостей зв’язок, м’язів, нервової локомоторної 

системи, стабілізувальних функцій або динамічних параметрів м’язів. Такі 

дослідження можуть прояснити властивості м’язів і їхню можливу роль у 

розвитку механічної дисфункції ККС. 

 

1.6 Теорії стабільності крижово-клубового суглоба  

 

За двома винятками [75, 111] усі сучасні гіпотези, спрямовані на 

визначення ролі ККС, обертаються навколо припущення про практично 

плоскі поверхні ККС, а гребені і поглиблення, які наявні на суглобових 

поверхнях, лише підсилюють силу тертя. На цьому припущенні базується 

теорія «сили і форми закриття», яка пояснює стабілізацію ККС впливом ваги 

тіла та компресійним зусиллям м’язів [358, 360]. 

S. Gracovetsky вважає [152], що суглобові поверхні ККС не плоскі, а 

зігнуті у вигляді пропелера і мають значні гребені, щоб не просто посилювати 

силу тертя між суглобовими поверхнями, а й створювати щільне з’єднання 

між крижами й тазовими кістками, з можливістю їхнього замикання в певному 

положенні. Щільність зв’язок ККС така, що гарантує функціонування всього 

вузла як єдине ціле. Зсувні сили, що проходять через ККС, будуть 

абсорбуватися в’язкоеластичними властивостями елементів ККС [265]. 

М’язово-скелетна система хребта є нестабільною структурою, яка 

стабілізується центральною нервовою системою (ЦНС). Усі теорії 

стабільності засновані на принципі мінімізації енергетичних витрат. Система 

досягає стабільності, якщо потенційна енергія знаходиться на мінімально 

можливому рівні. Система при цьому залишається в одному положенні тому, 

що будь-які відхилення від нього вимагає великих витрат енергії [262]. 

Класичний приклад такого положення наведено на рис. 1.8. Щоб перейти з 
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одного стабільного станову в інший, потрібно подолати «енергетичні стіни» 

(рис. 1.9). 

 
Рис. 1.8. Стабільність суглоба. 

 

 

Рис. 1.9. Шлях переходу суглоба з одного стабільного стану в інший. 

 

M. Panjabi розробив динамічну теорію розвитку дегенеративної 

нестабільності. В експериментальних роботах він дослідив криву залежності 

зміни жорсткості елементів суглоба від деформації та виявив, що на цій 

кривій ділянку, яка відображає значну деформацію елементів суглоба з 

мінімальною зміною їхньої жорсткості. Ця ділянка суглобу, де він може 

рухатися без зусиль, називається нейтральною зоною. M. Panjabi вважає, що 

величина нейтральної зони визначає стабільність суглоба [263, 265]. У своїх 

роботах він довів, збільшення нейтральної зони або співвідношення 

величини нейтральної зони до величини рухомості суглоба більш 

інформативні для визначення нестабільності суглоба (рис. 1.10). 

Але у в’язкоеластичних системах не працює класична система 

стабільності. Якщо «стабільна» позиція була досягнута, вона не може 

зберігатися довго, оскільки біологічні матеріали в’язкоеластичні, вони 
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деформуються з часом під дією сили (рис. 1.11) [265, 266]. 

 

 
Рис. 1.10. Величини зон суглоба: 1 – нейтральної зони стабільного 

суглоба; 2 – нейтральної зони нестабільного суглоба; 3 – рухомості суглоба.  

 

  
а б 

Рис. 1.11. Етапи деформації в’язкоеластичних структур суглоба. 

 

Деформація спричинюватиме тригерну біль, яка буде змушувати ЦНС 

розвантажити перевантажену ділянку, особливо колаген. Тому стабільністю 

в’язкоеластичних систем може вважатися сукупність пов’язаних положень, 

які підбираються та моделюються ЦНС. Поза не статична, поза – це 

динамічна концепція. Повністю вертикальне положення складається з 

чергування різних, але дуже близьких поз [317]. 

Тривале навантаження та розвантаження колагену вимагає від ЦНС 

швидко перенаправляти сили. Багато м’язів і зв’язок задіяні в підтримці 

будь-якої пози. Це пояснює, чому адекватна реабілітація не може бути 

досягнута виконанням лише однієї вправи, а слід виконувати цілу низку 

вправ. 
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Особливості передачі сил через ККС досить комплексні. Нині опис 

ККС передбачає, що суглобова поверхня досить плоска, що означає, що 

рухомість між тазом і крижами можлива. Нерівності суглобових поверхонь 

ККС, про які часто згадується, вважаються необхідними для збільшення 

тертя між ними [365]. Відповідно до теорії «форми і сили замикання» 

A. Vleeming, [358, 360], суглобові поверхні з їх нерівностями чітко 

відповідають одна одній (форма замикання) і в потрібний момент 

стискаються за допомогою ваги тіла та сили, яку генерує м’язово-зв’язковий 

апарат (сила замикання). Проте ця теорія має певні недоліки [152]: по-перше, 

м’язово-зв’язкове зусилля має діяти весь час, щоб збалансувати сили 

гравітації. Колаген є в’язкоеластичною структурою і з плином часу почне 

розтягуватися. Якщо розтягнення продовжиться, то за відсутності посилення 

м’язової активності, суглоб ККС відкриється, суглобові поверхні змістяться 

одна щодо одної та виникне рухомість ККС (subluxation). Щоб запобігти 

цьому, м’язи повинні постійно генерувати компресійну силу, збільшувану з 

розтягненням зв’язок. Проте такого надмірного навантаження м’язів не 

спостерігається.  

По-друге, суглобові поверхні орієнтовані у двох площинах. На рівні SІ 

хребця суглобова поверхня знаходиться під кутом 40°. Нижче, на рівні 

переходу SІ хребця в SІІ, суглобова поверхня розгортається в протилежну 

сторону до кута 10°, подібно формі пропелера (рис. 1.12, 1.13). 

 

 

Рис. 1.12. Кут нахилу в краніальній частини суглобової поверхні до 

фронтальної площини дорівнює 40°, а в каудальній, нижче SІІ, – 10°, але в 

протилежну сторону. 
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У результаті під час руху суглобових поверхонь одна щодо одній 

можуть відбуватися великі деформації. Така поверхня може полегшувати 

зміщення центрів ротації крижі відносно таза. 

По-третє, нерівна суглобова поверхня ККС високоорганізована. Це 

видно на зрізах таза. Основною анатомічною структурою на суглобових 

поверхнях є навколосуглобовий гребінь, який S. Gracovetsky [152] називає 

SS-гребінь (рис. 1.14, 1.15). 

 

 
 

Рис. 1.13. Форма суглобової поверхні ККС в сагітальній і фронтальній 

площинах: вигляд суглобової поверхні крижі у фронтальній (1) і сагітальній 

(2) площинах; вигляд крижі у коронарній площині (3) відповідає (1),  вигляд 

крижі у коронарній площині (4) відповідає (2). 

 

На думку S. Gracovetsky [152], уявлення про те, що крижі висять на 

зв’язках між тазовими кістками, неправильне. Пов’язано це з тим, що в’язко-

еластичні колагенові зв’язки мають поступово під дією навантаження 

розтягуватися. SS-гребінь бере на себе значну частину вертикального 

навантаження, завдяки чому м’язово-зв’язковий апарат суглоба буде швидко 

реагувати на зміну або появу сил, які намагаються розблокувати суглоб. 
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Рис. 1.14. SS-гребінь: а) на клубовій кістці з боку крижі; б) зріз таза 

через SS гребінь. 

 

 
 

Рис. 1.15. Вектор передачі вертикальних навантажень у ККС за 

S. Gracovetsky [152]: 1 – крижі; 2 – клубова кістка, SS гребінь. 

 

Специфічна будова ККС дозволяє здійснювати обмежені рухи [328] 

навколо SS-гребеня, результатом яких є ротаційні рухи навколо двох 

основних осей, пов’язаних з будовою ККС. Цей механізм схожий із парними 

рухами в дуговідросткових суглобах поперекового відділу хребта. Суглобові 

поверхні SІ і SІІІ визначають дві осі ротаційної рухомості крижі. 

Рухи таза під час ходьби визначаються тим, яка з цих осей активна. 

Визначення, яка з цих осей активна, залежить від поперекового лордозу, 

особливо нижніх сегментів. Можливо, у цьому полягає роль ККС, як 

поєднувальної частини хребта, яка визначає функцію хребта і парні рухи 
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міжхребцевих суглобів у всіх його відділах під час вертикального стояння та 

ходьби. 

На думку S. Gracovetsky [152], форма суглобових поверхонь у вигляді 

пропелера дозволяє тазу здійснювати рухи навколо SS-гребеня і 

контролювати супутні рухи тазових кісток щодо крижі. Ця форма суглобових 

поверхонь дозволяє також і крижі здійснювати ротацію наперед або назад 

відносно таза. Сильні зв'язки ККС гарантують повернення тазової кістки 

після ротації в первинну нейтральну позицію. 

На рис. 1.16–1.18 зображені можливі комбінації замикання ККС з 

урахуванням SS-гребеня під час ходьби залежно від розташування центру 

ротації крижі (ЦР). За умов вертикального навантаження під час ходьби 

центр ротації крижі може розташовуватися спереду, всередині та ззаду 

суглобових поверхонь. 

 

  

Рис. 1.16. Центр ротації наперед від суглобової поверхні. При цьому 

ККС з одного боку замкнеться на рівні SІІІ, тазова кістка на цьому боці буде 

обертатися назад. На іншому боці ККС замкнеться на рівні SІ, тазова кістка 

на цьому боці буде обертатися вперед. 

 

Піднімання ваги можливе, якщо поперековий лордоз замикається в 

положенні або розгинання або флексії, але центр ротації крижі знаходиться 

всередині ККС (рис. 1.17). Рухи тазових кісток під час ходьби відбуваються в 

координації з рухами крижі відносно таза. Чергування осей обертання між 

суглобовими поверхнями ККС здійснюється, як показано на рис. 1.19. 
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Рис. 1.17. Центр ротації всередині суглобових поверхонь. При цьому 

суглоб ККС розташовується на рівні SІ і SІІІ з обох сторін, але тазова кістка з 

одного боку ротується назад, а з іншого наперед. 

 

  

Рис. 1.18. Центр ротації розташований ззаду від суглобових поверхонь. 

При цьому центр замикання ККС розташовується на рівні SІ з обох сторін, 

але тазова кістка з одного боку ротується наперед, а з іншого назад. 

 

 
Рис. 1.19. Дві осі ротації крижі у ККС. 
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Ситуація під час ходьби комплексна. Суглобові поверхні SІ і SІІІ та 

протилежні суглобові поверхні тазових кісток контактують аналогічно та 

дозволяють контролювати кульшову западину, водночас вертикальні 

навантаження передаються через SS-гребінь (рис. 1.20). 

 

  

а б 

Рис. 1.20. Вигляд таза: а) ззаду, опора на праву сторону, права 

суглобова поверхня замкнена на рівні SІ, а ліва на рівні SІІІ, права тазова 

кістка ротується назад, крижі замкнено по косій осі SІ–SІІІ; б) спереду, опора 

на праву сторону, крижі замкнено по косій осі SІ–SІІІ. 

 

У результаті досліджень на тілах померлих і у живих суб'єктів 

показано, що пов'язані рухи крижі і тазових кісток маленькі (кілька градусів) 

[328]. Лише в одній роботі [305] повідомлено про обсяг рухів у десять разів 

більший. На підставі даних стереофотометрії, N. Egund і співавт. [120] 

визначили позицію центра ротації ККС у точці на 50 мм ззаду від нього. 

Проте немає підтвердження про можливість використання цих даних у 

дослідженні розташування центра ротації під час ходьби. 

На думку S. Gracovetsky [152], хребет і прилеглі до нього структури є 

нестабільними. Нестабільність має еволюційну перевагу перед стабільністю, 

швидшою реакцією на зміну умов навантаження. 

Стандартні уявлення про стабільність стосуються гомогенних структур. 

У разі в'язкоеластичної структури компонентів системи необхідний інший 

підхід. SS-гребінь клубової кістки в місці з'єднання верхівок поперечних 
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відростків SІ і SІІ дозволяє замикати крижі й тазові кістки в певному 

положенні. Цей гребінь передає вертикальні навантаження, дозволяючи 

крижам здійснювати ротаційні рухи відносно тазових кісток і навпаки. 

Зв'язки ККС настільки потужні і так добре підтримують геометрію 

суглоба, що не потрібно додаткових м'язових зусиль, щоб підтримувати 

суглобові поверхні разом. 

Контроль хребта під час ходьби, вертикального стояння залежить від 

центру ротації вищого від ККС суміжного хребця LV, положення замикання 

хребтового рухового сегмента LV–SІ. Аналогічно варіант замикання ККС 

залежить від рухомості та положення замикання вищого суміжного сегмента 

LV–SІ. ККС є невід'ємною частиною цілісної системи парних рухів і передачі 

навантаження у всьому хребті. 

 

1.7 Діагностика дисфункції крижово-клубового суглоба 

 

Диференціальна діагностика ХТБ, не пов'язаного з вагітністю, за умов 

дисфункції ККС досить складна. P. Dreyfuss і співавт. [116] використали 

термін «дисфункція ККС» для пояснення болю, джерелом якого є ККС, у тих 

випадках, коли немає видимих порушень структури суглоба, але припустили 

біомеханічні порушення, які здатні спричинбвати біль. Імовірно, такий стан 

може бути діагностовано в разі визначення біомеханічних порушень 

методами клінічного обстеження. Міжнародна асоціація з вивчення болю 

визначає цей стан як хребтові та відображені в нижню кінцівку болі, які 

виходять із ККС [228]. 

Автори остеопатичних, хіропрактичних, мануально-терапевтичних і 

медичних публікацій стверджують, що різні статичні та динамічні тести 

здатні призвести до порушень, які є індикатором дисфункції ККС [132, 167, 

278]. 

Контактні діагностичні тести оцінюють: зони напруження та болючості 

м'яких тканин, поширення зон відображеного болю, пов'язаний м'язовий і 
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фасціальний гіпертонус, регіональне ненормальне співвідношення довжини 

та тонусу м'язів, аналіз пози, визначення істинної та функціональної різниці 

довжини ніг, статичного і динамічного положень кісткових маркерів. 

Застосовують провокативні тести, у тому числі звичайні ортопедичні, на 

обсяг рухів і натягнення зв'язок [136, 132, 135, 167, 278]. 

Хоча ці тести традиційно вважають достовірними та діагностично 

цінними, жоден із них не є достовірним для діагностики дисфункції ККС 

[116].  

Дисфункція ККС – це такий стан, коли немає істотних 

рентгенологічних або лабораторних змін і який найчастіше з'являється в 

очевидно морфологічно нормальному суглобі [115, 297]. 

На думку P. Dreyfuss і співавт. [116], внутрішньосуглобові діагностичні 

блокади ККС є «золотим стандартом» для визначення помилкових критеріїв 

діагностики крижово-клубових болів. 

За допомогою флюороскопічного контролю можна легко потрапити в 

порожнину суглоба, що підтверджується введенням контрасту, місцевий 

анестетик може бути введений селективно в порожнину суглоба [76, 132, 134, 

297]. «Старі» «сліпі», виконані без флюороскопічного контролю техніки 

введення припускають анестезію лише міжкісткових крижово-клубових 

зв'язок [296]. 

У дослідженні з 20 клінічних тестів було відібрано 12, найбільш 

інформативних за даними літератури, і верифіковано їх за допомогою 

внутрішньосуглобових блокад з анестетиків і кортикостероїдів [116]. 

Найбільш інформативними були: біль у ділянці ККС, сідниць, у паху, у 

ділянці PSIS, біль під час сидіння в зоні ККС з частковим підйомом сідниці 

від стільця на стороні болю; тести Gillet, стегнового поштовху, Patrick, тест 

Gaenslen, серединного крижового поштовху, болісності крижово-клубової 

борозни, суглобової гри ККС. 

Під час виконання тесту Gillet хворий стоїть із розставленими ногами 

на ширині плечей, дослідник знаходиться позаду нього, великим пальцем 



83 

однієї руки пальпує остистий відросток SІІ, а великим пальцем іншої руки 

PSIS з одного боку [86]. Потім хворий піднімає і згинає в коліні ногу з 

протилежного боку, ніби робить великий маршовий крок. Тест позитивний, 

якщо PSIS не зміщувати відносно SІІ назад і донизу та супроводжується 

болем. 

Для визначення тесту «поштовх стегном» кладуть коліно однієї ноги на 

коліно іншої та роблять поштовх по осі тіла стегном вище розміщеної ноги. 

Поява болю в ККС свідчить про позитивний тест [198]. 

Тест Patrick – це виникнення болю за умов навантаження на ККС під 

час флексії, абдукції та зовнішньої ротації стегна з одного боку в положенні 

лежачи на спині [72]. 

Тест Gaenslen – хворий лежить лицем вниз на краю кушетки зі 

зігнутою в колінному суглобі та звішаною з кушетки однією ногою. При 

екстензії протилежної ноги виникає біль у ділянці ККС [72, 198]. 

Тест серединного крижового поштовху – виникнення болю під час 

поштовху крижі у передньо-задньому напрямку в положенні хворого лежачи 

на животі [198]. 

Болісність крижової борозни – це болісність нижче та медіальніше PSIS 

[72]. 

Суглобова «гра» визначається по верхньому полюсу ККС у положенні 

хворого лежачи на животі. Для цього тесту перехрещені руки поміщають на 

крижі в зоні верхньої третини ККС з одного боку. Верхня рука робить 

поштовх у передньо-задньому напрямку, а нижня визначає «гру» суглоба, яка 

проявляється відчуттям пружинистості в суглобі. Виникненя різних відчуттів 

на різних сторонах ККС свідчить про порушення функції ККС [72]. 

Автор дійшов висновку, що жоден із 12 тестів не має визначального 

діагностичного значення, незалежно від того, проводив їх клініцист або 

остеопат. Найбільш селективними виявилися тест болісності борозни ККС, 

болісність у ділянці PSIS і сідницях, а  найбільш специфічним — біль у паху. 

При цьому кількість позитивних тестів не підвищує точність діагностики. 
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У «Європейському керівництві з дослідження ХТБ» на підставі аналізу 

літератури йдеться про достатню достовірність кластера таки тестів: Patrick, 

болючість під час пальпації LPSL, Gaenslen, функціональний підйому 

випрямленої ноги (ASLR), одноопорного стояння, поштовху стегном, 

болісності pubic symphysis [351]. 

Для встановлення клінічного діагнозу ХТБ, не пов'язаний із вагітністю, 

«Міжнародна асоціація дослідження болю» (IASP) запропоновувала кластер 

критеріїв крижово-клубового болю, викликаного механічної дисфункцією 

цього суглоба [228]. Згідно з цими критеріями крижово-клубові болі мають 

певні карти локалізації, які репродукується специфічними провокативними 

тестами. Ці болі мають значно зменшуватися в разі інфільтрації болючих 

ККС локальними анестетиками. 

Відповідно до першого критерію IASP крижово-клубовий біль, який 

виходить із ККС, визначається як поперековий біль дифузного характеру та 

який іррадіює в сідниці, пах і нижні кінцівки [136, 135, 337, 371]. J. D. Fortin і 

співавт. [135] описали карти відображеного болю, використовуючи 

контрастну ін'єкційну провокацію з подальшими локальними 

знеболювальними ін'єкціями в ККС. 

J. D. Fortin і співавт. [133] визначили застосовність карт відображеного 

болю як скринінгового інструменту для дисфункції ККС. L. H. Chou і співавт. 

[92] продемонстрували зони відбитого ККС болю, ґрунтуючись на 

аналгетичної ефект місцевих ін'єкцій анестетика. А. С. Schwarzer і співавт. 

[297] виявили лише одну відмінну ознаку крижово-клубового болю в 

пацієнтів, яким виконували внутрішньосуглобові ін'єкції в ККС — це біль у 

паху. Деякі автори повідомляють, що джерелом болю в ділянці ККС можуть 

бути інші анатомічні структури, такі як міжхребцеві диски LIV–LV, LV–SI або 

дуговідросткові суглоби, які також можуть продукувати поперековий біль із 

відбитим болем в сідниці та нижні кінцівки. З огляду на це, існує велика 

клінічна проблема диференціальної діагностики між поперекової болем, 

причиною якого є ККС, і іншими причинами [331]. У «Європейському 



85 

керівництві з дослідження ПТБ» йдеться про обмежену достовірність карт 

локалізації болю і не рекомендується їх використання як єдиного критерію 

діагностики ПТБ [351]. 

Згідно з другим критерієм IASP є багато провокативних тестів, під час 

виконання яких відбувається розтягнення, компресія, зрушення елементів 

ККС [302]. На думку авторів, під час виконання цих тестів дуже важко 

визначити, яка анатомічна структура дійсно піддається впливу і є причиною 

болю [214]. Навіть такі структури як IL, m piriformis не можуть бути 

виключені як потенційна причина болю, оскільки вони функціонально задіяні 

при виконанні більшості провокативних тестів [70, 274]. Досить складно під 

час виконання тестів визначити, чи є причина продукованою під час 

виконання тестів болю внутрішньосуглобового або пов'язана з капсулою 

суглоба, зв'язками і м'язами. Деякі автори вважають, що достовірність цих 

тестів дискутабельна [338, 339]. 

Третім критерієм IASP є селективна інфільтрація ККС. Проте й ця 

технологія, на думку деяких авторів, недостовірна [74]. Більш того, 

проаналізувавши дані літератури, S.P. Cohen [94] дійшов висновку, що 

крижово-клубові болі можуть бути спричинені не лише внутрішньо-

суглобовими структурами, а й навколосуглобовими (м'язи та зв'язки). 

Опубліковано кілька оглядів літератури, які вказують на достовірність блоку 

діагностичних тестів у визначенні крижово-клубового болю порівняно з 

низькою вірогідністю одиничних тестів [162, 302, 321, 331]. 

K.M. Szadek і співавт. [331] дійшли висновку, що за допомогою 

внутрішньосуглобових ін'єкцій важко відрізнити пацієнтів з крижово-

клубовим болем і без нього. З огляду на анатомію ККС, біль, пов'язаний із 

ККС, може генеруватися сусідніми зв'язками [214, 297]. 

Але встановлено, що введення навіть дуже малого обсягу місцевого 

анестетика в порожнину суглоба не захищає від його витікання в сусідні 

нервові структури та зв'язки [139]. Тобто, у разі внутрішньосуглобового 

введення анестетика завжди є ймовірність впливу не лише на 
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внутрішньосуглобові елементи. Більш того, згідно з літературою інфільтрація 

lig. sacroiliac interosseous або LІІІ–LIV нервів має досить високу прогностичну 

та діагностичну цінність у пацієнтів з ПТБ, спричиненого ККС [371]. 

Сьогодні використання внутрішньосуглобових ін'єкцій ККС для діагностики 

ПТБ, пов'язаного з ККС, не рекомендується «Європейським керівництвом з 

ведення ПТБ» через обмежену достовірність [351]. 

Ранні дослідження на тілах померлих свідчать як про вентральну, так і 

дорсальну іннервацію з поперекових і крижових нервів, але це не 

підтверджено пізнішими дослідженнями, які заперечують вентральну 

іннервацію ККС [154]. Гістологічні дослідження показали наявність 

чутливих нервів к зв'язках вентрального відділу капсули ККС [137, 330], у 

дорсальних зв'язках, прилеглих до PSIS [138, 348], і в lig. sacroiliac 

interosseous [330]. 

Ці знахідки стосуються лише зв'язок. Беручи до уваги невелику 

селективність внутрішньосуглобових ін'єкцій, ці факти говорять про їхню 

обмежену достовірність. Наприклад, у результаті спостереження за 43 

пацієнтами, які скаржилися на біль у ділянці ККС, лише 13 отримали 

полегшення після внутрішньосуглобових блокад [297]. На думку E. Murakami 

і співавт. [240], параартикулярні ін'єкції ефективніші в разі ПТБ, 

спричиненого дисфункцією ККС, – 96 % пацієнтів повідомили про 

поліпшення стану. Водночас внутрішньосуглобові введення були 

ефективними лише у 16 (64 %) з 25 пацієнтів.  

D. Kurosawa і співавт. [194] показали, що в разі ін'єкцій у різні 

елементи ККС відбувалася різна іррадіація болю. Вони розробили 

технологію флуороскопічно контрольованих внутрішньосуглобових блокад 

через середню частину ККС, які виявилися ефективними у 80 % пацієнтів 

[195]. R. E. Irwin і співавт. [178] повідомили про 54 %хибнопозитивних 

результатів внутрішньосуглобових ін'єкцій. Ураховуючи відсутність 

«золотого стандарту» вказаних маніпуляцій, великий інтерес привертають 

роботи про значний рівень вірогідності діагностування ПТБ, пов'язаного з 
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ККС, на підставі сукупності даних локалізації болю, аналізу причин його 

виникнення та використання набору певних тестів [351]. 

М. Lasslett і співавт. [199] вважають, що якщо різні тести провокують 

певний біль, то кілька таких тестів будуть мати певну діагностичну цінність. 

У м'язово-скелетної медицині часто застосовують блоки тестів для 

діагностики різних порушень. Зокрема визначено, що за наявності 

2 позитивних із 4 (або 3 із 6) провокативних тестів, підтверджуючими є  

внутрішньосуглобові блокади під флуороскопічним контролем. Якщо все 6 

провокативних тестів негативні, патологію ККС можна виключити. 

Показано, що 3 і більше позитивних тестів із 6 провокативних мають 

достовірність 78 %, 4 і більше — 81 %, 5 і більше — 88 % [321]. Інші фахівці 

стверджують високу вірогідність діагностики ПТБ, пов'язаного з ККС, за 

наявності позитивних 3 із 5 провокативних тестів або 3 із 6 [337]. На підставі 

обстеження 219 пацієнтів було показано 3 позитивних із 4 пальпаторних 

тестів з високою вірогідністю дають змогу встановлювати діагноз 

«дисфункція ККС» [93]. У «Європейському керівництві з ведення ПТБ» 

рекомендовано обстеження пацієнтів з ПТБ, пов'язаним чи не пов'язаним із 

вагітністю, за допомогою блоку провокативних тестів [351]. 

H. Elgafy і співавт. [123] провели КТ дослідження пацієнтів із болем у 

ділянці ККС та виявили у 57,3 % пацієнтів, які отримали полегшення після 

внутрішньосуглобових ін'єкцій місцевого анестетика під контролем КТ, були 

субхондральний склероз, різна ширина суглобових щілин, остеофіти. В 

іншому дослідженні пацієнтів із болем нижче LV показано за допомогою КТ 

75 % випадків артрозу ККС [168]. Взаємозв'язок між рентгенологічними 

змінами та симптомами не до кінця з’ясований, тому КТ-дослідження не є 

обов’язковим для пацієнтів з таким болем [351]. 

K.B. Puhakka і співавт. [279] показали, що МРТ і КТ мають однакову 

діагностичну цінність, але за допомогою КТ краще візуалізувати 

субхондральний склероз. МРТ дає змогу виявити ранні запальні зміни в ККС 

і його капсулі, ранні прояви анкілозуючого спондиліту та пухлини [351]. 
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Рентгенографія ККС, на думку фахівців, має обмежену цінність для 

діагностики дисфункції ККС [109]. Це пояснюється декількома факторами. 

По-перше, ККС має досить складні суглобові поверхні, зігнуті у вигляді 

пропелера, що ускладнює візуалізацію ККС на передньо-задніх 

рентгенограмах [109. По-друге, під час обстеження ККС здорових волонтерів 

часто виявляються дегенеративні зміни, але це не супроводжується клінікою 

дисфункції ККС [104]. 

Водночас важливим є дослідження функції ККС або факторів, які на 

неї впливають. Це пов'язано з тим, що дисфункція ККС проявляється під час 

їхнього навантаження ККС [177]. Спостерігати це діє змогу функціональна 

рентгенографія під вагою тіла стоячи вертикально, сидячи і лежачи, 

функціональна МРТ стоячи і лежачи, поєднання КТ і сцинтиграфії [99, 177]. 

У процесі обстеження пацієнтів із дисфункцією ККС важливо не лише 

констатувати наявність певних дегенеративних змін у ділянці ККС, а й 

співвідносити ці зміни з функцією суглоба або факторами, які впливають неї 

[99]. 

 

1.8 Методи лікування артрозу крижово-клубового суглоба 

 

На думку R. E. Irwin [178], такі фактори, як нахил крижі і таза у 

фронтальній площині впливають на стабільність і опороспроможність ККС, 

призводять до порушення передачі ваги тіла в системі «поперековий відділ – 

крижі – таз». Це супроводжується перевантаженням зв'язок і м'язів – 

стабілізаторів ККС і появою м'язово-зв'язкових болів. Показано, що за 

наявності нахилу крижі і таза у фронтальній площині, в положенні стоячи 

визначається біоелектрична активність m. erector spinae асиметрична зліва і 

справа, і ця тенденція збільшується під час нахилу тулуба вперед. 

Залишається неясним, чи спостерігається така асиметрія біоелектричної 

активності для всіх м'язів – стабілізаторів ККС і вертикального положення 

тіла та проявляється ця тенденція у хворих з артрозом ККС [61]. 
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Під час аналізу літератури, яка описує технології лікування артрозу 

ККС, звернуто увагу на наявність протиріч. Опубліковано роботи щодо 

вивчення впливу різних програм вправ за умов ПТБ у вагітних із 

суперечливими результатами [118, 119, 246]. В одній роботі порівняно 

результати застосування гімнастики у воді у вагітних із ПТБ з групою жінок, 

які не отримували ніякого лікування. Автори показали величезний 

позитивний ефект у таких пацієнтів на інтенсивність болю і тривалість 

лікарняного листа [189]. В іншому дослідженні автори розділили вагітних із 

ПТБ на три групи. В одній групі пацієнти отримували інформацію про свою 

ПТБ (анатомія, біомеханіка, поза, руховий контроль), в іншій – виконували 

комплекс вправ вдома. Пацієнтки третьої групи приходили в клініку, де з 

інструктором виконували комплекс вправ. Автори не виявили значної різниці 

між групами як під час вагітності, так і після пологів (3, 6, 12 міс. після 

пологів) по відношенню до інтенсивності болю та рухової активності [246]. 

Автори інших досліджень показали значний позитивний ефект 

індивідуальних занять фізичними вправами на інтенсивність болю та 

тривалість лікарняного листа у вагітних з ПТБ [257]. Відмічено значне 

зменшення інтенсивності болю після вправ спрямованих на стабілізацію ККС 

і таза у вагітних вз ПТБ [329]. 

В. Stuge і співавт. [322] сфокусували лікувальну програму на 

специфічних стабілізувальних вправах, спрямованих на відновлення 

динамічного контролю хребтових рухових сегментів і суглобів таза за 

рахунок активації локальних м'язів – стабілізаторів ККС і хребта в 

координації з активацією глобальних м'язів – стабілізаторів ККС і хребта. Ці 

вправи виявилися дуже ефективними у пацієнтів із ПТБ завдяки відновленню 

правильної передачі вертикальних навантажень із хребта через ККС на таз і 

нижні кінцівки. Ці вправи мали як статистично, так і клінічно значно кращий 

ефект на біль, функціональний статус, якість життя та результати 

провокативних тестів, ніж лікувальні програми без цих вправ. Дворічне 

дослідження цих пацієнтів показало низький рівень болю та дезадаптації в 



90 

групі пацієнтів, що займалися цими вправами, в порівнянні з контрольною 

групою [323]. Встановлено, що комплекс вправ, спрямованих на відновлення 

м'язового тонусу та витривалості м'язів, ефективні у хворих з ПТБ [100]. 

E. W. Kelsick [188] вважає, що виконання вправ у воді має величезне 

клінічну та психологічну перевагу для лікування хворих із м'язово-

скелетними порушеннями. Вправи у воді дозволяють розвантажити суглоби 

й осьовий скелет від сили тяжіння. Це дає змогу навантажувати м'язи та 

суглоби з мінімальним навантаженням і без виникнення болю в ранні 

терміни реабілітаційного лікування. 

M. D. Bussey, S. Milosavljevic [83] виявили, що в пацієнтів із ПТБ 

спостерігається порушення активації ключових стабілізаторів вертикального 

положення m.oblique abdominis external, m.biceps femoris в порівнянні зі 

здоровими волонтерами. Точна активація цих м'язів є ключовою для 

хребтово-тазової стабільності [173]. Порушення координованої активації цих 

м'язів призводить до нестабільності таза та порушення передачі 

вертикальних навантажень через нього [262, 263]. Деякі автори виявили, що у 

пацієнтів із ПТБ спостерігається значуще більша асиметрична рухливість 

тазових кісток, ніж в осіб із поперековим болем [49, 50, 82], порушення 

активації m. biceps femoris, яка має з'єднання з lig. sacrotuberous, 

спричинюватиме зміну натягнення цієї зв'язки. Lig. sacrotuberous має 

фиброзное з'єднання з m. multifidus, m. gluteus maximus, m. piriformis і велику 

пропріорецептивну іннервацію. Зміна натягнення цієї зв'язки впливає на 

контроль вертикального положення тіла і активацію цих м'язів. Тому автор 

вважає за необхідне, розробляючи вправи для пацієнтів зі ПТБ, спрямовувати 

їх на відновлення активності зазначених м'язів – стабілізаторів ККС і 

вертикального положення тіла [312]. J. J. Pel і співавт. [269] показали 

важливу роль м'язів тазового дна (як m. coccegeus, m. iliococcygeus, m. 

pubococcygeus) у стабілізації вертикального положення тіла і ККС. На думку 

шведських вчених, вправи в пацієнтів із ПТБ мають бути спрямованими на 

відновлення активності цих м'язів [304]. Інша група авторів свідчить про 
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важливість відновлення симетричної активності м'язів тазового дна для 

стабільності таза і вертикального положення [253]. C. Richardson [285] 

наголошує на необхідності зміцнення m. transversus abdominis, який відіграє 

важливу роль у підтримці вертикального положення тіла та стабільності 

ККС. Також є думка про необхідність збільшення сили та витривалості m. 

gluteus maximus, m. gluteus medius [48, 65], m. iliopsoas, m. quadratus 

lumborum [209] у пацієнтів з артрозом ККС.  

Нещодавні дослідження показали, що реабілітаційні програми, які 

містять вправи, спрямовані на селективне зміцнення м'язів – стабілізаторів 

вертикального положення тіла і ККС мають хороший клінічний ефект у 

пацієнтів з артрозом ККС [88]. З'явилися поодинокі повідомлення про 

розроблення нових технологій лікувальної гімнастики – пре-активації 

осьових стабілізаторів хребта і активного контролю поперекового лордозу 

[295]. S. Schoupe і співавт. [295] відмітили, що використання активного 

контролю поперекового лордозу під час виконання вправ у положенні стоячи 

і лежачи у здорових волонтерів зменшує кут лордозу та супроводжується 

значним збільшенням біоелектричної активності m. gluteus maximus, m. 

biceps femoris і зменшенням – m. longissimus thoracic, m. latissimus dorsi. 

S. Tsang і співавт. [333] повідомили, що якщо перед тренуванням виконати 

кілька вправ на активацію m.erector spinae, то під час тренування значно 

підвищуються показники біоелектричної активності m. gluteus maximus, m. 

gluteus medius і знижуються ці показники m. tensor fascia latae, m. erector 

spinae. 

Деякі дослідники пишуть про позитивний ефект на інтенсивність болю 

масажу [128, 347]. Зокрема, кращі результати отримані в групі вагітних із 

ПТБ, яким виконували масаж, порівняно з жінками, яких залучали до сеансів 

психотерапії, спрямованих на м'язову релаксацію [128].  

Опубліковано інформацію, яка свідчать про ефективність лікування 

пацієнтів із ПТБ за допомогою різних технік мануальної терапії та мобілізації 

ККС [106]. Результати цих досліджень базуються на позитивній відповіді на 
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маніпуляції м'яких тканин і показують, що маніпуляції на ККС 

супроводжуються нормалізацією клінічних тестів без зміни положення крижі 

відносно таза [334]. Проте останніми роками з'явилися поодинокі 

повідомлення про зміну рентгенометричних параметрів крижі і таза після 

мануальної терапії у здорових волонтерів [290] та в пацієнтів із попереково-

тазовою механічною дисфункцією [166]. 

Добре зарекомендували себе у вагітних із ПТБ школи навчання 

правильної ергономіці рухів і вправ [257]. 

Деякі автори рекомендують включати в лікування хворих із ПТБ 

спеціальні ортези для обмеження рухомості таза та ККС [246, 257]. 

Результати досліджень показують, що корсети знижують рухомість крижі 

щодо таза [159, 313]. Ефективність передачі навантажень із хребта на таз 

через ККС, яку визначають за допомогою тесту ASLR [227], а також рухова 

активність протягом дня [87] значно поліпшуються за умов використання 

корсета для ККС, а інтенсивність болю за ВАШ – знижується. 

Є повідомлення про ефективність використання внутрішньосуглобових 

ін'єкцій місцевих анастетиків із кортикостероїдами, які виконують під 

флюороскопічним, КТ- або МРТ-контролем [351], для лікування пацієнтів із 

ПТБ і артрозом ККС [212]. Процедура дає значне зниження болю у 60-88 % 

пацієнтів. Упродовж останнього десятиріччя з'явилися роботи про 

ефективність параартикулярних ін'єкцій у таких пацієнтів [240]. 

M. J. Yelland і співавт. [370] визначили сумнівні результати 

застосування пролотерапії в пацієнтів з артрозом ККС. Автори порівняли 

результати ін'єкцій у попереково-тазові зв'язки 20 % розчину глюкози і 0,2 % 

розчину лідокаїну в одній групі пацієнтів і фізіологічного розчину в інший. 

Виявлено помірне зниження інтенсивності болю в обох групах незалежно від 

введеної субстанції. M. Cusi і співавт. [98] у 25 пацієнтів із ПТБ і артрозом 

ККС отримали позитивний функціональний результат після пролотерапії у 

76 % випадків. 
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B. Mitchell і співав. [232] вважають пролотерапію 50 % розчином 

глюкози ефективною технологією лікування хворих з артрозом ККС за умов 

акуратного й уважного вибору пацієнтів для неї. Автори одержали добрі 

результати лікування 131 пацієнта з артрозом ККС, 70 % були задоволені 

результатами лікування. J. M. Saunders і співавт. [293] у 25 пацієнтів з 

артрозом ККС провели введення в спинні міжкісткові зв'язки ККС збагаченої 

тромбоцитами плазми крові. Пацієнтам з артрозом ККС у контрольній групі 

вводили 50 % розчин глюкози. Автори дійшли висновку, що збагачена 

плазма тромбоцитами крові є хорошою альтернативою гіпертонічному 

розчину глюкози у пацієнтів з ПТБ. 

Низка робіт стосується вивчення ефективності застосування 

радіочастотної денервації нервових корінців у дорсальних зв'язках [127] і 

капсулі [147] ККС у пацієнтів із ПТБ. Вдалося досягти значне зниження 

інтенсивності болю у 36–65 % пацієнтів протягом 6-12 міс. після лікування. 

У мультицентровому рандомізованому дослідженні ефективність 

застосування радіочастотної денервації у 116 пацієнтів із ПТБ, пов'язаним із 

ККС. Контрольною групою були 112 пацієнтів, яких лікували за 

стандартизованою програмою фізичних вправ. Виявлено невелику перевагу в 

зниженні інтенсивності болю у пацієнтів першої групи в перші три місяці, 

проте в пізніші терміни різниці між групами не спостерігали [182]. У 

систематичному огляді літератури наголошено на складності відбору 

пацієнтів для радіочастотної денервації. Більшість авторів використовують 

для відбору пацієнтів діагностичні внутрішньосуглобові або подвійні 

внутрішньосуглобові блокади ККС з місцевим анестетиком і 

кортикостероїдом [288]. Зокрема, R. Vallejo і співавт. [336] обстежили 

126 пацієнтів із підозрою на ПТБ, пов'язаний із ККС. Пацієнтам виконано 

подвійні діагностичні блокади локального анестетика і кортикостероїду та в 

52 із них підтверджений діагноз «артроз ККС». 30 пацієнтів отримали 

полегшення після блокад понад 12 тижнів. 22 пацієнтам було запропоновано 

радіочастотну денервацію. У 16 пацієнтів було значне зменшення болю, але 



94 

лише у 7 пацієнтів це поліпшення тривало понад 4 міс., а у 7 спостерігалося 

значне погіршення в терміни після 4 міс. Це збігається з результатом дії 

лікувальних блокад із місцевим анестетиком і кортикостероїдами [215–217].  

R. S. Burham і Y. Yasui [81] опублікували результати дослідження про 

застосування біполярної радіочастотної нейротомії. Вони обстежили 9 

пацієнтів із ПТБ, пов'язаним із ККС і підтвердженим подвійними 

внутрішньосуглобовими блокадами місцевим анестетиком. Значне 

зменшення інтенсивності болю та функціональної активності в перші 3 міс. 

відмітили 8 із 9 пацієнтів, а 67 % – були задоволені виконаною процедурою 

протягом 12 міс. W. Yin і співавт. [371] здійснювали відбір пацієнтів для 

радіочастотної денервації за допомогою параартикулярних ін'єкцій зв'язок 

ККС. Позитивний результат радіочастотної денервації встановлено в 64 % 

пацієнтів у терміни понад 6 міс. після процедури. B. Mitchell і співавт. [231] 

довели, що поодинокі блокади ККС із місцевим анестетиком під 

флюороскопічним контролем із використанням контрасту мають 

сенситивність 98,3 % і рівень хибнопозитивних результатів 12,5 %, що 

свідчить про вірогідність одиничних блокад ККС. 

Хірургічне лікування артрозу ККС передбачає виконання артродезу 

ККС [67, 73, 148, 342]. Зазвичай передопераційним критерієм відбору 

пацієнтів для нього є внутрішньосуглобові контрольовані блокади ККС. 

Деякі автори використовують для цього блок провокативних тестів [326]. 

A. Vleeming і співавт. [351] вважають, що хірургічне лікування 

рекомендовано лише в разі нетерпимого ПТБ, коли всі технології 

консервативного лікування не дали позитивного ефекту. У таких випадках 

рекомендовано застосування пристрою зовнішньої фіксації протягом 3 

тижнів для визначення ефективності. За допомогою клінічних і 

біомеханічних досліджень доведено добру зовнішню фіксацію за умов 

застосування рами «Hoffman-Slatis» [326]. 

У 2010 р. наведено дві нові мінімальноінвазивні технології артродезу 

ККС. Перша (DIANA) здається технічно трохи ускладненою та біомеханічно 
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спрямована на дистракцію ККС на противагу загальновизнаним 

дослідженням про біомеханіку рухів ККС. За допомогою технології DIANA  

проліковано 200 пацієнтів із ПТБ, пов'язаним з артрозом ККС. Через 12 міс. 

після операції 60 % пацієнтів характеризували свій стан як відмінний і 

добрий, 72 % були готові пройти цю процедуру повторно. Автори вважають 

технологію є простою й ефективною [141]. 

Друга технологія iFUSE бімеханічно легко укладається та підтримує 

теорію «форми і сили замикання» A. Vleeming [324]. A. Westberg, T. Adler 

[367] проаналізували результати артродезу ККС, виконаного за цими 

технологіями. Зокрема, за технологію DIANA виконано 39 артродезів у 37 

пацієнтів. Через рік після операції 48 % пацієнтів доповіли, що відчувають 

себе значно краще, 20 % – повідомили про погіршення, і при цьому жоден не 

оцінював свій стан як повністю відновлений. За допомогою iFUSE технології 

виконано 80 артродезів у 64 пацієнтів. Через рік після операції 17 % пацієнтів 

повністю позбулися болю, 52 % пацієнтів відзначали значне поліпшення, 

17 % – погіршення. 

За результатами виконання мінімальноінвазивного артродезу в 

469 пацієнтів ускладнення в період до 3 міс. після операції спостерігали у 

13,2 % випадків, а в період до 6 міс. – 16,4 % [294]. E. Murakami і співавт. 

[239] отримали хороші віддалені результати (5 років) і підтверджене 

утворення кісткового блоку після переднього артродезу ККС у разі 

нестерпного ПТБ, пов'язаного з ККС, у 23 пацієнтів.  

Незважаючи на значну кількість досліджень щодо консервативного та 

хірургічного лікування артрозу ККС, залишається неясним, яких пацієнтів 

слід лікувати консервативно, а яким необхідний артродез ККС.  

 

1.9 Резюме 

 

Таким чином, на підставі поведеного аналізу літератури визначено, що 

актуальним напрямком у вивченні артрозу ККС є створення математичної 
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моделі «поперековий відділ хребта – крижі – таз» з урахуванням основних 

зв’язок, які стабілізують ККС і вертикальне положення тулуба, й основних 

факторів, що впливають на передачу ваги тіла на крижі й таз, силу реакції 

опори в зворотному напрямку. До таких факторів, за даними літератури, 

відносять нахил таза, крижі, асиметрію ширини суглобових щілин ККС, 

поперековий і нижньосегментарний поперековий лордоз. 

Артроз ККС проявляється, у першу чергу, функціональними 

порушеннями та болем. Тому актуальним напрямом досліджень є обстеження 

пацієнтів з артрозом ККС за допомогою функціональної рентгенографії з 

урахуванням зазначених факторів і порівняння отриманих результатів із 

показниками волонтерів. Нез’ясованою залишається також наявність зв’язку 

між дегенеративними змінами та факторами, які впливають на функцію ККС 

у хворих з артрозом ККС, що обумовлює проведення досліджень у цьому 

напряму. 

Важливим чинником стабільності й опороспроможності ККС є 

координоване м’язове скорочення. Виявлення кореляційних зв’язків між БЕА 

м’язів – стабілізаторів ККС і вертикального положення тіла, болем і 

функціональними рентгенометричними параметрами крижі, таза та 

поперекового відділу хребта є актуальним напрямом дослідження. 

Актуальним є створення клініко-рентгенологічної класифікації, 

концептуальної моделі сано- та патогенезу і патогенетично обґрунтованої 

системи відновного лікування артрозу ККС, що дасть змогу підвищити 

ефективність лікування пацієнтів із цією патологією підвищити якість 

їхнього життя. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ 

 

Клінічний матеріал  

2.1 Ретроспективне дослідження 

 

Проведений ретроспективний аналіз 274 історій хвороби пацієнтів, 

яким виконано спондилодез хребтового рухового сегмента LV–SІ з приводу 

поперекового остеохондрозу. Критеріями включення історій хвороби в 

дослідження були: 1) наявність передньо-задніх рентгенограм поперекового 

відділу зі захопленням ККС до операції і на момент повторного звернення; 

2) повторне звернення після операції в клініку ДУ «ІПХС ім. проф. 

М. І. Ситенка НАМН» з приводу попереково-тазових болів. Критеріями 

виключення були відсутність попереково-тазового болю на момент 

повторного звернення і відсутність рентгенограм. 

У результаті в дослідження включено 78 історій хвороби, із них 36 

історій хвороби пацієнтів, які повторно звернулися з приводу попереково-

тазового болю протягом перших 6 міс. після операції (група 1) і 42 – через рік 

і більше (група 2).  

На стандартних рентгенограмах попереково-крижового відділу в 

передньо-задній проекції в ділянці суглобових щілин ККС визначали 

наявність нерівномірності суглобових поверхонь, субхондрального склерозу,  

стеофітів, кальцифікацію зв’язок, кісткові містки, звуження ширини 

суглобових щілин. 

Для подання даних використано частотний аналіз, для оцінювання 

динаміки змін – КВ. 

Для кодування кожного виду порушень застосовано трибальну шкалу, 

де 0 – немає проявів, 1 – наявні прояви, 2 – прояви значно виражені. 

Післяопераційну динаміку в групах розраховували як різницю значень до 

операції і після неї. Таким чином, була отримана чотиримірна шкала зі 
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значеннями: 0 – без змін, -1 – погіршення стану, -2 – значне погіршення 

стану. З огляду на специфіку досліджуваного явища (незворотність 

дегенеративних змін), ситуація, за якої дегенеративні зміни до операції, які 

не візуалізували на рентгенограмах після операції, ми оцінювали не як їхнє 

фізичне зникнення, а як обмеження методу візуалізації, четвертим значенням 

зазначеної шкали динаміки використовували код «1 – не візуалізовано». 

Наприклад, якщо відповідна характеристика дегенеративних змін до операції 

мала код «0» (немає проявів), а в наступній точці спостережень – код «1» (є 

прояви) то значення динаміки (Д) становило: Д = 0 – 1 = -1 

В об’єднаній групі з 78 пацієнтів (група 1 і група 2) було 35 (44,9 %) 

чоловіків і 43 (55,1 %) жінки. Вік пацієнтів коливався від 15 до 69 років з 

медіаною 42,5 року. При цьому вік жінок був у діапазоні 15-69 років (медіана 

42 роки), чоловіків – 16-62 роки (медіана 43 роки). 

У термін до 6 міс. після операції (група 1) проаналізовано 

рентгенограми групи з 36 осіб: 20 (55,6 %) чоловіків і 16 (44,4 %) жінок. Вік 

пацієнтів коливався від 19 до 69 років з медіаною 47 років. Вік жінок був у 

діапазоні 19-69 років (медіана 43 роки), чоловіків – 23-62 роки (медіана 48 

років). 

У термін понад 1 року після операції (група 2) проаналізовано 

рентгенограми 15 чоловіків (35,7 %) віком від 16 до 55 років (медіана 37 

років) і 27 жінок (64,3 %) віком 15-67 років (медіана 42 року). Загальна 

чисельність групи – 42 людини, віковий діапазон 15-67 років, медіальний 

віковий показник 42 роки. 

 

2.2 Проспективне дослідження 

 

Проведено проспективне дослідження 101 пацієнта з артрозом ККС. 

Вік пацієнтів був від 18 до 71 років (середній вік 39,2 року), чоловіків — 

38 осіб, жінок — 63. Критеріями включення пацієнтів у дослідження були: 
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1) локалізація болю в ділянці spinae ilica posterior superior, який 

іррадіює в пах, сідниці або стегно; 

2) анамнез болю понад 3 міс.; 

3) безуспішність попереднього консервативного лікування; 

4) позитивних 4 і більше з 6 провокативних тестів: 

а) Stork тест. Хворий у положенні стоячи на одній нозі. Поява болю в 

ділянці spinae ilica posterior superior відповідає позитивному результату. Цей 

тест свідчить про порушення координованого скорочення м’язів, які 

стабілізують ККС и вертикальне положення тулуба, порушенні  

опороспроможності ККС. 

б) ASLR тест від 1 до 3 балів. Хворий у положенні лежачи на спині. 

Хворий піднімає одну випрямлену ногу догори на 10-15см. Потім другу. 

Поява болю в ділянці ККС говорить про позитивний результат. За цим 

тестом виміряють інтенсивність болю від 1 до 5 балів, де 1 бал означає ледь 

помітний біль, а 5 – такий, що не дозволяє підняти ногу. Біль свідчить про 

порушення координованого скорочення м’язів, які стабілізують ККС і 

вертикальне положення тулуба, та опороспроможності ККС. 

в) Fortin тест. Хворий у положенні стоячи, його просять показати точку 

розташування найбільш інтенсивного болю. Якщо хворий показує на ділянку 

spinae ilica posterior super, тест вважають позитивним. Він відображує 

перевантаження дорсальних зв’язок ККС, довгої дорсальної крижово-

клубової зв’язки та m. gluteus medius.  

г) Тест блокування ККС з положення лежачи – сидячи. Хворий у 

положенні лежачи на спині. Вирівнюють медіальні кісточки обох ніг. Із 

цього положення просять хворого сісти, держачи ноги прямими. Зсув однієї з 

кісточок до тазу говорить про блокування ККС на цій стороні.  

д) Gaenslen тест. Хворий у положенні лежачи на краю кушетки. Одна 

нога звисає з кушетки, друга нога зігнута в коліні. Лікар фіксує коліном ту 

ногу, яка звисає, руками надавлює на коліно другої ноги в напрямку плеча. 

Поява болю у ділянці ККС свідчить про позитивний тест. Цей тест 
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відображує перевантаження як вентральних так міжкісткових зв’язок ККС та 

зниження опороспроможності ККС. 

е) Тест поштовху. Хворий у положенні на животі. Якщо поштовх у 

ділянці ККС викликає біль, тест позитивний. Цей тест говорить про 

перевантаження дорсальних крижово-клубових зв’язок ККС. 

Критерієм виключення були позитивні лише 1-3 з зазначених 

провокативних тестів [200, 351].  

Групами порівняння стали дві групи волонтерів: 

– група порівняння 1 – 36 волонтерів, 25 юнаків та 11дівчат, у віці від 

17 до 23 років. Середній вік складав 19,8 років; 

– група порівняння 2 – 26 волонтерів, 11 чоловіків та 15 дівчат у віці 

від 18 до 34 років. Середній вік складав 23,5 років.   

Всі волонтери підписували інформовану згоду на участь у науковому 

дослідженні. План дисертаційної роботи та відповідність його проведення 

сучасним вимогам біоетики ухвалені позитивними рішеннями комітету з 

біоетики при ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. 

М. І. Ситенка НАМН України» (протоколи № 99 від 12.03.2012 р., № 201 від 

02.03.2020 р.). 

2.3 Рентгенометричні дослідження 

Усім досліджуваним виконували рентгенографію таза у фронтальній 

площині в положенні стоячи з візуалізацією обох кульшових суглобів, у 

сагітальній площині в положенні стоячи та лежачи, на системі 

рентгенографічній і флюороскопічній OPERA T 90 cex (GMM, Italy) на чітко 

горизонтально виставленій платформі. Вага тіла розподілялася рівномірно 

між обома ногами. Трубку розташовували на фокусній відстані 115 см і 

центрували на рівні LV, щоб нижній край рентгенограми був розташований 

чітко горизонтально за R. E. Irvin [175].  

На отриманих рентгенограмах у фронтальній площині вимірювали: 

1) кут нахилу крижі – між додатковою лінією краніальної поверхні 

крижі (рис. 2.1) і лінією горизонту за методом R.E.Irvin [175] (рис. 2.2);  
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2) кут нахилу таза – кут між лінією, яка з’єднує верхні точки клубових 

кісток і лінією горизонту (лінія 1, рис. 2.2) [13]. 

3) кут ротації крижі визначали за методом А. М. Орла [13]. Для цього 

проводили додаткову крижову лінію (2), яка з’єднує верхні точки контуру 

крижі. Вимірювання кута відхилення медіани від вертикалі дає нам шукану 

величину (рис. 2.2). 

 

 

Рис. 2.1. Побудова лінії краніальної поверхні крижі [175]. 

 

 

Рис. 2.2. Побудова ліній для вимірювання рентгенометричних 

параметрів, які впливають на фронтальний хребтово-тазовий баланс: 1 – 

з’єднує верхні точки клубових кісток; 2 – з’єднує верхні точки контуру 

крижі; 3 – лінія краніальної пластинки крижі. 

1

2

3 
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Метод А. М. Орла [13] визначення ротації крижі відносно вертикальної 

осі на фронтальних рентгенограмах має певні обмеження. Але його точності 

цілком достатньо для нашої мети, оскільки він дає чітке уявлення про 

ротацію крижі і її напрямок (вправо, вліво). 

4) Ширину суглобових щілин ККС вимірювали в трьох відділах 

(рис. 2.3): вентральному (а); медіальному (m); дорсальному (d). 

 

 

Рис. 2.3. Відділи суглобових щілин ККС. 

 

На рентгенограмах в сагітальній площині вимірювали: 

1) кут поперекового лордозу (LL) за методом Cobb [89] (рис. 2.4, а) – 

між лінією, проведеною по краніальній пластинці тіла LІ хребця, і лінією, 

проведеною по каудальній пластинці тіла LV хребця в положенні стоячи і 

лежачи; 

2) сегментарний лордоз LІV–LV, LV–SІ (рис. 2.4, б) – між лініями, 

проведеними по каудальній пластинці тіла LІV хребця і краніальній – тіла LV 

хребця, каудальній пластинці тіла LV хребця і краніальній – SІ у положенні 

стоячи (LІV–LV, LV–SІ); 

3) кут Альбрехта [13] (рис. 2.5, а) – між лінією, проведеною по 

дорсальній поверхні крижі і лінією, проведеною по дорсальній поверхні тіла 

LV хребця в положенні стоячи і лежачи; 

вентральний відділ 

медіальний відділ 

дорсальний відділ 
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4) кут нахилу краніальної пластинки крижі (SS) або Ferguson кут (рис. 

2.5, б, в) вимірювали між лінією, проведеною по краніальній пластинці тіла 

SІ хребця і лінією горизонту в положенні стоячи, лінією вертикалі, отриманої 

в результаті побудови перпендикуляра до горизонтальної лінії, в положенні 

лежачи [282]. 

  

а б 

Рис. 2.4. Вимірювані параметри: а) кут поперекового лордозу (LL) за 

методом Cobb; б) сегментарний лордоз LІV–LV, LV–SІ. 

   
а б в 

Рис. 2.5. Вимірювані кути: Альбрехта (а); нахилу краніальної 

пластинки крижі (SS) або Ferguson кут в положенні стоячи (б) та лежачи (в). 
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Всі 101 пацієнт з артрозом ККС були розділені на дві групи. 

1-у групу склали 50 пацієнтів з артрозом ККС, віком від 20 до 71 років, 

середній вік 39,8 років, 16 чоловіків, 34 жінок.  

Додатково на фронтальних рентгенограмах в ділянці суглобових щілин 

ККС у пацієнтів цієї групи виявляли наявність нерівномірності суглобових 

поверхонь ККС, субхондрального склерозу, остеофітів, вапнування зв’язок, 

кісткових містків.  

Групою порівняння рентгенометричних параметрів крижі і таза у 

фронтальній площині була група волонтерів 1, яку склали 36 осіб (25 юнаків 

та 11 дівчат), віком від 17 до 23 років. Середній вік складав 19,8 років. Цій 

групі виконано рентгенографію за вказаною методикою лише у фронтальній 

площині в положенні стоячи. 

Групою порівняння взаємозв’язку рентгенометричних параметрів 

крижі і таза у фронтальній площині та поперекового лордозу була група 

волонтерів 2. Цю групу склали 26 осіб (11чоловіків, 15 дівчат, віком від 18 до 

34 років). Середній вік складав 23,5 років. Цій групі виконано 

рентгенографію за вказаною методикою.  

До 2-гої групу пацієнтів увійшла 51 особа з артрозом ККС (22 

чоловіки, 29 жінок, вік від 18 до 71 року). Середній вік складав 38,7 років. 

Пацієнтам цієї групи була виконана рентгенографія за вказаною методикою 

до та після консервативного лікування. 

Групою порівняння для цієї групи пацієнтів була група волонтерів 2. 

 

2.4 Дослідження біоелектричної активності м’язів 

 

У 50 пацієнтів 1-ї групи реєстрували поверхневу міограму на 

чотириканальному електроміографі «НейроМВП» ТОВ «Нейрософт». 

Вхідний діапазон сигналу – 30 мВ, нижня частота – 20 Гц, верхня – 10000 Гц. 

Одночасно записували чотири криві ЕМГ з симетричних м’язів. 

Використовували одноразові поверхневі електроди «Skintact RT-34"». 
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Опрацьовували сигнали з використанням пакетів програмного 

забезпечення «Нейро-МВП», за допомогою пакета турно-амплітудного 

аналізу міограм за Віллісоном. Для отриманих міограм розраховували такі 

показники: максимальну амплітуду (розмах) кривої в мікровольтах (Макс. 

Ампл., мкВ), середню амплітуду турну (мкВ), сумарну амплітуду турнів за 

1 с в мілівольтах, середню частоту турнів (Сер. Част., 1/с), відношення 

середньої амплітуди турну до середньої частоті (Ампл./част., мкВ/с). 

Аналізували такі показники міографічного сигналу: максимальну, 

середню, сумарну амплітуди та середню частоту сигналу за даними турно-

амплітудного аналізу за умов фільтрації частот нижче 20 Гц. 

Проводили дослідження м’язів (вимірювання біоелектричної 

активності (БЕА), які беруть участь у підтримці вертикальної пози, за різних 

положень тіла: двохопорному стоянні на рівній поверхні без взуття (рис. 2.6, 

а), одноопорному стоянні по черзі на правій і лівій нозі – поза лелеки (рис. 

2.6, б). 

 

  
а б 

Рис. 2.6. Записування БЕА m. erector spinae в положенні стоячи: а) 

двохопорне стояння; б) одноопорне стояння (поза лелеки). 

 

Водночас білатерально записували біоелектричну активність на: m. 

erector spinae, m. gluteus medius, m. abdominis obliqus, m. rectus femoris, m. 
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biceps femoris. Електрод заземлення у вигляді стрічки розміщували на 

передпліччя. Для запису активності розгинача тулуба реєструвальні 

електроди розміщували паравертебрально, у місці найбільшого 

контурування, тобто на 2,5-3 см латеральніше від остистих відростків 

поперекових хребців на рівні LIV–LV. Для інших м’язів електроди 

розташовували в проекціях відповідних їх рухових точок (рис. 2.7). 

 

 

Рис. 2.7. Розташування нашкірних електродів під час реєстрації 

біоелектричних потенціалів m. еrector spinae. 

 

Групою порівняння була група волонтерів 1, яким виконано таке саме 

дослідження. Додатково волонтери виконували проби з одноопорним 

стоянням і утриманням вантажу вагою 5 кг у контралатеральній руці. 

Випробуваному рекомендували прийняти відповідне положення тіла й 

утримувати його протягом 10-15 с.  

 

2.5 Клінічні дослідження 

 

Із 101 пацієнта з артрозом ККС була відібрана 3-тя група, до якої 

увійшло 56 осіб (23 чоловіки, 33 жінки, вік від 18 до 71років). Середній вік 

складав 38,7 років. Цим пацієнтам оцінювали біль за візуальною аналоговою 

шкалою (ВАШ) [19] та додатково проводили два клінічні тести [200, 351]: 

а) Patrick тест. Хворий у положенні лежачи на спині. Одна нога 

згинається в коліні та відводиться максимально в сторону так, щоб ноги 

хворого склали цифру 4. Так само для протилежної сторони. Тест вважається 
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позитивним у разі виникнення болю в ділянці ККС. Цей тест говорить про 

перевантаження міжкісткових крижово-клубових та крижово-горбової 

зв’язок ККС.  

б) Біль під час пальпації в ділянці trochanter femoris, свідчить про 

перевантаження m. tensor fascia latae, m. gluteus medius та ентензопатії 

сухожилків цих м’язів.  

Оцінювали результати за ВАШ та результати всіх 8 тестів до та після 

консервативного лікування.  

Групою порівняння була група волонтерів 2. Їх обстежено за 

допомогою 8 названих тестів.  

Усім пацієнтам проведено курс консервативного лікування, який 

поєднував масаж, підводне вертикальне витягнення поперекового відділу 

хребта за розробленою методикою [36, 37], розроблені селективну та 

симетричну гімнастики [25, 34]. Пацієнтам, у яких нахил крижі перевищував 

1°, призначали для вирівнювання основи крижі устілку під п’ятку, підібрану 

за методикою R. E. Irwin [175].  

Усім пацієнтам виконували мануальну терапію ККС 1 раз на тиждень 

за розробленою автором методикою [24, 35]. Проводили не більше ніж 2 

сеанси мануальної терапії для кожної особи. Якщо пацієнт відзначав 

загострення болю або відсутність його полегшення, мануальну терапію 

більше не повторювали.  

Розроблена методика лікувальної фізичної культури (ЛФК) складалася 

з двох блоків. 

Перший блок вправ був спрямований на відновлення симетричного 

координованого скорочення м’язів, які стабілізують ККС і вертикальне 

положення тулуба. Ці зміни, на думку деяких авторів, виникають за умов 

дисфункції ККС [40, 349; 351].  

Другий блок вправ був направлений на відновлення сили та 

витривалості м’язів, які стабілізують ККС і вертикальне положення тулуба. 

До таких м’язів належать m. piriformis, m. gluteus maximus, m. gluteus medius, 
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m. tensor fasciae latae, m. erector spinae, m. biceps femoris, m. iliopsoas, m. 

transversus abdominis, m. obliqus abdominis externus, internus, m. rectus femoris, 

m. quadratus lumborum [233, 341, 349]. Пацієнти виконували гімнастику один 

раз на день протягом двох тижнів. Оцінювали стан хворих до та після 

лікування за допомогою статографії та динамометрії сили мязів тулуба та 

нижніх кінцівок.  

 

2.6 Методи математичного моделювання 

 

Для синтезу геометричної моделі крижово-клубового суглоба з 

урахуванням поперекового відділу хребта за різних величин SS були 

попередньо побудовані геометричні моделі хребців поперекового відділу LI-

LV, крижі SI-SV з куприком і крил таза. При цьому використано відповідні 

зрізи комп’ютерних томограм реальних біомеханічних систем (КТ-скани 20 

хворих на поперековий остеохондроз). Між тілом хребців і 

дуговідростковими відростками були розташовані дископодібні елементи, які 

імітували наявність міжхребцевих дисків і суглобових хрящів. Моделювання 

хрящової тканини та суглоба, за допомогою яких крило таза кріпиться до 

крижі, проведено з використанням введення геометричного елемента 

відповідної форми, що забезпечує необхідні ступені свободи крижі щодо 

крила таза (рис. 2.8). 

  
а б 

Рис. 2.8. Геометрична модель хрящової тканини та суглоба, за 

допомогою яких крило таза кріпиться до крижі: вигляд спереду (а) та ззаду 

(б). 
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Створену геометричну модель ККС з урахуванням поперекового 

відділу хребта в нормальному стані наведено на рис. 2.9. При цьому слід 

зазначити, що побудована модель має певні геометричні спрощення, які не 

носять принциповий характер для розв’язуваної задачі. Для можливості 

імітаційного моделювання ККС з поперековим відділом хребта за різних 

варіантів поперекового лордозу в геометричну модель вносили відповідні 

функціональні зміщення (рис. 2.10). 

   
а б в 

Рис. 2.9. Геометрична модель ККС з поперековим відділом хребта в 

нормі: вигляд спереду (а), збоку (б), аксонометрія (в). 

   
а б в 

Рис. 2.10. Геометрична модель ККС з поперековим відділом хребта за 

різних варіантів поперекового лордозу (крила таза умовно пропущені): 

а) фізіологічна величина SS (60º) і відповідна величина фізіологічна 

поперекового лордозу; б) вертикальні крижі (SS = 30º) і згладжений лордоз; 

в) горизонтальні крижі (SS = 85º) та гіперлордоз. 
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Для складових частин змодельованого попереково-крижового відділу 

були задані відповідні їм фізико-механічні характеристики біологічних 

тканин (табл. 2.1) [2]. 

Таблиця 2.1 

Фізико-механічні характеристики біологічних тканин [2] 

Біологічна тканина Модуль пружності Е, МПа Коеф. Пуассона, µ 

Губчаста кістка 690 0,35 

Коркова кістка 6900 0,32 

Міжхребцевий диск 50 0,35 

Хрящ 50 0,35 

 

Для генерації скінченно-елементної сітки використаний просторовий 

тетраедральний скінченний елемент, який має 10 вузлів: 4 кутових і один у 

середині кожної кромки (загалом шість середніх вузлів). 

Модель попереково-крижового відділу навантажували по верхньому 

хребцю LV стискальним вертикальним навантаженням уздовж осі хребта, 

рівним вазі частини тіла, розташованої вище хребця LV. Згідно з даними 

літератури величина цього навантаження складає 50 % загальної ваги тіла 

[150]. Було розглянуто два рівні навантаження попереково-крижового 

відділу: 

– у нормальному стані без перевантажень; 

– під дією п’ятикратного перевантаження в краніо-каудальному 

напрямку. 

З огляду на те, що середньостатистична маса людини 80 кг, докладені 

зусилля відповідно дорівнювали 400; 2000 Н. За даними літератури таз під 

час ходьби може сприймати 5-10-кратне навантаження порівняно з вагою 

тіла [150]. 

Модель жорстко закріплювали по поверхнях крил таза, що виключило 

їхнє зміщення. Вигляд навантаженої та закріпленої скінченно-елементної 

моделі наведено на рис. 2.11. 



112 

   
а б в 

Рис. 2.11. Вигляд навантаженої та закріпленої скінченно-елементної 

моделі ККС з поперековим відділом хребта в нормі: вигляд спереду (а), збоку 

(б), ізометрія (в). 

 

Під час розрахунку розглянутої біомеханічної системи в програмному 

комплексі МСЕ були прийняті основні гіпотези та припущення: 

– усі матеріали вважали однорідними й ізотропним із відомими фізико-

механічними характеристиками (табл. 2 [2]); 

– завдання статичного аналізу вирішували у фізично та геометрично 

лінійній постановці, при цьому розглядали малі деформації та малі 

переміщення, завдяки чому був справедливий закон Гука для опису 

поведінки матеріалу. 

Відмінною рисою розрахунку попереково-крижового відділу хребта за 

умов збільшеного лордозу було моделювання роботи суглобового хряща в 

зоні контакту дуговідросткових суглобів. У цьому положенні хрящова 

тканина практично не знижує тертя між кістками, які утворюють суглоб, 

тому для цієї величини лордозу була вирішена контактна задача «кістка на 

кістку», що і стало причиною концентрації напружень у цій зоні. 

Для аналізу напруженого стану моделі попереково-крижового відділу 

використано картини розподілу еквівалентних напружень за Мізесом [1], які 

характеризують загальний напружений стан в будь-якій точці 
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досліджуваного об’єкта і дозволяють судити про інтенсивність напруженого 

стану і розподіл силового потоку в конкретній біомеханічній системі. Для 

аналізу деформованості моделі попереково-крижового відділу використано 

картини розподілу еквівалентних деформацій [1]. 

Моделювання блокування правого ККС здійснювали збільшенням 

модуля пружності правого хряща до рівня коркової кістки. 

Конфігурація основних зв’язок, які впливають на функцію ККС, і 

положення нижньопоперекових сегментів відносно крижі відтворено на 

основі сканів магнітно-резонансної томографії 10 пацієнтів і схеми їхнього 

розташування за А .І. Капанджі [5] (рис. 2.12).  

 

 

 

 

 
а б 

Рис. 2.12. Використана для моделювання схема клубово-поперекових і 

крижово-клубових зв’язок [5]: вигляд ззаду (а) і спереду (б); верхня (1) і 

нижня (2) порції клубово-поперекових зв’язок; клубово-поперечні зв’язки 

крижі (3); спинні та міжкісткові крижово-клубові зв’язки (4, 5); крижово-

остьова зв’язка (6); крижово-горбова зв’язка (7); вентральні крижово-клубові 

зв’язки (8, 9). 

 

У процесі моделювання кінематичного ланцюга «поперековий відділ 

хребта – крижі – таз» створено зв’язки, які відіграють ключову роль у 

стабілізації ротаційної рухомості ККС і положення нижньопоперекових 
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сегментів і крижі відносно таза, а саме (рис 2.12): верхня (1) і нижня (2) 

порції клубово-поперекових зв’язок; клубово-поперечні зв’язки крижі (3); 

спинні та міжкісткові крижово-клубові зв’язки (4, 5); крижово-остьова 

зв’язка (6); крижово-горбова зв’язка (7); вентральні крижово-клубові зв’язки 

(8, 9). Моделювання ККС з вентральними, міжкістковими та дорсальними 

крижово-клубовими зв’язками проведено за допомогою введення елемента, 

який забезпечує необхідні ступені свободи крижі відносно крила таза, форма 

якого відповідає роботі A.T. Masi [219] (рис. 2.13). 
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Рис. 2.13. Віртуальна модель елемента, що імітує наявність ККС з 

вентральними, міжкістковими та дорсальними крижово-клубовими 

зв’язками: а) схема за A.T. Masi [219]; б) вигляд у складі кінематичного 

ланцюга «крижі – таз»; в) структура елемента. 

 

Отримані результати в моделі зі зв’язками були порівняні з 

результатами моделювання без зв’язок. 

Нахил таза моделювали його поворотом на кут 6° відносно 

горизонтальної лінії у фронтальній площині. Кут нахилу таза 6° був обраний 

у зв’язку з тим, що це був максимальний кут нахилу таза, виявлений нами в 

групі з 36 волонтерів-спортсменів. У волонтерів-спортсменів, у кого був 

такий кут, періодично турбували болі в ділянці ККС. Такий кут нахилу таза 

відповідав зміщення таза на 4,0-5,0 см у фронтальній площині (відстань b) 
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(рис. 2.16). При цьому вертикальна вісь віртуальної моделі поперекового 

відділу хребта проходила через середину хребця LІ. 

 

 

Рис. 2.14. Синтезована віртуальна модель. 

Синтезовані скінченно-елементні моделі попереково-крижового відділу 

хребта і ККС були навантажені по верхньому хребцю LІ вертикальною 

силою, що стискує, уздовж осі хребта в 400 Н і 2000 Н (рис. 2.15). 
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Рис. 2.15. Вигляд навантаженої та закріпленої віртуальної моделі 

попереково-крижового відділу хребта і ККС з урахуванням зв’язок: за 

нормального стояння таза (а) та його нахилу у фронтальній площині (б). 

 

Поперековий відділ хребта при цьому має тенденцію до латерального 

нахилу в бік вищого краю крижі і більш піднятого крила таза для збереження 

вертикальної осі [176, 177]. 
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Асиметрію суглобових щілин моделювали збільшенням товщини 

правого елемента у два рази. Через те, що вентральні, міжкісткові та спинні 

крижово-клубові зв’язки в зоні ширшої суглобової щілини перебувають, 

імовірно, постійно в стані гіперрозтягнення та мікротравматизації, величину 

їх фізико-математичних характеристик моделювали зниженням модуля 

пружності цих зв’язок у два рази. 

ab

 
Рис. 2.16. Схема зміщення умовної осі ротаційної рухомості за R. Irvin 

[176]. 

2.7 Статистичні методи  

Для характеристики асиметрії суглобових щілин для кожного їхнього 

відділу ККС у всіх пацієнтів розраховували абсолютну різницю () між 

правим і лівим краєм суглобової щілини, які далі по тексту позначені як 

del_a – для вентрального, del_m – для медіального і del_d – для спинного 

відділів суглобових щілин ККС. Суму всіх трьох показників розглядали як 

інтегративний показник асиметрії (del_sum). Як додаткову характеристику 

зміни положень таза і крижі вводили складний трипозиційний код (ПК3). 

Перша позиція коду характеризувала нахил таза і приймала значення «1», 

якщо кут нахилу був менше 3° і значення «2», якщо більше або дорівнював 

3°. За таким самим принципом формували інші позиції коду: друга 

характеризувала кут нахилу крижі, а третя – кут ротації крижі. 

Одержані дані опрацьовували статистично у програмному середовищі 

Поворот лінії рівня крижів 

Лінія рівня  

Вершина головки стегнової 

кістки 
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Statistica Basic Academic 13 for Windows En (Serial Number: 

AXA704H846513FA-B). 

Кількісні показники представляли за допомогою середнього 

вибіркового (M), медіани (Me), стандартного відхилення (m), 

інтерквартільного розмаху (LQ  UQ) і розмаху вибірки (min  max). 

Обробку даних проводили методами непараметричної статистики за 

допомогою U-критерію Манна-Уітні (КМУ) (у разі парних незалежних 

сукупностей), критерію Краскела-Уолліса (ККУ) та медіанного тесту (МТ) (у 

разі множинних незалежних сукупностей), критерію Вілкоксона (КВ) для 

аналізу залежних вибірок (спостереження в динаміці). Взаємозв’язок 

досліджуваних показників оцінювали за допомогою коефіцієнта кореляції 

Спірмена. 

У дослідженні вирішувалося завдання виявлення природного 

розшарування групи досліджуваних пацієнтів на підгрупи за величиною 

асиметрії ширини суглобових щілин ККС, яка виникає через нахил основи 

крижі і таза у фронтальній площині, і, зокрема, супроводжуваної ротацією 

крижі. 

Для вирішення поставленого завдання використано методи 

багатовимірної статистики, а саме – кластерний аналіз, який дає змогу 

розбити досліджувану сукупність на групи подібних об’єктів (кластерів) у 

такий спосіб, щоб елементи однієї групи були максимально подібними за 

величиною асиметрії суглобових щілин, а елементи з різних груп 

максимально відрізнялися один від одного.  

Для встановлення для рентгенометричного параметра асиметрії 

ширини суглобових щілин (як елемента діагностичної шкали) діагностичного 

розділового рівня досліджено вибірку з об’єднаних значень параметрів 

асиметрії ширини суглобових щілин у 36 волонтерів 1-ої групи і 101пацієнтів 

з артрозом ККС було використано апарат характеристичних (ROC) кривих, 

що дозволяє, зокрема, визначити чутливість і специфічність методу.  

Для перевірки стійкості знайденої розбивки на кластери й оцінювання 
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ефективності проведених реабілітаційних заходів провели повторне 

розбивання на кластери 101 пацієнта з артрозом ККС. Отримані результати 

підтвердили початкові результати 50 пацієнтів з артрозом ККС 1-ої групи – 

всі пацієнти, первинно віднесені до одного кластеру, знову опинилися в 

одному кластері. На вибірці пізнішого формування, що містить дані 

динамічного спостереження 51 пацієнта 2-ої групи, проведено розгорнутий 

статистичний аналіз. Для виконання розрахунків додатково для кожного 

аналізованого показника кожного пацієнта розраховували величину 

абсолютної (1) і відносної (2) динаміки за формулами: 

   Пабсолютн. = Пдо лілкування – Ппісля лікування   (2.1) 

 Пвідносн. = (Пдо лікування – Ппісля лікування) / Пдо лікування × 100% (2.2) 

де Пабсолютн. – абсолютна динаміка показника П; Пвідносн. – відносна 

динаміка показника П (%); Пдо лікування – значення показника до лікування; 

Ппісля лікування – значення показника після лікування. 

Додатково порівняно всі показники після лікування з відносною 

нормою – показниками 26 волонтерів 2-ої групи.  

Для дослідження дегенеративних змін (ДЗ) у ККС у 50 пацієнтів з 

артрозом ККС 1-ої групи використано частотний аналіз і аналіз таблиць 

спряженості в межах виділених 4 кластерів [40], що характеризують 

рентгенометричні типи порушень хребетно-тазового балансу у фронтальній 

площині. 

Для кожного із 50 пацієнтів 1-ої групи дегенеративні зміни були 

представлені у вигляді 5-значного позиційного коду, в якому 1-ша позиція 

характеризувала наявність/відсутність нерівномірності суглобових поверхонь 

ККС, 2-га – субхондрального склерозу, 3-тя – остеофіти в ділянці суглобових 

поверхонь ККС, 4-та – вапнування зв’язок ККС, 5-та – кісткові містки в зоні 

суглобових щілин ККС. У разі позитивної відповіді позиції присвоювалося 

значення «Д», негативного – «Н». 

Ми виявили, що наявність нахилу таза та крижі у здорових волонтерів 

корелює з показниками біоелектричної активності (БЕА) m. erector spinae, m. 
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gluteus medius в положенні двох- і одноопорного стояння на рівні тенденції 

[32, 33]. У цій групі волонтерів проаналізовано не лише кута нахилу крижі і 

таза, а асиметрію ширини суглобової щілини ККС і ротації крижі. У 

результаті волонтерів розподілено на кілька рентгенометричних кластерів 

[41]. Для виявлення можливого взаємозв’язку між рентгенометричним 

кластером волонтерів і показниками БЕА м’язів-стабілізаторів ККС і 

вертикального положення (двох- і одноопорне стояння, Stork test), проведено 

серію непараметричних аналогів дисперсійного аналізу (МТ і ККУ). У 

результаті встановлено, що жоден із 200 проаналізованих показників не 

залежав від ренгенометрічного кластера на статистично значущому рівні. 

Для розвитку запропонованої теорії проаналізовано взаємозв’язки між 

рентгенометричним типом і показниками БЕА m. erector spinae, m. obliques 

abdominis externus, m. gluteus medius, m. rectus femoris, m. biceps femoris у 50 

пацієнтів 1-ої групи досліджених методом поверхневої електроміографії 

(ЕМГ) в положенні двох- і одноопорного стояння (Stork test). При цьому для 

оцінювання залежності показника від кластера використовували ККУ, і МТ, а 

для порівняння в межах кластера – показника з умовною нормою КМУ. Як 

умовну норму розглядали аналогічні показники БЕА м’язів групи волонтерів. 

Для оцінювання позитивних функціональних тестів до та після 

проведеного лікування 56 пацієнтів з артрозом ККС 3-ої групи було введено 

інтегративний показник відносної динаміки. Були розраховані «умовні суми» 

(УС) як сума процентів позитивних результатів для кожного тесту зліва та 

справа до і після лікування відповідно. Для ASLR позитивна динаміка була 

розрахована як зважена сума процентів позитивної динаміки для кожної 

градації шкали. В якості ваги було використано значення градації від 1 до 4. 

Інтегративний показник відносної динаміки було розраховано за формулою: 

  = (УСдо  лікування – УСпісля  лікування)/УСдо  лікування × 100 % (2.3) 
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РОЗДІЛ 3 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО 

СТАНУ В СИСТЕМІ «ПОПЕРЕКОВИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА – КРИЖОВО-

КЛУБОВИЙ СУГЛОБ – ТАЗ» 

 

У результаті антропометричного та біомеханічного обстеження 

125 жінок виявлено певні закономірності [20].  

Часткова компенсація переднього зміщення загального центру мас 

(ЗЦМ) у вагітних жінок без поперекового-тазового болю (ПТБ) відбувається 

за рахунок конкордатного зменшення грудного кіфозу, збільшення 

поперекового лордозу й інклінації крижі і їхнього горизонтального нахилу, 

зменшення вертикального відхилення таза. Вертикальна постава вагітних 

жінок без ПТБ характеризується помірною антеверсією таза, збільшенням 

поперекового лордозу та зменшенням грудного кіфозу порівняно з 

вертикальною поставою жінок контрольної групи.  

Часткова компенсація переднього зміщення ЗЦМ у вагітних жінок із 

ПТБ принципово відрізняється від механізму компенсації в пацієнтів без 

ПТБ. У них це відбувається завдяки ретроверсії таза з дискордантним 

зменшенням поперекового лордозу та збільшенням грудного кіфозу. 

Дискордантні зміни параметрів хребтово-тазового балансу через 

порушення нервово-м’язової регуляції вертикальної постави призводять до 

синдромів перенапруження окремих груп м’язів, хребтових рухових 

сегментів, ККС і суглобів нижніх кінцівок, що в сукупності з іншими 

патогенетичними факторами призводить до виникнення ПТБ та інших 

патологічних порушень у кінематичному ланцюгу «хребет – ККС – таз» [20]. 

У зв'язку з такими різними антропометричними показниками хребтово-

тазового балансу у вагітних жінок із ПТБ і без неї, ми вирішили побудувати 

математичну модель розподілу вертикальних навантажень «поперековий 

відділ хребта – ККС – таз» за різних варіантів поперекового лордозу [30]. 
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3.1 Дослідження напружено-деформованого стану в системі 

«поперековий відділ хребта – крижово-клубовий суглоб – таз» за різних 

варіантів поперекового лордозу 

 

Результати розрахунків представлені на рис. 3.1-3.6 (напівпрозорим 

кольором показано недеформований стан моделі). 

 

  
Рис. 3.1. Картина напруженого стану в моделі крижово-клубового 

зчленування з поперековим відділом хребта в нормі за умов навантаження 

силою 400 Н. 

 

Аналіз отриманого напружено-деформованого стану ККС у разі 

фізіологічних величин поперекового лордозу і нахилу крижі (SS = 60º) за 

умов навантаження в 400 Н (рис. 3.2, а –3.3, а) показав, що він є рівномірним 

по всіх тканинах ККС. Максимальна величина діючих напружень у зоні 

хряща досягає 1,3 МПа в його краніальній частині. При цьому рівень 

напружень в усіх міжхребцевих дисках не перевищує 0,4 МПа, а в 

попереково-крижовому досягає 1,0 МПа. У зоні хряща дуговідросткових 

суглобів LII-LIII, LIII-LIV, LIV-LV сегментів інтенсивність напружень істотно 

вища – 1,75 МПа. 
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а б в 

Рис. 3.2. Картина розподілу еквівалентних напружень за Мізесом у 

моделі ККС з поперековим відділом хребта за умов навантаження силою 

400 Н (таз умовно опущений), Па: а) фізіологічна величина SS (60º) і 

відповідна фізіологічна величина поперекового лордозу; б) вертикальні 

крижі (SS = 30º) і згладжений лордоз; в) горизонтальний крижі (SS = 85º) і 

гіперлордоз з ніжньосегментарним гіперлордозом.  

   
а б в 

Рис. 3.3. Картина розподілу еквівалентних напружень за Мізесом у 

хрящах моделі ККС з поперековим відділом хребта за умов навантаження 

силою 400 Н (таз умовно опущений), МПа: а) фізіологічна величина SS (60º) 

і відповідна фізіологічна величина поперекового лордозу; б) вертикальні 

крижі (SS = 30º) і згладжений лордоз; в) горизонтальні крижі (SS = 85º) і 

гіперлордоз з ніжньосегментарним гіперлордозом. 
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За умов фізіологічного лордозу величина лінійних переміщень 

поперекових сегментів максимальна, що забезпечує найбільш сприятливі 

умови функціонування суглобового хряща крижово-клубового зчленування 

завдяки рівномірнішому перерозподілу навантажень на елементи 

попереково-крижового відділу хребта. 

Аналіз отриманого напружено-деформованого стану ККС у разі 

зменшення глибини поперекового лордозу з вертикалізацією крижі (SS = 30º) 

за умов навантаження 400 Н (рис. 3.2, б –3.3, б) показав, що він 

нерівномірний по тканинах ККС. При цьому максимальні напруження 

встановлено у вентральній частини хряща – 0,59 МПа. Рівень напружень у 

міжхребцевому диску LV-SІ не перевищував 0,25 МПа. У зоні дуговід-

росткових суглобів LII-LIII, LIII-LIV, LIV-LV сегментів інтенсивність напружень 

досягала рівня 0,79 МПа, що істотно менше, ніж за умов фізіологічного 

лордозу. При цьому величина лінійних переміщень хребтових рухових 

сегментів менша, ніж у моделі з фізіологічним лордозом. 

Аналіз отриманого напружено-деформованого стану ККС за 

гіперлордозу з ніжньосегментарним гіперлордозом і горизонталізацією крижі 

(SS = 85°) за умов навантаження 400 Н (рис. 3.2, в – 3.3, в.) показав його 

нерівномірність у тканинах ККС. Максимальні напруження виявлено в 

краніально-дорсальній ділянці ККС – 2 МПа, що більше, ніж за інших 

варіантах лордозу. Рівень напружень у міжхребцевому диску LV-SІ не 

перевищував 1,5 МПа, а в зоні хряща дуговідросткових суглобів LIII-LIV, LIV-

LV сегментів досягав максимального рівня в 3,94 МПа. Величина лінійних 

переміщень хребтових рухових сегментів мінімальна. 

У випадку фізіологічних величин поперекового лордозу та нахилу 

крижі (SS = 60º) за умов навантаження 2000 Н (мінімальне навантаження таза 

середньостатистичної людини під час ходьби) (рис. 3.4, а – 3.5 а) 

навантаження в ККС виявилося рівномірним: максимальна величина дійових 

напружень досягала 5,8 МПа у краніальній частині хряща, а мінімальна у 

каудальній частині становила 2,1 МПа. Рівень напружень у зоні 
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дуговідростквих суглобів максимальний (8,7 МПа), міжхребцевому диску LV-

SІ дорівнював 4,3 МПа. У верхніх міжхребцевих дисках максимальні 

напруження не перевищували рівня 2,4 МПа. 

Після зменшення глибини поперекового лордозу та вертикалізації 

крижі (SS = 30°) за умов навантаження 2000 Н (рис. 3.4, б – 3.5 б) напружено-

деформований стан ККС був майже рівномірним по всьому ККС 

(максимальні напруження не перевищували рівня 2,6 МПа), за винятком 

крайньої вентрально-каудальной зони, де їхній рівень різко зростав до 

3,7 МПа. Напружений стан у зоні міжхребцевих дисків також був однорідним 

на всіх рівнях і його величина не перевищувала 1,33МПа. При цьому рівень 

напружень у зоні дуговідросткових суглобів був навіть нижчим, ніж у 

міжхребцевих дисках і сягав величини 0,99 МПа. Величина лінійних 

переміщень хребтових рухових сегментів у разі згладженого лордозу 

виявилася мінімальною, а основні компресійні навантаження 

концентрувалися в каудально-вентральному відділі ККС, як і для 

навантаження 400 Н. 

Аналіз напружено-деформованого стану ККС за гіперлордозу з 

ніжньосегментарним гіперлордозом і горизонталізацією крижі (SS = 85°) за 

умов навантаження 2000 Н виявив його більшу рівномірність у площині 

суглобового хряща (рис. 3.4, в; 3.5, в). Максимальні напруження спостерігали 

лише в крайніх краніально-дорсальних ділянках ККС і не перевищували 

рівня 14 МПа, що в кілька разів більше, ніж за інших варіантів лордозу. 

Картина розподілу напружень у міжхребцевих дисках зареєстрована 

рівномірна, дійові напруження дорівнювали 6,5 МПа, що більше за величину 

напружень у варіанті зі згладженим лордозов. Максимальний рівень 

напружень у попереково-крижовому міжхребцевому диску не перевищував 

10 МПа, а в зоні дуговідросткових суглобів досягав максимального для всіх 

розглянутих моделей рівня 19,5 МПа, що дозволяє говорити про їхнє 

перевантаження. Величина лінійних переміщень елементів поперекового 

відділу хребта для цього варіанту лордозу мінімальна. 
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а б в 

Рис. 3.4. Картина розподілу еквівалентних напружень за Мізесом у 

моделі ККС з поперековим відділом хребта за умов навантаження силою 

2000 Н (таз умовно опущений), Па: а) фізіологічна величина SS (60º) і 

відповідна фізіологічна величина поперекового лордозу; б) вертикальні 

крижі (SS = 30º) і згладжений лордоз; в) горизонтальні крижі (SS = 85º) і 

гіперлордоз з ніжньосегментарним гіперлордозом. 

 

   

а б в 

Рис. 3.5. Картина розподілу еквівалентних напружень за Мізесом у 

хрящах моделі ККС з поперековим відділом хребта за умов навантаження 

силою 2000 Н (таз умовно опущений), МПа: а) фізіологічна величина SS 

(60º) і відповідна фізіологічна величина поперекового лордозу; 

б) вертикальні крижі (SS = 30º) і згладжений лордоз; в) горизонтальні крижі 

(SS = 85º) і гіперлордоз з ніжньосегментарним гіперлордозом. 



126 

3.2 Вивчення впливу блокування правого крижово-клубового 

суглоба на напружено-деформований стан у системі «поперековий відділ 

хребта – крижово-клубовий суглоб – таз»  

 

Наступним етапом була побудова математичної моделі розподілу 

вертикальних навантажень у системі «поперековий відділ хребта – ККС – 

таз» за умов одностороннього блокування правого ККС [28] (рис. 3.6). 

 

    
а б 

Рис. 3.6. Картина напруженого стану (а) та деформації (б) в моделі 

крижово-клубового зчленування з поперековим відділом хребта в нормі та за 

умов одностороннього блокування правого ККС . 

 

Аналіз модельованого напружено-деформованого стану ККС, 

відповідного різним величинам навантаження, для всіх розглянутих величин 

поперекового лордозу за умов блокування правого ККС свідчить про 

істотний перерозподіл напружень і деформацій між сторонами.  

Для правого (блокованого) ККС характерним було надмірне 

навантаження, а лівому відповідав підвищений рівень деформацій. 

У разі фізіологічного лордозу (SS = 60°) за умов навантаження силою 

400 Н максимальна величина напружень у тканинах правого ККС досягла 

7,15 МПа, лівого – 0,65 МПа (рис. 3.7, а). При цьому максимальний рівень 

напруження в міжхребцевих дисках LІ-LІІ, LII-LIII, LIII-LIV, LIV-LV, LV-SІ не 
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перевищував 0,46 МПа (рис. 3.8, а). У зоні тканин дуговідросткових суглобів 

інтенсивність напружень суттєво вища – 2,4 МПа (рис. 3.7, а).  

Розподіл напружень у дуговідросткових суглобах виявися таким: на 

рівнях LIV-LV, LV-SІ – майже рівномірний зліва і справа, на рівнях LI-LIV 

величина напружень більша зліва, ніж справа. Тобто, за умов блокування 

одного ККС компенсаторно виникає навантаження в контралатеральних 

дуговідросткових суглобах верхніх поперекових сегментах. 

Якщо вплив сили 400 Н здійснювали за умов згладженого лордозу 

(SS = 30°), максимальна величина напружень в тканинах правого ККС 

становила 4,6 МПа, лівого – 0,46 МПа (рис. 3.7, б). При цьому рівень 

максимальних напружень у міжхребцевих дисках LІ-LІІ, LII-LIII, LIII-LIV, LIV-

LV, LV-SІ не перевищував 0,28 МПа (рис. 3.8, б).  

У зоні тканин всіх дуговідросткових суглобів інтенсивність напружень 

нижча і не перевищувала 0,19 МПа, на рівні LIV-LV, LV-SІ розподіл напружень 

рівномірний зліва і справа, а на рівнях LІ-LІІ, LII-LIII, LIII-LIV величина 

напружень більша справа (рис. 3.7, б). Таким чином, блокування одного ККС 

призводить до підвищення напруження у верхньопоперекових 

дуговідросткових суглобах однойменного боку. 

У випадку моделювання гіперлордозу з ніжньосегментарним 

гіперлордозом (SS = 85°) за умов навантаження 400 Н максимальна величина 

напружень у правому ККС становила 10 МПа, у лівому – 0,74 МПа (рис. 3.7, 

в). При цьому рівень максимальних напружень у міжхребцевих дисках LІ-LІІ, 

LII-LIII, LIII-LIV, LIV-LV, LV-SІ не перевищував 1,9 МПа (рис. 3.8, в).  

Величина напружень у дуговідросткових суглобах на рівні LV-SІ справа 

виявилася більшою, ніж зліва, різниця становила 2,841 МПа (рис. 3.7, в). На 

рівні LIV-LV картина змінилася – величина напружень зліва стала більшою, 

ніж справа, і ця ситуація збереглася до рівня LІ-LІІ.  

Причому на рівні LIII-LIV ця різниця максимальна і становила 1,74 МПа. 

Визначено зростання напруженого стану дуговідросткових суглобів всього 

поперекового відділу, максимально на рівні LIII-LIV. 
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вид позаду лівий хрящ зчленування правий хрящ зчленування 
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Рис. 3.7. Картина розподілу еквівалентних напружень за Мізесом у 

хрящах моделі поперекового відділу хребта з блокуванням правого ККС та 

навантаження силою 400 Н (таз умовно опущений), МПа: а) фізіологічна 

величина SS (60º) і відповідна фізіологічна величина поперекового лордозу; 

б) вертикальні крижі (SS = 30º) і згладжений лордоз; в) горизонтальні крижі 

(SS = 85º) і гіперлордоз з ніжньосегментарним гіперлордозом. 
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Рис. 3.8. Картина розподілу еквівалентних напружень за Мізесом у 

міжхребцевих дисках (вид зверху) моделі поперекового відділу хребта з 

блокуванням правого ККС за умов навантаження силою 400 Н (таз умовно 

опущений), МПа: а) фізіологічна величина SS (60º) і відповідна фізіологічна 

величина поперекового лордозу; б) вертикальні крижі (SS = 30º) і згладжений 

лордоз; в) горизонтальні крижі (SS = 85º) і гіперлордоз з ніжньосегментарним 

гіперлордозом. 



130 

За умов навантаження силою у 2000 Н нормального лордозу (SS = 60°), 

максимальна величина напружень у правому ККС досягла 35,7 МПа, у 

лівому – 3,2 МПа (рис. 3.9, а). При цьому максимальний рівень напружень у 

міжхребцевих дисках LІ-LІІ, LII-LIII, LIII-LIV, LIV-LV, LV-SІ не перевищував 2,32 

МПа (рис. 3.10, а). У всіх дуговідросткових суглобах інтенсивність 

напружень була істотно вищою та досягла 11,48 МПа (рис. 3.9, а). 

Напруження у дуговідросткових суглобах LV-SІ були більшими зліва, ніж 

справа, – 3,8 МПа. На рівнях LIII-LIV, LIV-LV картина розподілу напружень 

виявилася аналогічною, із максимальною різницею в 0,31 МПа на рівні LIII-

LIV. На верхніх рівнях картина розподілу напружень змінювалася на 

протилежну – справа більше, ніж зліва. 

У разі згладженого лордозу (SS = 30°) з навантаженням у 2000 Н 

максимальна величина напружень у правому ККС – 23 МПа, у лівому – 2,33 

МПа (рис. 3.9, б). Рівень напружень у міжхребцевих дисках LІ-LІІ, LII-LIII, LIII-

LIV, LIV-LV, LV-SІ не перевищував 1,42 МПа (рис. 3.10, б). Показники 

напруження в дуговідросткових суглобах на всіх рівнях були більшими 

справа, ніж зліва, а максимальні напруження встановлено на рівні LII-LIII. 

Величина напружень на всіх рівнях у дуговідросткових суглобах не 

перевищувала 0,96 МПа (рис. 3.9, б). 

У випадку моделювання гіперлордозу з ніжньосегментарним 

гіперлордозом (SS = 85°) та навантаженням 2000 Н максимальна величина 

напружень у правому ККС (51,55 МПа) була майже в 14 разів більше ніж у 

лівому (3,82 МПа) (рис. 3.9, в). Максимальний рівень напружень у 

міжхребцевих дисках LІ-LІІ, LII-LIII, LIII-LIV, LIV-LV, LV-SІ не перевищував 7,37 

МПа (рис. 3.10, в). Зафіксовано велику різницю НДС у дуговідросткових 

суглобах на рівнях LV-SІ: праворуч 41 МПа, ліворуч 1,3 МПа (рис. 3.9, в). На 

вище розташованому рівні НДС був більшим справа, але з невеликою 

різницею в 1 МПа. На рівні LIII-LIV картина кардинально змінилася: зліва 56 

МПа, справа – 41 МПа. Аналогічну тенденцію виявлено й для верхніх рівнів. 

Збільшення навантажень за умов блокування ККС не спричинював істотного 

перерозподілу напружень у поперекових дуговідросткових суглобах. 
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вид позаду лівий хрящ зчленування правий хрящ зчленування 

  

 

 

 

 
а 

    

 

 

б 

 

     

в 

Рис. 3.9. Картина розподілу еквівалентних напружень за Мізесом у 

хрящах моделі поперекового відділу хребта з блокуванням правого ККС та 

навантаження силою 2000 Н (таз умовно опущений), МПа: а) фізіологічна 

величина SS (60º) і відповідна фізіологічна величина поперекового лордозу; 

б) вертикальні крижі (SS = 30º) і згладжений лордоз; в) горизонтальні крижі 

(SS = 85º) і гіперлордоз з ніжньосегментарним гіперлордозом. 
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Рис. 3.10. Картина розподілу еквівалентних напружень за Мізесом у 

міжхребцевих дисках (вид зверху) моделі поперекового відділу хребта з 

блокуванням правого ККС за умов навантаження силою 2000 Н (таз умовно 

опущений), МПа: а) фізіологічна величина SS (60º) і відповідна фізіологічна 

величина поперекового лордозу; б) вертикальні крижі (SS = 30º) і згладжений 

лордоз; в) горизонтальні крижі (SS = 85º) і гіперлордоз з ніжньосегментарним 

гіперлордозом. 
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3.3 Дослідження поведінки біомеханічної моделі з урахуванням 

основних зв’язок – стабілізаторів ротаційної рухомості крижово-

клубового суглоба 

 

Наступним етапом дослідження стало створення моделі з урахуванням 

основних зв'язок – стабілізаторів ККС і виявлення їхнього впливу на НДС у 

системі «поперековий відділ хребта – крижі – таз» за різних варіантів 

лордозу [29]. У процесі моделювання кінематичного ланцюга «поперековий 

відділ хребта – крижі – таз» синтезовано зв'язки, які відіграють ключову роль 

у стабілізації ротаційної рухомості ККС і положення нижньопоперекових 

сегментів і крижі відносно таза: верхня і нижня порції клубово-поперекової 

зв'язки; клубово-поперечні зв'язки крижі; вентральні, міжкісткові та спинні 

крижово-клубові зв'язки; крижово-остиста зв'язка; крижово-горбова зв'язка 

(рис. 3.11). 

Аналіз НДС крижово-клубового зчленування в разі фізіологічних 

величин поперекового лордозу і нахилу крижі (SS = 60º) за умов 

навантаження силою 2000 Н (рис. 3.11, а) показав, що в ККС максимальна 

величина діючих напружень досягає 5 МПа у вентральній його частини. 

Рівень напружень у дуговідросткових суглобів максимальний (7,9 МПа), у 

диску LV-SІ дорівнює 3,7 МПа. У верхніх дисках максимальні напруження не 

перевищують рівня 2,1 МПа. Усі величини напружень нижчі, ніж у моделі 

без зв'язок. Максимальна величина напруження у зв'язках становила 4,25 

МПа в клубово-поперекової зв'язці, що відрізняється від навантаження 400 Н, 

де максимальні напруження виявлено в крижово-остистий зв'язці. 

У випадку зменшення глибини поперекового лордозу та вертикалізації 

крижі (SS = 30°) за умов навантаженні 2000 Н (рис. 3.11, б) максимальні 

напруження зафіксовано в каудальній частині ККС і вони не перевищували 

3 МПа. НДС у зоні міжхребцевих дисків виявився однорідним на всіх рівнях, 

не перевищуючи показник 1,1 МПа. Усі величини напружень були нижчими, 

ніж у моделі без зв'язок. Максимальні значення НДС визначено для клубово-
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поперекової та крижово-остистої зв'язок, але були не більшими ніж 0,68 

МПа. 

Коли було відтворено гіперлордоз із ніжньосегментарним 

гіперлордозом і горізонталізацією крижі (SS = 85°), за умов навантаження 

2000 Н (рис. 3.11, в) максимальні напруження в ККС досягли рівня 9,16 МПа. 

Картина розподілу напружень у зоні міжхребцевих дисків була рівномірною, 

максимальні діючі напруження на рівні 7,1 МПа – в міжхребцевому диску 

LV-SІ. Усі величини нижче, ніж у моделі без зв'язок. Максимальне значення 

НДС визначено на клубово-поперековій зв'язці – 7,2 МПа, що в 6 разів 

більше, ніж за навантаження 400 Н. 

 

 

 

 

 

 

 

   
а б в 

Рис. 3.11. Картина розподілу еквівалентних напружень за Мізесом у 

хрящах моделі ККС із поперековим відділом хребта зі зв'язками, 

навантаження 2000 Н (таз умовно опущений), МПа: а) фізіологічна величина 

SS (60º) і відповідна фізіологічна величина поперекового лордозу; 

б) вертикальні крижі (SS = 30º) і згладжений лордоз; в) горизонтальні крижі 

(SS = 85º) і гіперлордоз з ніжньосегментарним гіперлордозом. 

 

Далі на підставі створеної моделі з основними зв’язками – 

стабілізаторами ККС і поперековим відділом хребта ми дослідили вплив 

таких факторів, як асиметрія ширини суглобових щілин ККС, нахил таза та 

крижі у фронтальній площині на опоро спроможності ККС [8, 9]. 
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Отримані якісні картини розподілу напружень і деформацій у моделі 

ККС і попереково-крижового відділу хребта в разі симетричних суглобових 

щілин і за їхньої асиметрії та перерозтягненні вентральних, міжкісткових і 

дорсальних крижово-клубових зв'язок ККС свідчать про зміну характеру 

роботи всього зчленування. Зокрема, у разі симетричних суглобових щілин 

ККС ротаційна вісь рухомості крижі проходить через умовні центри 

крижово-клубових суглобів горизонтально. При цьому ліві та праві зв'язки 

навантажуються рівномірно (рис. 3.12, а; 3.13, а). 

 

 

  
а б в 

Рис. 3.12. Ротаційна рухомість крижі: а) якісні картини розподілу 

напружень; б) деформацій; в) у попереково-крижовому відділі за 

нормального стану ККС. 

 

Встановлено, що асиметрія ширини суглобових щілин ККС призводить 

до зміни положення умовної осі ротаційної рухомості крижі (рис. 3.13, в; 

3.14, б): він додатково здійснює проворот відносно лівого ККС. Це 

спричинює зміщення праворуч умовної осі ротаційної рухомості крижі 

наперед і донизу щодо таза, а зліва назад і догори. Це призводить до 

істотного перерозподілу напружень і деформацій між лівими та правими 

суглобами і пучками зв'язок (рис. 3.13, б; 3.14, б, в). На рис. 3.15 видно, як на 

проекції ККС на клубову кістку точка, через яку проходить вісь ротаційної 

рухомості крижі за умов симетричних суглобових щілин (чорний кружечок), 

зміщується в разі їхньої асиметрії (білий кружечок). 
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а б 

Рис. 3.13. Положення умовної осі ротаційної рухомості крижі: а) за 

нормального стану ККС; б) за асиметрії ширини суглобових щілин ККС.  

 

 
  

а б в 

Рис. 3.14. Ротаційна рухомість крижі: а) якісні картини розподілу 

напружень; б) деформацій; в) у попереково-крижовому відділі за асиметрії 

ширини суглобових щілин ККС.  

  
а б 

Рис. 3.15. Зсув точки, через яку проходить умовна вісь ротації крижі на 

проекції ККС на клубову кістку: а) справа; б) зліва. 

 

Результати розрахунків при дії вертикальної сили стискання 400 Н 

уздовж осі хребта представлені на рис. 3.16; 3.17 і в табл. 3.1. 
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а б в 

Рис. 3.16. Картина розподілу відносних деформацій ККС уздовж його 

товщини (по осі Z) за умов дії стискальної вертикальної сили 400 Н уздовж 

осі хребта: правий суглоб у нормальному стані (а) та за асиметрії ширини 

суглобових щілин ККС (б); лівий суглоб за асиметрії ширини суглобових 

щілин ККС (в). Знак «+» відповідає розтягування, знак «-» стисненню. 

 

 Нормальний стан Асиметрія ширини суглобових щілин ККС 

 лівий (правий) лівий правий 

а 

 

 

 

 

 

 

б 

 
 

 
 

 
 

Рис. 3.17. Картина розподілу еквівалентних напружень за Мізесом (а) 

та деформацій (б) у ККС, навантаження 400 Н. 



 

Таблиця 3.1 

Параметри напружено-деформованого стану ККС і поперекового відділу зі зв'язками за умов дії стискальної 

вертикальної сили 400 Н уздовж осі хребта  

Нормальний стан 

зв’язки крижово-клубових суглобів 

вентральні дорсальні клубово-поперечна міжкісткові 

 , МПа  ,%  , МПа  , %  , МПа  , %  , МПа  ,% 

1,22 0,5 1,36 1,3 0,95 0,5 1,09 0,7 

хрящі крижово-клубових суглобів клубово-поперекова зв'язка крижово-остиста зв'язка крижово-горбова зв'язка 

 , МПа  ,%  , МПа  ,%  , МПа  ,%  , МПа  ,% 

0,63 2,2 1,28 0,65 0,37 0,18 0,27 0,13 

Асиметрія ширини суглобових щілин крижово-клубових суглобів 

зв’язки крижово-клубових суглобів 

вентральні дорсальні клубово-поперечна міжкісткові 

лівий правий лівий правий лівий правий лівий правий 

 , 

МПа 
 ,% 

 , 

МПа 
 ,% 

 , 

МПа 
 ,% 

 , 

МПа 
 ,% 

 , 

МПа 
 ,% 

 , 

МПа 
 ,% 

 , 

МПа 
 ,% 

 , 

МПа 
 ,% 

1,32 0,9 1,09 1,2 1,82 0,9 1,46 1,5 1,30 0,9 0,73 1,0 1,14 0,6 1,27 1,1 

хрящі крижово-клубових суглобів клубово-поперекова зв'язка крижово-остиста зв'язка крижово-горбова зв'язка 

лівий правий лівий правий лівий правий лівий правий 

 , 

МПа 
 ,%  , МПа  ,% 

 , 

МПа 
 ,% 

 , 

МПа 
 ,% 

 , 

МПа 
 ,% 

 , 

МПа 
 ,% 

 , 

МПа 
 ,% 

 , 

МПа 
 ,% 

0,64 3,0 0,62 1,5 1,24 0,6 1,82 1,0 0,39 0,2 0,52 0,35 0,24 0,12 0,43 0,2 

1
3
8
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Аналіз одержаних результатів показав, що за умов навантаження в 

400 Н в ситуації з асиметричною шириною суглобових щілин виникає 

збільшення величини напруження зліва у вентральних крижово-клубових 

зв'язках до 1,32 МПа; дорсальних – до 1,82 МПа, міжкісткових – до 1,14 

МПа, клубово-поперечній зв'язці – до 1,3 МПа. У гіаліновому хрящі ККС 

величини напружень практично не змінилися, залишилися на рівні 0,63 МПа 

з обох сторін. У клубово-поперекової зв'язці показник збільшилася справа до 

1,82 МПа, правих крижово-остистий і крижово-горбовій зв'язках — до 0,52 

МПа і 0,43 МПа відповідно.  

Картина відносних деформацій розподілилася по-іншому. У ситуації з 

асиметрією ширини суглобових щілин спостерігали збільшення відносних 

деформацій у правих вентральних крижово-клубових зв'язках від 0,5 до 

1,2 %, дорсальних – від 1,3 до 1,5 %; міжкісткових — від 0,7 до 1,1 %. 

Клубово-поперечні зв'язки були деформовані з обох сторін. 

Гіаліновий хрящ ККС був більше деформований зліва до 3,0 % 

порівняно з 2,2 % у нормальному стані. Клубово-поперекові зв'язки 

виявилися більше деформованими зліва та досягли 1,0 % порівняно з 0,65 % 

у нормальному стані. Крижово-остисті зв'язки та крижово-горбові зв'язки 

були більше деформованими справа — 0,35 % проти 0,13 % у нормальному 

стані і 0,02 % проти 0,13 % відповідно. 

Результати розрахунків у разі дії стискальної вертикальної сили 2000 Н 

уздовж осі хребта наведено в табл. 3.2 та на рис. 3.18.  

Дія навантаження у 2000 Н у ситуації з асиметрією ширини суглобових 

щілин порівняно з нормальними суглобовими щілинами призвела до 

збільшення величин напружень зліва в дорсальних крижово-клубових 

зв'язках від 7,01 МПа до 8,9 МПа, міжкісткових — від 5,62 МПа до 7,29 МПа, 

клубово-поперечної — від 5,62 МПа до 6,49 МПа. У вентральних крижово-

клубових зв'язках величина напружень зросла від 6,31 МПа до 7,29 МПа 

зліва і до 10,9 МПа справа. 

 



 

Таблиця 3.2 

Параметри напружено-деформованого стану ККС і поперекового відділу зі зв'язками під дією стискальної 

вертикальної сили 2000 Н уздовж осі хребта  

Нормальний стан 

зв’язки крижово-клубових суглобів 

вентральні дорсальні клубово-поперечна міжкісткові 

 , МПа  ,%  , МПа  ,%  , МПа  ,%  , МПа  ,% 

6,31 6,0 7,01 6,5 5,62 4,3 5,62 6,2 

хрящі крижово-клубових суглобів клубово-поперекова зв'язка крижово-остиста зв'язка крижово-горбова зв'язка 

 , МПа  ,%  , МПа  ,%  , МПа  ,%  , МПа  ,% 

3,2 13,0 6,5 3,0 1,9 0,9 1,35 0,7 

Асиметрія ширини суглобових щілин крижово-клубових суглобів 

зв’язки крижово-клубових суглобів 

вентральні дорсальні клубово-поперечна міжкісткові 

лівий правий лівий правий лівий правий лівий правий 

 , 

МПа 
 ,% 

 , 

МПа 
 , % 

 , 

МПа 
 , % 

 , 

МПа 
 , % 

 , 

МПа 
 , % 

 , 

МПа 
 , % 

 , 

МПа 
 , % 

 , 

МПа 
 , % 

7,29 6,0 10,9 7,3 8,9 5,0 6,39 7,3 6,49 5,0 5,49 4,7 7,29 6,0 5,49 8,0 

хрящі крижово-клубових суглобів клубово-поперекова зв'язка крижово-остиста зв'язка крижово-горбова зв'язка 

 , 

МПа 
 , % 

 , 

МПа 
 , % 

 , 

МПа 
 , % 

 , 

МПа 
 , % 

 , 

МПа 
 , % 

 , 

МПа 
 , % 

 , 

МПа 
 , % 

 , 

МПа 
 , % 

3,2 15,0 3,2 8,0 6,2 3,0 9,1 5,0 1,99 1,0 2,7 2,0 1,2 0,6 2,2 1,0 

 

1
4
0
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Нормальний стан Асиметрія ширини суглобових щілин ККС 

лівий (правий) лівий правий 

 

 

 

 

 

 

а 

 

 

 

 

 

  

б 

Рис. 3.18. Картина розподілу еквівалентних напружень за Мізесом (а) 

та деформацій (б) у ККС, навантаження 2000 Н, МПа 

 

У гіаліновому хрящі ККС (навантаження 2000 Н) величини напружень 

за умов асиметрії ширини суглобових щілин практично не змінилися, 

залишившися на рівні 3,2 МПа з обох боків. Величина напружень 

збільшилася в клубово-поперекової зв'язці справа від 6,5 МПа до 9,1 МПа, 

правих крижово-остистий з 1,9 МПа до 2,7 МПа, крижово-горбовій зв'язках 

від 1,35 МПа до 2,2 МПа. 

Відносні деформації збільшилися за величиною в правих вентральних, 

дорсальних і, особливо, міжкісткових крижово-клубових зв'язках. 

Величини відносної деформації були більшими в лівому гіаліновому 

хрящі ККС. У зв'язках величина деформації виявилася більшою праворуч: у 

клубово-поперекових – 5 %, крижово-остистих – 2,0 % (проти 0,9 % в 
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нормальному стані), у крижово-горбовійй – 1,0 % (проти 0,13 % у 

нормальному стані). 

Таке асиметричне збільшення значень напруг і деформації, напевно, не 

буде грати суттєву роль за умов одноразового навантаження. Але якщо цикли 

навантаження будуть повторюватися сотні і тисячі разів, наприклад під час 

бігу, ходьби, стрибків, то це може супроводжуватися мыкротравмувнням 

зв'язок і функціональними порушеннями. 

За даними Adams M. et al. [47], зв'язки є біологічною структурою з 

в'язкоеластичними властивостями. У зв'язку з цим зв'язки можуть 

пошкоджуватися як від впливу великої зовнішньої сили одноразово, так й від 

впливу значно меншої сили, але багаторазового.  

Вплив невеликих зовнішніх сил може викликати мікроскопічні 

пошкодження у вигляді мікротріщин або маленьких пластичних деформацій, 

які можуть проходити не поміченими. Але після великої кількості циклів, 

мікроскопічні пошкодження можуть накопичуватися та призводити до 

руйнування ослабленої структури. Це «пошкодження від втоми». 

«Пошкодження від втоми» відбуваються після сотень і тисяч циклів 

навантаження при величині сили впливу менше 30 % межі міцності.  

За даними Г. І. Попова та А. В. Самсонової [14] межа міцності зв'язок 

складає 25 МПа. Зв'язки, де величини напруги будуть досягати 7,0-7,5 МПа і 

вище, можуть піддаватися ризику пошкоджень. У нашій ситуації такому 

ризику піддаються вентральні, міжкісткові, спинні крижово-клубові і 

клубово-поперекові зв'язки. 

Отримані результати одностороннього зміщення умовної осі ротаційної 

рухливості крижі при асиметрії ширини суглобових щілин співзвучні з 

гіпотезами R. L. DonTigny [112] і S. Gracovetsky [151]. S. Gracovetsky [151] 

говорить про те, що за певних умов вісь ротаційної рухливості крижі може 

зміщуватися вперед і донизу з одного боку, і фіксуватися на рівні SІІІ, а з 

іншого – зміщуватися назад і догори і фіксуватися на рівні SІ (рис. 3.19).  
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Рис. 3.19. Зсув осі рухливості крижі щодо таза по S. [10]. 

 

Таке зміщення формує, на думку S. Gracovetsky [151], функціональну 

деформацію таза, так званий «скручений таз». Ця функціональна деформація 

може в подальшому формувати неоптимальні умови передачі навантажень в 

системі «таз – крижі – поперековий відділ хребта», а в подальшому, 

«поперековий відділ – крижі – таз». На думку R. L. DonTigny [112], ці зміни 

викликатимуть зміну передачі навантажень у системі «крижі – таз – нижні 

кінцівки» та посилюватимуться під час ходьби й бігу.  

Нахил таза веде до істотного перерозподілу напружень і деформацій 

між лівими і правими ККС і їхніми зв'язками (рис. 3.20 б, в). А також до 

додаткового стиснення нижче розташованого крижово-клубового суглоба 

(лівого). Під час навантаження крижі здійснює додатковий проворот щодо 

нижче розташованого ККС (лівого). Це веде до зміщення умовної осі 

ротаційної рухливості крижі щодо таза допереду і донизу з одного боку, і 

назад і догори з іншого боку (рис. 3.19, б; 3.20, а). 

На проекції ККС на клубову кістку видно зміщення умовного центру 

ротації крижі за умов нормального стану таза (чорний кружок)  та нахилу 

таза (білий кружок) (рис. 3.21). Умовний центр ротації зміщується за межі 

гіалінового хряща. У нижче розташованому крижово-клубовому суглобі 

(лівому) спостерігається збільшення деформації на стиск (рис 3.22). 

Розраховано дію вертикальної стискаючої сили уздовж осі хребта 

величиною 400 Н (рис. 3.23, табл. 3.3) та 2000 Н (рис. 3.24, табл. 3.4). 
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а б в 

Рис. 3.20. Ротаційна рухливість крижі за умов нахилу таза: а) якісні 

картини розподілу напружень; б) деформацій; в) у попереково-крижовому 

відділі за умов нахилу таза. 

  
а б 

Рис. 3.21. Зсув умовного центру ротації крижі на проекції КПС з обох 

сторін: а) права сторона; б) ліва сторона 

 

 

 

 

 

  

 

  

а б в 

Рис. 3.22. Розподіл відносних деформацій ККС уздовж його товщини 

(по осі Z) за умов дії стискаючої вертикальної сили уздовж осі хребта 

величною 400 Н: а) правий суглоб за нормального стану таза; б) правий 

суглоб за умов нахилу тазу; в) лівий суглоб за умов нахилу тазу. Знак «+» – 

розтягування, знак «–» – стискання. 
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 Нормальний стан Нахил таза 

 лівий (правий) лівий правий 

а 

 
 

 
 

 
 

б 

 
 

 
 

 
 

Рис. 3.23. Картина розподілу еквівалентних напружень за Мізесом (а) 

та деформацій (б) у ККС, навантаження 400 Н, МПа. 

 

 Нормальний стан Нахил таза 

 лівий (правий) лівий правий 

а 
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Рис. 3.24. Картина розподілу еквівалентних напружень за Мізесом (а) 

та деформацій (б) у ККС, навантаження 2000 Н, МПа. 

 

 



 

Таблиця 3.3 

Параметри напружено-деформованого стану ККС і поперекового відділу зі зв'язками під дією стискальної 

вертикальної сили 400 Н уздовж осі хребта  

Нормальний стан 

зв’язки крижово-клубових суглобів 

вентральні дорсальні клубово-поперечна міжкісткові 

 , МПа  , %  , МПа  , %  , МПа  , %  , МПа  , % 

0,95 0,5 1,22 1,1 0,41 0,5 0,55 0,7 

хрящі крижово-клубових суглобів клубово-поперекова зв'язка крижово-остиста зв'язка крижово-горбова зв'язка 

0,63 2,2 1,28 0,65 0,37 0,18 0,27 0,13 

Нахил таза 

зв’язки крижово-клубових суглобів 

вентральні дорсальні клубово-поперечна міжкісткові 

лівий правий лівий правий лівий правий лівий правий 

 , 

МПа 
 , % 

 , 

МПа 
 , % 

 , 

МПа 
 , % 

 , 

МПа 
 , % 

 , 

МПа 
 , % 

 , 

МПа 
 , % 

 , 

МПа 
 , % 

 , 

МПа 
 , % 

1,26 0,7 0,77 1,7 1,54 1,1 0,77 3,0 1,0 0,7 0,60 1,4 0,98 0,7 0,77 2,4 

хрящі крижово-клубових суглобів клубово-поперекова зв'язка крижово-остиста зв'язка крижово-горбова зв'язка 

0,71 2,0 0,56 4,1 3,23 1,0 2,44 1,0 0,45 0,18 0,31 0,16 0,41 0,14 0,23 0,097 
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Таблиця 3.4 

Параметри напружено-деформованого стану ККС і поперекового відділу зі зв'язками під дією стискальної 

вертикальної сили 2000 Н уздовж осі хребта 

Нормальний стан 

зв’язки крижово-клубових суглобів 

вентральні дорсальні клубово-поперечна міжкісткові 

 , МПа  , %  , МПа  , %  , МПа  , %  , МПа  , % 

6,31 6,5 7,01 10,6 4,92 3,2 4,22 6,5 

хрящі крижово-клубових суглобів клубово-поперекова зв'язка крижово-остиста зв'язка крижово-горбова зв'язка 

0,63 2,2 1,28 0,65 0,37 0,18 0,27 0,13 

Нахил таза 

зв’язки крижово-клубових суглобів 

вентральні дорсальні клубово-поперечна міжкісткові 

лівий правий лівий правий лівий правий лівий правий 

 , 

МПа 
 , % 

 , 

МПа 
 , % 

 , 

МПа 

 , 

% 

 , 

МПа 
 , % 

 , 

МПа 

 , 

% 

 , 

МПа 
 , % 

 , 

МПа 
 , % 

 , 

МПа 

 , 

% 

6,47 7,5 6,30 15,7 8,5 11,3 14,2 21 6,47 5,0 3,92 19,5 8,5 8,8 8,0 21 

хрящі крижово-клубових суглобів клубово-поперекова зв'язка крижово-остиста зв'язка крижово-горбова зв'язка 

3,6 10 2,8 21 8,5 5,0 13 7,0 2,5 0,9 1,6 0,8 2,1 0,7 1,2 0,5 

 

1
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Аналіз напружено-деформованого стану ККС з поперековим відділом 

хребта за умов навантаження 400 Н уздовж хребта показав, що під час нахилу 

таза порівняно з нормальним стоянням таза спостерігається збільшення 

значень напруг у всіх зв'язках зліва, але значно нижче, ніж критичні 7,0-

7,5 МПа для зв'язки як в'язкоеластичної структури. Спостерігається також 

збільшення напружень у гіаліновому хрящі ККС зліва з 0,63 МПа до 

0,71 МПа. Інша картина спостерігається при розподілі деформацій. Значне 

збільшення значень відносних деформацій за умов розтягування 

спостерігається в правих: 

а) вентральних зв'язках ККС більше, ніж в 3 рази (з 0,5 % до 1,7 %); 

б) дорсальних зв'язках ККС майже в 3 рази (з 1,1 % до 3,0 %); 

в) міжкісткових зв'язках ККС більше, ніж в 3 рази (з 0,7% до 2,4 %); 

г) клубово-поперечної зв'язці майже в 3 рази (з 0,5 % до 1,4 %),; 

д) клубово-поперекової зв'язці (з 0,65 % до 1,0 %); 

У крижово-остистих, крижово-горбовій зв'язках значення деформацій 

залишилися незмінними та відносно рівномірно розподілені зліва і справа.  

Зліва спостерігається збільшення відносних деформацій на стиск в 

гіаліновому хрящі та вентральних, міжкісткових і дорсальних зв'язках ККС. 

Аналіз напружено-деформованого стану ККС з поперековим відділом 

хребта з навантаженням 2000 Н уздовж хребта показав, що за умов нахилу 

таза в порівняно з нормальним стоянням таза спостерігається збільшення 

значень напруг вище критичних 7,0-7,5 МПа в наступних зв'язках:  

а) дорсальних крижово-клубових – до 8,5 МПа зліва і до 14,2 МПа 

справа;  

б) міжкісткових крижово-клубових – до 8,5 МПа зліва і до 8 МПа 

справа;  

в) клубово-поперекових – з 1,28 МПа до 8,5 МПа зліва і до 13 МПа 

справа. 

Відзначено збільшення значень напруг в гіаліновому хрящі ККС зліва з 

0,63 МПа до 3,6 МПа. 
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Отримані дані про зміщення осі ротаційної рухливості крижі щодо таза 

з одного боку наперед і донизу, а з іншого догори і назад, узгоджуються з 

гіпотезою R. L. DonTigny [112]. А саме, що в нормі вісь ротаційної 

рухливості крижі щодо таза розташовується на рівні SІІ симетрично з обох 

боків. За умов деяких функціональних змін вісь ротаційної рухливості крижі 

може зміщуватися вперед і донизу на рівень SІІІ з одного боку, а з іншого 

догори і назад на рівень SІ (рис. 3.25).  

Проте, на його думку, вісь ротаційної рухливості може виходити за 

межі артикулярної поверхні ККС і проектуватися в області міжкісткових 

зв'язок ККС. Це викликає додаткову мікротравматизацію міжкісткових 

зв'язок ККС через те, що ротація крижі відбувається навколо анатомічної 

області вкритої міжкістковим зв'язками замість анатомічної області, вкритої 

гіаліновим хрящем.  

При цьому змінюється сила тертя і характер сил, що впливають на 

зв'язки. Подібне зміщення також спричинює формування функціональної 

деформації тазового кільця у вигляді так званого «скрученого таза». 

Формування подібної деформації викликає порушення передачі навантажень 

у кінематичному ланцюгу «крижі – таз» і в подальшому – у ланцюгу «крижі – 

таз – кульшові суглоби» [112]. 

 

 

Рис. 3.25. Зміщення осі ротації крижі [112]. 

 

Коса вісь крижі 
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3.4 Резюме 

 

Найбільш несприятливий варіант НДС визначено за умов моделювання 

поперекового гіперлордозу з нижньосегментарним гіперлордозом і 

горизонталізацією крижі. Зв'язки – стабілізатори ККС і поперекового відділу 

хребта значно знижують значення НДС у всіх елементах моделі. Проте за 

зазначених умов у ділянці міжкісткових крижово-клубових і клубово-

поперекової зв'язок величина напружень перевищувала «критичну». 

Результати математичного моделювання суперечать результатам 

антропометричні дослідження вагітних жінок з ПТБ. Це пояснюється 

обмеженням методу антропометричного вимірювання поперекового лордозу. 

Виконуючи антропометричні виміри, неможливо визначити сегментарний 

лордоз і, особливо, нижньосегментарний. Для точнішого розуміння 

взаємовідношень між поперековим лордозом, нижньосегментарним лордозом 

і ПТБ необхідна рентгенометрія цих параметрів на функціональних 

рентгенограмах поперекового відділу хребта і крижі у положенні стоячи в 

сагітальній площині у пацієнтів із ПТБ. У вагітних таке обстеження було 

неможливо через опромінення. 

У разі моделювання одностороннього блокування ККС за умов 

навантаження 2000 Н, що імітує ходьбу, за всіх варіантів лордозу виникали 

«критичні» для зв'язок напруження. Проте найбільші їхні значення 

спостерігали у випадку відтворення моделюванні поперекового гіперлордозу 

з нижньосегментарним гіперлордозом і горизонталізацією крижі. 

Зміна НДС у дуговідросткових суглобах, аж до їх блокування, може 

бути причиною виникнення компенсаційних противодеформацій для 

підтримки стабільного стану в біомеханічному ланцюгу «поперековий відділ 

хребта – крижі – таз». 

Асиметрія ширини суглобових щілин ККС, нахил крижі і таза 

призводять до зміни положення умовної осі ротаційної рухомості крижі. Це 

веде з широкого боку до зміщення положення умовної осі ротаційної 
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рухомості крижі наперед і донизу відносно таза, і назад і догори з вузкого, 

що спричинює істотний перерозподіл напружень і деформацій між лівими і 

правими суглобами та їхніми зв'язками. Це призводить до значного 

обмеження рухомості крижі відносно таза з одного боку та надлишкової 

рухомості – з іншого. 

За умов навантаження в 400 Н і асиметричній ширині суглобової 

щілини спостерігали, порівняно з нормальним станом, зростання величини 

напруження у зв'язках ККС з вузкого боку та величин деформації – з 

широкого, особливо це стосується міжкісткових і дорсальних крижово-

клубових зв'язок. Зміна величини напружень у крижово-остистий, крижово-

горбовій і клубово-поперековій зв'язках відбувається асиметрично та, 

ймовірно, так, щоб максимально компенсувати зміни,спричинені асиметрією 

ширини суглобової щілини. 

У разі дії навантаження 400 Н за умов нахилу таза порівняно з 

нормальним його розташуванням визначено зростання значень напружень у 

всіх зв'язках ККС з нижче розташованого боку, особливо в дорсальних і 

міжкісткових, клубово-поперечних і клубово-поперекових. Незначно 

збільшувалося значення напружень у крижово-горбовій і крижово-остистих 

зв'язках. З нижче розташованого боку значно підвищувалися відносні 

деформації гіалінового хряща та міжкісткових зв'язок в напрямку стиснення. 

Зростали відносні розтягувальні деформації у зв'язках ККС з вище 

розташованого боку, особливо вентральних, міжкісткових, дорсальних і 

клубово-поперечних. У разі асиметрії ширини суглобових щілин за умов дії 

навантаження 2000 Н, що імітує навантаження при ходьбі, виявлено 

тенденцію до значнішого збільшення напружень у вентральних, 

міжкісткових, дорсальних крижово-клубових, клубово-поперекових зв'язках 

до критичних значень, за яких може виникнути їхнє ушкодження. За умов 

нахилу таза дія навантаження в 2000 Н призводить до збільшення величини 

напружень у дорсальних, міжкісткових і клубово-поперекових зв'язках до і 

вище критичних значень. 
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Для точнішого розуміння результатів математичного моделювання 

необхідна їх верифікація у хворих з ПТБ на функціональних рентгенограмах 

поперекового відділу хребта в положенні стоячи як у фронтальній, так і в 

сагітальній площинах. 
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РОЗДІЛ 4 

РЕНТГЕНОМЕТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ КРИЖІ І ТАЗА, 

ПОПЕРЕКОВОГО ЛОРДОЗУ В ПАЦІЄНТІВ ІЗ ПОПЕРЕКОВО-

ТАЗОВИМ БОЛЕМ І АРТРОЗОМ КРИЖОВО-КЛУБОВОГО СУГЛОБА 

 

У результаті математичного моделюванні нами доведено, що за умов 

нахилу таза, крижі у фронтальній площині, асиметрії ширини суглобових 

щілин відбувається зміщення осі ротаційної рухомості крижі щодо таза, 

ротація крижі. Це спричинює зміну характеру навантаження всього ККС і 

його зв'язок і, відповідно, передачі навантажень у кінематичному ланцюгі 

«поперековий відділ хребта – крижі – таз» [8, 9]. 

У зв'язку з цим, обстежено рентгенологічно 36 здорових волонтерів у 

положенні стоячи. Перед нами стояло завдання з'ясувати як часто нахил таза, 

крижі, ротація крижі трапляються у здорових людей і чи це супроводжується 

асиметрією ширини суглобових щілин ККС [41]. 

У табл. 4.1 наведено результати вимірювань показників ширини 

суглобових щілин і рентгенометричних параметрів, які впливають на 

фронтальний хребтово-тазовий баланс 36 волонтерів. 

Відповідно до запропонованої технології кожному волонтерові був 

привласнений індивідуальний код ПК3, що характеризує зміну положень таза 

і крижі. Отримані результати представлені у вигляді гістограми (рис. 4.2). 

Як можна бачити з наведеної гістограми, більшість волонтерів (20, 

56 %) мали код патології 111 (порушення по всіх позиціях менше 3°), 

максимальний характер порушень (код 222, усі позиції понад 3°) виявлено в 

7 осіб (19 %). 

Описові статистики всіх аналізованих показників безперервної шкали 

наведено в табл. 4.2.  

Медіальне значення ширини суглобової щілини ККС у вентральному 

відділі ліворуч склало 3,6 мм, інтерквартильний розмах склав (2,7 ÷ 4,4) мм 

при розмаху вибірки від 1,8 до 5,2 мм. 



 

 

Таблиця 4.1 

Рентгенометричні параметри 36 волонтерів 

№ 

Суглобові щілини, відділ Кут 

а, вентральний m, медіальний d, дорсальний нахилу 

таза 

нахилу 

крижі 

ротації 

крижі ліворуч праворуч ліворуч праворуч ліворуч праворуч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 3,6 3,6 4,5 5 6    

2 2,7 2,7 2,7 2,7 3,6 3,2    

3 2,7 1,8 3,5 3,5 5 4 0 0 0 

4 1,8 1,8 3,6 4,5 2,7 3,6 0 1,5 1 

5 3,6 3,6 2,7 3,6 2,7 2,7 0 0 1 

6 2,7 2,7 2,7 1,8 3,6 2,7 0 2 1 

7 4,5 3,6 4,5 4,5 3,2 3,6 1,5 1,5 1 

8 3 3,6 2,2 2,7 4,5 5,2  1,5 1,5 1 

9 4,5 3,6 3,6 2,7 4 4  1,5 1,5 1 

10 4,2 3,2 2,7 3,6 3,2 5 1,5 1,5 1 

11 2,7 2,7 1,8 2,7 3,6 3,6 1,5 1,5 2 

12 3,6 3,2 3,6 3,6 4,2 4,2 1,5 1,5 0 

13 3,6 3,2 2,7 3,6 2,7 3,6 1,5 1,5 1 

14 4,5 3,6 2,7 3,6 3,6 3,5 2 2 1 

15 1,8 1,8 1,8 1,8 3,6 2,7 2 2 1 

16 3,6 4,5 1,8 2,2 2,7 3,6 2 1,5 1 

 1
5
5

 



 

 

Продовження табл. 4.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17 2,7 1,8 1,8 2,7 2,7 3,6 2 2 0 

18 4,5 3,2 2,7 1,8 3,6 3,2 2,5 2,5 1 

19 2,7 2,7 1,8 2,7 2,7 3,6 2,5 2,5 1 

20 4,5 3,6 2,7 2,7 3,6 3,6 2,5 2,5 4 

21 3,6 2,7 4,5 3,6 3,6 4,5 2,5 2 1 

22 2,7 3,6 2,7 2,7 3,6 3,6 2,5 1 1 

23 1,8 1,8 3,6 2,7 3,6 3,6 2,5 2,5 3 

24 4,5 4,5 2,2 1,8 3,6 3,6 2,5 2,5 2 

25 2,7 3,6 1,8 2,7 3,6 2,8 3 2 3 

26 4,5 3,6 2,7 2,7 3,2 3,4 3 3 4 

27 3,6 4,5 4,5 3,6 4,5 3,6 3 3 1 

28 3,6 3,6 2,7 2,7 4,5 3,6 3 3 2 

29 3,6 3,6 3,6 3,6 4,5 4,5 3 3 3 

30 3,6 3,5 2,7 1,8 3,5 3,5 3 2 1 

31 3,6 2,7 1,8 2,7 3,6 3,6 3 3 4 

32 5,2 4,5 3,6 3,6 2,7 3,6 4 3,5 4 

33 2,7 2,7 2,7 2,7 3,6 3,6 4 3,5 2,5 

34 1,8 2,7 3,6 2,7 2,7 3,6 6 3,5 6 

35 4,5 4,5 2,8 3,6 3,5 2,7 6 3 4 

36 3,6 4,5 4,5 3,6 3,6 3,6 6 3 3 

1
5
6
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Рис. 4.1. Гістограма змін положень таза і крижі, виявлених у 

досліджуваної групи волонтерів і закодованих за допомогою ПК3. 

 

Таблиця 4.2 

Характеристики суглобових щілин, нахилу таза, крижі, ротації крижі і 

показників асиметрії у волонтерів 

Показник 
Статистичні показники 

M Me min max LQ UQ m. 

а, ліворуч 3,4 3,6 1,8 5,2 2,7 4,4 0,9 

а, праворуч 3,3 3,6 1,8 4,5 2,7 3,6 0,8 

del_a 0,5 0,7 0,0 1,3 0,0 0,9 0,4 

m, ліворуч 2,9 2,7 1,8 4,5 2,5 3,6 0,8 

m, праворуч 3,0 2,7 1,8 4,5 2,7 3,6 0,8 

del_m 0,6 0,9 0,0 0,9 0,0 0,9 0,4 

d, ліворуч 3,6 3,6 2,7 5,0 3,2 3,6 0,6 

d, праворуч 3,7 3,6 2,7 6,0 3,5 3,6 0,7 

del_d 0,5 0,6 0,0 1,8 0,0 0,9 0,5 

del_sum 1,6 1,8 0,0 3,7 0,9 2,2 0,9 

н_таза 2,4 2,5 0,0 6,0 1,5 3,0 1,6 

н_крижі 2,1 2,0 0,0 3,5 1,5 3,0 0,9 

р_крижі 1,8 1,0 0,0 6,0 1,0 3,0 1,4 
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Значення ширини суглобової щілини ККС у вентральному відділі 

праворуч склало 3,6 мм (медіана), інтерквартильний розмах – (2,7 ÷ 3,6) мм, 

розмах вибірки від 1,8 до 4,5 мм (табл. 4.2). 

Медіана, інтерквартильний розмах і розмах ширини суглобової щілини 

ККС у медіальному відділі ліворуч дорівнювали 2,7 мм; (2,5 ÷ 3,6) мм і (1,8 ÷ 

4,5) мм відповідно. 

Аналогічно для вибірки, що характеризує ширину суглобової щілини 

медіального відділу праворуч становив 2,7 мм; (2,7 ÷ 3,6) мм і (1,8 ÷ 4,5) мм. 

Для дорсального відділу суглобової щілини ККС ліворуч медіальне 

значення ширини суглобової щілини склало 3,6 мм, інтерквартильний розмах 

склав (3,2 ÷ 3,6) мм, розмах вибірки (2,7 ÷ 5,0) мм; показники праворуч 

склали 3,6 мм, (3,5 ÷ 3,6) мм і (2,7 ÷ 6,0) мм відповідно. 

Для більшості публікацій, які певною мірою зачіпають питання 

ширини суглобових щілин, типовішим є опис за допомогою одного виміру у 

вигляді M ± m. Відповідно до правил теорії вимірювань, дійсним значенням 

за такого підходу є середнє значення показників вентрального, медіального і 

дорсального відділів суглобових щілин, виміряних праворуч і ліворуч. У разі 

застосування зазначеної технології до аналізованих даних ширина 

суглобових щілин в обстежених волонтерів становила (3,3 ± 0,9) мм. 

У рамках проведеного дослідження вирішувалося завдання 

знаходження природного розшарування досліджуваної вибірки на однорідні 

за ступенем порушення групи з використанням техніки кластеризації. 

Із урахуванням введених у розгляд показників асиметрії, розглянуто 

класифікацію на підставі показників del_a, del_m, del_d. 

Проведений розвідувальний аналіз дозволив вважати найбільш 

оптимальним набір із 4 кластерів (груп). Кластеризацію проведено методом 

k-середніх із використання пакета програм STATISTICA на попередньо 

стандартизованих показниках асиметрії трьох досліджуваних відділів хребта. 

Таблиця евклідових відстаней між кластерами наведена на рис. 4.2, з 

якої бачимо, що значення всіх відстаней перевищують одиницю, що за умови 
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виконання кластеризації на безлічі стандартизованих даних свідчить про 

успішне проведення процедури. 

 

Евклидовы расст. между кластерами (tab_staude2.sta)

Расстояния под диагональю

Квадраты расстояний над диагональюКластер

Номер Но. 1 Но. 2 Но. 3 Но. 4

Но. 1

Но. 2

Но. 3

Но. 4

0,0000002,4275331,3260331,150119

1,5580540,0000001,2897301,434100

1,1515351,1356630,0000002,742069

1,0724361,1975391,6559200,000000  
Рис. 4.2. Значення евклідових відстаней між кластерами (протокол 

програмного середовища STATISTICA). 

 

Для візуалізації середніх значень стандартизованих показників 

кластеризації передбачені лінійні графіки середніх, які наведено на рис. 4.3. 

 
График средних для кажд. кл.

 Кластер  1
 Кластер  2
 Кластер  3
 Кластер  4del_a del_m del_d

Перемен.

-2,5

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

 

Рис. 4.3. Середні значення стандартизованих показників кластеризації 

(протокол програмного середовища STATISTICA). 

 

Графік демонструє досить очевидні відмінності за сукупністю 

стандартизованих показників del_a, del_m, del_d. 
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Для клінічної інтерпретації отриманих результатів проведено 

дослідження всіх робочих показників у кожному з виділених кластерів (рис. 

4.4). 
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Рис. 4.4. Гістограми кодів змін положень таза і крижі у виділених 

кластерах. 

 

На серії наведених гістограм представлені значення кодів зміни 

положень таза і крижі (порядкова шкала вимірювань) для кожного кластера, 

які, фактично, є причиною наявної асиметрії суглобових щілин. 

На фоні переважання в кожному кластері коду «111» – найменший 

ступінь змін, у кластері 1 кількість найбільш виражених змін була 

мінімальною, а в кластерах 2 і 4 — максимальною. 

Спровокована наведеними змінами асиметрія суглобових щілин, 

представлена за допомогою інтегративного показника асиметрії (del_sum), 

мала вигляд, представлений на рис. 4.5. 
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Рис. 4.5. Коробчасті графіки інтегративного показника асиметрії у 

виділених кластерах. 

 

Як випливає з рис. 4.5, найбільш виражений показник асиметрії був у 

пацієнтів, віднесених до кластеру 1 (групи), при цьому кластер 4 був 

порівнянний із кластером 3 і займав проміжне значення між кластерами 1 і 2. 

Аналіз показників безперервної шкали в межах сформованих кластерів 

показав наступне (табл. 4.3). Наведені дані свідчать про те, що для першої 

групи (кластера) волонтерів були характерні симетрія ширини суглобових 

щілин у всіх відділах (Me (del_a) = 0,0, Ме (del_m) = 0,0, Ме (del_d ) = 0,0); 

однаковий нахил таза та крижі і невелика ротація крижі. 

Для другої групи волонтерів були характерними: великий ступінь 

асиметрії ширини суглобових щілин у всіх трьох відділах (Me (del_a) = 0,9; 

Ме (del_m) = 0,9; Ме (del_d) = 0,9), відповідно великий нахил таза і крижі із 

невеликою ротацією крижі. 

Для третьої групи волонтерів були характерні: великий ступінь 

асиметрії ширини суглобових щілин у вентральному відділі (Me (del_a) = 0,9) 

і невелика в дорсальному (Me (del_d) = 0,4), однаковий нахил таза та крижі із 

невеликою ротацією крижі.  

Для четвертої групи виявлено великий ступінь асиметрії ширини 

суглобових щілин на рівні вентрального відділу та невелика асиметрія в 

дорсальному відділі (Me (del_a) = 0,9; Ме (del_d) = 0,4, різний нахил таза та 

крижі і велика ротація крижі. 



 

 

Таблиця 4.3 

Характеристика суглобових щілин, нахилу таза, крижі, ротації крижі і показників асиметрії у волонтерів у межах 

виділених 4 кластерів 

  N  M Me min max LQ UQ m 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 кластер 

а, ліворуч 7,0 3,2 3,6 1,8 4,5 2,7 3,6 0,9 

а, праворуч 7,0 3,2 3,2 1,8 4,5 2,7 3,6 0,9 

del_a 7,0 0,1 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,2 

m, ліворуч 7,0 2,8 2,7 1,8 3,6 2,2 3,6 0,7 

m, праворуч 7,0 2,7 2,7 1,8 3,6 1,8 3,6 0,7 

del_m 7,0 0,1 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,2 

d, ліворуч 7,0 3,9 3,6 3,6 4,5 3,6 4,5 0,4 

d, праворуч 7,0 3,6 3,6 2,7 4,5 3,2 4,2 0,6 

del_d 7,0 0,3 0,0 0,0 0,9 0,0 0,9 0,4 

del_sum 7,0 0,4 0,4 0,0 0,9 0,0 0,9 0,4 

н_таза 7,0 2,3 2,5 0,0 4,0 1,5 3,0 1,3 

н_крижі 7,0 2,4 2,5 1,5 3,5 1,5 3,0 0,8 

р_крижі 7,0 1,6 2,0 0,0 3,0 1,0 2,5 1,0 

2 кластер 

а, ліворуч 15,0 3,6 3,6 1,8 4,5 3,0 4,2 0,8 

а, праворуч 15,0 3,4 3,6 1,8 4,5 2,7 3,6 0,8 

1
6
2

 



 

 

Продовження табл. 4.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

del_a 15,0 0,8 0,9 0,4 1,3 0,9 0,9 0,2 

m, ліворуч 15,0 3,0 2,7 1,8 4,5 1,8 3,6 1,0 

m, праворуч 15,0 3,1 2,7 1,8 4,5 2,7 3,6 0,7 

del_m 15,0 0,8 0,9 0,4 0,9 0,9 0,9 0,2 

d, ліворуч 15,0 3,6 3,6 2,7 5,0 2,7 4,0 0,7 

d, праворуч 15,0 4,0 3,6 2,8 6,0 3,6 4,5 0,9 

del_d 15,0 0,7 0,9 0,0 1,8 0,1 0,9 0,5 

del_sum 14,0 2,4 2,5 1,8 3,7 1,9 2,7 0,5 

н_таза 15,0 2,6 2,5 0,0 6,0 1,5 3,0 1,6 

н_крижі 15,0 2,1 2,0 1,5 3,5 1,5 3,0 0,7 

р_крижі 15,0 1,7 1,0 0,0 6,0 1,0 3,0 1,6 

3 кластер 

а, ліворуч 8,0 2,9 2,7 1,8 4,5 2,3 3,6 0,9 

а, праворуч 8,0 2,9 2,7 1,8 4,5 2,3 3,6 0,9 

del_a 8,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

m, ліворуч 8,0 2,7 2,7 1,8 3,6 2,3 3,2 0,7 

m, праворуч 8,0 2,9 2,7 1,8 4,5 2,3 3,6 0,9 

del_m 8,0 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,0 

d, ліворуч 8,0 3,2 3,5 2,7 3,6 2,7 3,6 0,4 

d, праворуч 8,0 3,3 3,6 2,7 3,6 2,7 3,6 0,5 

del_d 8,0 0,4 0,4 0,0 0,9 0,0 0,9 0,5 

1
6
3

 



 

 

Продовження табл. 4.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

del_sum 8,0 1,3 1,3 0,9 1,8 0,9 1,8 0,4 

н_таза 8,0 1,9 2,0 0,0 6,0 0,0 2,8 2,1 

н_крижі 8,0 1,9 2,0 0,0 3,0 1,5 2,5 0,9 

р_крижі 8,0 1,8 1,0 1,0 4,0 1,0 2,5 1,2 

4 кластер 

а, ліворуч 6,0 4,0 4,5 2,7 5,2 2,7 4,5 1,1 

а, праворуч 6,0 3,5 3,6 1,8 4,5 3,6 3,6 0,9 

del_a 6,0 0,9 0,9 0,7 0,9 0,9 0,9 0,1 

m, ліворуч 6,0 3,3 3,1 2,7 4,5 2,7 3,6 0,7 

m, праворуч 6,0 3,3 3,1 2,7 4,5 2,7 3,6 0,7 

del_m 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

d, ліворуч 6,0 3,6 3,4 2,7 5,0 3,2 3,6 0,8 

d, праворуч 6,0 3,6 3,6 3,4 4,0 3,6 3,6 0,2 

del_d 6,0 0,4 0,3 0,0 1,0 0,0 0,9 0,4 

del_sum 6,0 1,3 1,2 0,9 1,9 0,9 1,6 0,4 

н_таза 6,0 2,5 2,8 0,0 4,0 2,5 3,0 1,3 

н_крижі 6,0 1,9 2,0 0,0 3,5 1,0 3,0 1,3 

р_крижі 6,0 2,3 2,5 0,0 4,0 1,0 4,0 1,9 

 

1
6
4
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Симетрію ширини суглобових щілин у всіх відділах виявлено у 

волонтерів першої групи (7 осіб, 19 %), асиметрію ширини суглобових щілин 

у двох відділах зафіксовано у волонтерів третьої та четвертої груп (14 осіб, 

39 %), асиметрію ширини суглобових щілин у всіх трьох відділах визначено 

у волонтерів другої групи (15 осіб, 42 %). Усього асиметрію ширини 

суглобових щілин виявлено у 29 чоловік (81 %). 

На думку R. E.Irvin [175], у більшості дорослих основа крижі на 

фронтальних рентгенограмах розташована не горизонтально. Для більшості 

дорослих нахил основи крижі у положенні стоячи, який визначають за його 

методом, становить (6,7 ± 1,0) мм. Нахил до 2 мм спостерігали у 98 % 

дорослих і може бути клінічно значущим. У наших обстежених волонтерів 

нахилу крижі не було лише у двох осіб (5 %), а у 95 % був. 

R. E. Irvin [175] вважає, що для вимірювання кута нахилу слід 

використовувати лінію краніальної пластинки крижі, тому що саме ця 

ділянка бере участь у передачі вертикальних навантажень через крижі, 

безпосередньо окреслює зону передачі ваги з поперекового відділу хребта на 

крижі і зону формування пози. 

На думку G. A. Dott і співавт. [114], можуть бути великі 

невідповідності між виміром нахилу крижі за допомогою лінії краніальної 

поверхні крижі і вимірюванням за допомогою лінії, проведеної через верхні 

точки крил крижі, або через головки стегнових кісток, або верхні точки крил 

таза. 

Показано, що ККС приймає певну асиметрію форми ліворуч – 

праворуч. Лівий ККС трохи менший, ніж правий [109]. У нашому 

дослідженні асиметрія ширини суглобових щілин ККС була виявлена у 81 % 

волонтерів. 

За результатами КТ-дослідження ККС у 400 пацієнтів без скарг 

встановлено величину суглобової щілин в людей, молодших за 40 років на 

рівні (2,49 ± 0,66) мм [104], а в 114 підлітків віком 8–17 років — (4,2 ± 0,7) 
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мм [121]. У нашому дослідженні величина ширини суглобових щілин 

становила (3,3 ± 0,9) мм. 

У нашому дослідженні ротацію крижі навколо аксіальної осі виявлено 

у 92 % волонтерів була, нахил таза — у 83 %. Інші автори [282] повідомили 

про часто визначену ротацію крижі у пацієнтів із нижнепоперековим болем і 

про те, що сьогодні нормальний обсяг ротації крижі, який можна побачити на 

рентгенограмах, КТ- або МРТ-сканах невідомий. 

З огляду на математику, інтегративний показник асиметрії в другій 

групі (кластері) був найбільшим і, відповідно, ця група має несприятливий 

прогноз. Це можна пояснити тим, що наявність великого ступеня асиметрії 

ширини суглобових щілин у всіх трьох відділах буде супроводжуватися 

досить значимою зміною розташування осі ротаційної рухомості крижі. Це 

обумовлюватиме нахил крижі у фронтальній площині і їхню ротацію навколо 

аксіальної осі, що буде спричинювати різне навантаження м’якотканинних 

структур ККС з різних боків [8, 9, 193]. Ця ситуація буде супроводжуватися 

постійними перерозтягненням, мікро-травматизацією, запаленням основних 

стабілізувальних зв'язок з одного боку суглоба, що може привести до 

порушення функції ККС за умов певних фізичних навантажень і виникненню 

ентензопатії в них. 

Наступним етапом роботи було обстеження 50 пацієнтів із тривалим 

ПТБ і артрозом ККС рентгенологічно в положенні стоячи [40]. У табл. 4.4 

наведено результати вимірювань ширини суглобових щілин і 

рентгенометричних параметрів крижі і таза пацієнтів. На рис. 4.6 наведені 

характеристики пацієнтів досліджуваної групи. Як можна бачити, для 

більшості пацієнтів (25 осіб, 50 %) кути ротації, нахилу крижі і таза не 

перевищували 3° (код змін «111»). Наступною за чисельністю (6 осіб, 12 %) 

була група пацієнтів із максимальним ступенем змін у положенні таза та 

крижі (код «222»), третьою (5 пацієнтів, 10 %) — група з максимальним 

ступенем прояву нахилу крижі (код «121»). Описові статистики всіх 

показників безперервної шкали наведено в табл. 4.5.



 

 

Таблиця 4.4 

Рентгенометричних параметри крижі, тазу і ширини суглобових щілин 50 пацієнтів 

№ 

Суглобові щілини, відділ Кут 

а, передній m, середній d, задній нахилу 

таза 

нахилу 

крижі 

ротації 

крижі ліворуч праворуч ліворуч праворуч ліворуч праворуч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2,7 2,7 2,2 2,7 2,7 3,6 0 1,5 3 

2 3,6 3,6 1,8 3,6 2,7 3,6 0 1,5 2,5 

3 4,5 4,5 5,4 5,4 4,5 6,3 0 1 1 

4 2,2 3,2 3,6 3,6 3,2 2,7 0 0 0 

5 2,7 1,8 1,8 1,8 2,2 2,7 6 3 4 

6 3,6 3,6 4,5 4,5 5,4 5,4 2 4 2,5 

7 3,6 4,2 2,7 2,7 2,7 3,2 2 0 1,5 

8 2,7 3,2 3,2  3,6  2,7 3,2 0,5 3 2,5 

9 4,5 1,8 3,6 4,5 1,8 2,7 1,5 0 2,5 

10 4,5 4,5 4,5 2,7 4,5 3,6 1 0 1 

11 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 4,5 3 1 2 

12 2,7 2,7 2,2 2,7 3,6 3,2 2 3 2,5 

13 3,6 4,5 3,6 3,6 5,4 5,4 2 1 0,5 

14 2,7 1,8 5,4 4,5 2,7 5,4 2,5 2,5 0 

 

1
6
7

 



 

 

Продовження табл. 4.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15 3,6 4,5 3,2 3,6 2,7 2,7 2 0 3,5 

16 2,7 3,6 2,2 3,2 2,2 3,2 1,5 4,5 0,5 

17 2,7 2,7 3,2 3,6 4,5 3,6 1 1 0 

18 4,5 5,4 4,5 3,6 2,7 3,2 6 4 3,5 

19 3,2 3,6 0 0 2,7 2,7  3 1,5 0,5 

20 2,7 2,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1 0 0,5 

21 2,7 3,6 4,5 5,4 5,4 6,1 3 6 5,5 

22 3,7 5,5 5,5 3,7 2,8 1,85 4 5 2,5 

23 3,6 2,7 0 0 2,7 3,6 1 0 1 

24 1,8 1,8 2,7 1,8  2,7 2,7 1 0 2 

25 3,6 2,7 2,7 3,6 5,4 4,5 1,5 1 1,5 

26 2,7 2,7 4,5 3,9 4,5 4,5 5 4 3 

27 2,2 2,7  2,7 3,2  2,7 2,7 0 0,5 2 

28 7,2 5,4 5,4 5,4 4,5 5,4 2,5 2,5 2 

29 3,6 3,6 3,6 5,4 5,4 5,4 3 1,5 2 

30 2,7 2,2 2,7 0 3,2 4,5 5 6 5 

31 2,2 3,6 3,9  4,5 3,6 3,2 2,5 4,5 4,5 

32 3,6 4,5 6,3 6,3 3,6 2,7 0,5 1,5 2 

33 0 0 6,2 5,4 6,2 3,0 0 1,5 2 

 1
6
8

 



 

 

Продовження табл. 4.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

34 3,6 2,7 4,5 1,8 3,6 3,6 3 2 4,5 

35 2,7 2,7 3,2 3,6 3,2 3,6 3 3 2,5 

36 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 0 0 1 

37 2,7 2,7 3,6 5,4 3,6 5,4 5 5 1,5 

38 3,2 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 6 6 4 

39 3,6 3,6 3,6 3,6 4,5 4,5 1,5 4 5 

40 0 0 4,5 4,5 4,5 2,7 0,5 3,5 2,5 

41 2,7 2,7 2,7 2,7 3,9 3,2 1,5 1 1 

42 4,5 3,2 3,6 2,7 2,7 2,7 1 1,5 0 

43 2,7 2,7 4,5 4,5 3,6 4,5 2,5 4,5 5 

44 2,7 2,7 3,6 2,7 2,7 3,6 2 2 2 

45 3,6 2,7 3,6 2,7 3,6 2,7 0 1 1 

46 3,6 3,6 2,7 2,7 3,6 3,6 1 0 1,5 

47 2,7 3,6 0 2,7 2,2 2,7 1,5 0 5,5 

48 3,6 4,5 2,7 2,7 2,7 4,5 2,0 1,5 1 

49 2,7 2,7 3,6 2,7 2,7 3,6 2 1,5 3,5 

50 3,6 4,5 3,6 5,4 2,7 3,6 1,5 1 2,5 

1
6
9
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Рис. 4.6. Гістограма кодів НКТ, виявлених у досліджуваної групи 

пацієнтів. 

Таблиця 4.5 

Характеристики суглобових щілин, нахилу таза, крижі, ротації крижі і 

показників асиметрії у пацієнтів з дисфункцією ККС 

Показник 
Статистичні показники 

M Me min max LQ UQ m 

а, ліворуч 3,3 3,2 1,8 7,2 2,7 3,6 0,9 

а, праворуч 3,4 3,2 1,8 5,5 2,7 3,9 1,0 

del_a 0,5 0,5 0,0 2,7 0,0 0,9 0,6 

m, ліворуч 3,6 3,6 1,8 6,3 2,7 4,5 1,2 

m, праворуч 3,6 3,6 1,8 6,3 2,7 4,5 1,2 

del_m 0,7 0,5 0,0 2,7 0,0 0,9 0,8 

d, ліворуч 3,5 3,2 1,8 6,2 2,7 4,5 1,1 

d, праворуч 3,7 3,6 1,8 6,3 2,7 4,5 1,1 

del_d 0,7 0,7 0,0 3,2 0,0 0,9 0,7 

del_sum 1,9 1,8 0,0 4,6 0,9 2,7 1,3 

н_таза 2,0 1,8 0,0 6,0 1,0 3,0 1,7 

н_крижі 2,1 1,5 0,0 6,0 1,0 3,5 1,8 

р_крижі 2,3 2,0 0,0 5,5 1,0 3,0 1,5 

 



171 

 

Як видно з табл. 4.5, відмінності в ширині суглобових щілин ККС у 

вентральному, медіальному та дорсальному відділах можна було порівняти і 

становили 0,5; 0,7; 0,7 мм відповідно. 

При цьому розміри суглобової щілини ККС у вентральному відділі 

ліворуч коливалися від 1,8 до 7,2 мм з медіаною 3,2 мм й інтерквартильним 

розмахом (2,7  3,6) мм. 

Ширина суглобової щілини ККС у вентральному відділі праворуч була 

в інтервалі від 1,8 до 5,5 мм із медіаною 3,2 мм, інтерквартильним розмахом 

(2,7  3,9) мм. Ширина суглобової щілини в медіальному відділі ККС ліворуч 

коливалася від 1,8 до 6,3 мм з медіаною 3,6 мм, інтерквартильним розмахом 

(2,7  4,5) мм, праворуч коливалася від 1,8 до 6,3 мм з медіаною 3,6 мм, 

інтерквартильним розмахом (2,7  4,5) мм. Ширина суглобової щілини в 

дорсальному відділі ККС ліворуч коливалася від 1,8 до 6,2 мм з медіаною 

3,2 мм і інтерквартильним розмахом (2,7  4,5) мм, праворуч — від 1,8 до 6,3 

мм з медіаною 3 , 6 мм і інтерквартільним розмахом (2,7  4,5) мм. 

Середня ширина суглобових щілин ККС склала (3,5 ± 1,1) мм. 

У процесі дослідження можливих варіантів розшарування вибірки з 

позицій асиметрії суглобових щілин оптимальним, математично і з огляду на 

клінічну інтерпретацію, виявився набір з 4 кластерів. Як випливає з 

фрагмента протоколу кластерного аналізу (рис. 4.7), значення всіх евклідових 

відстаней перевищують одиницю.  

 

 

Рис. 4.7. Значення евклідових відстаней між кластерами (протокол 

програмного середовища STATISTICA). 

Евклидовы расст. между кластерами (tab__patwork) 
Расстояния под диагональю 
Квадраты расстояний над диагональю Кластер 

Номер Но. 1 Но. 2 Но. 3 Но. 4 
Но. 1 
Но. 2 
Но. 3 
Но. 4 

0,000000 1,110858 1,906554 2,339728 
1,053973 0,000000 2,028348 2,206711 
1,380780 1,424201 0,000000 3,141341 
1,529617 1,485500 1,772383 0,000000 
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Із урахуванням того факту, що кластеризація проводилася на 

попередньо стандартизованих показниках del_a, del_m і del_d, процедура 

була проведена успішно. 

Графік середніх для стандартизованих показників del_a, del_m і del_d 

(рис. 4.8) дає уявлення про основні тенденції різниць у розмірах суглобових 

щілин трьох відділів ККС для кожного з кластерів. 

 

График средних для кажд. кл.

 Кластер  1
 Кластер  2
 Кластер  3
 Кластер  4del_a del_m del_d

Перемен.

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

 

Рис. 4.8. Середні значення стандартизованих показників кластеризації 

(протокол програмного середовища STATISTICA). 

 

Зокрема, для кластера 1 характерним є високий ступінь асиметрії 

вентрального відділу та невеликий у двох інших відділах. 

Кластер 2 характеризується мінімальним ступенем асиметрії всіх 

відділів; кластер 3 — високою асиметрією медіального відділу, 4 — 

дорсального. 

Інтегральні показники асиметрії для кожного з кластерів, представлені 

розрахунковим показником del_sum, наведені на рис. 4.9, на якому бачимо, 

що найбільш виражена асиметрія характерна для пацієнтів, віднесених до 

кластерів 1, 3 та 4. 

Детальний аналіз у розрізі окремих кластерів проводили окремо для 

показників номінальної шкали (коди НКТ) й інтервальної шкали (розміри 
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суглобових щілин, кути нахилу і ротації).  

3D-гістограма (рис. 4.10) свідчить, що найсуттєвіші зрушення, 

розглядаючи відхилення таза і крижі, характерні для пацієнтів кластерів 1 і 2.  

 Медиана 
 25%-75% 

 Мин-Макс 1 2 3 4

КЛАСТЕР
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Рис. 4.9. Коробчасті графіки інтегративного показника асиметрії в 

виділених кластерах. 

 

 

Рис. 4.10. Розподіл у кластерах кодів НКТ. 

 

Аналіз показників безперервної шкали в межах сформованих кластерів 

наведено в табл. 4.6. 



 

 

Таблиця 4.6 

Характеристика суглобових щілин, нахилу таза, крижі, ротації крижі і показників асиметрії в пацієнтів 4 кластерів 

  n Середнє Me Min Max Нижній квартиль Верхній квартиль Стд. відх. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кластер 1 

а, ліворуч 16 3,7 3,6 2,2 7,2 2,7 4,1 1,2 

а, праворуч 16 3,7 3,6 1,8 5,5 2,7 4,5 1,2 

del_a 16 1,2 0,9 0,9 2,7 0,9 1,4 0,5 

m, ліворуч 15 3,9 3,6 1,8 6,3 3,2 4,5 1,2 

m, праворуч 15 3,9 3,6 1,8 6,3 3,2 4,5 1,2 

del_m 16 0,6 0,8 0,0 1,8 0,0 0,9 0,5 

d, ліворуч 16 3,4 3,0 1,8 5,4 2,7 4,1 1,2 

d, праворуч 16 3,5 3,0 1,9 6,1 2,7 4,1 1,2 

del_d 16 0,6 0,8 0,0 1,0 0,5 0,9 0,4 

del_sum 16 2,4 2,4 0,9 4,6 1,7 2,7 1,0 

н_таз 16 2,2 1,8 0,0 6,0 1,0 2,8 1,8 

н_крижі 16 2,2 1,5 0,0 6,0 0,5 4,3 2,0 

р_крижі 16 2,2 2,0 0,0 5,5 0,8 3,5 1,7 

Кластер 2 

а, ліворуч 20 3,0 2,7 1,8 5,4 2,7 3,4 0,7 

а, праворуч 20 3,1 2,7 1,8 5,4 2,7 3,6 0,8 

 

 1
7
4

 



 

 

Продовження табл. 4.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

del_a 20 0,1 0,0 0,0 0,6 0,0 0,2 0,2 

m, ліворуч 19 3,2 3,2 1,8 5,4 2,7 3,6 0,9 

m, праворуч 19 3,2 2,7 1,8 5,4 2,7 3,6 0,9 

del_m 20 0,3 0,2 0,0 0,9 0,0 0,5 0,3 

d, ліворуч 20 3,4 3,0 1,8 5,4 2,7 4,2 1,0 

d, праворуч 20 3,6 3,6 1,8 5,4 3,0 4,1 0,9 

del_d 20 0,4 0,2 0,0 0,9 0,0 0,8 0,4 

del_sum 20 0,8 0,9 0,0 1,8 0,2 1,2 0,6 

н_таз 20 1,9 1,8 0,0 6,0 1,0 2,3 1,5 

н_крижі 20 2,0 1,5 0,0 6,0 0,3 3,5 1,8 

р_крижі 20 2,3 2,3 0,0 5,0 1,3 3,0 1,4 

Кластер 3 

а, ліворуч 8 3,4 3,6 2,7 4,5 2,7 3,6 0,6 

а, праворуч 8 3,4 3,6 2,2 4,5 2,7 4,1 0,8 

del_a 8 0,4 0,3 0,0 0,9 0,0 0,9 0,4 

m, ліворуч 7 3,5 3,6 1,8 4,5 2,7 4,5 1,0 

m, праворуч 7 3,9 3,6 1,8 5,4 2,7 5,4 1,5 

del_m 8 2,1 1,8 1,8 2,7 1,8 2,7 0,5 

d, ліворуч 8 3,5 3,4 2,2 5,4 2,7 4,1 1,0 

d, праворуч 8 4,1 3,6 2,7 5,4 3,6 5,0 1,0 

del_d 8 0,8 0,9 0,0 1,8 0,3 1,1 0,6 

1
7
5

 



 

 

Продовження табл. 4.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

del_sum 8 3,3 3,6 1,8 4,5 2,7 3,9 0,9 

н_таз 8 2,5 2,3 0,0 5,0 1,3 4,0 1,8 

н_крижі 8 2,1 1,5 0,0 6,0 0,5 3,5 2,2 

р_крижі 8 3,1 2,5 1,0 5,5 1,8 4,8 1,7 

Кластер 4 

а, ліворуч 4 3,4 3,2 2,7 4,5 2,7 4,1 0,9 

а, праворуч 4 3,4 3,6 1,8 4,5 2,3 4,5 1,4 

del_a 6 0,3 0,0 0,0 0,9 0,0 0,9 0,5 

m, ліворуч 6 4,5 5,0 2,7 6,2 2,7 5,4 1,5 

m, праворуч 6 4,2 4,5 2,7 5,4 2,7 5,4 1,2 

del_m 6 0,3 0,0 0,0 0,9 0,0 0,8 0,4 

d, ліворуч 6 3,9 3,6 2,7 6,2 2,7 4,5 1,4 

d, праворуч 6 4,4 4,5 2,7 6,3 3,0 5,4 1,4 

del_d 6 2,2 1,8 1,8 3,2 1,8 2,7 0,6 

del_sum 6 2,8 2,3 1,8 4,5 1,8 4,0 1,2 

н_таз 6 1,3 1,3 0,0 3,0 0,0 2,5 1,3 

н_крижі 6 1,8 1,5 1,0 3,5 1,0 2,5 1,0 

р_крижі 6 1,4 1,5 0,0 2,5 1,0 2,0 0,9 

1
7
6
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Кластер 1 характеризується високим ступенем асиметрії суглобових 

щілин ККС у вентральному відділі, невеликою асиметрією в медіальному і 

дорсальному відділах, великим нахилом таза і крижі, великою ротацією 

крижі. Кластер 2 характеризується практично симетричною шириною 

суглобової щілини ККС у всіх відділах, помірним нахилом таза та крижі, 

великий ротацією крижі. Кластер 3 характеризується великою асиметрією в 

медіальному відділі суглобових щілин, невеликою в дорсальному, великим 

нахилом таза крижі і ротацією крижі. Кластер 4 характеризується великою 

асиметрією в дорсальному відділі та мінімальною у вентральному і 

медіальному, невеликим нахилом таза і крижі, невеликою ротацією крижі. 

Для кластерів 3 і 4 характерні найвищі значення ширини суглобових щілин у 

медіальному і дорсальному відділах відповідно. 

Зокрема, найбільш типова частина варіації в медіальному відділі 

кластера 3, представлена інтерквартильним розмахом, становить 2,7  4,5 

(ліворуч) і 2,7  5,4 (праворуч). Для дорсального відділу кластера 4 відповідні 

значення становлять 2,7  4,5 (ліворуч) і 3,0  5,4 (праворуч). 

Математично несприятливий прогноз буде в пацієнтів 1-го, 3-го, 4-го 

кластерів. Це пояснюється і біомеханікою. У пацієнтів кластера 1 виявлена 

велика асиметрія у вентральних відділах суглобових щілин ККС, що буде 

перевантажувати та перерозтягувати вентральні крижово-клубові 

зв'язування, клубово-поперекові та міжкісткові крижово-клубові зв'язки [8, 9, 

161]. Це буде спричинювати мікротравматизацію цих зв'язок, збільшення 

зсуву горизонтальній осі ротаційної рухомості крижі і збільшення ротації 

крижі навколо аксіальної осі [8, 9, 161]. Усе це призводитиме до надмірного 

навантаження м'язів, які натягують ці зв'язки, що стабілізують ККС і 

підтримують вертикальне положення тіла [113]. Особливо це 

стосуватиметься всіх m. gluteus і m. erector spinae [223]. Спочатку м'язи 

будуть ставати більшими і витривалішими, але продовження дії надмірних 

навантажень призведе до виникнення ентензопатій у них [69, 221, 223]. 
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У пацієнтів кластера 3 наявні велика асиметрія в медіальних відділах 

суглобових щілин ККС, що буде перевантажувати міжкісткові крижово-

клубові зв'язки і менше — спинні крижово-клубові зв'язки. Це буде 

збільшувати зсув горизонтальній осі ротаційної рухомості крижі, ротацію 

крижі навколо аксіальної осі. Усе це буде призводити до дисфункції ККС, 

тривалого перевантаження м'язів – стабілізаторів і ентензопатій зазначених 

зв'язок. У пацієнтів кластера 4 велика асиметрія в дорсальних відділах 

суглобових щілин ККС, що буде перевантажувати та перерозтягувати 

крижово-горбову, крижово-остисті, спинні крижово-клубові зв'язки. Це не 

стане причиною такого збільшення зсуву горизонтальній осі ротаційної 

рухливості крижі і ротації крижі навколо аксіальної осі, як у пацієнтів 

кластерів 1 і 3, але спричинюватиме тривале перевантаження м'язів, які 

натягують ці зв'язки, і розвиток їхньої ентензопатії [113, 223]. 

У нашому дослідженні асиметрію ширини суглобових щілин ККС не 

визначено у 5 пацієнтів (10 %), але у них був нахил таза, крижі, ротація 

крижі, що є передумовою для порушення функції ККС [8, 9, 113, 177]. 

За даними T. Ravin [282], ротацію крижі часто спостерігають у 

пацієнтів з нижньопоперековими болями. А. М. Орел [13] повідомляє, що у 

результаті рентгенологічного обстеження стоячи 62 пацієнтів зі сколіозом у 

всіх виявлено ротацію крижі. У нашому дослідженні ротація крижі була у 

92 % пацієнтів. 

Нахил крижі був виявлений у 78 % пацієнтів, таза — у 84 %. У 

пацієнтів, у яких не було нахилу таза і крижі, встановлено асиметрію ширини 

суглобових щілин, ротацію крижі. 

Середня ширина суглобових щілин ККС в нашому дослідженні склала 

(3,5 ± 1,1) мм (від 1,8 мм до 7,2 мм). Незважаючи на те, що інші автори також 

спостерігали невелику асиметрію форми суглобових щілин ККС [109], 

наскільки ця асиметрія тягне за собою асиметрію ширини суглобових щілин і 

є прогностично несприятливою незрозуміло. У нашому дослідженні мали 

несприятливий прогноз пацієнти кластерів 1; 3 і 4, які мали досить великі 
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інтеграційні показники асиметрії мінімум у двох відділах суглобових щілин 

ККС. 

Актуальним питанням було знаходження для рентгенометричного 

параметра асиметрії ширини суглобових щілин (як елемента діагностичної 

шкали) діагностичного розділового рівня. Для вирішення отриманого 

завдання досліджено вибірку, що складалася з об'єднаних значень асиметрії 

ширини суглобових щілин у всіх відділах суглобової щілини ККС у 

волонтерів і пацієнтів. За допомогою апарату ROC-кривих, що дозволяє 

зобразити взаємодію операційних характеристик аналізованого тесту — 

чутливості і специфічності (рис. 4.11; 4.12) — знайдений оптимальний 

розділовий рівень між станами «хворий» і «здоровий» на підставі 

рентгенометричного параметра асиметрії ширини суглобових щілин. 

 

 

Рис. 4.11. ROC-крива діагностичного методу на основі 

рентгенометричного параметра асиметрії ширини суглобових щілин ККС при 

розрахунку в статистичної середовищі SPSS (фрагмент оригінального 

протоколу). 
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Координати кривої 

Тестова змінна:delta 

позитивне якщо більше або дорівнюєa чутливість 1 – специфічність 

-1,000 1,000 1,000 

0,150 0,643 0,577 

0,350 0,637 0,577 

0,450 0,530 0,500 

0,550 0,411 0,346 

0,650 0,381 0,295 

0,750 0,369 0,269 

0,850 0,363 0,269 

0,900 0,363 0,269 

1,000 0,155 0,064 

1,150 0,143 0,038 

1,250 0,131 0,038 

1,400 0,089 0,013 

1,650 0,071 0,013 

1,800 0,071 0,013 

2,200 0,024 0,000 

2,800 0,018 0,000 

3,100 0,012 0,000 

3,850 0,006 0,000 

5,500 0,000 0,000 

Рис. 4.12. ROC-крива в координатах «чутливість» «1-специфічність» 

при розрахунку в статистичному середовищі SPSS (фрагмент оригінального 

протоколу). 

 

За допомогою ROC-кривої чутливість і комплементарне специфічності 

значення показності приводяться до одиниці. Діагностоване значення 

асиметрії ширини суглобових щілин ККС з нульовим ступенем 
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прогнозування зображується бісектрисою координатного кута. Чим більше 

вигнута крива ROC, тим точнішим є прогнозування результатів тесту. 

Рівень асиметрії ширини суглобових щілин в 1,0 мм є найкращим 

поєднанням чутливості (0,155) і специфічності (0,36 = 1 - 0,064) (рис. 4.12). 

Наступним етапом дослідження було виявлення кореляції між 

рентгенометричними параметрами крижі і таза у фронтальній площині та 

поперековим лордозом і нижньосегментарним лордозом у пацієнтів з 

артрозом ККС [43]. Потім ці параметри порівнювали з рентгенометричними 

параметрами крижі і таза у фронтальній площині, поперекового лордозу і 

нижньосегментарного лордозу у волонтерів. Для цього була обстежена 2-а 

група волонтерів із 26 людей. 

Далі пропонуються результати дослідження взаємозв'язку показників 

асиметрії ширини суглобових щілин, нахилу краніальної поверхні крижі і 

таза у фронтальній площині з показниками поперекового лордозу в 

сагітальній площині, представленими кутами SS, LL і Альбрехта, виміряними 

в положеннях стоячи і лежачи, а також кутів LIV–LV і LV–SI, виміряних в 

положенні стоячи (табл. 4.7). 

Таблиця 4.7 

Характеристика асиметрії суглобових щілин для кожного відділу ККС, 

кути нахилу таза, крижі і ротації крижі у фронтальній площині, кутів SS, LL, 

Альбрехта, LIV–LV і LV–SI в сагітальній площині у 50 пацієнтів з дисфункцією 

ККС. 

  
Середнє Me Min MA 

Нижній 

квартиль 

Верхній 

квартиль 

Стд.

відх 

1 2 3 4 5 6 7 8 

LL_верт 44,3 45,0 10,0 69,0 38,0 50,0 11,0 

LL_гориз 33,4 32,0 5,0 68,0 26,0 40,0 12,4 

Альбр_верт 60,6 61,5 29,0 85,0 52,5 69,0 12,5 

Альбр_гориз 47,4 50,0 10,0 80,0 37,0 57,0 15,3 

SS_верт 144,9 146,0 120,0 163,0 138,0 153,0 10,6 

SS_гориз 146,7 147,0 128,0 168,0 141,0 152,0 9,8 
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Продовження табл. 4.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 

LIV–LV 13,1 12,0 8,0 25,0 11,0 15,0 3,6 

LV–SI 17,5 18,0 7,0 27,0 14,5 21,5 4,7 

а ліворуч 3,3 3,2 1,8 7,2 2,7 3,6 0,9 

а праворуч 3,4 3,2 1,8 5,5 2,7 3,9 1,0 

del_a 0,5 0,5 0,0 2,7 0,0 0,9 0,6 

m ліворуч 3,6 3,6 1,8 6,3 2,7 4,5 1,2 

m праворуч 3,6 3,6 1,8 6,3 2,7 4,5 1,2 

del_m 0,7 0,5 0,0 2,7 0,0 0,9 0,8 

d ліворуч 3,5 3,2 1,8 6,2 2,7 4,5 1,1 

d праворуч 3,7 3,6 1,8 6,3 2,7 4,5 1,1 

del_d 0,7 0,7 0,0 3,2 0,0 0,9 0,7 

del_sum 1,9 1,8 0,0 4,6 0,9 2,7 1,3 

н_т 2,0 1,8 0,0 6,0 1,0 3,0 1,7 

н_к 2,1 1,5 0,0 6,0 1,0 3,5 1,8 

р_к 2,3 2,0 0,0 5,5 1,0 3,0 1,5 

 

Першим етапом проведеного аналізу було дослідження взаємозв'язку 

між зазначеними групами показників на загальній вибірці (50 пацієнтів), 

зокрема, кореляції кутів SS, LL, LIV–LV і LV–SI і Альбрехта, виміряних у 

положеннях стоячи і лежачи, між собою. Для дослідження залежностей 

використовували рангові кореляції Спірмена. Виявлені залежності наведені в 

табл. 4.8. 

Крім високих статистично значущих залежностей між вертикальними і 

горизонтальними значеннями кожного з кутів, очевидними з огляду на 

способи їх вимірювання, є також залежності між кутами LIV–LV, LV–SI і 

Альбрехта. Завданням наступних етапів дослідження, зокрема, є з'ясування 

інформаційної значущості цих кутів у рамках цієї проблеми. 

Подальші дослідження взаємозв'язку показників асиметрії ширини 

суглобових щілин, нахилу краніальної поверхні крижі і таза у фронтальній 

площині з показниками поперекового лордозу в сагітальній площині, 
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представленими кутами SS, LL, LIV–LV, LV–SI і Альбрехта не виявили 

кореляційних зв'язків з абсолютним значенням коефіцієнта кореляції r > 0,5. 

Таблиця 4.8 

Кореляційні залежності між вертикальними і горизонтальними 

складовими кутів SS, LL, LIV–LV і LV–SI і Альбрехта на загальній вибірці 

пацієнтів (жирним курсивом виділено статистично значущі кореляції) 

Показники LL LIV–LV LV–SI Альбр_верт Альбр_гориз 

LL 1,00 0,22 -0,19 0,09 0,11 

LIV–LV 0,22 1,00 0,44 -0,22 -0,26 

LV–SI -0,19 0,44 1,00 -0,32 -0,37 

Альбр_верт 0,09 -0,22 -0,32 1,00 0,65 

Альбр_гориз 0,11 -0,26 -0,37 0,65 1,00 

 

Цей факт вказує або на те, що сильних залежності, дійсно, не існує, або 

на те, що дослідження проведено на неоднорідній вибірці пацієнтів. 

Прийнявши за відправну точку факт неоднорідності вибірки, подальші 

дослідження виконували в межах чотирьох типів рентгенометричних 

кластерів, які впливають на хребтово-тазовий баланс у фронтальній площині: 

перший тип — 16 пацієнтів, другий — 20, третій — 8, четвертий — 6 

пацієнтів.  

Кореляції для пацієнтів кластера 1 наведено в табл. 4.9, з якої бачимо, 

що не виявлено статистично значущих кореляцій з кутами Альбрехта. 

Максимальне значення коефіцієнта кореляції (r = 0,72) має зв'язок між кутом 

SS (SS гориз) в горизонтальному положенні та шириною суглобової щілини в 

медіальному відділі ККС (m_ліворуч).  

Крім того, цей же показник характеризує зв'язок із шириною 

суглобової щілини у вентральному відділі ККС праворуч (а_праворуч). При 

цьому кут LL (LL верт) у вертикальному положенні негативно корелює з 

показником асиметрії ширини суглобових щілин у дорсальному відділі ККС 

(del_d). Наступною за величиною є негативний взаємозв'язок LV–SI і 
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шириною суглобової щілини в дорсальному відділі ККС праворуч 

(d_праворуч) (r = - 0,72). 

Таблиця 4.9 

Статистично значимі кореляції між значеннями кутів LL, SS і 

Альбрехта в сагітальній площині та показниками асиметрії суглобових 

щілин, нахилу краніальної поверхні крижі і таза у фронтальній площині для 

пацієнтів рентгенометричного кластера 1 

Пара показників Спірмена R t(N-2) p-уров. 

LL_верт&del_d -0,50 -2,08 0,052 

LL_гориз&m_ліворуч 0,56 2,45 0,029 

L5-S1 & d праворуч -0,71 -2,47 0,048 

SS_верт&а_ праворуч 0,51 2,12 0,054 

SS_гориз&m_ліворуч 0,72 3,74 0,002 

SS_гориз&а_ праворуч 0,56 2,53 0,024 

 

Для другого рентгенометричного типу дві статистично значущі 

кореляції були пов'язані з кутами LIV–LV, LV–SI і Альбрехта (табл. 4.10). 

Таблиця 4.10 

Статистично значимі кореляції між значеннями кутів LL, SS і 

Альбрехта в сагітальній площині та показниками асиметрії суглобових 

щілин, нахилу краніальної поверхні крижі і таза у фронтальній площині для 

пацієнтів рентгенометричного кластера 2 

Пара показників Спірмена R t(N-2) p-уров. 

SS_гориз&m_праворуч 0,53 2,48 0,025 

SS_гориз&н_к 0,57 2,83 0,011 

Альбр_верт&m_праворуч 0,58 2,84 0,012 

Альбр_гориз&d_ліворуч 0,60 2,99 0,009 

L4-L5 & L5-S1 0,74 4,99 < 0,01 

L5-S1 & Альбр_гориз -0,50 -2,54 < 0,01 
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Максимальний взаємозв'язок (r = 0,74) відзначено між кутами LIV–LV і 

LV–SI. Кут Альбрехта в горизонтальному положенні (Альбр_гориз) 

пов'язаний з шириною суглобової щілини в дорсальному відділі ККС ліворуч 

(d_ ліворуч), r = 0,60 і кутом LV–SI), r = 0,50. Кут Альбрехта у вертикальному 

положенні (Альбр_верт) і кут SS в горизонтальному положенні 

характеризують ширину суглобових щілин ККС у медіальному відділі 

праворуч (m_праворуч); r = 0,58 і r = 0,53 відповідно. Високий коефіцієнт 

кореляції відзначено між кутом SS в горизонтальному положенні в 

сагітальній площині та нахилом крижі у фронтальній площині (н_к), r = 0,57. 

Наростання рентгенометричних змін у пацієнтів 3-го і 4-го анатомічних 

типів характеризується істотним збільшенням досліджуваних коефіцієнтів 

кореляцій, пов'язаних, в основному з кутом Альбрехта (табл. 4.11, 4.12). 

Таблиця 4.11 

Статистично значущі кореляції між значеннями кута Альбрехта в 

сагітальній площині та показниками асиметрії суглобових щілин, нахилу 

краніальної поверхні крижі і таза у фронтальній площині для пацієнтів 

рентгенометричного кластера 3 

Пара показників Спірмена R t(N-2) p-уров. 

Альбр_гориз&н_к -0,80 -3,21 0,018 

Альбр_гориз&а_праворуч 0,67 2,19 0,071 

Альбр_верт&н_т -0,74 -2,17 0,096 

 

У пацієнтів 3-го типу кут Альбрехта в горизонтальному положенні 

негативно корелює з нахилом крижі (r = -0,80), а у вертикальному 

положенні — з нахилом таза (н_т), (r = -0,74). Остання кореляція не має 

статистично значущої характеру, що, найімовірніше, пов'язане з обмеженим 

обсягом вибірки (8 осіб), проте його надзвичайно високе абсолютне значення 

дає підставу припускати, що зі збільшенням обсягу вибірки залежність вийде 

на статистично значимий рівень. Крім того, кут Альбрехта в 
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горизонтальному положенні сильно корелює з шириною щілини 

вентрального відділу (r = 0,67). 

У пацієнтів 4-го рентгенометричного типу констатовано високі 

кореляції з усіма досліджуваними кутами, які відображають їх взаємозв'язок 

з асиметрією ширини та шириною суглобових щілин ККС у дорсальному та 

медіальному відділах, загальну асиметрію ширини суглобових щілин ККС, 

нахил і ротацію крижі. 

Таблиця 4.12 

Статистично значимі кореляції між значеннями кутів LL, SS і 

Альбрехта в сагітальній площині і показниками асиметрії суглобових щілин, 

нахилу краніальної поверхні крижі і таза у фронтальній площині для 

пацієнтів 4-го рентгенометричних кластера 

Пара показників Спірмена R t(N-2) p-уров. 

LL_гориз&d_праворуч 0,81 2,75 0,051 

L5-S1 & Альбр_верт -0,69 -2,55 0,038 

L5-S1 & Альбр_гориз -0,65 -2,25 0,059 

SS_верт&del_d -0,85 -3,16 0,034 

SS_верт&m_ліворуч -0,88 -3,76 0,020 

Альбр_верт&del_m -0,85 -3,16 0,034 

Альбр_верт&del_sum -0,82 -2,86 0,046 

Альбр_верт&р_к 0,74 2,17 0,096 

 

Як видно з табл. 4.13., остання кореляція не має статистично значущої 

характеру, що, так само як і в попередньому випадку, найімовірніше, 

пов'язане з обмеженим обсягом вибірки (6 осіб). 

Крім розгляду кореляцій між показниками фронтальної та сагітальної 

площин, досліджували також характеристики кутів SS, LL, LIV–LV, LV–SI і 

Альбрехта в кожному з 4-х рентгенометричних типів (табл. 4.13).  

 



 

 

Таблиця 4.13 

Характеристика кутів SS, LL, Альбрехта, LIV–LV, LV–SI у волонтерів і пацієнтів з дисфункцією ККС в межах 

чотирьох рентгенометричних кластерів 

  Середнє Me Min Max Нижній квартиль Верхній квартиль Стд. відх. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Кластер 1 

LL_верт 40,7 42,0 27,0 52,0 38,0 47,0 7,3 

LL_гориз 30,7 30,5 19,0 48,0 24,0 36,0 8,5 

Альбр_верт 145,6 147,0 130,0 160,0 139,0 152,0 8,7 

Альбр_гориз 147,4 147,0 130,0 164,0 141,5 153,0 8,4 

SS_верт 37,7 35,0 28,0 51,0 32,0 41,0 7,6 

SS_гориз 39,7 37,5 22,0 60,0 33,0 45,0 11,0 

LIV–LV  15,1 15,0 9,0 20,0 12,0 19,0 4,1 

LV–SI 17,3 16,5 14,0 22,0 15,5 19,0 2,7 

Кластер 2 

LL_верт 49,3 49,0 20,0 69,0 45,5 58,0 11,2 

LL_гориз 40,3 40,0 7,0 68,0 31,0 48,0 13,7 

Альбр_верт 146,5 147,5 120,0 163,0 139,5 156,5 11,5 

Альбр_гориз 149,3 150,0 130,0 168,0 141,0 154,0 9,6 

 

1
8
7

 



 

 

Продовження табл. 4.13 

1 2 3 4 5 6 7 8 

SS_верт 42,8 43,0 21,0 65,0 36,0 50,0 10,6 

SS_гориз 46,8 45,5 25,0 76,0 37,0 55,0 14,8 

LIV–LV 13,5 13,0 8,0 20,0 11,0 16,0 3,2 

LV–SI 18,6 20,0 11,0 25,0 15,0 22,0 4,4 

Кластер 3 

LL_верт 37,2 40,0 10,0 58,0 33,0 42,0 15,7 

LL_гориз 24,5 28,5 5,0 36,0 16,5 32,5 11,0 

Альбр_верт 140,0 137,5 122,0 163,0 134,0 146,0 13,8 

Альбр_гориз 143,0 144,5 128,0 158,0 136,0 148,5 9,9 

SS_верт 30,8 31,0 11,0 47,0 30,0 35,0 11,6 

SS_гориз 28,6 29,0 14,0 45,0 18,5 37,5 11,3 

LIV–LV 13,1 11,5 9,0 25,0 11,0 14,0 4,2 

LV–SI 17,2 17,0 10,0 27,0 13,0 21,5 5,3 

Кластер 4 

LL_верт 43,5 44,5 33,0 53,0 39,0 47,0 7,0 

LL_гориз 31,0 29,0 22,0 43,0 23,0 40,0 8,7 

Альбр_верт 142,7 144,0 129,0 153,0 137,0 149,0 9,0 

Альбр_гориз 141,3 138,5 128,0 163,0 135,0 145,0 12,2 

1
8
8

 



 

 

Продовження табл. 4.13 

1 2 3 4 5 6 7 8 

SS_верт 36,8 38,5 24,0 44,0 35,0 41,0 7,0 

SS_гориз 38,0 35,5 35,0 45,0 35,0 42,0 4,4 

LIV–LV 10,4 11,0 8,0 13,0 9,0 11,0 1,7 

LV–SI 15,6 16,0 7,0 25,0 12,0 18,0 5,6 

Волонтери 

LL_верт 48,3 50,5 31,0 62,0 42,0 54,0 8,3 

SS_верт. 43,5 42,0 33,0 56,0 40,0 48,0 6,1 

LIV–LV 12,4 12,0 10,0 18,0 11,0 13,0 2,1 

LV–SI 12,2 12,0 8,0 19,0 11,0 13,0 2,1 

Альбр_верт 142,8 142,0 130,0 161,0 138,0 148,0 7,6 

Альбр_гориз 141,1 140,5 128,0 158,0 138,0 145,0 7,2 

 

1
8
9
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На рис. 4.13-4.16 наведені коробчасті графіки порівняльних 

характеристик значень досліджуваних кутів у волонтерів (кластер 0) і 

пацієнтів чотирьох кластерів. 

Залежність від кластера (від 0-го до 4-го) для кута SS має статистично 

значимий характер (ККУ, р = 0,015) і приведена на рис. 4.12. Як можна 

бачити з коробчастого графіка, значення кута у волонтерів перевищує 

аналогічні значення в пацієнтів всіх кластерів. 

 

Boxplot by Group

Variable: SSВерт.
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Рис. 4.13. Залежність кута SS від групової (кластер) приналежності (0-

волонтери, 1-4 виділені рентгенологічні типи). 

 

Для кута LL (рис. 4.13) залежність має характер тенденції (р = 0,082, 

ККУ). Значення кута можна порівняти з характеристиками пацієнтів кластера  

2 і перевищує інші. Розподіл по групах значень кута LIV–LV, має статистично 

значущий характер (р = 0,029, ККУ) (рис. 4.14). Значення кута монотонно 

знижуються від кластеру 1 до кластеру 4. Відносно порівнянними з групою 

волонтерів є показники у пацієнтів кластера 4. 

Статистично високо значимий характер (ККУ, p < 0,01) має залежність 

від групи показника LV–SI. При цьому значення кута у групі волонтерів 

значно нижче відповідних значень у пацієнтів всіх кластерів (рис. 4.15). 
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Boxplot by Group

Variable: LL
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Рис. 4.14. Залежність кута LL від групової (кластер) приналежності (0-

волонтери, 1-4 виділені рентгенологічні типи). 

 

Boxplot by Group

Variable: L4-L5

 Median 

 25%-75% 

 Min-Max 

0 1 2 3 4

claster

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

L
4

-L
5

 

Рис. 4.15. Залежність кута LIV–LV від групової (кластер) приналежності 

(0-волонтери, 1-4 виділені рентгенологічні типи).  

 

Виражена кореляція між кутом SS в сагітальній площині та нахилом 

крижі у фронтальній площині у пацієнтів кластера 1 легко пояснюється за 

допомогою біомеханіки. Чим більший кут нахилу крижі у фронтальній 

площині, тим більший зсув горизонтальній осі ротації крижі і тим більший 

нахил краніальної пластинки крижі в сагітальній площині. 
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Рис. 4.16. Залежність кута LV–SI від групової (кластер) приналежності 

(0-волонтери, 1-4 виділені рентгенологічні типи). 

 

Для пацієнтів 2, 3, 4-го рентгенометричних кластерів кореляція між 

кутом Альбрехта і характерними для них показниками асиметрії суглобових 

щілин пояснюється тим, що зміна цих показників супроводжується 

збільшенням зміщення горизонтальній осі ротаційної рухливості крижі, що 

компенсується збільшенням сегментарного лордозу LV–SI і, отже, зміною 

кута Альбрехта. 

Середня величина кута SS в положенні стоячи вертикально у всіх 

пацієнтів менша, ніж у волонтерів (кластер 1 — 37,7°, 2 — 42,8°, 3 — 30,8°, 

4 — 36,8°, волонтери — 43,5°). Це може відбуватися за рахунок ретроверсії 

крижі і таза. Таким чином, у цих пацієнтів крижі й таз рухаються в одному 

напрямку. Це збігається з думкою авторів, які вивчали напрямок руху крижі 

щодо таза за умов дисфункції ККС [113, 152, 172]. 

Для збереження СПТБ, щоб компенсувати подібну зміна положення 

крижі і таза в суміжному сегменті LV–SI спостерігається перерозгинання і 

сегментарний гіперлордоз LV–SI у всіх пацієнтів з дисфункцією ККС в 

положенні стоячи. Середня величина сегментарного лордозу LV–SI у 

пацієнтів всіх рентгенометричних кластерів значно більша, ніж у волонтерів 

(кластер 1 — 17,3°, 2 — 18,6°, 3 — 17,2°, 4 — 15,6°, волонтери — 12,2°). 
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У пацієнтів 1, 3, 4-го рентгенометричних кластерів із дисфункцією 

ККС визначено згладжений поперековий лордоз у положенні стоячи (середні 

величини поперекового лордозу LL в положенні стоячи склали відповідно 

40,7°, 37,2°, 43,5°). При цьому у пацієнтів найбільш сприятливого 

рентгенометричних кластера 2, зменшення середнього значення кута SS в 

положенні стоячи (ретроверсія крижі і таза) не супроводжувалося 

зменшенням поперекового лордозу. Середнє значення поперекового лордозу 

LL пацієнтів цього кластера в положенні стоячи склало 49,3°, а у 

волонтерів — 48,3°. Інші автори наводять величину поперекового лордозу у 

волонтерів від 49° до 61° у разі вимірювання в положенні стоячи [47], але 

найчастіше наводять показник близько 50° [208, 213, 242], який зменшується 

в пацієнтів із хронічним поперековим болем [242, 292, 306, 335]. 

Важливо підкреслити, середні величини поперекового лордозу не 

можна вважати нормативними (Vedantam R. [344] = 30, Stagnara P. [314] = 

31). 

G. І. Vaz співавт. [343], обстеживши 100 хворих із хронічним 

нижньопоперековим болем, отримали середню величину поперекового 

лордозу за Cobb 32,8° ± 15,4°. C. Tilzun і співавт. [335] описали у хворих із 

болем у нижній частині спини величину поперекового лордозу, виміряного за 

Cobb (LL) в положенні стоячи, в інтервалі 20°–40°. 

На думку фахівців, збільшення локального лордозу в сегменті LV–SI 

більш ніж 15° у положенні стоячи призводить до збільшення компресійних і 

зрізувальних навантажень на дуговідросткові суглоби LV–SI, що 

спричинбватиме ризик виникнення болю в нижній частині спини, пов'язаного 

з надмірними механічними навантаженнями [96, 372]. У всіх наших пацієнтів 

з дисфункцією ККС сегментарний лордоз LV–SI був понад 15°. У волонтерів 

середнє значення сегментарного лордозу дорівнювало 12,2°. 

В. О. Куценко [11] описав, що така зміна навантаження 

дуговідросткових суглобів за умов сподилолістезу нижньопоперекових 

сегментів призводить не лише до змін у попереково-крижовому і верхніх 
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сегментах, а й до дислокації крижі, що є причиною ранньої дисфункції й 

остеоартрозу ККС і розвитку ККС. Він в експерименті на лабораторних 

щурах уперше у світі довів, що створення штучного гіперлордозу в суміжних 

ККС сегментах спричинює дегенеративні зміни ККС і формування 

остеоартрозу ККС [11].  

Таким чином, більшість (81 %) обстежених волонтерів мали асиметрію 

ширини суглобових щілин, яка супроводжувалася нахилом таза, крижі, 

ротацією крижі. Нахил крижі спостерігали у 95 % волонтерів, нахил таза — у 

83 %, ротацію крижі — у 92 %. У середньому ширина суглобових щілин у 

волонтерів дорівнювала (3,3 ± 0,9) мм. Асиметрія ширини суглобових щілин 

у двох відділах була виявлена у волонтерів третьої і четвертої групи (14 осіб, 

39 %), у всіх трьох відділах — у волонтерів другої групи (15 осіб, 42 %). У 

процесі дослідження виявлено, що 20 волонтерів (56 %) мали асиметрію 

суглобових щілин, нахил таза, крижі і ротацію крижі до 3°, а максимальні 

зміни (понад 3°) нахилу таза, крижі, ротації крижі і асиметрії ширини 

суглобових щілин виявлені у 7 осіб (19 %). 

У більшості пацієнтів (25 осіб, 50 %) кути ротації, нахилу крижі і таза 

не перевищували 3°. У 6 осіб (12 %) виявлено максимальний ступінь змін у 

положенні таза та крижі, у 5 (10 %) — максимальний ступінь прояву нахилу 

крижі. Більшість пацієнтів (90 %) мали асиметрію ширини суглобових щілин 

ККС. У пацієнтів без асиметрії ширини суглобових щілин спостерігали нахил 

таза, крижі, ротацію крижі. Нахил крижі був виявлений у 78 % пацієнтів, 

нахил таза у 84 %, ротація крижі у 92 %. Середня ширина суглобових щілин 

ККС визначена (3,5 ± 1,1) мм (від 1,8 мм до 7,2 мм). Несприятливий прогноз 

із математичної та біомеханічної точок зору мали пацієнти кластерів 1, 3 та 4. 

Це склало 60 % пацієнтів. У них виявлено великі інтеграційні показники 

асиметрії мінімум у двох відділах суглобових щілин ККС. 

Для прогнозування результатів лікування пацієнтів із дисфункцією 

ККС необхідно враховувати сукупність усіх факторів, які можуть до неї 

призвести. Це — асиметрія ширини суглобових щілин ККС, кут нахилу 
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крижі і таза, кут ротації крижі. Для отримання цих даних необхідно 

використовувати функціональні методи обстеження, що дозволяють 

досліджувати ККС в положенні стоячи. 

Рівень асиметрії ширини суглобових щілин в 1,0 мм є найкращим 

поєднанням чутливості та специфічності між волонтерами та пацієнтами з 

артрозом ККС. 

У всіх пацієнтів з дисфункцією ККС спостерігається значне збільшення 

сегментарного лордозу LV–SI, суміжного ККС сегмента, в порівнянні зі 

здоровими волонтерами. У пацієнтів 1, 2, 3-го рентгенометричних кластерів 

спостерігали збільшення сегментарного лордозу LІV–LV порівняно зі 

здоровими волонтерами. У пацієнтів рентгенометричного кластера 2, 

найбільш сприятливого з математичної точки зору, незважаючи на 

зменшення кута SS, виявлено таку саму середню величину поперекового 

лордозу в положенні стоячи, як і у здорових волонтерів. У пацієнтів 

рентгенометричних кластерів 1, 3 та 4 спостерігали сплощення поперекового 

лордозу в положенні стоячи порівняно з волонтерами, незважаючи на 

ніжньосегментарний гіперлордоз. 
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РОЗДІЛ 5 

ДЕГЕНЕРАТИВНІ ЗМІНИ ЗА УМОВ АРТРОЗУ КРИЖОВО-

КЛУБОВОГО СУГЛОБА 

 

Деякі автори вважають, що в 40 % артрозу ККС причиною є наявність в 

анамнезі операції спондилодезу LV–SI, яка усуває рухомість у цьому 

хребтовому руховому сегменті та призводить до зміни характеру 

навантаження ККС і, відповідно, порушення його опороспроможності та 

стабільності [58, 117, 206, 273]. Повідомляють навіть про стресові переломи 

крижі після операції спондилодезу LV–SI [192, 268]. 

5.1 Визначення кореляції дегенеративних змін елементів крижово-

клубового суглоба за умов його артрозу з рентгенометричними 

параметрами крижі і таза 

Першим етапом дослідження було визначення кореляції 

дегенеративних змін елементів ККС з рентгенометричними параметрами 

крижі і таза в пацієнтів з артрозом ККС за умов виконання функціональної 

рентгенографії [42]. Кластер 1 характеризується високим ступенем асиметрії 

суглобових щілин ККС у вентральному відділі, невеликою асиметрією в 

медіальному та дорсальних відділах, великим нахилом таза та крижі, 

великою ротацією крижі. Кластер 2 характеризується практично 

симетричною шириною суглобової щілини ККС у всіх відділах, помірним 

нахилом таза і крижі, великий ротацією крижі. Кластер 3 характеризується 

великою асиметрією в медіальному відділі суглобових щілин, невеликою — 

в дорсальному, великим нахилом таза крижі і великою ротацією крижі. 

Кластер 4 характеризується великою асиметрією в дорсальному відділі та 

мінімальною у вентральному і медіальному, невеликим нахилом таза та 

крижі, невеликою ротацією крижі. Для кластерів 3 і 4 характерні найвищі 

значення ширини суглобових щілин у медіальному та дорсальному відділах 

відповідно. Результати описового аналізу подані в табл. 5.1. 
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Таблиця 5.1 

Розподіл дегенеративних змін у межах 4 кластерів, які характеризують 

рентгенометричні типи порушень хребтово-тазового балансу у фронтальній 

площині 

абс. 

%  

Кластер Усього 

1 2 3 4 

НДННН  
1 1 0 0 2 

6,25 % 5,00 % 0,00 % 0,00 %  

НДДНН  
2 3 0 2 7 

12,50 % 15,00 % 0,00 % 33,33 %  

НДДДН  
1 0 0 0 1 

6,25 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  

НДНДН  
1 0 0 0 1 

6,25 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  

НДННД  
1 0 1 0 2 

6,25 % 0,00 % 12,50 % 0,00 %  

НДДНД  
2 5 0 1 8 

12,50 % 25,00 % 0,00 % 16,67 %  

ДДННН  
0 1 0 0 1 

0,00 % 5,00 % 0,00 % 0,00 %  

ДДДНН  
5 4 5 2 16 

31,25 % 20,00 % 62,50 % 33,33 %  

ДНДНН  
0 3 1 0 4 

0,00 % 15,00 % 12,50 % 0,00 %  

ДННДН  
0 1 0 0 1 

0,00 % 5,00 % 0,00 % 0,00 %  

ДДДНД  
1 2 1 1 5 

6,25 % 10,00 % 12,50 % 16,67 %  

ДНДНД  
1 0 0 0 1 

6,25 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  

ДДДДД  
1 0 0 0 1 

6,25 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %  

Всего 
100 % 

16 

100 % 

20 

100 % 

8 

100 % 

6 
50 

 

Як можна бачити з табл. 5.1, в обстежених пацієнтів виявлено 13 

можливих поєднань дегенеративних змін. Проте не було жодного пацієнта 

без них (код «ННННН»). Мінімальний ступінь дегенеративних змін 
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проявлявся лише наявністю субхондрального склерозу (код «НДННН») і 

встановлений у 2 пацієнтів. Найважчий ступінь визначали за наявністю всіх 

аналізованих типів дегенеративних змін (код «ДДДДД») і зафіксований у 

одного пацієнта кластера 1. Найчастіше траплялися комбінації з 2 і 3 типів 

дегенеративних змін. 

Найбільш типовою комбінацією дегенеративних змін у хворих всіх 

кластерів була наявність нерівномірності суглобової поверхні, 

субхондрального склерозу й остеофитов у ділянці суглобових щілин ККС. 

Крім того, характерними для пацієнтів кластера 2 були субхондральний 

склероз, остеофіти та кісткові містки в зоні суглобових щілин ККС, а для 

пацієнтів кластера 4 — субхондральний склероз і остеофіти в ділянці 

суглобових щілин ККС. 

Додатковим напрямком дослідження було оцінювання ступеня 

вираженості дегенеративних змін у кожному кластері. Ступінь вираженості 

проявів змін оцінювалася трибальною порядкової шкалою: 0 — змін немає, 

1 — односторонні зміни, 2 — двосторонні зміни. Результати частотного 

аналізу наведені в табл. 5.2.  

Узагальнюючи результати, наведені в табл. 5.2, можна зробити 

висновки, що нерівномірність суглобової поверхні та субхондральний 

склероз найбільш виражені (ступінь вираженості 2) у хворих кластерів 1 і 3, 

остеофіти — в пацієнтів кластера 2, а кісткові містки — кластерів 1 і 4. 

У пацієнтів всіх рентгенометричних кластерів спостерігали асиметрію 

ширини суглобових щілин ККС, нахил крижі, таза, ротацію крижі, що 

створює умови для перевантаження й травматизації зв'язок ККС. Це 

супроводжується зміщенням горизонтальної осі ротаційної рухомості крижі і 

ротації крижі навколо аксіальної осі [8, 9, 161]. Це призводе до виникнення 

асиметричної рухомості крижі відносно лівої та правої тазової кісток, 

асиметричного замикання та дисфункції ККС. Вказані зміни 

супроводжуються тривалим перевантаженням м'язів – стабілізаторів ККС і 

ентензопатіями зв'язок ККС [69, 221, 261]. 
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Таблиця 5.2 

Ступінь вираженості основних типів дегенеративних змін у пацієнтів 

чотирьох кластерів, які характеризують рентгенометричні типи змін 

хребтово-тазового балансу у фронтальній площині 

Ступінь вираженості 
Кластер 

1 2 3 4 

Нерівномірність суглобової поверхні (%) 

0 50,00 45,00 12,50 50,00 

1 12,50 35,00 50,00 33,33 

2 37,50 20,00 37,50 16,67 

Субхондральний склероз (%) 

0 6,25 20,00 12,50 83,33 

1 43,75 50,00 37,50 16,67 

2 50,00 30,00 50,00 0,00 

Остеофіти (%) 

0 25,00 20,00 100,00 33,33 

1 31,25 25,00 0,00 66,67 

2 43,75 55,00 0,00 0,00 

Кісткові містки (%) 

0 62,50 65,00 75,00 66,67 

1 25,00 30,00 12,50 16,67 

2 12,50 5,00 12,50 16,67 

Звапнення зв’язок (%) 

0 81,25 95,00 100,00 100,00 

1 18,75 5,00 0,00 0,00 

2 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Kirkadly Willis запропонував теорію «дегенеративного каскаду», в якій 

виділив три стадії функціональних змін за умов дегенеративних процесів у 

ХРС [191]. Це — дисфункція, нестабільність і рестабілізація. За даними 

M. M. Panjabi [262, 263], стабільність хребетного стовпа забезпечується 

трьома підсистемами: пасивної — хребетний стовп, який складається з 
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хребців і зв'язок (зв'язки хребта, фіброзне кільце міжхребцевих дисків і 

капсули дуговідросткових суглобів); активними підсистемами м'язів хребта і 

нейром'язового контролю. У разі втрати стабільності хребтового рухового 

сегмента, рестабілізація сегмента може досягатися шляхом зміни 

функціонування активних підсистем і супроводжується виникненням 

спочатку ентензопатій у місцях ушкодження та мікротравматизації зв'язок, а 

потім і дегенеративних змін у вигляді утворення остеофітів [263, 265]. У 

дослідженні на тілах померлих показано, що кінематичні властивості 

поперекового відділу хребта пов'язані з дегенеративними змінами ХРС — у 

разі виражених дегенеративних змін у вигляді остеофітів і кісткових містків 

спостерігається стабілізація сегмента [142, 332]. M. Al-Rawahi і співавт. [57] 

визначили, що остеофіти мають механічні властивості для стабілізації 

хребтового рухового сегмента. У нашому дослідженні в пацієнтів найбільш 

сприятливого як з позицій математики, так і біомеханіки, кластера 2 [40], 

виявлено найбільший відсоток наявності остеофітів: з обох боків —  55 %, з 

одного — 25 %, кісткових містків з одного боку — 30 %. 

M. Cusi і співавт. [99] обстежили методами КТ і сцинтіграфії 252 

пацієнти (175 жінок і 77 чоловіків, вік від 15 до 73 років) із дисфункцією 

ККС. У 98 % виявлено субхондральний склероз суглобових поверхонь ККС. 

У 3 пацієнтів без нього анамнез симптомів тривав менше 3 міс. Ентензопатія 

крижово-горбової зв'язки виявлена у 39 % пацієнтів на іпсилатеральній 

стороні, у 61 % — на контралатеральній. Ентезопатія місць прикріплення 

mm.adductor зареєстрована у 66 % на іпсилатеральній стороні, у 57 % — на 

контралатеральній, у 23 % — з обох боків. 

У нашому дослідженні на функціональних рентгенограмах у всіх 

пацієнтів із дисфункцією ККС виявлено дегенеративні зміни: 

субхондральний склероз – 88 % обстежених, остеофіти – 86 %, кісткові 

містки – 34 %. M. Cusi і співавт. [99] підкреслюють, що у процесі обстеження 

пацієнтів із дисфункцією ККС важливо не лише констатувати наявність 

певних дегенеративних змін у ділянці ККС, а й співвіднести їх із функцією 
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ККС або факторами, що впливають на неї. Таке поєднання значно підвищує 

точність діагностики дисфункції ККС неінвазивними технологіями і дозволяє 

значно поліпшити результати лікування з використанням консервативних 

методик. У нашому дослідженні, у разі функціональної рентгенографії, ми 

отримали у всіх пацієнтів із дисфункцією ККС асиметрію ширини 

суглобових щілин ККС, нахил крижі, таза, що завжди супроводжувалося 

дегенеративними змінами в ділянці суглобових щілин ККС. 

 

5.2 Визначення дегенеративних зміни у крижово клубовому суглобі 

до та після операції спондилодезу на рівні LV–SI (ретроспективний 

аналіз) 

 

Другим етапом дослідження було визначення, які дегенеративні зміни 

ККС спостерігали в пацієнтів перед операцією спондилодезу LV–SI з приводу 

поперекового остеохондрозу і як ці зміни змінювалися у них у терміни 6 міс. 

і рік після операції [44]. Проведено ретроспективний аналіз 274 історій 

хвороби пацієнтів, яким виконано спондилодез хребтового рухового 

сегмента LV–SI з приводу поперекового остеохондрозу. З цих історій хвороби 

було відібрано 78 історій хвороб пацієнтів, які звернулись з ПТБ після 

операції. Характеристику дегенеративних змін ККС на рентгенограмах цієї 

групи пацієнтів до хірургічного втручання наведено в табл. 5.3.  

Таким чином, найчастішими дегенеративними змінами в пацієнтів 

досліджуваної групи на передньо-задніх рентгенограмах виявилися: 

звуження ширини суглобової щілини — 69 осіб (88,5 %), субхондральний 

склероз — 68 (87,2 %). Далі за частотою були кісткові містки, остеофіти, 

нерівномірність суглобової поверхні ККС і осифікація зв'язок ККС.  

Ця група пацієнтів (78 осіб) була розподілена на дві групи. Пацієнти, 

які звернулись з ПТБ у термін до 6 міс. після операції (група 1) та пацієнти, 

які звернулись з ПТБ у термін понад 1 рік після операції (група 2). У термін 

до 6 міс. після операції (група 1) проаналізовано рентгенограми 36 осіб. 
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Таблиця 5.3 

Характеристика дегенеративних змін ККС на рентгенограмах до 

операції об'єднаної групи пацієнтів (78 осіб), яким був виконаний 

спондилодез на рівні LV–SI 

Дегенеративні зміни Абс. / % 

Субхондральний склероз 68 / 87,2 

Остеофіти 24 / 30,8 

Кісткові мостики 34 / 43,6 

Осифікація зв’язок 14 / 17,9 

Нерівномірність суглобової поверхні 19 /24,4 

Звуження суглобової щілини 69 / 88,5 

 

Слід зазначити, що обсяг цієї та подальшої вибірок не може 

претендувати на оцінне значення частоти виникнення віддалених 

попереково-тазових болів, оскільки під наглядом перебуває лише частина 

прооперованих пацієнтів: ті, у яких, по-перше, з'явилися болі, по-друге, вони 

повернулися в установу, в якій проведено хірургічне втручання і, по-третє, в 

історіях хвороби були наявні передньо-задні рентгенограми поперекового 

відділу із захопленням ККС до операції і на момент повторного звернення. 

Наведений факт пов'язаний із тим, що такий контингент не підлягає 

обов'язковій диспансеризації за місцем хірургічного лікування та повторний 

візит не є обов'язковою процедурою. У табл. 5.4 наведено характеристику 

дегенеративних змін ККС на рентгенограмах у пацієнтів групи 1 до операції і 

в термін до 6 міс. після неї.  

Таким чином, протягом 6 міс. після виконання спондилодезу на рівні 

LV–SI залишилися без змін рентгенологічні прояви в ККС: субхондральний 

склероз — у 83,3 % пацієнтів; кількість і розміри остеофітів — у 91,7 %; 

кісткові містки (за рахунок обмеження методу дослідження — у 6 пацієнтів 

вони з'явилися, у одного зникли, проте динаміка статистично значущого 

характеру не мала); кількість вогнищ осифікації; протяжність нерівномірних 

ділянок суглобової поверхні та звуження суглобових щілин ККС. 

 



 

 

Таблиця 5.4 

Характеристика дегенеративних змін ККС у хворих групи 1 (36 осіб) до операції і на момент звернення зі скаргами на 

попереково-тазові болі в терміні до 6 місяців після операції спондилодезу LV–SI 

До операції (абс. / %) Після операції (абс. / %) Динаміка показника (абс. / %) 

немає (0) є (1) немає (0) є (1) 
значно 

виражено (2) 

значне 

погіршення (-2) 

погіршення 

(-1) 
без змін (0) 

не візуал. 

(1) 

субхондральний склероз 

8 / 22,2 28 / 77,8 4 / 11,1 32 / 88,9 - - 5 / 13,9 30 / 83,3 1 / 2,8 

критерій Вілкоксона, Т = 3,5; р = 0,142  

остеофіти 

25 / 69,4 11 / 30,6 26 / 72,2 10 / 27,8 - - 1 / 2,8 33 / 91,7 2 / 5,6 

критерій Вілкоксона, Т = 2,0; р = 0,592  

кісткові містки 

25 / 69,4 11 / 30,6 20 / 55,6 16 / 44,4 - - 6 / 16,7 29 / 80,6 1 / 2,8 

критерій Вілкоксона, Т = 4,0; р = 0,09  

осифікація зв’язок  

30 / 83,3 6 / 16,7 31 / 86,1 5 / 13,9 - - 2 / 5,6 31 / 86,1 3 / 8,3 

критерій Вілкоксона, Т = 6,0; р = 0,685  

нерівномірність суглобової поверхні 

28 / 77,8 8 / 22,2 27 / 75,0 9 / 25,0 - - 2 / 5,6 33 / 91,7 1 / 2,8 

критерій Вілкоксона, Т = 2,0; р = 0,593  

звуження суглобової щілини 

6 / 16,7 30 / 83,3 3 / 8,3 33 / 91,7 - - 4 / 11,1 31 / 86,1 1 / 2,8 

критерій Вілкоксона, Т = 3,0; р = 0,225  

 2
0
3
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У терміни понад 1 року після операції (група 2) проаналізовано 

рентгенограми 42 осіб. Порівняно з групою 1 ситуація змінилася докорінно в 

бік істотного прогресу дегенеративних змін ККС на передньо-задніх 

рентгенограмах, про що свідчать дані, наведені в табл. 5.5. 

Таким чином, через більш ніж 1 рік після виконання спондилодезу на 

рівні LV–SI на передньо-задніх рентгенограмах ККС визначено статистично 

значуще прогресування субхондрального склерозу (95,2 %), розвитку 

остеофітів (виникнення додаткових і збільшення наявних) — у 40,4 % (17 

осіб). Кісткові містки додатково з'явилися у 14,3 % (6) хворих, збільшення 

наявних проявилося у 54,8 % (23 пацієнти), тобто у 69 % (29) випадків 

відмічено негативну динаміку.  

Кількість ділянок осифікації зв'язок у 76,2 % пацієнтів не змінилася, а у 

23,8 % визначено розвиток нових ділянок. Статистично значуще поширення 

ділянок нерівномірності суглобових поверхонь ККС зафіксовано в 33,3 % 

пацієнтів. 

У більшості пацієнтів (97,6 %) зареєстровано статистично значуще 

прогресування звуження суглобової щілини порівняно з показниками до 

операції. 

Отримані нами дані співзвучні з результатами  В. О. Куценко [11], який 

в експериментах in-vivo показав взаємозв’язок між фіксованим 

гіперлордозом поперекового відділу хребта і вираженими дегенеративними 

змінами в ККС. У всіх пацієнтів з дисфункцією ККС нами було виявлено 

сегментарний гіперлордоз сегмента LV–SI, що призводить до зміни 

навантаження окремих елементів ККС і зниження опороспроможності ККС 

[7]. 

На математичній моделі доведено, що спондилодез на рівні LV–SI 

призводить до різкого збільшення напружень в елементах ККС. [179]. Можна 

припустити, що зміна рухомості в сегменті LV–SI стає причиною зміни 

навантаження суміжного сегмента LV–SI крижово-клубового суглоба.  

 



 

 

Таблиця 5.5 

Характеристика дегенеративних змін ККС у хворих групи 2 (42 осіб) на передньо-задніх рентгенограмах до операції та 

на момент звернення зі скаргами на попереково-тазові болі в терміні понад 1 року після операції спондилодезу LV–SI 

До операції (абс./%) Після операції (абс. / %) Динаміка показника (абс./%) 

немає (0) є (1) немає (0) є (1) 
значно 

виражено (2) 

значне 

погіршення (-2) 
погіршення (-1) 

без змін 

(0) 

не візуал. 

(1) 

субхондральний склероз 

2 / 4,8 40 / 95,2 - 2 / 4,8 40 / 95,2 1 / 2,4 40 / 95,2 1 / 2,4 - 

критерій Вілкоксона, Т = 0,0; р < 0,05  

остеофіти 

29 / 69,0 13 / 31,0 25 / 59,5 4 / 9,5 13 / 31,0 - 17 / 40,5 25 / 59,5 - 

критерій Вілкоксона, Т = 0,0; р < 0,05  

кісткові містки 

19 / 45,2 23 / 54,8 13 / 31,0 6 / 14,3 23 / 54,8 - 29 / 69,0 13 / 31,0 - 

критерій Вілкоксона, Т = 0,0; р < 0,05  

осифікація зв'язок  

34 / 81,0 8 / 19,0 32 / 76,2 2 / 4,8 8 / 19,0 - 10 / 23,8 32 / 76,2 - 

критерій Вілкоксона, Т = 0,0; р < 0,05  

Нерівномірність суглобової поверхні 

31 / 73,8 11 / 26,2 28 / 66,7 4 / 9,5 10 / 23,8 - 14 / 33,3 27 / 64,3 1 / 2,4 

критерій Вілкоксона, Т = 8,0; р = 0,003  

Звуження суглобової щілини 

3 / 7,1 39 / 92,9 1 / 2,4 3 / 7,1 3890,5 - 41 / 97,6 1 / 2,4 - 

критерій Вілкоксона, Т = 3,0; р = 0,225  

2
0
5
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Це супроводжується хронічною мікротравмою елементів суглоба. Це 

призводить, згідно W.H. Kirkaldy-Willis, спочатку до дестабілізації суглоба і 

порушення його опороспроможності, а потім — до дегенеративних змін і 

рестабілізації суглоба [191]. Цим, імовірно, пояснюється виражене 

прогресування дегенеративних змін у ККС у терміни через рік і більше після 

спондилодезу LV–SI. 

Таким чином, у результаті проведеного дослідження встановлено: 

– у більшості пацієнтів, прооперованих із використанням спондилодезу 

LV–SI з приводу поперекового остеохондрозу, у віддаленому 

післяопераційному періоді (1 рік і більше) визначено розвиток або 

прогресування клінічних і рентгенологічних ознак остеоартрозу ККС. Це 

свідчить, що зміна рухомості хребтового рухового сегмента LV–SI призводить 

до перевантаження елементів ККС; 

– у всіх пацієнтів із дисфункцією ККС на функціональних 

рентгенограмах таза у фронтальній площині спостерігали дегенеративні 

зміни в ділянці суглобових щілин ККС; 

– у пацієнтів найбільш сприятливого з позицій математики та 

біомеханіки кластера 2 визначено найбільший відсоток розвитку остеофітів; 

– у пацієнтів найбільш несприятливого з позицій математики та 

біомеханіки кластера 4 візуалізовано найбільш виражені кісткові мітки; 

– для діагностики та прогнозування результатів лікування пацієнтів із 

дисфункцією ККС необхідно враховувати сукупність всіх факторів, які 

можуть призвести до неї. До таких факторів належать: асиметрія ширини 

суглобових щілин ККС, кут нахилу крижі і таза, дегенеративні зміни в 

ділянці суглобових щілин ККС. Для отримання цих даних необхідно 

використовувати функціональні методи дослідження. 
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[42] Стауде, В. А., Радзишевская, Е. Б., & Златник, Р. В. (2018). 

Дегенеративные изменения в крестцово-подвздошном суставе у пациентов с 
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его дисфункцией. Ортопедия, травматология и протезирование, (2), 22–27. 

doi: 10.15674/0030-59872018222-27. 

[44] Стауде, В. А., Радзишевская, Е. Б., & Златник, Р. В. (2019). 

Дегенеративные изменения крестцово-подвздошного сустава у пациентов 

после спондилодеза позвоночного двигательного сегмента L5-S1. 

Ортопедия, травматология и протезирование,(1), 14-18. doi: 10.15674/0030-

59872019114-18. 
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РОЗДІЛ 6 

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК БІОЕЛЕКТРИЧНОЇ АКТИВНОСТІ М'ЯЗІВ 

СТАБІЛІЗАТОРІВ КРИЖОВО-КЛУБОВИХ СУГЛОБІВ І 

ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОЛОЖЕННЯ ТІЛА З 

РЕНТГЕНОМЕТРИЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ КРИЖІ Й ТАЗА У 

ФРОНТАЛЬНІЙ ПЛОЩИНІ 

 

ККС є ключовою ланкою, що передає вагу верхньої половини тулуба 

на таз і нижні кінцівки. Адекватна функція ККС також забезпечує цілісність 

тазового кільця й осьову стабільність тіла. Осьова стабілізація важлива не 

тільки для захисту поперекового відділу хребта, але і для передачі широкого 

спектру сил, які впливають на хребет і осьові м'язи під час руху кінцівок 

[151]. На математичній моделі нахилу тазу і крижі доведено, що цілий ряд 

зв'язок, що забезпечують осьову стабільність тулуба відчувають надмірні 

навантаження, які можуть привести до їх пошкодження за певних умов [8, 9, 

161]. У зв'язку з цим виникло питання про стан м'язів, які беруть участь у 

натягу цих зв'язок, і можуть змінювати їх жорсткість та забезпечують осьову 

стабільність тіла [186, 267, 284]. 

Першим етапом цього дослідження було дослідження БЕА м'язів пози, 

що забезпечують стабільність ККС під час підтримки вертикального 

осьового положення при двохопорному і одноопорного стоянні з вантажем і 

без, з урахуванням різних показників фронтального хребетно-тазового 

балансу у волонтерів [32, 33]. 

Предметом дослідження служила активність таких м'язів: 

1. m. erector spinae, основний осьовий стабілізатор тіла, який бере 

участь у натягу зв'язок lig. iliotransversum, lig. sacroiliacus, dorsalis, interosseus, 

lig. sacrospinalis, lig. sacrotuberositas. За даними M. Yoshio та співавт. [373], m. 

erector spinae у вертикальному стані є синергістом m. iliopsoas, який 

забезпечує стабільність КПС, таза і поперекового відділу хребта. 

2. m. gluteus medius, по функції якої можна судити про функції всіх 
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сідничних м'язів, які є з нею синергістами та беруть участь в натягу lig. 

sacroiliacus interosseus, ventralis, dorsales. Виконання електроміографії з цих 

м'язів дало нам змогу отримати чисті електроміограми без перешкод з 

навколишніх м'язів. Ця м'яз також є основним осьовим стабілізатором за 

даними C. A. Richardson та співавт. [284]. 

3. m. obliquus abdominis externum бере участь в натягу 

lig. iliotransversus, lig. sacroiliacus dorsalis, interosseus, lig. sacrotuberalis і 

також забезпечує осьову стабільність. Синергіст m. abdominis internus. 

4. m. biceps femoris бере участь в натягу lig. sacrotuberalis, lig. 

sacrospinalis і забезпечує осьову стабільність. 

5. m. rectus femoris бере участь в навантаженні lig. sacrotuberalis і lig. 

sacrospinalis, особливо при згинанні стегна. При згинанні стегна під час 

одноопорного стоянні синергіст m. iliopsoas [373]. 

 

6.1 Дослідження активності м’язів у волонтерів 

 

Проаналізовані параметри міографічного сигналу m. erector spinae у 

групах осіб з різною величиною кута нахилу таза і крижі (табл. 6.1). У 

результаті проведеного парного порівняння (T-тест) міографічного сигналу 

правого і лівого m. erector spinae виявлені статистично значимі відмінності 

лише для середньої амплітуди міографічного сигналу в групі з кутом нахилу 

таза і крижі більше 3° у правий бік (D > 3°). За допомогою дисперсійного 

аналізу (ANOVA) порівняли параметри міографічного сигналу у осіб з 

різними кутами нахилу таза, крижі і системи «крижі – таз», проте 

статистично значущих відмінностей виявлено не було. 

Для нормально функціонуючих парних м'язів слід очікувати 

симетричний рівень сигналу, що перевірили за допомогою аналізу парної 

кореляції міографічних параметрів (табл. 6.2). Кореляційний аналіз показав, 

що в осіб без рентгенологічних ознак викривлень в системі «крижі – таз» між 

сигналами парних м'язів існує сильний релевантний кореляційний зв'язок. 



 

 

Таблиця 6.1 

Параметри біографічного сигналу m. erector spinae в залежності від кута нахилу таза і крижі за умов двохопорному 

стоянні (M ± SD / min ÷ max) 

Параметр DS Кут 

нахилу 

Таз Крижі 

Сторона запису сигналу Т-тест Сторона запису сигналу Т-тест 

D S D S 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Максимальна 

амплітуда, 

мВ 

0 
151,5 ± 84,2 

57,7 ÷ 260,0 

109,2 ± 64,0 

52,3 ÷ 218,0 

t = 2,639 

p = 0,046 

194,0 ± 79,2 

138,0 ÷ 250,0 

116,9 ± 53,9 

78,8 ÷ 155,0 

t = 4,307 

p = 0,145 

S < 3 
151,3 ± 144,5 

28,8 ÷ 450,0 

124,0 ± 129,4 

41,5 ÷ 467,0 

t = 0,740 

p = 0,478 

130,6 ± 137,7 

28,8 ÷ 450,0 

106,1 ± 120,6 

29,8 ÷ 467,0 

t = 0,796 

p = 0,443 

S > 3 
143,7 ± 122,1 

29,6 ÷ 414,0 

107,2 ± 50,1 

29,8 ÷ 182,0 

t = 0,882 

p = 0,407 

156,6 ± 113,5 

66,5 ÷ 414,0 

121,9 ± 40,4 

70,5 ÷ 182,0 

t = 0,835 

p = 0,431 

D < 3 
132,2 ± 80,4 

25,1 ÷ 236,0 

122,3 ± 60,9 

24,6 ÷ 225,0 

t = 0,399 

p = 0,700 

141,3 ± 82,4 

25,1 ÷ 260,0 

124,7 ± 66,1 

24,6 ÷ 225,0 

t = 0,808 

p = 0,438 

D > 3 
95,2 ± 26,6 

76,4 ÷ 114,0 

147,5 ± 9,2 

141,0 ÷ 154,0 

t = -4,252 

p = 0,147 

95,2 ± 26,6 

76,4 ÷ 114,0 

147,5 ± 9,2 

141,0 ÷ 154,0 

t = -4,252 

p = 0,147 

ANOVA 
F = 0,262 

p = 0,900 

F = 0,139 

p = 0,967 
– 

F = 0,262 

p = 0,900 

F = 0,139 

p = 0,967 
– 

 

2
1
0

 



 

 

Продовження табл. 6.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Середня 

амплітуда, 

мВ/c 

0 
40,8 ± 10,3 

27,5 ÷ 51,6 

33,9 ± 4,9 

29,2 ÷ 40,9 

t = 2,283 

p = 0,071 

41,0 ± 12,9 

31,9 ÷ 50,1 

35,0 ± 5,8 

30,9 ÷ 39,1 

t = 1,200 

p = 0,442 

S < 3 
39,1 ± 18,1 

22,5 ÷ 79,5 

37,1 ± 14,3 

24,1 ÷ 74,2 

t = 0,416 

p = 0,687 

36,1 ± 18,1 

14,6 ÷ 79,5 

32,6 ± 16,7 

0,0 ÷ 74,2 

t = 0,851 

p = 0,413 

S > 3 
39,1 ± 18,4 

14,6 ÷ 78,6 

30,7 ± 13,5 

0,0 ÷ 43,0 

t = 1,480 

p = 0,182 

41,8 ± 15,7 

31,9 ÷ 78,6 

35,6 ± 5,5 

28,3 ÷ 43,0 

t = 1,072 

p = 0,319 

D < 3 
33,6 ± 14,9 

0,0 ÷ 49,9 

34,6 ± 15,0 

0,0 ÷ 50,2 

t = -0,160 

p = 0,877 

36,5 ± 14,9 

0,0 ÷ 51,6 

35,0 ± 13,6 

0,0 ÷ 50,2 

t = 0,279 

p = 0,786 

D > 3 
33,9 ± 2,1 

32,4 ÷ 35,4 

41,8 ± 2,5 

40,0 ÷ 43,6 

t = 26,333 

p = 0,024 

33,9 ± 2,1 

32,4 ÷ 35,4 

41,8 ± 2,5 

40,0 ÷ 43,6 

t = -26,333 

p = 0,024 

ANOVA 
F = 0,226 

p = 0,922 

F = 0,232 

p = 0,918 
– 

F = 0,226 

p = 0,922 

F = 0,232 

p = 0,918 
– 

Сумарна 

амплітуда, 

мВ/c 

0 
3,8 ± 4,8 

0,4 ÷ 11,3 

3,7 ± 4,6 

0,1 ÷ 11,8 

t = 0,244 

p = 0,817 

5,0 ± 4,7 

1,6 ÷ 8,3 

4,2 ± 3,2 

1,9 ÷ 6,4 

t = 0,727 

p = 0,600 

S < 3 
6,0 ± 9,8 

0,0 ÷ 28,3 

4,9 ± 8,3 

0,0 ÷ 26,1 

t = 0,512 

p = 0,621 

5,0 ± 9,2 

0,0 ÷ 28,3 

4,0 ± 7,8 

0,0 ÷ 26,1 

t = 0,568 

p = 0,581 

S > 3 
4,8 ± 7,9 

0,0 ÷ 22,3 

3,3 ± 3,4 

0,0 ÷ 9,4 

t = 0,576 

p = 0,583 

5,0 ± 7,8 

0,3 ÷ 22,3 

3,7 ± 3,1 

0,4 ÷ 9,4 

t = 0,482 

p = 0,645 

 2
1
1

 



 

 

Продовження табл. 6.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сумарна 

амплітуда, 

мВ/c 

D < 3 
2,8 ± 3,6 

0,0 ÷ 9,5 

3,7 ± 3,9 

0,0 ÷ 10,2 

t = -0,572 

p = 0,583 

3,4 ± 4,2 

0,0 ÷ 11,3 

4,1 ± 4,5 

0,0 ÷ 11,8 

t = -0,591 

p = 0,568 

D > 3 
1,1 ± 1,1 

0,3 ÷ 1,9 

9,2 ± 3,0 

7,1 ÷ 11,3 

t = -2,793 

p = 0,219 

1,1 ± 1,1 

0,3 ÷ 1,9 

9,2 ± 3,0 

7,1 ÷ 11,3 

t = -2,793 

p = 0,219 

ANOVA 
F = 0,193 

p = 0,940 

F = 0,418 

p = 0,794 
– 

F = 0,193 

p = 0,940 

F = 0,418 

p = 0,794 
– 

Частота 

сигналів, Гц 

0 
82,3 ± 95,6 

6,8 ÷ 236,0 

96,9 ± 110,4 

2,6 ÷ 289,0 

t = -1,489 

p = 0,197 

108,1 ± 80,5 

51,2 ÷ 165,0 

112,5 ± 70,1 

62,9 ÷ 162,0 

t = -0,592 

p = 0,660 

S < 3 
103,2 ± 131,6 

0,6 ÷ 356,0 

92,5 ± 127,3 

0,2 ÷ 351,0 

t = 0,418 

p = 0,685 

85,9 ± 125,5 

0,5 ÷ 356,0 

75,9 ± 120,4 

0,2 ÷ 351,0 

t = 0,477 

p = 0,643 

S > 3 
83,8 ± 109,8 

0,5 ÷ 284,0 

84,5 ± 80,2 

0,3 ÷ 218,0 

t = -0,018 

p = 0,986 

88,3 ± 106,6 

10,5 ÷ 284,0 

94,5 ± 72,8 

13,7 ÷ 218,0 

t = -0,152 

p = 0,884 

D < 3 
69,0 ± 78,0 

0,1 ÷ 196,0 

88,1 ± 83,1 

0,0 ÷ 221,0 

t = -0,647 

p = 0,535 

78,6 ± 89,1 

0,1 ÷ 236,0 

98,6 ± 100,8 

0,0 ÷ 289,0 

t = -0,830 

p = 0,426 

D > 3 
31,3 ± 30,8 

9,5 ÷ 53,1 

222,5 ± 84,1 

163,0 ÷ 282,0 

t = -2,352 

p = 0,256 

31,3 ± 30,8 

9,5 ÷ 53,1 

222,5 ± 84,1 

163,0 ÷ 282,0 

t = -2,352 

p = 0,256 

ANOVA 
F = 0,157 

p = 0,958 

F = 0,904 

p = 0,474 
– 

F = 0,157 

p = 0,958 

F = 0,904 

p = 0,474 
– 

 

2
1
2
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Таблиця 6.2 

Зміна ступеня симетричності міографічного сигналу зі збільшенням 

кута нахилу в системі «крижі – таз» (за даними кореляційного аналізу) 

Рівень 

Кут 

нахилу 

DS 

Показники ЕМГ m. erector spinae 

максимальна 

амплітуда, мВ 

середня 

амплітуда, 

мВ 

сумарна 

амплітуда, 

мВ/c 

середня 

частота, 

Гц 

Таз 

0 
r = 0,894 

p = 0,016 

r = 0,740 

p = 0,093 

r = 0,978 

p = 0,001 

r = 0,983 

p = 0,001 

 < 3 
r = 0,609 

p = 0,007 

r = 0,426 

p = 0,078 

r = 0,861 

p = 0,003 

r = 0,698 

p = 0,001 

≥ 3 
r = 0,214 

p = 0,528 

r = 0,429 

p = 0,188 

r = 0,078 

p = 0,820 

r = 0,072 

p = 0,833 

Крижі 

0 r = 1,000 

 < 3 
r = 0,653 

p = 0,001 

r = 0,494 

p = 0,017 

r = 0,699 

p = 0,001 

r = 0,755 

p = 0,001 

≥ 3 
r = 0,004 

p = 0,992 

r = -0,048 

p = 0,898 

r = 0,009 

p = 0,980 

r = -0,028 

p = 0,943 

 

З наявністю кута нахилу в системі «крижі – таз» кореляція зменшується 

пропорційно збільшенню кута нахилу, зменшується і статистична значимість 

коефіцієнта кореляції (табл. 6.2). Дане явище свідчить про те, що зі 

збільшенням нахилу таза і крижі m. erector spinae справа і зліва починає 

працювати асинхронно. Цей показник може бути діагностичною ознакою 

порушення балансу системи «крижі – таз». 

Тест зі стоянням на одній нозі дає уявлення про роботу m. erector spinae 

за умов одностороннього напруження. Слід очікувати, що за анатомічної 

симетрії рівень міографічного сигналу буде симетричним під час 

поперемінного підняття правої і лівої ноги. Асиметрія може свідчити про 

порушення м'язового балансу. Результати дослідження міограми при 

одноопорного стоянні на правій нозі наведені в табл. 6.3, лівої – табл. 6.4. 



 

 

Таблица 6.3 

Параметри міографічного сигналу m. еrector spinae в залежності від кута нахилу таза і крижі при стоянні на правій 

нозі (підйом лівої) (M ± SD / min ÷ max) 

Параметр DS 
Кут 

нахилу 

Таз Крижі 

Сторона запису сигналу 
Т-тест 

Сторона запису сигналу 
Т-тест 

D S D S 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Максимальна 

амплітуда, 

мВ 

0 
173,7 ± 96,1 

52,6 ÷ 278,0 

159,3 ± 90,5 

77,3 ÷ 308,0 

t = 0,336 

p = 0,750 

245,5 ± 44,5 

214,0 ÷ 277,0 

114,3 ± 25,0 

96,6 ÷ 132,0 

t = 2,667 

p = 0,228 

S < 3 
186,0 ± 123,4 

52,4 ÷ 466,0 

116,1 ± 81,5 

46,4 ÷ 312,0 

t = 1,877 

p = 0,093 

169,2 ± 120,8 

52,4 ÷ 466,0 

119,7 ± 74,3 

46,4 ÷ 312,0 

t = 1,560 

p = 0,147 

S > 3 
210,5 ± 100,6 

89,1 ÷ 395,0 

116,1 ± 67,2 

48,1 ÷ 234,0 

t = 4,748 

p = 0,002 

208,1 ± 100,1 

89,1 ÷ 395,0 

105,2 ± 66,7 

48,1 ÷ 234,0 

t = 4,947 

p = 0,002 

D < 3 
175,9 ± 64,7 

71,0 ÷ 261,0 

116,9 ± 47,1 

73,5 ÷ 205,0 

t = 3,179 

p = 0,013 

180,3 ± 68,3 

71,0 ÷ 278,0 

144,7 ± 76,7 

73,5 ÷ 308,0 

t = 1,594 

p = 0,142 

D > 3 
84,2 ± 37,9 

57,4 ÷ 111,0 

129,1 ± 47,9 

95,2 ÷ 163,0 

t = -0,740 

p = 0,595 

84,2 ± 37,9 

57,4 ÷ 111,0 

129,1 ± 47,9 

95,2 ÷ 163,0 

t = -0,740 

p = 0,595 

ANOVA 
F = 0,688 

p = 0,606 

F = 0,448 

p = 0,773 
– 

F = 0,925 

p = 0,462 

F = 0,391 

p = 0,814 
– 

 2
1
4

 



 

 

Продовження табл. 6.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Середня 

амплітуда, 

мВ 

0 
44,6 ± 5,0 

28,6 ÷ 63,5 

34,2 ± 3,6 

29,0 ÷ 38,9 

t = 1,831 

p = 0,127 

54,3 ± 8,8 

48,0 ÷ 60,5 

35,6 ± 4,7 

32,3 ÷ 38,9 

t = 1,953 

p = 0,301 

S < 3 
44,4 ± 19,5 

26,8 ÷ 94,0 

32,3 ± 7,6 

26,5 ÷ 52,2 

t = 2,039 

p = 0,072 

41,8 ± 18,3 

26,8 ÷ 94,0 

32,9 ± 7,4 

26,5 ÷ 52,2 

t = 1,757 

p = 0,107 

S > 3 
44,9 ± 10,8 

31,0 ÷ 57,3 

32,8 ± 4,8 

27,4 ÷ 41,3 

t = 3,313 

p = 0,013 

45,5 ± 11,2 

31,0 ÷ 57,3 

31,4 ± 3,4 

27,4 ÷ 37,6 

t = 4,779 

p = 0,007 

D < 3 
43,4 ± 8,3 

28,3 ÷ 53,9 

33,8 ± 4,9 

28,7 ÷ 43,0 

t = 4,588 

p = 0,002 

44,4 ± 10,2 

28,3 ÷ 63,5 

34,2 ± 4,5 

28,7 ÷ 43,0 

t = 3,922 

p = 0,003 

D > 3 
31,3 ± 5,2 

27,6 ÷ 34,9 

38,0 ± 8,1 

32,3 ÷ 43,7 

t = -0,722 

p = 0,602 

31,3 ± 5,2 

27,6 ÷ 34,9 

38,0 ± 8,1 

32,3 ÷ 43,7 

t = -0,722 

p = 0,602 

ANOVA 
F = 0,417 

p = 0,795 

F = 0,475 

p = 0,754 
– 

F = 0,803 

p = 0,533 

F = 0,727 

p = 0,580 
– 

Сумарна 

амплітуда, 

мВ/c 

0 
8,97 ± 8,0 

0,3 ÷ 20,7 

7,9 ± 10,6 

2,1 ÷ 29,2 

t = 0,369 

p = 0,727 

12,6 ± 2,3 

10,9 ÷ 14,2 

5,0 ± 2,2 

3,4 ÷ 6,5 

t = 2,375 

p = 0,254 

S < 3 
9,7 ± 11,0 

0,8 ÷ 38,6 

3,3 ± 3,1 

0,4 ÷ 10,7 

t = 1,984 

p = 0,079 

8,0 ± 10,3 

0,3 ÷ 38,6 

3,5 ± 2,9 

0,4 ÷ 10,7 

t = 1,631 

р = 0,131 

S > 3 
201,7 ± 80,9 

88,6 ÷ 337,0 

84,6 ± 62,9 

7,6 ÷ 175,0 

t = 3,705 

p = 0,008 

10,3 ± 5,7 

2,8 ÷ 19,1 

2,5 ± 2,1 

0,2 ÷ 6,6 

t = 4,487 

p = 0,003 

 2
1
5

 



 

 

Продовження табл. 6.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сумарна 

амплітуда, 

мВ/c 

D < 3 
8,8 ± 3,9 

2,3 ÷ 15,2 

4,1 ± 1,8 

0,9 ÷ 7,0 

t = 4,876 

p = 0,001 

9,4 ± 5,3 

2,3 ÷ 20,7 

6,2 ± 7,8 

0,9 ÷ 29,2 

t = 2,188 

p = 0,054 

D > 3 
2,5 ± 2,0 

1,1 ÷ 3,9 

5,6 ± 3,1 

3,4 ÷ 7,8 

t = -0,861 

p = 0,547 

2,5 ± 2,0 

1,1 ÷ 3,9 

5,6 ± 3,1 

3,4 ÷ 7,8 

t = -0,861 

p = 0,547 

ANOVA 
F = 0,408 

p = 0,802 

F = 1,106 

p = 0,372 
– 

F = 0,612 

p = 0,657 

F = 0,810 

p = 0,529 
– 

Частота 

сигналів, Гц 

0 
168,8 ± 113,5 

11,8 ÷ 325,0 

220,2 ± 283,6 

72,9 ÷ 795,0 

t = -0,581 

p = 0,587 

231,0 ± 5,7 

227,0 ÷ 235,0 

136,5 ± 44,5 

105,0 ÷ 168,0 

t = 2,662 

p = 0,229 

S < 3 
176,6 ± 111,2 

30,7 ÷ 411,0 

89,3 ± 59,9 

15,2 ÷ 205,0 

t = 3,011 

p = 0,015 

151,1 ± 108,8 

11,8 ÷ 411,0 

94,6 ± 57,4 

15,2 ÷ 205,0 

t = 2,101 

p = 0,080 

S > 3 
9,8 ± 5,7 

2,8 ÷ 19,1 

3,0 ± 2,5 

0,2 ÷ 6,6 

t = 4,436 

p = 0,003 

210,7 ± 81,7 

88,6 ÷ 337,0 

75,8 ± 56,6 

7,6 ÷ 175,0 

t = 5,803 

p = 0,001 

D < 3 
194,0 ± 58,7 

81,2 ÷ 282,0 

116,3 ± 40,1 

30,7 ÷ 178,0 

t = 4,591 

p = 0,002 

198,0 ± 72,2 

81,2 ÷ 325,0 

174,8 ± 209,1 

30,7 ÷ 795,0 

t = 0,452 

p = 0,661 

D > 3 
76,2 ± 50,6 

40,4 ÷ 112,0 

142,0 ± 50,9 

106,0 ÷ 178,0 

t = -0,916 

p = 0,528 

76,2 ± 50,6 

40,4 ÷ 112,0 

142,0 ± 50,9 

106,0 ÷ 178,0 

t = -0,916 

p = 0,528 

ANOVA 
F = 0,833 

p = 0,515 

F = 1,268 

p = 0,304 
– 

F = 1,552 

p = 0,213 

F = 0,868 

p = 0,495 
– 

 2
1
6

 



 

 

Таблиця 6.4 

Параметри міографічного сигналу m. еrector spinae в залежності від кута нахилу таза і крижі під час стояння на 

лівій нозі (підйом правої) (M ± SD / min ÷ max). 

Параметр DS 
Кут 

нахилу 

Таз Крижі 

Сторона запису сигналу 
Т-тест 

Сторона запису сигналу 
Т-тест 

D S D S 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Максимальна 

амплітуда, 

мВ 

0 
144,3 ± 51,0 

101,0 ÷ 237,0 

143,1 ± 55,5 

68,5 ÷ 209,0 

t = 0,048 

p = 0,964 

128,5 ± 2,1 

127,0 ÷ 130,0 

164,5 ± 36,1 

139,0 ÷ 190,0 

t = -1,333 

p = 0,410 

S < 3 
125,2 ± 69,1 

46,8 ÷ 265,0 

175,1 ± 86,9 

69,1 ÷ 356,0 

t = -2,199 

p = 0,055 

118,5 ± 59,0 

46,8 ÷ 265,0 

163,4 ± 83,7 

68,5 ÷ 356,0 

t = -2,015 

p = 0,069 

S > 3 
150,5 ± 115,5 

73,7 ÷ 412,0 

184,2 ± 72,8 

96,8 ÷ 282,0 

t = -0,953 

p = 0,372 

162,7 ± 115,7 

73,7 ÷ 412,0 

187,0 ± 73,1 

96,8 ÷ 282,0 

t = -,691 

p = 0,512 

D < 3 
105,2 ± 48,3 

57,8 ÷ 188,0 

197,8 ± 115,5 

95,1 ÷ 462,0 

t = -3,633 

p = 0,007 

117,1 ± 58,7 

57,8 ÷ 237,0 

189,0 ± 108,5 

89,4 ÷ 462,0 

t = -2,882 

p = 0,016 

D > 3 
166,5 ± 62,9 

122,0 ÷ 211,0 

90,8 ± 8,2 

85,0 ÷ 96,6 

t = 1,505 

p = 0,373 

166,5 ± 62,9 

122,0 ÷ 211,0 

90,8 ± 8,2 

85,0 ÷ 96,6 

t = 1,505 

p = 0,373 

ANOVA 
F = 0,566 

p = 0,689 

F = 0,840 

p = 0,511 
– 

F = 0,639 

p = 0,638 

F = 0,614 

p = 0,656 
– 

 

2
1
7

 



 

 

Продовження табл. 6.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Середня 

амплітуда, 

мВ 

0 
37,4 ± 8,3 

29,6 ÷ 52,2 

38,7 ± 11,1 

27,8 ÷ 54,6 

t = -,410 

p = 0,699 

35,5 ± 3,0 

33,4 ÷ 37,6 

43,9 ± 8,1 

38,2 ÷ 49,6 

t = -2,333 

p = 0,258 

S < 3 
34,0 ± 8,9 

26,2 ÷ 54,8 

41,9 ± 11,8 

29,4 ÷ 67,8 

t = -2,616 

p = 0,028 

33,4 ± 8,0 

26,2 ÷ 54,8 

39,7 ± 11,5 

27,8 ÷ 67,8 

t = -2,036 

p = 0,067 

S > 3 
35,0 ± 10,2 

29,4 ÷ 60,1 

42,6 ± 11,1 

27,9 ÷ 61,6 

t = -1,695 

p = 0,134 

36,1 ± 10,5 

29,4 ÷ 60,1 

42,9 ± 11,2 

27,9 ÷ 61,6 

t = -1,537 

p = 0,168 

D < 3 
35,1 ± 8,4 

27,4 ÷ 51,3 

48,3 ± 16,9 

30,0 ÷ 85,4 

t = -4,197 

p = 0,003 

36,3 ± 9,3 

27,4 ÷ 52,2 

47,2 ± 16,3 

29,9 ÷ 85,4 

t = -3,665 

p = 0,004 

D > 3 
33,3 ± 6,5 

28,7 ÷ 37,9 

33,0 ± ,8 

32,4 ÷ 33,5 

t = 0,086 

p = 0,945 

33,3 ± 6,5 

28,7 ÷ 37,9 

33,0 ± ,8 

32,4 ÷ 33,5 

t = ,086 

p = 0,945 

ANOVA 
F = 0,154 

p = 0,960 

F = 0,863 

p = 0,497 
– 

F = 0,205 

p = 0,934 

F = 0,778 

p = 0,548 
– 

Сумарна 

амплітуда, 

мВ/c 

0 
5,0 ± 3,5 

1,0 ÷ 10,5 

6,6 ± 6,3 

1,3 ÷ 17,2 

t = -0,886 

p = 0,416 

4,4 ± 1,0 

3,7 ÷ 5,1 

8,3 ± 3,4 

5,9 ÷ 10,7 

t = -2,294 

p = 0,262 

S < 3 
4,4 ± 4,6 

0,6 ÷ 14,6 

8,7 ± 6,9 

2,4 ÷ 25,4 

t = -2,167 

p = 0,058 

3,8 ± 4,0 

,6 ÷ 14,6 

7,2 ± 6,6 

1,3 ÷ 25,4 

t = -1,860 

p = 0,090 

S > 3 
3,4 ± 4,2 

0,5 ÷ 13,4 

8,5 ± 6,5 

0,9 ÷ 20,8 

t = -2,308 

p = 0,054 

4,3 ± 4,9 

,5 ÷ 13,4 

9,1 ± 6,6 

,9 ÷ 20,8 

t = -2,157 

p = 0,068 

 2
1
8

 



 

 

Продовження табл. 6.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сумарна 

амплітуда, 

мВ/c 

D < 3 
4,5 ± 3,6 

0,8 ÷ 10,7 

11,9 ± 8,8 

1,9 ÷ 31,3 

t = -3,787 

p = 0,005 

4,9 ± 3,8 

,8 ÷ 10,7 

11,4 ± 8,6 

1,5 ÷ 31,3 

t = -3,790 

p = 0,004 

D > 3 
3,4 ± 3,1 

1,2 ÷ 5,6 

3,3 ± 1,7 

2,1 ÷ 4,5 

t = 0,029 

p = 0,981 

3,4 ± 3,1 

1,2 ÷ 5,6 

3,3 ± 1,7 

2,1 ÷ 4,5 

t = ,029 

p = 0,981 

ANOVA 
F = 0,164 

p = 0,955 

F = 0,847 

p = 0,507 
– 

F = 0,123 

p = 0,973 

F = 0,805 

p = 0,532 
– 

Частота 

сигналів, 

Гц 

0 
122,1 ± 63,6 

33,4 ÷ 201,0 

145,3 ± 105,8 

45,7 ÷ 316,0 

t = -0,636 

p = 0,553 

124,0 ± 17,0 

112,0 ÷ 136,0 

184,0 ± 43,8 

153,0 ÷ 215,0 

t = -3,158 

p = 0,195 

S < 3 
109,9 ± 85,0 

21,0 ÷ 267,0 

184,2 ± 90,4 

80,2 ÷ 375,0 

t = -3,038 

p = 0,014 

98,1 ± 71,9 

21,0 ÷ 267,0 

158,1 ± 89,4 

45,7 ÷ 375,0 

t = -2,281 

p = 0,043 

S > 3 
82,5 ± 69,5 

18,1 ÷ 223,0 

177,4 ± 104,4 

33,7 ÷ 337,0 

t = -3,130 

p = 0,017 

99,3 ± 89,5 

18,1 ÷ 241,0 

187,7 ± 107,9 

33,7 ÷ 337,0 

t = -2,782 

p = 0,027 

D < 3 
114,6 ± 69,3 

27,6 ÷ 209,0 

219,8 ± 90,3 

62,6 ÷ 367,0 

t = -5,199 

p = 0,001 

118,5 ± 69,0 

27,6 ÷ 209,0 

213,1 ± 101,5 

49,5 ÷ 367,0 

t = -4,701 

p = 0,001 

D > 3 
95,3 ± 75,9 

41,6 ÷ 149,0 

99,7 ± 54,2 

61,4 ÷ 138,0 

t = -0,048 

p = 0,970 

95,3 ± 75,9 

41,6 ÷ 149,0 

99,7 ± 54,2 

61,4 ÷ 138,0 

t = -0,048 

p = 0,970 

ANOVA 
F = 0,322 

p = 0,861 

F = 0,949 

p = 0,449 
– 

F = 0,167 

p = 0,953 

F = 0,844 

p = 0,508 
– 

 

2
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Проведено статистичний аналіз параметрів міографічного сигналу під 

час виконання тесту стояння на правій нозі з піднятою до 90 ° і зігнутою в 

коліні лівою ногою (табл. 6.3). Алгоритм аналізу аналогічний наведеному 

вище. Встановлено, що під час виконання даного тесту спостерігається 

збільшення всіх показників сигналу справа, тобто, з боку опорної кінцівки, 

крім випадків з нахилом крижі і таза право на кут, що перевищує 3°. При 

цьому спостерігається переворот рівнів сигналу – сигнал з боку опорної 

кінцівки менше, ніж сигнал з боку піднятою, хоча статистичної різниці 

виявлено не було. Так при нахилі таза вправо більше 3° (D > 3) максимальна 

амплітуда справа склала (84,2 ± 37,9) мВ, зліва – (129,1 ± 47,9) мВ (t = -0.740; 

p = 0,595) ; середня амплітуда справа – (31,3 ± 5,2) мВ, зліва (38,0 ± 8,1) мВ 

(t = -0,722; p = 0,602); сумарна амплітуда справа (2,5 ± 2,0) мВ/с; зліва (5,6 ± 

3,1) мВ/с (t = -0.861; p = 0,547); середня частота справа (76,2 ± 50,6) Гц, зліва 

(142,0 ± 50,9) Гц (t = -0.916; p = 0,528). Аналогічні дані отримані і за умов 

нахилу крижі більше 3°. 

Під час одноопорного тесту стояння на лівій нозі (табл. 6.4) виявлено 

дещо інші закономірності при порівнянні показників m. erector spinae з боку 

опорної і неопорной кінцівок. Встановлено, що у осіб з різним кутом нахилу 

крижі є значущі відмінності параметрів міографічного сигналу справа і зліва 

лише у групи з кутом нахилу крижі менше 3° праворуч. Максимальна 

амплітуда в цій групі склала справа (117,1 ± 58,7) мВ, зліва (189,0 ± 108,5) 

мВ, t = -2,882; p = 0,016; середня амплітуда справа (36,3 ± 9,3) мВ, зліва 

(47,2 ± 16,3) мВ, t = -3,665; p = 0,004; сумарна амплітуда справа (4,9 ± 

3,8) мВ/с, зліва (11,4 ± 8,6) мВ/с, t = -3,790; p = 0,004; середня частота справа 

(118,5 ± 69,0) Гц, зліва (213,1 ± 101,5) Гц. Відмінності середньої частоти 

знайдені в групі з кутом нахилу крижі менше 3° вліво: справа (98,1 ± 

71,9) Гц, зліва (158,1 ± 89,4) Гц, t = -2,281; p = 0,043 і в групі з кутом нахилу 

крижі більше 3° вліво: справа (99,3 ± 89,5) Гц, зліва (187,7 ± 107,9), t = -2,782; 

p = 0,027. 
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Досліджуваним запропонували пройти посилений тест – одноопорне 

стояння з вантажем на стороні піднятою ноги. Результати статистичного 

аналізу одноопорного стояння на правій нозі з вантажем в лівій руці 

представлені в табл. 6.5, а одноопорного стояння на лівій нозі з вантажем в 

правій руці – табл. 6.6. 

У всіх групах під час виконання тесту стояння на правій нозі з 

вантажем (крім групи з нульовим нахилом таза) відзначається статистично 

значуща відмінність параметрів міограми з боку опорної і неопорной 

кінцівок (табл. 6.5). При цьому, як і в тесті з одноопорного стоянням на 

правій нозі, спостерігається збільшення показників з боку неопорной (лівої 

кінцівки), хоча різниця значень не досягає статистичної значущості. 

Для груп з різним кутом нахилу крижі маємо аналогічну тенденцію, 

тобто для груп S < 3, S > 3 і D < 3 спостерігаються відмінності за всіма 

параметрами міограми, а для групи D > 3 – переворот значень. 

Таким чином, для групи S < 3 максимальна амплітуда справа (262,4 ± 

258,3) мВ, зліва (165,0 ± 167,1) мВ, t = 2,565, p = 0,026; середня амплітуда 

справа (52,2 ± 25,6) мВ, зліва (34,3 ± 10,2) мВ, t = 2,518, p = 0,029; сумарна 

амплітуда справа (14,3 ± 14,7) мВ/с, зліва (5,1 ± 5,6) мВ/с, t = 2,255, p = 0,045; 

середня частота справа (222,8 ± 120,2) Гц, зліва (122,7 ± 91,1) Гц, t = 2,520, 

p = 0,028. 

Для групи S > 3 максимальна амплітуда справа (315,8 ± 198,0) мВ, зліва 

(94,2 ± 26,8) мВ, t = 3,372, p = 0,012; середня амплітуда справа (60,9 ± 

22,5) мВ, зліва (32,5 ± 4,7) мВ, t = 3,637, p = 0,008; сумарна амплітуда справа 

(19,0 ± 11,7) мВ/с, зліва (3,0 ± 2,1) мВ/с, t = 3,959, p = 0,005; середня частота 

справа (293,3 ± 68,6) Гц, зліва (89,4 ± 55,0) Гц, t = 8,044, p = 0,001. 

Для групи D < 3 максимальна амплітуда справа (220,9 ± 115,5) мВ, 

зліва (105,3 ± 36,4) мВ, t = 3,446, p = 0,006; середня амплітуда справа (50,0 ± 

16,8) мВ, зліва (32,9 ± 5,4) мВ, t = 3,796, p = 0,004; сумарна амплітуда (13,3 ± 

9,2) мВ/с, зліва (4,0 ± 2,4) мВ/с, t = 3,961, p = 0,003; середня частота справа 

(235,3 ± 109,7) Гц, зліва (116,1 ± 50,1) Гц, t = 4,532, p = 0,001. 



 

 

Таблиця 6.5 

Параметри міографічного сигналу m. еrector spinae в залежності від кута нахилу таза і крижі під час стояння на 

правій нозі (підйом лівої) з вантажем в лівій руці (M ± SD / min ÷ max). 

Параметр D+ 
Кут 

нахилу 

Таз Крижі 

Сторона запису сигналу 
Т-тест 

Сторона запису сигналу 
Т-тест 

D S D S 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Максимальна 

амплітуда, 

мВ 

0 
298,0 ± 213,1 

95,2 ÷ 608,0 

138,0 ± 74,1 

60,2 ÷ 271,0 

t = 1,736 

p = 0,143 

539,0 ± 97,6 

470,0 ÷ 608,0 

131,5 ± 16,3 

120,0 ÷ 143,0 

t = 7,087 

p = 0,089 

S < 3 
298,9 ± 275,7 

82,5 ÷ 968,0 

160,2 ± 179,3 

47,5 ÷ 645,0 

t = 3,751 

p = 0,005 

262,4 ± 258,3 

82,5 ÷ 968,0 

165,0 ± 167,1 

47,5 ÷ 645,0 

t = 2,565 

p = 0,026 

S > 3 
308,5 ± 196,1 

138,0 ÷ 771,0 

97,3 ± 33,5 

49,9 ÷ 165,0 

t = 3,201 

p = 0,015 

315,8 ± 198,0 

138,0 ÷ 771,0 

94,2 ± 26,8 

49,9 ÷ 140,0 

t = 3,372 

p = 0,012 

D < 3 
215,2 ± 116,0 

47,7 ÷ 368,0 

105,1 ± 33,6 

65,0 ÷ 174,0 

t = 2,765 

p = 0,024 

220,9 ± 115,5 

47,7 ÷ 368,0 

105,3 ± 36,4 

60,2 ÷ 174,0 

t = 3,446 

p = 0,006 

D > 3 
120,1 ± 76,2 

66,2 ÷ 174,0 

189,2 ± 169,4 

69,4 ÷ 309,0 

t = -0,398 

p = 0,759 

120,1 ± 76,2 

66,2 ÷ 174,0 

189,2 ± 169,4 

69,4 ÷ 309,0 

t = -,398 

p = 0,759 

ANOVA 
F = 0,562 

p = 0,692 

F = 0,634 

p = 0,642 
– 

F = 1,514 

p = 0,223 

F = 0,819 

p = 0,523 
– 

 2
2
2

 



 

 

Продовження табл. 6.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Середня 

амплітуда, 

мВ 

0 
52,4 ± 22,8 

28,7 ÷ 81,2 

39,2 ± 11,4 

28,0 ÷ 58,8 

t = 1,238 

p = 0,271 

70,8 ± 14,8 

60,3 ÷ 81,2 

37,5 ± 2,6 

35,6 ÷ 39,3 

t = 2,707 

p = 0,225 

S < 3 
57,2 ± 26,6 

30,9 ÷ 112,0 

32,4 ± 7,4 

26,3 ÷ 48,7 

t = 3,789 

p = 0,004 

52,2 ± 25,6 

28,7 ÷ 112,0 

34,3 ± 10,2 

26,3 ÷ 58,8 

t = 2,518 

p = 0,029 

S > 3 
59,9 ± 22,1 

40,5 ÷ 111,0 

32,5 ± 4,7 

27,1 ÷ 42,7 

t = 3,485 

p = 0,010 

60,9 ± 22,5 

40,5 ÷ 111,0 

32,5 ± 4,7 

27,1 ÷ 42,7 

t = 3,637 

p = 0,008 

D < 3 
48,9 ± 15,6 

26,1 ÷ 71,2 

32,2 ± 4,1 

28,1 ÷ 42,0 

t = 3,231 

p = 0,012 

50,0 ± 16,8 

26,1 ÷ 75,0 

32,9 ± 5,4 

28,0 ÷ 44,2 

t = 3,796 

p = 0,004 

D > 3 
36,4 ± 11,9 

28,0 ÷ 44,8 

43,9 ± 21,0 

29,0 ÷ 58,7 

t = -0,320 

p = 0,803 

36,4 ± 11,9 

28,0 ÷ 44,8 

43,9 ± 21,0 

29,0 ÷ 58,7 

t = -0,320 

p = 0,803 

ANOVA 
F = 0,641 

p = 0,638 

F = 1,717 

p = 0,172 
– 

F = 0,951 

p = 0,449 

F = 0,910 

p = 0,471 
– 

Сумарна 

амплітуда, 

мВ/c 

0 
14,8 ± 12,9 

1,4 ÷ 31,5 

7,3 ± 6,5 

0,7 ÷ 18,9 

t = 1,236 

p = 0,271 

23,4 ± 4,9 

19,9 ÷ 26,8 

6,2 ± 1,2 

5,3 ÷ 7,0 

t = 4,000 

p = 0,156 

S < 3 
17,2 ± 15,3 

2,9 ÷ 50,6 

3,8 ± 3,7 

1,0 ÷ 13,4 

t = 3,494 

p = 0,007 

14,3 ± 14,7 

1,4 ÷ 50,6 

5,1 ± 5,6 

1,0 ÷ 18,9 

t = 2,255 

p = 0,045 

S > 3 
18,2 ± 11,7 

8,1 ÷ 45,6 

3,1 ± 2,4 

0,2 ÷ 7,5 

t = 3,622 

p = 0,008 

19,0 ± 11,7 

8,1 ÷ 45,6 

3,0 ± 2,1 

0,2 ÷ 6,5 

t = 3,959 

p = 0,005 

D < 3 
12,2 ± 7,3 

0,9 ÷ 22,2 

3,8 ± 1,5 

2,3 ÷ 7,3 

t = 3,540 

p = 0,008 

13,3 ± 9,2 

0,9 ÷ 31,5 

4,0 ± 2,4 

0,7 ÷ 9,6 

t = 3,961 

p = 0,003 

2
2
3

 



 

 

Продовження табл. 6.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сумарна 

амплітуда, 

мВ/c 

D > 3 
6,4 ± 7,0 

1,4 ÷ 11,3 

9,1 ± 9,8 

2,1 ÷ 16,0 

t = -0,227 

p = 0,858 

6,4 ± 7,0 

1,4 ÷ 11,3 

9,1 ± 9,8 

2,1 ÷ 16,0 

t = -0,227 

p = 0,858 

ANOVA 
F = 0,600 

p = 0,666 

F = 1,737 

p = 0,168 
– 

F = 0,796 

p = 0,537 

F = 0,991 

p = 0,428 
– 

Частота 

сигналів, Гц 

0 
233,1 ± 146,2 

49,7 ÷ 420,0 

162,6 ± 104,0 

24,1 ÷ 322,0 

t = 0,977 

p = 0,373 

330,0 ± 0,0 

330,0 ÷ 330,0 

163,0 ± 19,8 

149,0 ÷ 177, 

t = 11,929 

p = 0,053 

S < 3 
255,7 ± 113,7 

94,2 ÷ 450,0 

104,2 ± 70,6 

36,2 ÷ 275,0 

t = 6,985 

p = 0,001 

222,8 ± 120,2 

49,7 ÷ 450,0 

122,7 ± 91,1 

36,2 ÷ 322,0 

t = 2,520 

p = 0,028 

S > 3 
285,4 ± 70,2 

200,0 ÷ 410,0 

92,3 ± 59,3 

4,5 ÷ 176,0 

t = 6,409 

p = 0,001 

293,3 ± 68,6 

200,0 ÷ 410,0 

89,4 ± 55,0 

4,5 ÷ 153,0 

t = 8,044 

p = 0,001 

D < 3 
225,5 ± 97,6 

33,3 ÷ 312,0 

115,0 ± 27,9 

76,2 ÷ 174,0 

t = 3,580 

p = 0,007 

235,3 ± 109,7 

33,3 ÷ 420,0 

116,1 ± 50,1 

24,1 ÷ 218,0 

t = 4,532 

p = 0,001 

D > 3 
151,4 ± 143,7 

49,8 ÷ 253,0 

172,1 ± 142,8 

71,1 ÷ 273,0 

t = -0,102 

p = 0,935 

151,4 ± 143,7 

49,8 ÷ 253,0 

172,1 ± 142,8 

71,1 ÷ 273,0 

t = -0,102 

p = 0,935 

ANOVA 
F = 0,762 

p = 0,559 

F = 1,250 

p = 0,311 
– 

F = 1,296 

p = 0,294 

F = 0,792 

p = 0,540 
– 

 

2
2
4

 



 

 

Таблиця 6.6 

Параметри міографічного сигналу m. еrector spinae в залежності від кута нахилу таза і крижі під час стояння на 

лівій нозі (підйом правої) з вантажем в правій руці (M ± SD / min ÷ max) 

Параметр S+ 
Кут 

нахилу 

Таз Крижі 

Сторона запису сигналу 
Т-тест 

Сторона запису сигналу 
Т-тест 

D S D S 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Максимальна 

амплітуда, 

мВ 

0 
137,8 ± 71,0 

77,4 ÷ 249,0 

251,0 ± 132,5 

91,9 ÷ 445,0 

t = -2,643 

p = 0,046 

154,0 ± 67,9 

106,0 ÷ 202,0 

370,0 ± 106,1 

295,0 ÷ 445,0 

t = -8,000 

p = 0,079 

S < 3 
108,9 ± 48,2 

44,5 ÷ 214,0 

268,4 ± 138,0 

74,8 ÷ 539,0 

t = -4,026 

p = 0,003 

95,0 ± 29,3 

44,5 ÷ 133,0 

244,4 ± 133,8 

74,8 ÷ 539,0 

t = -4,267 

p = 0,001 

S > 3 
113,0 ± 69,0 

58,8 ÷ 272,0 

253,5 ± 137,4 

74,1 ÷ 457,0 

t = -3,846 

p = 0,006 

126,1 ± 77,6 

58,8 ÷ 272,0 

266,8 ± 137,7 

74,1 ÷ 457,0 

t = -3,852 

p = 0,006 

D < 3 
108,4 ± 73,9 

33,3 ÷ 269,0 

196,2 ± 98,2 

49,8 ÷ 360,0 

t = -4,325 

p = 0,003 

121,7 ± 78,5 

33,3 ÷ 269,0 

197,9 ± 97,9 

49,8 ÷ 360,0 

t = -4,099 

p = 0,002 

D > 3 
202,0 ± 94,8 

135,0 ÷ 269,0 

137,5 ± 7,8 

132,0 ÷ 143,0 

t = 0,890 

p = 0,537 

202,0 ± 94,8 

135,0 ÷ 269,0 

137,5 ± 7,8 

132,0 ÷ 143,0 

t = 0,890 

p = 0,537 

ANOVA 
F = 1,032 

p = 0,407 

F = 0,767 

p = 0,555 
– 

F = 1,397 

p = 0,259 

F = 1,368 

p = 0,268 
– 

 

2
2
5

 



 

 

Продовження табл. 6.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Середня 

амплітуда, 

мВ 

0 
34,9 ± 9,5 

28,9 ÷ 54,0 

48,8 ± 15,2 

30,0 ÷ 69,6 

t = -2,016 

p = 0,100 

32,8 ± ,3 

32,6 ÷ 33,0 

59,7 ± 14,0 

49,8 ÷ 69,6 

t = -2,663 

p = 0,229 

S < 3 
33,3 ± 7,4 

26,1 ÷ 51,7 

56,1 ± 18,3 

30,7 ÷ 85,6 

t = -4,451 

p = 0,002 

31,4 ± 3,7 

26,1 ÷ 37,7 

53,1 ± 17,7 

30,7 ÷ 85,6 

t = -4,680 

p = 0,001 

S > 3 
31,4 ± 4,2 

27,7 ÷ 38,7 

53,1 ± 17,8 

31,1 ÷ 75,5 

t = -3,472 

p = 0,010 

33,2 ± 8,3 

27,7 ÷ 51,7 

55,1 ± 18,1 

31,1 ÷ 75,5 

t = -3,524 

p = 0,010 

D < 3 
34,0 ± 9,4 

25,0 ÷ 53,3 

49,4 ± 14,7 

28,7 ÷ 74,3 

t = -4,778 

p = 0,001 

35,6 ± 10,4 

25,0 ÷ 54,0 

47,8 ± 14,4 

28,7 ÷ 74,3 

t = -3,659 

p = 0,004 

D > 3 
49,1 ± 22,3 

33,3 ÷ 64,8 

35,9 ± 2,5 

34,1 ÷ 37,7 

t = 0,749 

p = 0,591 

49,1 ± 22,3 

33,3 ÷ 64,8 

35,9 ± 2,5 

34,1 ÷ 37,7 

t = 0,749 

p = 0,591 

ANOVA 
F = 1,721 

p = 0,171 

F = 0,742 

p = 0,571 
– 

F = 1,933 

p = 0,131 

F = 0,843 

p = 0,509 
– 

Сумарна 

амплітуда, 

мВ/c 

0 
4,6 ± 3,9 

1,5 ÷ 11,2 

12,8 ± 8,0 

2,2 ÷ 20,7 

t = -3,030 

p = 0,029 

5,6 ± 2,3 

4,0 ÷ 7,2 

15,9 ± 6,9 

11,0 ÷ 20,7 

t = -3,154 

p = 0,195 

S < 3 
4,0 ± 3,7 

0,4 ÷ 13,2 

17,0 ± 10,8 

3,2 ÷ 33,3 

t = -4,156 

p = 0,002 

3,0 ± 1,9 

0,4 ÷ 5,9 

15,4 ± 10,6 

3,2 ÷ 33,3 

t = -4,419 

p = 0,001 

S > 3 
2,8 ± 2,4 

0,7 ÷ 7,5 

15,0 ± 10,4 

3,2 ÷ 28,9 

t = -3,271 

p = 0,014 

3,8 ± 4,4 

0,7 ÷ 13,2 

16,4 ± 10,3 

3,2 ÷ 28,9 

t = -3,450 

p = 0,011 2
2
6

 



 

 

Продовження табл. 6.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сумарна 

амплітуда, 

мВ/c 

D < 3 
3,7 ± 3,7 

0,1 ÷ 11,2 

12,2 ± 8,1 

0,1 ÷ 23,7 

t = -3,964 

p = 0,004 

4,2 ± 4,1 

0,1 ÷ 11,2 

11,8 ± 8,1 

0,1 ÷ 23,7 

t = -4,040 

p = 0,002 

D > 3 
14,0 ± 9,3 

7,4 ÷ 20,5 

5,7 ± 3,2 

3,4 ÷ 7,9 

t = 0,943 

p = 0,519 

14,0 ± 9,3 

7,4 ÷ 20,5 

5,7 ± 3,2 

3,4 ÷ 7,9 

t = 0,943 

p = 0,519 

ANOVA 
F = 3,609 

p = 0,016 

F = 0,775 

p = 0,550 
– 

F = 3,732 

p = 0,014 

F = 0,748 

p = 0,567 
– 

Частота 

сигналів, Гц 

0 
119,6 ± 77,6 

50,8 ÷ 220,0 

237,1 ± 110,8 

72,3 ÷ 345,0 

t = -3,302 

p = 0,021 

170,5 ± 70,0 

121,0 ÷ 220,0 

259,0 ± 53,7 

221,0 ÷ 297,0 

t = -7,696 

p = 0,082 

S < 3 
107,3 ± 70,8 

15,0 ÷ 256,0 

274,2 ± 103,2 

105,0 ÷ 402,0 

t = -6,045 

p = 0,000 

89,8 ± 48,0 

15,0 ÷ 168,0 

259,9 ± 104,2 

105,0 ÷ 402,0 

t = -6,639 

p = 0,001 

S > 3 
83,3 ± 59,0 

23,8 ÷ 195,0 

249,9 ± 114,4 

104,0 ÷ 397,0 

t = -3,957 

p = 0,005 

97,4 ± 83,7 

23,8 ÷ 256,0 

264,3 ± 113,8 

104,0 ÷ 397,0 

t = -3,972 

p = 0,005 

D < 3 
92,5 ± 71,8 

2,8 ÷ 210,0 

217,7 ± 126,3 

3,0 ÷ 338,0 

t = -3,324 

p = 0,010 

99,2 ± 74,7 

2,8 ÷ 210,0 

215,6 ± 127,9 

3,0 ÷ 340,0 

t = -3,646 

p = 0,004 

D > 3 
268,5 ± 67,2 

221,0 ÷ 316,0 

154,6 ± 78,3 

99,2 ÷ 210,0 

t = 1,107 

p = 0,468 

268,5 ± 67,2 

221,0 ÷ 316,0 

154,6 ± 78,3 

99,2 ÷ 210,0 

t = 1,107 

p = 0,468 

ANOVA 
F = 3,065 

p = 0,031 

F = 0,619 

p = 0,653 
– 

F = 3,492 

p = 0,019 

F = 0,613 

p = 0,657 

– 

 

2
2
7
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Під час виконання тесту «стоячи на лівій нозі з вантажем» відмінності 

рівнів міографічного сигналу при різних кутах нахилу компонентів системи 

«крижі-таз» були відзначені в трьох групах S < 3, S > 3 і D < 3 (табл. 6.6). 

Важливо відзначити, що і в групі D > 3 спостерігається посилення значень на 

неопорной стороні. Під час аналізу даного тесту вперше відзначено 

статистично значущу різницю у рівні максимальної амплітуди (праворуч 

(137,8 ± 71,0) мВ, зліва (251,0 ± 132,5) мВ, t = 2,643, p = 0,046); сумарної 

амплітуди (праворуч (4,6 ± 3,9) мВ/с, зліва (12,8 ± 8,0) мВ/с, t = 3,030, p = 

0,029) і середньої частоти (праворуч (119,6 ± 77 , 6) Гц, зліва (237,1 ± 110,8) 

Гц, t = 3,302, p = 0,021) для осіб з нульовим нахилом таза. 

Порівняно активність контрлатеральних м'язів за умови одноопорного 

стояння для оцінки симетричності їх активності (табл. 6.7). Однак, не 

виявлено статистично значущих відмінностей в активності m. erector spinae 

на стороні опорної кінцівки і піднятою кінцівки. Аналогічні результати 

отримані для груп з різним нахилом крижі та тазу у всіх навантажувальних 

тестах.  

Виявлено такі особливості прояву активності m. erector spinae в різних 

умовах. За умов двохопорного стояння з боку правого м'яза максимальна 

активність по всіх параметрах відзначається при нахилі компонентів «крижі – 

таз» вліво, і з лівої – навпаки, якщо нахил крижі і таза вправо. Ця різниця 

збільшується зі збільшенням нахилу компонентів. Під час стояння на одній 

нозі активність м'яза зростає з контрлатерального боку зі збільшенням кута 

нахилу компонентів таза. Під час виконання навантажувального тесту 

активність м'яза з контрлатерального боку зростає сильніше, аж до 

статистично значимого рівня, якщо нахил крижі і таза маніфестує в сторону 

опорної кінцівки. За умов, коли виявлені ознаки нахилу крижі і таза на 

стороні піднятою кінцівки активність м'язів переважає з боку опорної 

кінцівки і зростає зі збільшенням ступеня нахилу. Під час виконання тесту з 

навантаженням активність м'язів на стороні опорної кінцівки виражена ще 

більше. 
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У волонтерів з різними кутами нахилу таза і крижі також виконано 

міографічне дослідження м'язів gluteus medius з двох сторін. Перший тест 

проводили під час двохопорного стояння (рис. 6.1, табл. 6.8.). 

 

Таз Крижі 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

 
д 

 
е 

 
ж 

 
з 

Рис. 6.1. Діаграма рівня міографічного сигналу m. gluteus medius: а, б) 

максимальна амплітуда; в, г) середня амплітуда; д, е) сумарна амплітуда; ж, 

з) частота. 



 

 

Таблиця 6.7 

Результати порівняння параметрів міографічного сигналу m. еrector spinae в залежності від кута нахилу таза за 

умов одноопорного стояння 

Параметр 

міографічного сигналу 
Пара порівняння Кут нахилу таза 

Різниця середніх 

М ± SD 
Т-тест парних порівнянь 

1 2 3 4 5 

Максимальна 

амплітуда, мВ 

Опорна права / 

опорна ліва 

0 30,5 ± 69,7 t = 1,073; р = 0,332 

S < 3 10,9 ± 50,9 t = 0,677; p = 0,516 

S > 3 26,23 ± 54,7 t = 1,358; p = 0,217 

D < 3 -21,9 ± 79,7 t = -0,824; p = 0,434 

D > 3 -6,6 ± 29,7 t = -0,314; p = 0,806 

Неопорна права / 

неопорна ліва 

0 14,9 ± 69,7 t = 0,526; p = 0,621 

S < 3 -9,1 ± 56,8 t = -0,506; p = 0,625 

S > 3 -34,5 ± 102,9 t = -0,947; p = 0,375 

D < 3 11,8 ± 41,6 t = 0,848; p = 0,421 

D > 3 -37,4 ± 14,9 t = -3,528; p = 0,176 

Середня амплітуда, мВ 
Опорна права / 

опорна ліва 

0 5,9 ± 8,8 t = 1,648; p = 0,160 

S < 3 2,5 ± 9,4 t = 0,860; p = 0,412 

S > 3 2,3 ± 6,23 t = 1,013; p = 0,345 

D < 3 -4,9 ± 11,4 t = -1,29; p = 0,230 

D > 3 -1,7 ± 5,9 t = -0,405; p = 0,755 

2
3
0

 



 

 

Продовження табл. 6.7 

1 2 3 4 5 

Середня амплітуда, мВ 
Неопорна права / 

неопорна ліва 

0 -3,2 ± 7,23 t = -1,072; p = 0,333 

S < 3 -1,7 ± 4,9 t = -1,093; p = 0,303 

S > 3 -2,2 ± 9,1 t = -0,689; p = 0,513 

D < 3 -1,4 ± 4,5 t = -0,917; p = 0,386 

D > 3 4,7 ± 1,6 t = 4,273; p = 0,146 

Сумарна амплітуда, 

мВ/с 

Опорна права / 

опорна ліва 

0 2,3 ± 3,3 t = 1,659; p = 0,158 

S < 3 1,1 ± 4,8 t = 0,689; p = 0,508 

S > 3 1,2 ± 2,7 t = 1,252; p = 0,251 

D < 3 -3,0 ± 6,3 t = -1,441; p = 0,187 

D > 3 -0,8 ± 0,3 t = -4,000; p = 0,156 

Неопорна права / 

неопорна ліва 

0 2,9 ± 7,9 t = 0,901; p = 0,409 

S < 3 -1,1 ± 2,8 t = -1,267; p = 0,237 

S > 3 -0,5 ± 2,78 t = -0,481; p = 0,645 

D < 3 -0,5 ± 2,2 t = -0,611; p = 0,558 

Середня частота, Гц 
Опорна права / 

опорна ліва 

0 23,6 ± 40,7 t = 1,416; p = 0,216 

S < 3 -7,6 ± 40,3 t = -0,598; p = 0,565 

S > 3 24,3 ± 53,4 t = 1,288; p = 0,239 

D < 3 -25,8 ± 45,7 t = -1,695; p = 0,128 

D > 3 1,7 ± 45,3 t = 0,113; p = 0,912 

 2
3
1

 



 

 

Продовження табл. 6.7 

1 2 3 4 5 

Середня частота, Гц 
Неопорна права / 

неопорна ліва 

0 98,1 ± 246,7 t = 0,974; p = 0,375 

S < 3 -20,6 ± 60,2 t = -1,081; p = 0,308 

S > 3 2,1 ± 30,0 t = 0,200; p = 0,847 

D < 3 -23,5 ± 3,5 t = -9,400; p = 0,067 

D > 3 46,7 ± 25,0 t = 2,638; p = 0,231 

 

Таблиця 6.8 

Параметри міографічного сигналу m. gluteus medius у волонтерів в залежності від кута нахилу таза і крижі за 

умови двохопорного стояння (M ± SD / min ÷ max) 

Параметр 

SP 

Кут 

нахилу 

Таз Крижі 

Сторона запису сигналу 
Т-тест 

Сторона запису сигналу 
Т-тест 

D S D S 

1 2 3 4 5 6 7 8 

MaxA, мВ 

0 
161,7 ± 107,3 

38,5 ÷ 321,0 

127,6 ± 117,5 

23,0 ÷ 348,0 

t = 0,884 

p = 0,417 

283,0 ± 53,7 

245,0 ÷ 321,0 

243,0 ± 148,5 

138,0 ÷ 348,0 

t = 0,280 

p = 0,826 

S < 3 
49,3 ± 39,6 

9,7 ÷ 123,0 

87,4 ± 74,8 

12,8 ÷ 217,0 

t = -2,359 

p = 0,043 

64,5 ± 50,6 

9,7 ÷ 178,0 

87,4 ± 69,1 

12,8 ÷ 217,0 

t = -1,317 

p = 0,215 

S > 3 
72,2 ± 86,6 

19,6 ÷ 283,0 

114,5 ± 154,3 

18,0 ÷ 461,0 

t = -1,479 

p = 0,183 

68,9 ± 87,9 

19,6 ÷ 283,0 

109,8 ± 155,5 

18,0 ÷ 461,0 

t = -1,428 

p = 0,196 

2
3
2

 



 

 

Продовження табл. 6.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 

MaxA, мВ 

D < 3 
56,3 ± 41,1 

17,8 ÷ 129,0 

85,3 ± 160,3 

13,0 ÷ 510,0 

t = -0,627 

p = 0,548 

59,7 ± 40,9 

17,8 ÷ 129,0 

82,7 ± 145,1 

13,0 ÷ 510,0 

t = -0,612 

p = 0,554 

D > 3 
146,1 ± 171,0 

25,1 ÷ 267,0 

108,4 ± 91,4 

43,7 ÷ 173,0 

t = 0,670 

p = 0,624 

146,1 ± 171,0 

25,1 ÷ 267,0 

108,4 ± 91,4 

43,7 ÷ 173,0 

t = 0,670 

p = 0,624 

ANOVA 
F = 2,864 

p = 0,040 

F = 0,148 

p = 0,963 
– 

F = 5,694 

p = 0,002 

F = 0,761 

p = 0,559 
– 

Amean, 

мВ/с 

0 
42,8 ± 13,6 

29,2 ÷ 63,8 

38,9 ± 23,4 

15,8 ÷ 81,8 

t = 0,516 

p = 0,628 

58,3 ± 7,8 

52,8 ÷ 63,8 

61,7 ± 28,5 

41,5 ÷ 81,8 

t = -0,131 

p = 0,917 

S < 3 
17,2 ± 15,2 

0,0 ÷ 33,8 

27,3 ± 20,7 

0,0 ÷ 56,6 

t = -2,250 

p = 0,051 

21,1 ± 16,3 

,0 ÷ 44,5 

27,9 ± 19,1 

,0 ÷ 56,6 

t = -1,576 

p = 0,143 

S > 3 
17,1 ± 20,4 

0,0 ÷ 54,8 

24,5 ± 25,4 

0,0 ÷ 59,9 

t = -1,167 

p = 0,282 

16,1 ± 19,9 

0,0 ÷ 54,8 

23,5 ± 25,1 

,0 ÷ 59,9 

t = -1,178 

p = 0,277 

D < 3 
23,1 ± 10,8 

0,0 ÷ 39,7 

23,3 ± 32,3 

0,0 ÷ 101,0 

t = -0,021 

p = 0,984 

24,9 ± 10,6 

,0 ÷ 39,7 

24,1 ± 29,4 

,0 ÷ 101,0 

t = 0,120 

p = 0,907 

D > 3 
37,7 ± 25,5 

19,7 ÷ 55,7 

35,1 ± 13,2 

25,7 ÷ 44,4 

t = 0,306 

p = 0,811 

37,7 ± 25,5 

19,7 ÷ 55,7 

35,1 ± 13,2 

25,7 ÷ 44,4 

t = 0,306 

p = 0,811 

ANOVA 
F = 3,341 

p = 0,022 

F = 0,431 

p = 0,785 
– 

F = 3,325 

p = 0,023 

F = 1,119 

p = 0,366 
– 

 

 2
3
3

 



 

 

Продовження табл. 6.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Asum, мВ/c 

0 
6,1 ± 4,7 

0,0 ÷ 10,8 

5,8 ± 7,3 

0,0 ÷ 19,9 

t = 0,106 

p = 0,919 

10,1 ± 1,1 

9,3 ÷ 10,8 

12,3 ± 10,8 

4,6 ÷ 19,9 

t = -0,262 

p = 0,837 

S < 3 
0,9 ± 1,4 

0,0 ÷ 3,3 

2,5 ± 4,0 

0,0 ÷ 11,0 

t = -1,787 

p = 0,108 

1,8 ± 3,0 

0,0 ÷ 10,4 

2,7 ± 3,6 

0,0 ÷ 11,0 

t = -0,932 

p = 0,371 

S > 3 
1,0 ± 2,2 

0,0 ÷ 6,3 

2,9 ± 5,2 

0,0 ÷ 15,0 

t = -1,039 

p = 0,334 

0,9 ± 2,2 

0,0 ÷ 6,3 

2,5 ± 5,3 

0,0 ÷ 15,0 

t = -0,863 

p = 0,417 

D < 3 
0,6 ± 1,1 

0,0 ÷ 3,4 

2,5 ± 7,4 

0,0 ÷ 22,3 

t = -0,881 

p = 0,404 

0,9 ± 1,6 

0,0 ÷ 4,5 

2,6 ± 6,8 

0,0 ÷ 22,3 

t = -0,955 

p = 0,362 

D > 3 
5,4 ± 7,6 

0,0 ÷ 10,7 

3,1 ± 4,0 

0,3 ÷ 5,9 

t = 0,882 

p = 0,540 

5,4 ± 7,6 

0,0 ÷ 10,7 

3,1 ± 4,0 

0,3 ÷ 5,9 

t = 0,882 

p = 0,540 

ANOVA 
F = 5,186 

p = 0,003 

F = 0,362 

p = 0,833 
– 

F = 6,101 

p = 0,001 

F = 1,411 

p = 0,254 
– 

Fmean, Гц 

0 
125,5 ± 86,4 

1,3 ÷ 233,0 

105,2 ± 93,4 

0,2 ÷ 244,0 

t = 0,816 

p = 0,451 

172,5 ± 4,9 

169,0 ÷ 176,0 

177,5 ± 94,0 

111,0 ÷ 244,0 

t = -0,079 

p = 0,950 

S < 3 
27,3 ± 40,6 

0,0 ÷ 101,0 

53,1 ± 77,5 

0,0 ÷ 194,0 

t = -1,752 

p = 0,114 

47,9 ± 68,6 

0,0 ÷ 233,0 

62,3 ± 74,2 

0,0 ÷ 194,0 

t = -0,820 

p = 0,430 

S > 3 
22,7 ± 40,3 

0,0 ÷ 116,0 

53,1 ± 88,2 

0,0 ÷ 253,0 

t = -1,082 

p = 0,315 

20,1 ± 41,1 

0,0 ÷ 116,0 

42,6 ± 88,8 

,0 ÷ 253,0 

t = -0,808 

p = 0,446 

 

2
3
4

 



 

 

 

Продовження табл. 6.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Fmean, Гц 

D < 3 
19,0 ± 29,3 

0,0 ÷ 85,8 

26,1 ± 72,8 

0,0 ÷ 220,0 

t = -0,429 

p = 0,679 

27,1 ± 42,1 

0,0 ÷ 125,0 

34,5 ± 74,9 

0,0 ÷ 220,0 

t = -0,553 

p = 0,592 

D > 3 
96,2 ± 135,5 

0,4 ÷ 192,0 

72,6 ± 85,4 

12,2 ÷ 133,0 

t = 0,667 

p = 0,626 

96,2 ± 135,5 

0,4 ÷ 192,0 

72,6 ± 85,4 

12,2 ÷ 133,0 

t = 0,667 

p = 0,626 

ANOVA 
F = 4,839 

p = 0,004 

F = 0,865 

p = 0,496 
– 

F = 3,487 

p = 0,019 

F = 1,479 

p = 0,233 
– 

 

2
3
5
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Відзначимо, що не було виявлено статистичних відмінностей в 

параметрах міографічного сигналу для всіх величин кута нахилу, крім нахилу 

таза вліво до 3° (S < 3), для параметрів максимальної амплітуди (MaxA, мВ) 

праворуч (49,3 ± 39,6) мВ, зліва (87,4 ± 74,8) мВ; t = -2.359, p = 0,043 

(табл. 6.8). Значення всіх параметрів міографічного сигналу на стороні 

нахилу виявлено вищим у волонтерів без викривлення, хоча різниця не 

досягала статистичних відмінностей. За даними однофакторного 

дисперсійного аналізу (ANOVA) було виявлено статистично значущі 

відмінності параметрів міографічного сигналу з правого боку для всіх 

аналізованих компонентів системи «крижі – таз». З помилкою, що не 

перевищує 5 % (α = 0,05) значення параметрів міографічного сигналу у 

волонтерів без нахилу таза або крижі були більше, ніж аналогічні параметри 

у волонтерів з наявністю нахилів цих компонентів. 

За умов двохопорного стояння та нахилу тазу вліво (S < 3) 

відзначається збільшення максимальної амплітуди зліва (MaxA, мВ) до 

(87,4 ± 74,8) мВ, що майже в два рази більше, ніж справа (49,3 ± 39,6) мВ. 

Така ж тенденція зберігається за умови збільшенні кута нахилу S > 3 зліва 

MaxA (114,5 ± 154,3) мВ, а праворуч (72,2 ± 86,6) мВ. За умови нахилу таза 

праворуч з кутом нахилу S > 3 спостерігається значне збільшення MaxA до 

(146,1 ± 171,0) мВ справа, а зліва до (108,4 ± 91,4) мВ. Така ж тенденція 

зберігається і за умови нахилу крижі. 

Під час нахилу тазу вліво сумарна амплітуда (Аsum) m. gluteus medius 

(S < 3) стає майже в три рази більшою, ніж справа ((2,5 ± 4,0) мВ/c та (0,9 ± 

1,4) мВ/c відповідно). Така ж тенденція зберігається за умови збільшення 

кута нахилу таза (S > 3). Під час нахилу тазу вправо, лише для D > 3, 

відзначається зростання сумарної амплітуди справа майже в два рази, ніж 

зліва ((5,4 ± 7,6 мВ/c) та (3,1 ± 4,0) мВ/c відповідно). В групах з нахилом 

крижі виявлено аналогічну тенденцію збільшення сумарної амплітуди Аsum 

на стороні нахилу зі збільшенням кута нахилу. 

Проаналізувавши середню частоту скорочень виявили, що зі 
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збільшенням кута нахилу таза вліво (S < 3) збільшується середня частота 

скорочень зліва ((53,1 ± 77,5) Гц) майже в два рази більше, ніж справа 

((27,3 ± 40, 6) Гц). За умов збільшенні нахилу таза вправо (D > 3) збільшення 

середньої частоти скорочень справа доходить до (96,2 ± 135,5) Гц, що в 1,5 

рази більше, ніж зліва (72,6 ± 85,4) Гц. Така ж тенденція збільшення 

середньої частоти скорочень на стороні нахилу зі збільшенням кута нахилу 

зберігається в групах з нахилом крижі. 

Аналіз результатів міографічного дослідження під час проведення 

тесту стояння на правій нозі представлено у табл. 6.9.  

Рівень параметрів міограми з боку опорної кінцівки перевищував 

рівень параметрів з боку піднятої ноги. Виявлено, що статистично значущо 

сигнал відрізнявся по параметру максимальної амплітуди. Вираженішими 

виявилися результати аналізу даних міографічного дослідження під час 

виконання тесту стояння на лівій нозі (табл 6.10).  

За умови стоянні на лівій нозі на опорній стороні спостерігається різке 

зростання рівня всіх параметрів міографічного сигналу порівняно з 

неопорной стороною, аж до статистичного значущої відмінності (табл. 6.11). 

При цьому значне зниження активності м'язи з боку неопорной кінцівки 

(правої) встановлено лише у волонтерів без нахилу тазо-крижового 

компонента, у яких рівень активності м'язів з обох сторін залишається 

статистично значимо більшим в порівнянні з волонтерами з наявністю 

нахилу таза або крижі (табл. 6.12). 

Якщо порівняти параметри міограми опорної і неопорной кінцівок 

(табл. 6.11, 6.12), то можна відзначити, що у волонтерів з нахилом таза і 

крижі спостерігаються статистично значущі відмінності амплітудних 

параметрів (середня і сумарна) на стороні опорної кінцівки. При цьому у 

волонтерів без наявності нахилу тазо-крижового комплексу і його 

компонента рівень сигналу статистично не відрізняється. За частотним 

параметрами значущих відмінностей не виявлено.  

 



 

 

Таблиця 6.9 

Параметри міографічного сигналу m. gluteus medius у волонтерів в залежності від кута нахилу таза і крижі під час 

стояння на правій нозі (M ± SD / min ÷ max) 

Параметр 

SP 
Кут нахилу 

Таз Крижі 

Сторона запису сигналу 
Т-тест 

Сторона запису сигналу 
Т-тест 

D S D S 

1 2 3 4 5 6 7 8 

MaxA, 

мВ 

0 
453,5 ± 218,3 

120,0 ÷ 671,0 

112,2 ± 49,5 

66,1 ÷ 174,0 

t = 3,461 

p = 0,018 

538,0 ± 161,2 

424,0 ÷ 652,0 

153,5 ± 29,0 

133,0 ÷ 174,0 

t = 2,859 

p = 0,214 

S < 3 
267,6 ± 211,0 

59,5 ÷ 812,0 

82,1 ± 48,1 

35,2 ÷ 171,0 

t = 2,822 

p = 0,020 

287,4 ± 211,0 

59,5 ÷ 812,0 

100,4 ± 66,1 

35,2 ÷ 240,0 

t = 3,207 

p = 0,008 

S > 3 
479,4 ± 426,8 

96,0 ÷ 1460,0 

109,3 ± 81,7 

25,7 ÷ 240,0 

t = 2,712 

p = 0,030 

433,9 ± 437,7 

96,0 ÷ 1460,0 

89,7 ± 62,4 

25,7 ÷ 202,0 

t = 2,449 

p = 0,044 

D < 3 
242,2 ± 144,5 

54,3 ÷ 495,0 

89,9 ± 98,0 

28,3 ÷ 336,0 

t = 2,239 

p = 0,055 

310,6 ± 200,9 

54,3 ÷ 671,0 

86,2 ± 88,1 

28,3 ÷ 336,0 

t = 3,047 

p = 0,012 

D > 3 
458,0 ± 332,3 

223,0 ÷ 693,0 

89,8 ± 35,6 

64,6 ÷ 115,0 

t = 2,755 

p = 0,030 

458,0 ± 332,3 

223,0 ÷ 693,0 

89,8 ± 35,6 

64,6 ÷ 115,0 

t = 2,755 

p = 0,030 

ANOVA 
F = 1,348 

p = 0,275 

F = 0,253 

p = 0,905 
– 

F = 0,678 

p = 0,613 

F = 0,402 

p = 0,806 
– 

 2
3
8

 



 

 

Продовження табл. 6.9 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Amean, 

мВ/с 

0 
34,2 ± 3,6 

29,0 ÷ 38,9 

36,6 ± 9,1 

28,2 ÷ 48,0 

t = -0,583 

p = 0,585 

35,6 ± 4,7 

32,3 ÷ 38,9 

43,5 ± 6,4 

38,9 ÷ 48,0 

t = -1,000 

p = 0,500 

S < 3 
32,3 ± 7,6 

26,5 ÷ 52,2 

29,4 ± 5,8 

19,3 ÷ 40,0 

t = 0,945 

p = 0,369 

32,9 ± 7,4 

26,5 ÷ 52,2 

32,6 ± 9,3 

19,3 ÷ 51,5 

t = 0,121 

p = 0,906 

S > 3 
32,8 ± 4,8 

27,4 ÷ 41,3 

28,1 ± 14,4 

0,0 ÷ 51,5 

t = 1,187 

p = 0,274 

31,4 ± 3,4 

27,4 ÷ 37,6 

25,6 ± 11,0 

,0 ÷ 36,2 

t = 1,709 

p = 0,131 

D < 3 
33,6 ± 5,0 

28,5 ÷ 43,0 

27,5 ± 8,3 

17,2 ÷ 41,4 

t = 1,936 

p = 0,089 

34,1 ± 4,6 

28,5 ÷ 43,0 

27,7 ± 7,5 

17,2 ÷ 41,4 

t = 2,504 

p = 0,031 

D > 3 
38,0 ± 8,1 

32,3 ÷ 43,7 

29,9 ± 1,6 

28,7 ÷ 31,0 

t = 1,791 

p = 0,324 

38,0 ± 8,1 

32,3 ÷ 43,7 

29,9 ± 1,6 

28,7 ÷ 31,0 

t = 1,791 

p = 0,324 

ANOVA 
F = 0,463 

p = 0,762 

F = 0,964 

p = 0,442 
– 

F = 0,701 

p = 0,597 

F = 2,045 

p = 0,113 
– 

Asum, 

мВ/c 

0 
7,9 ± 10,6 

2,1 ÷ 29,2 

4,8 ± 3,8 

0,8 ÷ 9,2 

t = 0,597 

p = 0,576 

5,0 ± 2,2 

3,4 ÷ 6,5 

7,5 ± 1,8 

6,2 ÷ 8,8 

t = -0,895 

p = 0,535 

S < 3 
3,3 ± 3,1 

0,4 ÷ 10,7 

1,1 ± 1,6 

0,0 ÷ 5,0 

t = 2,272 

p = 0,049 

3,5 ± 2,9 

0,4 ÷ 10,7 

2,1 ± 3,0 

0,0 ÷ 9,2 

t = 1,305 

p = 0,218 

S > 3 
2,9 ± 2,5 

0,2 ÷ 6,6 

1,8 ± 2,2 

0,0 ÷ 5,7 

t = 1,478 

p = 0,183 

2,5 ± 2,1 

0,2 ÷ 6,6 

1,5 ± 1,7 

0,0 ÷ 4,5 

t = 1,260 

p = 0,248 

 

 2
3
9

 



 

 

Продовження табл. 6.9 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Asum, 

мВ/c 

D < 3 
4,0 ± 1,9 

0,9 ÷ 7,0 

1,7 ± 2,6 

0,0 ÷ 7,5 

t = 2,110 

p = 0,068 

6,2 ± 7,8 

0,9 ÷ 29,2 

1,6 ± 2,3 

0,0 ÷ 7,5 

t = 1,815 

p = 0,100 

D > 3 
5,6 ± 3,1 

3,4 ÷ 7,8 

0,9 ± 0,4 

0,6 ÷ 1,1 

t = 1,939 

p = 0,303 

5,6 ± 3,1 

3,4 ÷ 7,8 

0,9 ± 0,4 

0,6 ÷ 1,1 

t = 1,939 

p = 0,303 

ANOVA 
F = 1,107 

p = 0,371 

F = 2,347 

p = 0,077 
– 

F = 0,788 

p = 0,542 

F = 2,916 

p = 0,038 
– 

Fmean, 

Гц 

0 
220,2 ± 283,6 

72,9 ÷ 795,0 

115,2 ± 73,7 

28,7 ÷ 197,0 

t = 0,784 

p = 0,469 

136,5 ± 44,5 

105,0 ÷ 168,0 

170,5 ± 16,3 

159,0 ÷ 182,0 

t = -0,791 

p = 0,574 

S < 3 
89,3 ± 59,9 

15,2 ÷ 205,0 

34,7 ± 46,7 

0,2 ÷ 138,0 

t = 3,079 

p = 0,013 

94,6 ± 57,4 

15,2 ÷ 205,0 

53,4 ± 64,7 

0,2 ÷ 197,0 

t = 2,135 

p = 0,056 

S > 3 
84,6 ± 62,9 

7,6 ÷ 175,0 

47,0 ± 50,4 

0,1 ÷ 124,0 

t = 1,866 

p = 0,104 

75,8 ± 56,6 

7,6 ÷ 175,0 

45,4 ± 48,2 

0,1 ÷ 124,0 

t = 1,440 

p = 0,193 

D < 3 
114,9 ± 40,7 

30,7 ÷ 178,0 

47,6 ± 62,7 

0,2 ÷ 180,0 

t = 2,727 

p = 0,026 

173,7 ± 209,5 

30,7 ÷ 795,0 

45,2 ± 56,4 

0,2 ÷ 180,0 

t = 1,921 

p = 0,084 

D > 3 
142,0 ± 50,9 

106,0 ÷ 178,0 

29,4 ± 14,8 

18,9 ÷ 39,9 

t = 2,422 

p = 0,249 

142,0 ± 50,9 

106,0 ÷ 178,0 

29,4 ± 14,8 

18,9 ÷ 39,9 

t = 2,422 

p = 0,249 

ANOVA 
F = 1,269 

p = 0,304 

F = 2,197 

p = 0,093 
– 

F = 0,844 

p = 0,508 

F = 2,364 

p = 0,075 
– 

 

 2
4
0

 



 

 

Таблиця 6.10 

Параметри міографічного сигналу m. gluteus medius у волонтерів в залежності від кута нахилу таза і крижі під час 

стояння на лівій нозі (M ± SD / min ÷ max) 

Параметр 

SP 
Кут нахилу 

Таз Криж 

Сторона запису сигналу 
Т-тест 

Сторона запису сигналу 
Т-тест 

D S D S 

1 2 3 4 5 6 7 8 

MaxA, 

мВ 

0 
110,8 ± 58,4 

43,6 ÷ 196,0 

508,3 ± 382,9 

100,0 ÷ 1078,0 

t = -2,506 

p = 0,050 

129,5 ± 12,0 

121,0 ÷ 138,0 

966,5 ± 157,7 

855,0 ÷ 1078,0 

t = -6,975 

p = 0,010 

S < 3 
75,2 ± 78,9 

27,1 ÷ 294,0 

291,3 ± 173,1 

54,2 ÷ 636,0 

t = -4,555 

p = 0,001 

85,5 ± 80,3 

27,1 ÷ 294,0 

265,1 ± 153,0 

54,2 ÷ 566,0 

t = -4,384 

p = 0,001 

S > 3 
80,7 ± 34,6 

30,5 ÷ 141,0 

429,8 ± 267,2 

159,0 ÷ 911,0 

t = -4,024 

p = 0,005 

76,4 ± 33,8 

30,5 ÷ 141,0 

438,5 ± 273,4 

159,0 ÷ 911,0 

t = -4,017 

p = 0,005 

D < 3 
86,2 ± 58,1 

31,7 ÷ 216,0 

449,8 ± 468,4 

47,2 ÷ 1479,0 

t = -2,278 

p = 0,052 

85,6 ± 54,6 

31,7 ÷ 216,0 

438,8 ± 422,1 

47,2 ÷ 1479,0 

t = -2,703 

p = 0,022 

D > 3 
59,5 ± 5,4 

55,6 ÷ 63,3 

218,0 ± 32,5 

195,0 ÷ 241,0 

t = -5,905 

p = 0,017 

59,5 ± 5,4 

55,6 ÷ 63,3 

218,0 ± 32,5 

195,0 ÷ 241,0 

t = -5,905 

p = 0,017 

ANOVA 
F = 0,444 

p = 0,776 

F = 0,653 

p = 0,629 
– 

F = 0,403 

p = 0,805 

F = 2,766 

p = 0,045 
– 
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Продовження табл. 6.10 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Amean, 

мВ/с 

0 
35,8 ± 10,7 

24,2 ÷ 52,2 

91,6 ± 55,9 

31,8 ÷ 181,0 

t = -2,377 

p = 0,006 

40,1 ± 3,4 

37,7 ÷ 42,5 

153,5 ± 38,9 

126,0 ÷ 181,0 

t = -3,793 

p = 0,025 

S < 3 
29,3 ± 11,3 

16,7 ÷ 59,6 

61,4 ± 26,2 

28,8 ÷ 104,0 

t = -5,155 

p = 0,001 

31,0 ± 12,3 

16,7 ÷ 59,6 

57,7 ± 24,4 

28,8 ÷ 104,0 

t = -4,159 

p = 0,002 

S > 3 
29,4 ± 3,1 

23,9 ÷ 32,9 

76,0 ± 31,4 

42,8 ÷ 126,0 

t = -4,354 

p = 0,003 

29,2 ± 3,0 

23,9 ÷ 32,9 

76,7 ± 32,0 

42,8 ÷ 126,0 

t = -4,341 

p = 0,003 

D < 3 
31,9 ± 9,5 

21,7 ÷ 53,0 

85,2 ± 63,7 

27,0 ÷ 213,0 

t = -2,460 

p = 0,039 

31,3 ± 8,8 

21,7 ÷ 53,0 

84,1 ± 57,9 

27,0 ÷ 213,0 

t = -2,956 

p = 0,014 

D > 3 
27,7 ± 0,5 

27,3 ÷ 28,0 

55,1 ± 6,2 

50,7 ÷ 59,5 

t = -6,778 

p = 0,033 

27,7 ± 0,5 

27,3 ÷ 28,0 

55,1 ± 6,2 

50,7 ÷ 59,5 

t = -6,778 

p = 0,033 

ANOVA 
F = 0,657 

p = 0,626 

F = 0,641 

p = 0,638 
– 

F = 0,641 

p = 0,637 

F = 2,715 

p = 0,048 
– 

Asum, 

мВ/c 

0 
5,0 ± 5,3 

0,0 ÷ 14,4 

24,7 ± 22,1 

4,0 ÷ 64,5 

t = -2,043 

p = 0,097 

5,8 ± 1,3 

4,9 ÷ 6,7 

48,1 ± 23,3 

31,6 ÷ 64,5 

t = -2,435 

p = 0,248 

S < 3 
1,5 ± 2,4 

0,0 ÷ 7,9 

13,2 ± 9,6 

0,8 ÷ 31,0 

t = -4,487 

p = 0,002 

2,4 ± 4,4 

0,0 ÷ 14,4 

11,0 ± 7,1 

0,8 ÷ 23,8 

t = -3,717 

p = 0,003 

S > 3 
1,7 ± 1,1 

0,0 ÷ 3,2 

18,1 ± 11,5 

6,1 ÷ 37,9 

t = -4,231 

p = 0,004 

1,8 ± 1,1 

0,0 ÷ 3,2 

19,8 ± 12,3 

6,1 ÷ 37,9 

t = -4,305 

p = 0,004 
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Продовження табл. 6.10 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Asum, 

мВ/c 

D < 3 
3,2 ± 4,1 

0,0 ÷ 12,5 

19,6 ± 19,8 

0,2 ÷ 55,2 

t = -2,393 

p = 0,044 

2,9 ± 3,8 

0,0 ÷ 12,5 

19,5 ± 18,1 

0,2 ÷ 55,2 

t = -2,912 

p = 0,016 

D > 3 
1,7 ± 0,4 

1,4 ÷ 1,9 

12,0 ± 0,1 

11,9 ÷ 12,0 

t = -51,50 

p = 0,012 

1,7 ± 0,4 

1,4 ÷ 1,9 

12,0 ± 0,1 

11,9 ÷ 12,0 

t = -51,500 

p = 0,012 

ANOVA 
F = 1,246 

p = 0,313 

F = 0,613 

p = 0,657 
– 

F = 0,587 

p = 0,675 

F = 3,473 

p = 0,019 
– 

Fmean, 

Гц 

0 
113,7 ± 101,7 

0,9 ÷ 276,0 

232,0 ± 77,3 

127,0 ÷ 356,0 

t = -1,965 

p = 0,107 

143,5 ± 19,1 

130,0 ÷ 157,0 

303,5 ± 74,2 

251,0 ÷ 356,0 

t = -2,424 

p = 0,249 

S < 3 
37,8 ± 46,4 

0,2 ÷ 132,0 

190,7 ± 84,7 

29,1 ÷ 308,0 

t = -7,339 

p = 0,001 

53,1 ± 81,4 

0,2 ÷ 276,0 

175,6 ± 68,9 

29,1 ÷ 299,0 

t = -4,179 

p = 0,002 

S > 3 
55,3 ± 32,9 

1,5 ÷ 97,9 

221,1 ± 60,4 

131,0 ÷ 301,0 

t = -10,899 

p = 0,000 

58,9 ± 33,0 

1,5 ÷ 97,9 

236,5 ± 65,4 

131,0 ÷ 308,0 

t = -10,491 

p = 0,000 

D < 3 
78,3 ± 82,7 

0,7 ÷ 236,0 

178,1 ± 101,0 

8,4 ÷ 292,0 

t = -2,350 

p = 0,047 

73,9 ± 78,3 

0,7 ÷ 236,0 

187,7 ± 93,8 

8,4 ÷ 292,0 

t = -3,049 

p = 0,012 

D > 3 
60,5 ± 12,4 

51,7 ÷ 69,2 

218,5 ± 23,3 

202,0 ÷ 235,0 

t = -6,259 

p = 0,010 

60,5 ± 12,4 

51,7 ÷ 69,2 

218,5 ± 23,3 

202,0 ÷ 235,0 

t = -6,259 

p = 0,010 

ANOVA 
F = 1,345 

p = 0,276 

F = 0,566 

p = 0,689 
– 

F = 0,799 

p = 0,535 

F = 1,756 

p = 0,164 

– 
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Таблиця 6.11 

Параметри міографічного сигналу m. gluteus medius на стороні опорної кінцівки у волонтерів в залежності від кута 

нахилу таза і крижі за умови стояння на лівій нозі (M ± SD / Min ÷ Max) 

Параметр Кут D/S 
Таз Крижі Таз + крижі 

M ± SD T-тест M ± SD T-тест D/S M ± SD T-тест 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Amean, мВ/с 

0 D 34,2 ± 3,6 t = -2,560 

p = 0,051 

35,6 ± 4,7 t = -3,828 

p = 0,163 
0 

35,6 ± 4,7 t = -3,828 

p = 0,163 S 91,6 ± 55,9 153,5 ± 38,9 153,5 ± 38,9 

S < 3 D 32,3 ± 7,6 t = -3,454 

p = 0,007 

32,9 ± 7,4 t = -3,663 

p = 0,004 
S < 5 

34,1 ± 7,7 t = -2,908 

p = 0,023 S 61,4 ± 26,2 57,7 ± 24,4 59,9 ± 23,3 

S > 3 D 32,8 ± 4,8 t = -4,175 

p = 0,004 

31,4 ± 3,4 t = -4,182 

p = 0,004 
S > 5 

31,1 ± 4,6 t = -4,443 

p = 0,001 S 75,9 ± 31,4 76,7 ± 32,0 68,9 ± 32,0 

D < 3 D 33,6 ± 5,0 t = -2,516 

p = 0,036 

34,1 ± 4,6 t = -2,969 

p = 0,014 
D < 5 

34,1 ± 4,6 t = -2,969 

p = 0,014 S 85,2 ± 63,7 84,1 ± 57,9 84,1 ± 57,9 

D > 3 
D 38,0 ± 8,1 t = -13,154 

p = 0,048 

38,0 ± 8,1 t = -13,154 

p = 0,048 
D > 5 

38,0 ± 8,1 t = -13,154 

p = 0,048 S 55,1 ± 6,2 55,1 ± 6,2 55,1 ± 6,2 

Asum, мВ/c 

0 
D 7,9 ± 10,5 t = -1,739 

p = 0,143 

5,0 ± 2,2 t = -2,394 

p = 0,252 
0 

5,0 ± 2,2 t = -2,394 

p = 0,252 S 24,7 ± 22,1 48,1 ± 23,3 48,1 ± 23,3 

S < 3 D 3,3 ± 3,1 t = -3,296 

p = 0,009 

3,5 ± 2,9 t = -3,928 

p = 0,002 
S < 5 

4,1 ± 3,0 t = -3,124 

p = 0,017 S 13,2 ± 9,6 11,0 ± 7,1 12,5 ± 7,1 
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Продовження табл. 6.11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Asum, мВ/c 

S > 3 D 2,9 ± 2,5 t = -3,955 

p = 0,005 

2,5 ± 2,1 t = -4,210 

p = 0,004 
S > 5 

2,4 ± 2,2 t = -4,206 

p = 0,001 S 18,1 ± 11,5 19,8 ± 12,3 15,9 ± 12,0 

D < 3 D 4,0 ± 1,9 t = -2,494 

p = 0,037 

6,2 ± 7,8 t = -2,489 

p = 0,032 
D < 5 

6,2 ± 7,8 t = -2,489 

p = 0,032 S 19,6 ± 19,8 19,5 ± 18,1 19,5 ± 18,1 

D > 3 D 5,6 ± 3,1 t = -2,953 

p = 0,028 

5,6 ± 3,1 t = -2,953 

p = 0,028 
D > 5 

5,6 ± 3,1 t = -2,953 

p = 0,028 S 11,9 ± 0,1 12,0 ± ,1 12,0 ± ,1 

Fmean,Гц 

0 D 220,2 ± 283,6 t = -0,104 

p = 0,921 

136,5 ± 44,5 t = -1,988 

p = 0,297 
0 

136,5 ± 44,5 t = -1,988 

p = 0,297 S 232,0 ± 77,3 303,5 ± 74,2 303,5 ± 74,2 

S < 3 D 89,3 ± 59,9 t = -3,926 

p = 0,003 

94,6 ± 57,4 t = -4,146 

p = 0,002 
S < 5 

111,6 ± 50,1 t = -3,251 

p = 0,014 S 190,7 ± 84,7 175,6 ± 68,9 198,1 ± 59,8 

S > 3 D 84,6 ± 62,9 t = -5,437 

p = 0,001 

75,8 ± 56,6 t = -7,236 

p = 0,001 
S > 5 

70,8 ± 56,2 t = -6,142 

p = 0,000 S 221,1 ± 60,4 236,5 ± 65,4 201,2 ± 82,5 

D < 3 D 114,9 ± 40,7 t = -2,289 

p = 0,051 

173,7 ± 209,5 t = 0,237 

p = 0,818 
D < 5 

173,7 ± 209,5 t = -0,237 

p = 0,818 S 178,1 ± 101,0 187,7 ± 93,8 187,7 ± 93,8 

D > 3 D 142,0 ± 50,9 t = -2,457 

p = 0,383 

142,0 ± 50,9 t = -1,457 

p = 0,383 
D > 5 

142,0 ± 50,9 t = -1,457 

p = 0,383 S 218,5 ± 23,3 218,5 ± 23,3 218,5 ± 23,3 
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Таблиця 6.12 

Параметри міографічного сигналу m. gluteus medius на стороні неопорної кінцівки у волонтерів в залежності від 

кута нахилу таза і крижі за умови стояння на лівій нозі (M ± SD / Min ÷ Max) 

Параметр Кут D/S 
Таз Крижі Таз + крижі 

M ± SD T-тест M ± SD T-тест D/S M ± SD T-тест 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Amean, мВ/с 

0 
S 36,6 ± 9,1 t = 0,318 

p = 0,763 

43,5 ± 6,4 t = 0,482 

p = 0,714 
0 

43,5 ± 6,4 t = 0,482 

p = 0,714 D 35,8 ± 10,7 40,1 ± 3,4 40,1 ± 3,4 

S < 3 
S 29,4 ± 5,8 t = 0,031 

p = 0,976 

32,6 ± 9,3 t = 0,398 

p = 0,698 
S < 5 

31,7 ± 6,8 t = -0,665 

p = 0,527 D 29,3 ± 11,3 31,0 ± 12,3 34,6 ± 13,4 

S > 3 
S 28,1 ± 14,4 t = -0,281 

p = 0,787 

25,6 ± 11,0 t = -1,169 

p = 0,281 
S > 5 

28,5 ± 12,3 t = 0,298 

p = 0,771 D 29,35 ± 3,051 29,2 ± 3,0 27,4 ± 4,6 

D < 3 
S 27,5 ± 8,3 t = -1,923 

p = 0,091 

27,7 ± 7,5 t = -1,808 

p = 0,101 
D < 5 

27,7 ± 7,5 t = -1,808 

p = 0,101 D 31,9 ± 9,5 31,3 ± 8,8 31,3 ± 8,8 

D > 3 
S 29,8 ± 1,6 t = 2,750 

p = 0,222 

29,9 ± 1,6 t = 2,750 

p = 0,222 
D > 5 

29,9 ± 1,6 t = 2,750 

p = 0,222 D 27,6 ± 0,5 27,7 ± ,5 27,7 ± ,5 

Asum, мВ/c 

0 
S 4,8 ± 3,8 t = -0,150 

p = 0,887 

7,5 ± 1,8 t = 0,773 

p = 0,581 
0 

7,5 ± 1,8 t = 0,773 

p = 0,581 D 4,9 ± 5,3 5,8 ± 1,3 5,8 ± 1,3 

S < 3 
S 1,1 ± 1,6 t = -0,515 

p = 0,619 

2,1 ± 3,0 t = -0,327 

p = 0,750 
S < 5 

2,5 ± 3,2 t = -0,831 

p = 0,434 D 1,5 ± 2,4 2,4 ± 4,4 3,4 ± 5,1 
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Продовження табл. 6.12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Asum, мВ/c 

S > 3 
S 1,8 ± 2,2 t = 0,135 

p = 0,896 

1,5 ± 1,7 t = -0,755 

p = 0,475 
S > 5 

1,5 ± 2,0 t = 0,291 

p = 0,776 D 1,7 ± 1,1 1,8 ± 1,1 1,3 ± 1,2 

D < 3 
S 1,7 ± 2,6 t = -1,631 

p = 0,142 

1,6 ± 2,3 t = -1,766 

p = 0,108 
D < 5 

1,6 ± 2,3 t = -1,766 

p = 0,108 D 3,2 ± 4,1 2,9 ± 3,8 2,9 ± 3,8 

D > 3 
S 0,8 ± 0,4 t = -1,600 

p = 0,356 

,9 ± ,4 t = -1,600 

p = 0,356 
D > 5 

,9 ± ,4 t = -1,600 

p = 0,356 D 1,7 ± ,4 1,7 ± ,4 1,7 ± ,4 

Fmean, Гц 

0 
S 115,2 ± 73,7 t = 0,059 

p = 0,955 

170,5 ± 16,3 t = 1,080 

p = 0,476 
0 

170,5 ± 16,3 t = 1,080 

p = 0,476 D 113,7 ± 101,7 143,5 ± 19,1 143,5 ± 19,1 

S < 3 
S 34,7 ± 46,7 t = -0,254 

p = 0,805 

53,4 ± 64,7 t = ,025 

p = 0,980 
S < 5 

65,5 ± 69,5 t = -0,374 

p = 0,720 D 37,8 ± 46,4 53,1 ± 81,4 73,2 ± 93,9 

S > 3 
S 47,0 ± 50,4 t = -0,542 

p = 0,605 

45,4 ± 48,2 t = -1,095 

p = 0,310 
S > 5 

40,0 ± 48,3 t = -0,333 

p = 0,745 D 55,3 ± 32,9 58,9 ± 33,0 43,5 ± 36,5 

D < 3 
S 47,6 ± 62,7 t = -1,658 

p = 0,136 

45,2 ± 56,4 t = -1,755 

p = 0,110 
D < 5 

45,2 ± 56,4 t = -1,755 

p = 0,110 D 78,3 ± 82,7 73,9 ± 78,3 73,9 ± 78,3 

D > 3 
S 29,4 ± 14,8 t = -1,613 

p = 0,353 

29,4 ± 14,8 t = -1,613 

p = 0,353 
D > 5 

29,4 ± 14,8 t = -1,613 

p = 0,353 D 60,4 ± 12,4 60,5 ± 12,4 60,5 ± 12,4 
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На стороні неопорної кінцівки рівні параметрів сигналу міограми 

статистично не відрізнялися (табл. 6.12). Тест стояння на одній нозі з 

навантаженням показав, як і слід було очікувати більш значне збільшення 

рівня міографічного сигналу з боку опорної кінцівки, проте не виявлено 

різниці у рівнях сигналів у волонтерів з різними кутами нахилу компонентів 

«таз – крижі» (табл. 6.11). 

Проаналізовано роботу m. obliquus abdominis externus на міограмах у 

волонтерів під час ними виконання тестів. На першому етапі обстеження 

оцінили параметри міограми м’язів з правого та лівого боків за умови 

двохопорного стояння (рис. 6.2). У результаті проведеного статистичного 

аналізу будь-яких відмінностей параметрів міограми за умов 

рівномірнонавантаженого стану не виявлено, тобто наявність незначних 

нахилів компонентів «крижі – таз» не викликає значущих змін в активності 

роботи м'язів. У тестах одноопорного стояння (рис. 6.2) виявлено 

статистично значуще збільшення активності з боку опорної кінцівки. Під час 

виконання навантажувальних тестів, параметри м'язової активності 

збільшуються, як на опорній, так і на неопорній сторонах знімання міограми, 

що свідчить про посилення роботи м'яза m. obliquus abdominis externus з обох 

сторін в умовах навантаження. Статистичної різниці між параметрами 

міограми опорних і неопорної сторін не виявлено. 

Аналіз активності m. biceps femoris і m. rectus femoris не виявив 

значущих відмінностей не дивлячись на дуже великий інтервал отриманих 

показниіків з правого та лівого боків за умови двохопорного стоянні 

(рис. 6.3). Під час стоянні на одній нозі статистично значущо зростає 

активність м'язів з опорної сторони. За умови стоянні на одній нозі з 

вантажем величина параметрів міограми помітно зростає, причому як на 

опорній (більшою мірою), так і на неопорній сторонах. Слід зазначити, що 

розкид значень параметрів міограми у цієї групи м'язів дуже великий. Тому 

за данного розміру контрольної групи волонтерів можна говорити лише про 

тенденції зміни активності м'язів під час виконання різних тестів. 



 

 

  
а б 

  

в г 

Рис. 6.2. Діаграма параметрів міограми m. abdominis externus: а) максимальна амплітуда, мВ; б) середня амплітуда, 

мВ; в) сумарна амплітуда, мВ/c; г) частота сигналу, Гц.  
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Рис. 6.3. Діаграма рівня міографічного сигналу m. biceps femoris і 

m. rectus femoris під час двохопорного стояння: а, д) максимальна амплітуда, 

мВ; б, е) середня амплітуда, мВ; в, ж) сумарна амплітуда, мВ/c; г, з) частота 

сигналу, Гц. 
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6.2 Дослідження активності м’язів у пацієнтів з артрозом крижово-

клубового суглоба 

В результаті стратифікації вибірки 50 пацієнтів з дисфункцією ККС за 

рентгенометричними показниками асиметрії ширини суглобових щілин ККС, 

кутами нахилу крижі і таза, кутами ротації крижі, нами було виділено 

4 кластери, що характеризують рентгенометричні типи крижі і таза.  

Для 1-го кластера характерна висока ступінь асиметрії ширини 

суглобових щілин в вентральному відділі ККС і невелика в двох інших 

відділах; 2-ий кластер – мінімальна ступінь асиметрії ширини суглобових 

щілин у всіх відділах ККС; 3-й – висока ступінь асиметрії ширини 

суглобових щілин в медіальному відділі ККС і невелика у дорсальному, 4-

ий – висока ступінь асиметрії в дорсальному відділі ККС і невелика в 

медіальному.  

У пацієнтів всіх рентгенометричних кластерів відмічено нахил таза, 

крижі і ротація крижі. При цьому показано, що несприятливий прогноз з 

математичної і біомеханічної точок зору мали пацієнти 1-го, 3-го та 4-го 

кластерів [40]. Подальший аналіз набору з 200 показників БЕА 

вищеперелічених м'язів в положеннях стоячи на обох ногах і стоячи на одній 

нозі, дозволив виділити 18 показників, які статистично значущо залежали від 

типу кластера, до якого віднесено пацієнта (табл. 6.13) [38].  

Таблиця 6.13 

Показники БЕА м'язів пацієнтів з дисфункцією ККС, що залежать від 

кластерного типу пацієнта на статистично значущому рівні 

Показник 

№ 

дос-

ліду 

Мязи (S-

зліва, D-

справа) 

Статистичний 

критерій; рівень 

значущості 

1 2 3 4 

Двох-

опорне 

стояння 

Сумарна амплітуда, мВ/c 

7 
Abdominis 

(S)  

ККУ; p = 0,0107 

Середня частота, Гц ККУ; p = 0,0141 
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Продовження табл. 6.13 

1 2 3 4 

Стояння 

на 

правій 

нозі 

Сумарна амплітуда, мВ/c 
3 

Erector 

spinae (S) 
МТ; p = 0,0539 

8 Gluteus (D) ККУ; p = 0,0188 

Середня частота, Гц 

8 
Abdominis 

(S) 

ККУ; p = 0,0202 

Сумарна амплітуда, мВ/c ККУ; p = 0,0307 

Середня частота, Гц ККУ; p = 0,0198 

Максимальна амплітуда, мВ 
13 Biceps (S) 

МТ; p = 0,0373 

Середня амплітуда, мВ ККУ; p = 0,0137 

Стояння 

на лівій 

нозі 

Середня амплітуда, мВ 13 
Rectus 

femoris (D) 
ККУ; p = 0,0256 

Сумарна амплітуда, мВ/c 

4 

Erector 

spinae 
МТ; p = 0,0151 

Сумарна амплітуда, мВ/c 
Gluteus (S) 

ККУ; p = 0,0535 

Середня частота, Гц ККУ; p = 0,0232 

Середня амплітуда, мВ Gluteus (D) МТ; p = 0,0154 

Середня амплітуда, мВ 

9 
Abdominis 

(S) 

МТ, p = 0,0300 

Сумарна амплітуда, мВ/c ККУ; p = 0,0506 

Середня частота, Гц МТ; p = 0,0267 

Середня амплітуда, мВ 14 
Rectus 

femoris (D) 
МТ; p = 0,0390 

 

У табл. 6.14 наведені відповідні описові статистики для виділеної групи 

показників в межах кожного з 4-х кластерів. 

Аналіз попарних відмінностей значень виділених показників БЕА 

м'язів з групою умовної норми в межах кластерних типів (табл. 6.15) 

повністю відповідав характеристикам кластерів з позицій дисфункції ККС: 

найбільшу розбіжність з нормальними показниками БЕА мали пацієнти 4-го 

кластера, потім пацієнти 3-го , та далі – 1-го кластера.  

У пацієнтів 2-го кластера не виявлено відмінностей від показників 

норми. 

 



 

 

Таблиця 6.14 

Описові статистики показників БЕА м'язів пацієнтів з дисфункцією КПС в залежності від кластерного типу 

пацієнта 

Тип 

стояння 
Дослід_М’яз Показник 

Описові статистики показників БЕА 

М Ме Min Max LQ UQ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кластер 1 

DS 7S_Abdominis Asum, мВ/c 1,3 0,9 0,0 4,1 2,2 1,3 

DS 7S_Abdominis Fmean, Гц 43,2 30,0 0,2 124,0 72,3 41,5 

D 3S_ Erector spinae Asum, мВ/c 2,2 1,9 0,2 4,8 3,8 1,7 

D 3D_ Gluteus Asum, мВ/c 9,2 7,4 1,0 23,1 13,8 6,7 

D 3D_Gluteus Fmean, Гц 165,5 171,0 9,4 284,0 230,0 79,1 

D 8S_Abdominis Asum, мВ/c 4,7 3,6 0,7 12,1 5,6 3,1 

D 8S_Abdominis Fmean, Гц 117,9 106,5 20,0 244,0 138,5 56,3 

D 13S_Biceps_ MaxA, мВ 86,3 69,4 46,1 211,0 99,1 46,9 

D 13S_Biceps_ Amean, мВ/с 30,0 27,4 25,2 56,2 30,7 7,5 

D 13D_RFemoris Amean, мВ/с 32,4 32,6 26,5 40,9 35,0 4,6 

S 4D_ Erector spinae Asum, мВ/c 3,4 2,4 0,5 14,7 4,2 3,7 

S 4D_ Gluteus Asum, мВ/c 2,0 1,2 0,0 6,9 3,1 2,0 

S 4D_Gluteus Fmean, Гц 61,9 37,9 0,6 210,0 90,9 57,5 

2
5
3

 



 

 

Продовження табл. 6.14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

S 4S_ Gluteus Amean, мВ/с 43,4 42,8 29,0 70,2 46,9 11,5 

S 9S_Abdominis Amean, мВ/с 40,5 38,6 27,7 64,2 45,7 9,9 

S 9S_Abdominis Asum, мВ/c 7,4 6,2 1,2 19,9 10,1 5,4 

S 9S_Abdominis Fmean, Гц 165,7 162,5 40,3 316,0 224,0 85,0 

S 14D_RFemoris Amean, мВ/с 44,1 43,8 29,0 63,5 51,9 11,0 

Кластер 2 

DS 7S_Abdominis Asum, мВ/c 3,9 1,1 0,0 37,1 3,4 8,4 

DS 7S_Abdominis Fmean, Гц 65,3 31,2 0,1 285,0 97,5 80,8 

D 3S_ Erector spinae Asum, мВ/c 4,1 3,5 0,0 10,8 6,0 3,1 

D 3D_ Gluteus Asum, мВ/c 10,8 8,8 1,5 31,0 15,0 7,9 

D 3D_Gluteus Fmean, Гц 186,1 202,5 53,7 279,0 244,5 71,8 

D 8S_Abdominis Asum, мВ/c 4,3 3,3 0,2 13,6 5,5 4,1 

D 8S_Abdominis Fmean, Гц 99,9 93,3 8,3 291,0 139,5 76,9 

D 13S_Biceps_ MaxA, мВ 126,3 100,4 32,0 431,0 133,0 84,9 

D 13S_Biceps_ Amean, мВ/с 34,9 32,2 23,8 56,5 36,0 9,7 

D 13D_RFemoris Amean, мВ/с 33,3 31,0 0,0 60,9 40,0 13,7 

S 4D_Erector spinae Asum, мВ/c 2,9 2,5 0,3 5,7 4,3 1,7 

S 4D_ Gluteus Asum, мВ/c 3,1 2,2 0,0 13,2 5,2 3,4 

 2
5
4

 



 

 

Продовження табл. 6.14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

S 4D_Gluteus Fmean, Гц 78,0 73,0 1,2 188,0 139,0 65,4 

S 4S_ Gluteus Amean, мВ/с 53,3 54,0 29,0 86,9 64,6 16,9 

S 9S_Abdominis Amean, мВ/с 40,9 35,7 23,2 82,9 46,0 14,7 

S 9S_Abdominis Asum, мВ/c 7,3 3,7 0,0 29,3 9,7 8,4 

S 9S_Abdominis Fmean, Гц 145,5 106,0 0,1 416,0 220,5 119,1 

S 14D_RFemoris Amean, мВ/с 55,5 48,7 27,7 156,0 66,4 29,5 

Кластер 3 

DS 7S_Abdominis Asum, мВ/c 1,8 1,6 0,7 3,5 2,5 1,0 

DS 7S_Abdominis Fmean, Гц 55,0 47,0 16,8 108,0 74,9 29,7 

D 3S_ Erector spinae Asum, мВ/c 3,8 3,9 0,1 7,2 5,4 2,4 

D 3D_ Gluteus Asum, мВ/c 7,1 6,5 1,1 15,2 10,5 4,7 

D 3D_Gluteus Fmean, Гц 153,3 161,5 24,9 261,0 211,5 78,2 

D 8S_Abdominis Asum, мВ/c 3,5 2,7 1,4 8,3 4,2 2,2 

D 8S_Abdominis Fmean, Гц 87,7 80,3 40,4 171,0 105,3 42,7 

D 13S_Biceps_ MaxA, мВ 125,1 129,5 76,9 200,0 130,0 37,2 

D 13S_Biceps_ Amean, мВ/с 37,9 32,9 28,2 64,4 41,4 11,8 

D 13D_RFemoris Amean, мВ/с 34,0 37,2 0,0 57,4 40,2 16,3 

S 4D_Erector spinae Asum, мВ/c 5,4 4,4 2,8 11,1 7,3 3,1 

 2
5
5

 



 

 

Продовження табл. 6.14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

S 4D_ Gluteus Asum, мВ/c 0,5 0,1 0,0 2,9 0,5 1,0 

S 4D_Gluteus Fmean, Гц 18,0 4,5 0,1 94,9 19,2 32,2 

S 4S_ Gluteus Amean, мВ/с 43,5 44,5 29,2 64,6 46,8 10,7 

S 9S_Abdominis Amean, мВ/с 41,4 37,6 32,7 59,0 47,9 9,6 

S 9S_Abdominis Asum, мВ/c 6,2 5,5 2,0 10,2 8,8 2,8 

S 9S_Abdominis Fmean, Гц 146,9 138,0 60,0 243,0 171,0 53,8 

S 14D_RFemoris Amean, мВ/с 61,0 50,3 43,6 93,6 77,3 20,2 

Кластер 4 

DS 7S_Abdominis Asum, мВ/c 0,1 0,1 0,0 0,2 0,2 0,1 

DS 7S_Abdominis Fmean, Гц 2,6 2,4 0,0 6,2 4,8 2,5 

D 3S_ Erector spinae Asum, мВ/c 2,1 2,1 0,3 4,3 2,7 1,4 

D 3D_ Gluteus Asum, мВ/c 7,0 6,8 1,6 11,2 10,4 3,5 

D 3D_Gluteus Fmean, Гц 158,0 172,0 55,2 201,0 187,0 52,5 

D 8S_Abdominis Asum, мВ/c 1,2 0,9 0,0 3,2 1,9 1,3 

D 8S_Abdominis Fmean, Гц 31,3 21,0 0,0 97,6 48,2 37,7 

D 13S_Biceps_ MaxA, мВ 152,4 69,7 40,1 505,0 164,0 177,9 

D 13S_Biceps_ Amean, мВ/с 26,0 28,2 0,0 45,2 29,4 14,6 

D 13D_RFemoris Amean, мВ/с 60,6 53,1 31,1 112,0 66,9 27,8 

 2
5
6

 



 

 

Продовження табл. 6.14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

S 4D_Erector spinae Asum, мВ/c 3,4 3,1 0,0 7,8 5,3 3,0 

S 4D_ Gluteus Asum, мВ/c 1,3 0,3 0,0 5,8 1,2 2,3 

S 4D_Gluteus Fmean, Гц 34,3 10,5 0,0 140,0 44,8 54,5 

S 4S_ Gluteus Amean, мВ/с 66,3 53,3 28,8 154,0 59,5 44,3 

S 9S_Abdominis Amean, мВ/с 26,3 31,4 0,0 34,7 34,0 13,2 

S 9S_Abdominis Asum, мВ/c 1,7 1,3 0,0 4,3 2,7 1,7 

S 9S_Abdominis Fmean, Гц 51,4 43,7 0,0 124,0 88,8 48,8 

S 14D_RFemoris Amean, мВ/с 35,2 37,4 0,0 56,3 47,1 19,4 

Позначення:  

Amean – середня амплітуда, мВ;  

Asum – сумарна амплітуда, мВ/c;  

Fmean – частота сигналу, Гц; 

MaxA – максимальна амплітуда, мВ.  

 

2
5
7
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Таблиця 6.15 

Статистична значимість відмінностей від норми показників БЕА м'язів 

пацієнтів з дисфункцією ККС в залежності від кластерного типу 

Тип 

стоян-

ня 

Дослід_М’яз Показник 

Рівень значимості у кластерах 

кластер 

1 2 3 4 

DS 7S_Abdominis Asum, мВ/c - - 0,008 0,009 

DS 7S_Abdominis Fmean, Гц - - - 0,017 

D 3S_ Erector spinae Asum, мВ/c 0,038 - - - 

D 3D_ Gluteus Asum, мВ/c - - - 0,037 

D 3D_Gluteus Fmean, Гц - - - 0,031 

D 8S_Abdominis Asum, мВ/c - - - 0,004 

D 8S_Abdominis Fmean, Гц - - - 0,004 

D 13S_Biceps_ MaxA, мВ - - - - 

D 13S_Biceps_ Amean, мВ/с 0,042 - - - 

D 13D_RFemoris Amean, мВ/с - - - 0,006 

S 4D_ Erector spinae Asum, мВ/c - - - - 

S 4D_ Gluteus Asum, мВ/c - - 0,021 - 

S 4D_Gluteus Fmean, Гц - - 0,015 - 

S 4S_ Gluteus Amean, мВ/с 0,005 - 0,035 - 

S 9S_Abdominis Amean, мВ/с - - - 0,007 

S 9S_Abdominis Asum, мВ/c - - - 0,013 

S 9S_Abdominis Fmean, Гц - - - 0,015 

S 14D_RFemoris Amean, мВ/с - - 0,012 - 

Позначення: Amean – середня амплітуда, мВ;  

Asum – сумарна амплітуда, мВ/c;  

Fmean – частота сигналу, Гц; 

MaxA – максимальна амплітуда, мВ. 

 

Описові статистики показників БЕА м'язів (групи відносної норми) 

волонтерів наведені в табл. 6.16. 



 

 

Таблиця 6.16 

Описові статистики показників БЕА м'язів волонтерів (групи відносної норми) 

Тип 

стояння 
Дослід_М’яз Показник 

Описові статистики показників БЕА 

М Ме Min Max LQ UQ 

DS 7S_Abdominis Asum, мВ/c 1,0 0,3 0,0 8,9 0,1 1,2 

DS 7S_Abdominis Fmean, Гц 27,8 10,0 0,0 175,0 3,5 36,8 

D 3S_ Erector spinae Asum, мВ/c 4,6 3,4 0,2 29,2 1,8 6,3 

D 3D_ Gluteus Asum, мВ/c 4,6 3,4 0,2 29,2 1,8 6,3 

D 3D_Gluteus Fmean, Гц 122,9 105,0 7,6 795,0 57,4 153,0 

D 8S_Abdominis Asum, мВ/c 4,8 5,2 0,0 10,5 2,1 7,3 

D 8S_Abdominis Fmean, Гц 113,3 131,0 0,2 242,0 64,9 161,0 

D 13S_Biceps_ MaxA, мВ 154,2 113,0 0,0 520,0 52,3 227,0 

D 13S_Biceps_ Amean, мВ/с 39,5 34,0 0,0 105,0 26,9 46,0 

D 13D_RFemoris Amean, мВ/с 34,2 31,6 0,0 145,0 26,2 39,1 

S 4D_ Erector spinae Asum, мВ/c 4,8 3,5 0,2 20,7 1,2 7,2 

S 4D_ Gluteus Asum, мВ/c 4,0 1,9 0,0 43,1 0,3 3,5 

S 4D_Gluteus Fmean, Гц 79,1 66,5 0,2 295,0 11,3 107,0 

S 4S_ Gluteus Amean, мВ/с 74,0 57,6 26,4 213,0 42,8 99,0 

S 9S_Abdominis Amean, мВ/с 37,5 36,2 0,0 60,9 34,0 41,0 

S 9S_Abdominis Asum, мВ/c 4,8 4,7 0,0 16,2 2,4 6,0 

S 9S_Abdominis Fmean, Гц 121,1 129,0 0,1 274,0 65,7 159,0 

S 14D_RFemoris Amean, мВ/с 44,4 38,1 22,4 105,0 32,2 52,6 

 2
5
9
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Більш цікаві, на наш погляд, залежності наведені нижче у вигляді 

коробчатих графіків. 

На рис. 6.4 представлені значення показників сумарної амплітуди та 

середньої частоти БЕА m. obliques abdominis externus зліва (7S_Abdominis) за 

умов двохопорного стояння. У 4-му кластері обидва показники відрізняються 

від норми, а перший з них знаходиться поза нормою також у пацієнтів 3-го 

кластера. При цьому в обох випадках спостерігається досить поширена серед 

показників БЕА м'язів наших пацієнтів картина: від 1-го до 3-го кластеру 

спостерігається стійке зростання значень в діапазоні величин вище 

нормальних, а в 4-му кластері – різке зниження відносно норми. Так, 

наприклад, медіальні значення сумарної амплітуди БЕА m. obliques adominis 

externus зліва в положенні стоячи на двох ногах 1-3 кластерів складають 

0,9 мВ/c; 1,1 мВ/ ; 1,6 мВ/c, а в 4-му кластері падає до 0,1 мВ/c при нормі 

0,3 мВ/c. Таким чином, в 3-му кластері показник вище норми в 5,3 рази, а в 4-

му кластері – в 3 рази нижче, ніж у волонтерів. 
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Рис. 6.4. Характеристики показників сумарної амплітуди (а) і середньої 

частоти (б) БЕА m. obliques abdominis externus зліва (7S_Abdominis) в 

положенні стоячи на двох ногах за кластерами та в нормі. 

 

На рис. 6.5 продемонстровано подібні тенденції для показника середня 

амплітуда БЕА m. biceps femoris (13S_Biceps ) зліва в положенні стоячи на 

правій нозі. У цьому випадку значення показника середня амплітуда БЕА 



261 

 

m. biceps femoris зліва в положенні стоячи на правій нозі в 1-3 кластерах 

складала 27,4 мВ/c; 32,2 мВ/c; 32,4 мВ/c; в 4-му кластері падає до 28,2 мВ за 

норми – 34,2 мВ/c. 
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Рис. 6.5. Характеристики показника середня амплітуда (Amean) БЕА m. 

biceps femoris зліва (13S_Biceps) в положенні стоячи на правій нозі за 

кластерами та в нормі. 

 

Аналогічна картина спостерігалася також для показників сумарна 

амплітуда БЕА m. erector spinae справа (4D_Erector spinae_Asum) і середня 

амплітуда БЕА m. rectus femoris справа (14D_RFemoris_Amean) в положенні 

стоячи на лівій нозі (рис. 6.6). 
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Рис. 6.6. Характеристики показників сумарної амплітуди БЕА m. erector 

spinae справа (а) і середньої амплітуди m. rectus femoris справа (б) в 

положенні стоячи на лівій нозі за кластерами та в нормі. 
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На відміну від попередніх випадків, не виявлено монотонних змін 

показників БЕА m. obliques abdominis externus зліва в положенні стоячи на 

лівій нозі (9S_Abdominis) від першого до третього кластеру: значення 1-го і 

3-го кластера лежать вище показників норми, 4-го – як і раніше, нижче норми 

(рис. 6.7). 

Наприклад, для показника середня амплітуда БЕА m. obliques abdominis 

externus (9S_Abdominis_Amean) відповідні медіальні значення становлять: 1-

ий і 3-ий кластер – 38,6 мВ/c і 37,6 мВ/c відповідно; 4-ий – 31,4 мВ/c; норма – 

36,2 мВ/c; 2-ий (статистично порівняти з нормою) – 35,7 мВ/c. 
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Рис. 6.7. Характеристики показників середня амплітуда (а), сумарна 

амплітуда (б), середня частота сигналу (в) БЕА m. obliques abdominis externus 

зліва в положенні стоячи на лівій нозі (9S_Abdominis_Amean, 

9S_Abdominis_Asum, 9S_Abdominis_Fmean) за кластерами та в нормі. 

 

Принципово інша ситуація спостерігається у пацієнтів 4-го кластера. У 

цьому кластеры виявлено, що середня амплітуди БЕА вище норми у m. rectus 

femoris справа в положенні стоячи на правій нозі (13D_RFemoris_Amean) та 

m. gluteus medius зліва в положенні стоячи на лівій нозі (4S_Gluteus_Amean) 

(рис. 6.8). Так, медіальне значення середньої амплітуди БЕА m. rectus femoris 

справа в положенні стоячи на правій нозі (13D_RFemoris_Amean) в 4-му 

кластері складало 53,1 мВ/c, а в групі відносної норми – 31,6мВ/c.  
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Рис. 6.8. Характеристики показників середньої амплітуди БЕА m. rectus 

femoris справа в положенні стоячи на правій нозі (13D_RFemoris_Amean) (а) 

m. gluteus medius зліва в положенні стоячи на лівій нозі 

(4S_GLUTEUS_Amean) (б) за кластерами та в нормі. 

 

На думку M. Panjabi та співавт. [262, 263], стабільність хребта 

забезпечується за рахунок пасивних (кістки і зв'язки) та динамічних 

(координоване м'язове скорочення) структур. 

Несиметрична активність одних й тих самих м'язів в кластері під час 

одностороннього стояння можливо пов'язана, по-перше, з функцією нервової 

системи. 

По-друге, з особливостями функціональної анатомії і біомеханіки ККС 

у хворих з дисфункцією ККС, яке може викликати асиметричне 

навантаження зв'язок і м'язів, що стабілізують ККС. У разі дисфункції ККС 

факторами, якими на це будуть сильно впливати є асиметрія ширини 

суглобових щілин ККС, нахил крижі, тазу, ротація крижі. Ці чинники 

викликають зміну положення горизонтальної осі обертання крижі в ККС [8, 

9, 161]. 

Порушення біомеханіки ККС веде до зміни натягу зв'язок і зміни БЕА 

м'язів, що стабілізують ККС не тільки з опорної стороні, але і з 

контрлатеральної сторони.  
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Проведений аналіз свідчить, що всі досліджені нами м'язи беруть 

участь в підтримці вертикального положення тіла і стабілізації ККС. Крім 

того БЕА деяких з них (m. obliques abdominis externus, m. biceps femoris) від 

1-го до 3-го кластеру зростає, а у пацієнтів 4-го кластера – знижується 

порівняно з БЕА цих м'язів у волонтерів. Проте м'язи m. rectus femoris та m. 

gluteus medius у пацієнтів найбільш несприятливого 4-го кластера мали БЕА 

значно вище, ніж у волонтерів.  

6.3 Дослідження впливу болю на активність м’язів 

Наступним етапом дослідження є аналіз залежності показників 

електроміограми від сторони локалізації болю у пацієнтів з дисфункцією 

ККС [39]. Статистичний аналіз проведено в межах кожного з 4-х кластерів з 

використанням критерію Манна-Уїтні.  

Згідно з проведеним аналізом у пацієнтів 3-го і 4-го кластерів 

відмінностей в показниках електроміограми з локалізацією болю справа або 

зліва виявлено не було.  

У пацієнтів 1-го кластера встановлено значиму залежність 

11 електроміографічних показників БЕА від сторони локалізації болю для 

мязів m. obliques abdominis externus, m. gluteus medius, m. biceps femoris та m. 

rectus femoris (табл. 6.17). Найбільші зміни виявлено для показника середньої 

частоти сигналу m. obliques abdominis externus справа в положенні стоячи на 

двох ногах (7D_Abdominis_Fmean), медіальні значення якого при болю зліва 

склали 126,0 імпульсів в секунду, а при болю справа 26,5 імпульсів в секунду 

(рис. 6.9). У положенні стоячи на правій нозі виявлено статистично значуще 

підвищення медіального значення сумарної амплітуди БЕА m. gluteus medius 

зліва при болю в області ККС справа, в порівнянні з наявністю болю зліва 

(2,5 мВ/c і 0,3 мВ/c). У положенні стоячи на лівій нозі спостерігалося 

статистично значуще підвищення медіальних значень сумарної амплітуди 

БЕА m. gluteus medius справа при локалізації болю справа в порівнянні з 

лівосторонньої локалізацією болю (2,3 мВ/c і 0,5 мВ/c). 



 

 

Таблиця 6.17 

Показники БЕА м'язів пацієнтів 1-го кластера в залежності від сторони локалізації болю 

Тип стояння Дослід_М’яз Показник 
Описові статистики показників БЕА 

М Ме Min Max LQ UQ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Локалізація болю зліва 

DS 7D_Abdominis Asum, мВ/c 4,99 4,20 3,30 8,50 3,40 7,70 

DS 7D_Abdominis Fmean, Гц 144,80 126,00 96,60 229,00 105,00 216,00 

DS 7S_Abdominis MaxA, мВ 96,54 96,00 69,70 134,00 78,00 113,00 

D 3S_Gluteus_ MaxA, мВ 52,27 53,10 35,70 73,50 37,30 67,80 

D 3S_Gluteus Amean, мВ/с 26,64 27,10 21,50 29,60 25,80 28,60 

D 3S_Gluteus Asum, мВ/c 0,46 0,30 0,00 1,80 0,00 0,70 

D 3S_Gluteus Fmean, Гц 15,94 9,80 0,20 61,80 1,40 25,10 

S 4D_Gluteus Asum, мВ/c 0,77 0,50 0,00 3,00 0,00 1,10 

S 4D_Gluteus Fmean, Гц 25,14 16,90 0,60 90,10 1,50 37,30 

S 14S_Biceps Amean, мВ/с 28,34 26,60 24,40 35,20 25,50 32,90 

S 14D_RFemoris Fmean, Гц 172,51 171,00 52,60 279,00 155,00 194,00 

Локалізація болю справа 

DS 7D_Abdominis Asum, мВ/c 1,23 0,80 0,20 4,00 0,40 1,00 

DS 7D_Abdominis Fmean, Гц 35,56 26,50 4,20 111,00 14,30 29,00 

2
6
5

 



 

 

Продовження табл. 6.17 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Локалізація болю справа 

DS 7S_Abdominis MaxA, мВ 70,73 62,50 28,30 102,00 60,60 93,50 

D 3S_Gluteus_ MaxA, мВ 156,47 130,00 46,00 465,00 95,10 141,00 

D 3S_Gluteus Amean, мВ/с 41,66 36,50 26,90 85,90 31,00 43,50 

D 3S_Gluteus Asum, мВ/c 6,07 2,50 0,00 20,10 0,90 8,00 

D 3S_Gluteus Fmean, Гц 152,68 78,50 0,20 550,00 33,90 193,00 

S 4D_Gluteus Asum, мВ/c 2,92 2,30 0,90 6,90 1,20 3,90 

S 4D_Gluteus Fmean, Гц 90,40 77,40 32,30 210,00 38,40 123,00 

S 14S_Biceps Amean, мВ/с 33,64 34,60 26,60 42,60 27,40 37,50 

S 14D_RFemoris Fmean, Гц 142,98 166,00 42,10 255,00 78,40 190,00 

Позначення: DS – стояння на двох ногах; D – стояння на правій нозі; S – стояння на лівій нозі. 

Amean – середня амплітуда, мВ; Asum – сумарна амплітуда, мВ/c; Fmean – частота сигналу, Гц;  

MaxA –максимальна амплітуда, мВ.  
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Рис 6.9. Коробчатий графік залежності показника середньої частоти 

сигналу БЕА m. Obliques abdominis externus справа в положенні стоячи на 

двох ногах (7D_Abdominis_Fmean) від сторони локалізації болю (R – 

праворуч, L – ліворуч) у пацієнтів 1-го кластера. 

 

У положенні стоячи на лівій нозі спостерігалося статистично значуще 

підвищення середньої амплітуди ПЕА m. biceps femoris справа за умови болю 

праворуч (рис. 6.9). 

Під час двохопорного стояння зафіксовано підвищення БЕА m. obliques 

abdominis externus на контрлатеральній стороні від локалізації болю. У 

положенні стоячи на одній нозі, за умови локалізації болю на опорній 

стороні, це викликає збільшення БЕА m. gluteus medius на контрлатеральной 

стороні. БЕА м’язів m. biceps femoris та m. rectus femoris збільшувалася на 

стороні локалізації болю. 

У 2-му кластері чутливими до сторони наявності болю виявилися м’язи 

m. erector spinae та m. gluteus medius. Їх описові статистики наведені в 

табл. 6.18. 

У пацієнтів 2-го кластера найбільша різниця за умов болю праворуч і 

ліворуч визначено в показнику максимальної амплітуди БЕА m. gluteus 

medius зліва в положенні стоячи на лівій нозі (4S_Gluteus_MaxA) (медіани 

292,5 мВ і 153,50 мВ відповідно, рис. 6.10). 

 



 

 

Таблиця 6.18 

Показники БЕА м'язів пацієнтів 2-го кластера в залежності від сторони локалізації болю 

Тип 

стояння 
Дослід_М’яз Показник 

Описові статистики показників БЕА 

М Ме Min Max LQ UQ 

Локалізація болю зліва 

D 3D_Er.Spinae Amean, мВ/с 34,86 32,75 28,60 52,50 31,60 34,90 

D 3D_Er.Spinae Asum,мВ/c 4,61 3,50 0,70 16,90 2,50 4,00 

D 3D_Er.Spinae Fmean, Гц 118,87 106,45 20,20 322,00 77,50 122,00 

S 4S_Gluteus MaxA, мВ 168,60 153,50 69,40 281,00 104,00 268,00 

S 4S_Gluteus Amean, мВ/с 43,63 44,10 29,00 66,90 32,20 46,10 

S 4S_Gluteus Asum, мВ/c 8,57 9,25 2,30 16,20 3,60 12,70 

Локалізація болю справа 

D 3D_Er.Spinae Amean, мВ/с 44,87 36,85 32,40 73,70 35,40 48,80 

D 3D_Er.Spinae Asum,мВ/c 9,81 6,40 3,20 24,50 5,50 11,20 

D 3D_Er.Spinae Fmean, Гц 199,41 182,00 85,10 332,00 153,00 241,00 

S 4S_Gluteus MaxA, мВ 331,60 292,50 132,00 593,00 213,00 420,00 

S 4S_Gluteus Amean, мВ/с 62,87 58,75 35,50 86,90 54,40 75,40 

S 4S_Gluteus Asum, мВ/c 15,29 13,05 6,20 22,40 11,70 20,90 

Позначення: D – стояння на правій нозі; S – стояння на лівій нозі. Amean – середня амплітуда, мВ; Asum – сумарна 

амплітуда, мВ/c; Fmean – частота сигналу, Гц; MaxA –максимальна амплітуда, мВ.  
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Рис. 6.10. Коробчатий графік залежності показника максимальна 

амплітуда БЕА m. gluteus medius зліва в положенні стоячи на лівій нозі 

(4S_Gluteus_MaxA) у пацієнтів 2-го кластера від сторони локалізації болю 

болю (R-праворуч, L-ліворуч). 

 

В положенні стоячи на лівій нозі у пацієнтів 2-го кластеру за умов 

болю в області ККС справа спостерігається статистично значуще підвищення 

медіального значення середньої амплітуди БЕА m. gluteus medius зліва, в 

порівнянні з лівосторонньої локалізацією болю (58,75 мВ/c та 44,1 мВ/c) 

(табл. 6.18) 

В положенні стоячи на правій нозі у пацієнтів 2-го кластеру 

спостерігалося підвищення показників БЕА m. erector spinae з болем 

праворуч в порівнянні з показниками БЕА цього м'яза у пацієнтів з болем 

ліворуч (медіальні значення сумарної амплітуди 6,4 мВ/c та 3,5 мВ/c, 

медіальні значення середньої частоти 182 мВ/c та 106,4 мВ/c) (табл. 6.18). 

Також змінилася БЕА m. erector spinae та m. gluteus medius. Локалізація болю 

з опорної сторони достовірно підвищує їх БЕА з цієї сторони. 

Довга lig. sacroiliac dorsalis має тісне анатомічне взаємовідношення з 

m. еrector spinae і fascia thoracolumbar [349]. А. Vleeming зі співавт. [349] 

вважають, що m. erector spinae вносить величезний внесок в стабілізацію 

ККС і підтримку вертикальної пози. А саме, що m. erector spinae – основний 

м'яз, стабілізуючий хребет і таз. З'єднання m. erector spinae з задніми 

крижово-клубовими зв'язками індукує нутацію (підготовчий рух [170]) в 
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ККС і натяг міжостистих, крижово-клубових, крижово-горбових і крижово-

остистих зв'язок. Прийнято вважати, що нутація є обов'язковим рухом в ККС 

за умов будь-якого навантаження. 

Van Wingerden J. P. зі співавт. [340] вивчили кілька м'язів, які беруть 

участь в стабілізації таза і впливають на показник жорсткості ККС. 

Визначили, що активація m. erector spinae, m. biceps femoris і групи mm. 

gluteus значно підвищують жорсткість зв'язок ККС і підвищують стабільність 

ККС і таза. Автори прийшли до висновку, що жорсткість зв'язок ККС 

підвищується навіть при невеликій активності м'язів, підтримуючи 

ефективну передачу навантажень від хребта на нижню кінцівку. 

Це узгоджується з роботою Cholewicki J. зі співавт. [91], що задовільна 

стабільність хребта досягається у більшості людей з певним рівнем 

узгодженої активації м'язів спини і черевної стінки. 

C. A. Richardson зі співавт. [284] в своїх дослідженнях показали, що 

спільне скорочення м'язів живота і m. erector spinae значно зменшує 

рухливість ККС. 

D. J. Barker та R. E. Irvin [61] виявили, що наявність нахилу крижі і таза 

у фронтальній площині спричиняє асиметричну активацію m. erector spinae 

зліва і справа, яка посилюється під час двохопорного стояння якщо нахил 

збільшується. 

B. Hungerford та W. Gillard [172] встановили активацію m. erector spinae 

з опорної сторони під час одноопорного стояння у контрольній групі, 

аналогічно нашим результатам результатами.  

За теорією стабілізації ККС A. Vleeming [349], під час вертикального 

двохопорного стояння у здорових людей ККС навантажується наступним 

чином. Крижі під час вертикального навантаження робить ротаційне рух 

вперед навколо горизонтальній осі ротаційної рухливості, розташованої на 

рівні SІІ (так звана нутація крижі). В цей час тазова кістка робить ротаційне 

рух назад (контрнутація). М'язи, що оточують ККС, створюють 

компрессионное зусилля в ККС, що призводить до компресійного 
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навантаження поперек суглоба, або безпосередньо стискаючи крижі і тазову 

кістку між собою (m. gluteus maximus, m. transversus abdominis), або через 

сухожилля, які вплітаються в спинні крижово-клубові зв'язки і торако-

люмбарну фасцію (m. biceps femoris, m. obliquus internus, externus). При 

цьому найбільш потужні спинні зв'язки крижі і торако-люмбарної фасції 

натягуються і стабілізують ККС. 

M. gluteus medius починається від безіменної кістки, клубової її 

частини, зовнішньої поверхні крила клубової кістки і прикріплюється до 

trochanter major стегнової кістки. Цей м’яз відводить стегно, передні пучки 

обертають стегно всередину, задні – назовні [21]. 

Нами на математичній моделі доведено, що нахил крижі та тазу 

спричиняє зміщення горизонтальної вісі ротаційної рухливості (нутації) 

крижі наперед і донизу на більш високій стороні, а на більш низькій 

стороні – вкінець й догори, та викликає значне зростання сили тертя між 

крижової і клубової частинами суглоба. Це призводить до збільшення обсягу 

нутації крижі на більш високій стороні і практично відсутність нутації крижі 

на нижчій стороні. У зв'язку з цим, для натягнення до необхідного ступеня 

спинних зв'язок ККС на нижній стороні, тазова кістка повинна зробити 

контрнутацію на більший кут для компенсації недоліку нутації крижі з цієї 

сторони та подолати при цьому значно більшу силу тертя. Цим пояснюється, 

з нашої точки зору, підвищення м'язової активності m. gluteus medius під час 

двохопорного стояння на стороні нахилу крижі і таза. 

Під час одноопорного стояння підвищення активності m. gluteus medius 

на стороні опори, з нашої точки зору, пояснюється іншим механізмом. За цих 

умов, незалежно від кута нахилу крижі і таза, зростає навантаження на 

опорну сторону ККС. Це викликає значне підвищення активності всієї групи 

mm. gluteus, що функціонують як синергисти і стабілізують ККС [172]. 

З огляду на перпендикулярну орієнтацію до ККС m. gluteus maximus 

можуть здавлювати ці суглоби безпосередньо і побічно, через їх з'єднання з 

lig. sacrotuberous [149]. На думку S. Gibbons [149], каудальная частина 
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m. gluteus maximus, що починається від lig. sacrotuberous, може 

функціонувати відповідно до м'язів тазового дна. А. Vleeming зі співавт. [349] 

виявили, що стиснення ККС може виконуватися в комплексі з m. gluteus 

контрлатеральним m. latissimus dorsi через fascia thoracolumbar. 

D. A. Noe зі співавт. [247] на основі електроміографічних досліджень 

встановили, за умов вертикального навантаження викликає активність 

m. gluteus та m. erector spinae. 

J. P. van Wingerden зі співавт. [340] показали, що активація m. gluteus та 

m. biceps femoris значно збільшують жорсткість ККС. Збільшення жорсткості 

ККС значно покращує ефективність передачі навантажень з хребта на таз і 

нижні кінцівки. 

B. Hungerford and W. Gillard [172] в своєму дослідженні показали 

значне збільшення ЕМГ активності на опорній стороні під час виконання 

тесту лелеки в m. erector spinae, m. gluteus maximus і m. gluteus medius, m. 

obliquus abdominis, m. biceps femoris у контрольній групі. 

Підвищення м'язової активності m.biceps femoris під час одноопорного 

стояння пов'язане з участю m.biceps femoris в натягу дорсальних зв'язок 

крижі через натяг lig. sacrotuberous і, відповідно, стабілізації ККС [349]. 

Натяг lig. sacrotuberous здійснюється за рахунок каудальної тракції 

довгої головки m. biceps femoris. Це можливо завдяки тому, що не всі 

волокна довгої головки m. biceps femoris з'єднуються з сідничної 

горбистістю, частково і досить міцно своїм проксимальним сухожиллям 

з'єднуються з lig. sacrotuberous. 

J. P. van Wingerden зі співавт. [340] вважають, що механізм натягу 

залежить від положення тіла. Натяг lig. sacrotuberous залежить не тільки від 

m. biceps femoris, а й від м'язів, які мають прикріплення до lig. sacrotuberous. 

Це крижова частина апоневроза m. erector spinae і m. gluteus maximus. 

D. J. Barker та R. E. Irvin [61] в своїх дослідженнях підтверджують, що 

m. biceps femoris з'єднується з lig. sacrotuberous. Під час нутації m. biceps 

femoris натягує lig. sacrotuberous [325], що допомагає уникнути надмірного 
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навантаження на задню частину міжхребцевих дисків поперекового відділу 

хребта. 

Використовуючи ЕМГ C. J. Snijders зі співавт. [309] виявили, що 

активність m. abdominis obliquus externus і internus значно підвищується 

стоячи в порівнянні з положенням сидячи і лежачи. 

Отримані нами дані збігаються з даними A. Vleeming зі співавт. [349], 

щодо підвищення активації м'язів стабілізаторів вертикального положення і 

ККС під час вертикального положення і одноопорного стояння. 

B. Hunderford та W. Gillard [172] досліджували взаємозв'язок рухів 

кісток тазу, БЕА м'язів стабілізаторів ККС і вертикального положення тіла у 

здорових волонтерів і у пацієнтів з дисфункцією ККС за умов двухопорного і 

одноопорного стояння (Stork-тесту). Рухи кісток тазу у пацієнтів з 

дисфункцією ККС (n = 14) порівняли з рухами кісток тазу у здорових 

волонтерів (n = 14). Кожному учаснику дослідження прикріпили на шкіру 

15 світловідбивних маркера (15 мм) для позначення основних кісткових 

орієнтирів крижі, тазової кістки і стегон. 

Запис ЕМГ активності проводили за допомогою поверхневих 

електродів з наступних м'язів: m. adductor longus, m. biceps femoris, m. tensor 

fascia latae, m. gluteus medius, m. gluteus maximus, m. erector spinae, та 

m. obliques abdominis internus. Тести камер Expert Vision Motion Analysis 

(EVA) використовувалися для запису відео рухів досліджуваного під час дво- 

і одноопорного стояння. EVA система запису рухів використовувалася для 

запису тривимірної траєкторії рухів кожного маркера. Отримані результати 

обробили з використанням спеціального програмного забезпечення Kintrak та 

визначили тривимірні траєкторії руху маркерів відносно один одного і, 

відповідно, визначили кутові і поздовжні зміщення крижі, тазових кісток і 

стегон відносно один одного. 

Автори прийшли до висновку, що у пацієнтів з дисфункцією ККС 

змінюється схема руху крижі і тазової кістки [172], що супроводжується 

зміною БЕА м'язів стабілізаторів (в порівнянні з БЕА цих м'язів у волонтерів) 
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ККС і вертикальної пози. Це співзвучно з результатами нашого дослідження: 

наявність виражених рентгенометричних змін зумовлює значні зміни у 

біомеханічній передачі вертикального навантаження через ККС (пацієнти 4-

го кластера), що викликає зміни БЕА м'язів, що стабілізують ККС і 

вертикальне положення тіла порівняно з показниками БЕА м’язів у 

волонтерів. Ці зміни посилюються під час переходу від двохопорного 

стояння до одноопорного. 

Рентгенометричні дослідження показали, що максимальні значення 

асиметрії суглобових щілин ККС, нахилу крижі, тазу супроводжуються 

асиметрією рухливості ККС і змінюють стратегію стабілізації ККС і натяг 

основних зв'язок ККС [40]. Це проявляється ентензопатіями цих зв'язок. У 

результаті нашого дослідження встановлено, що у пацієнтів 4-го кластера 

(максимальна асиметрія ширини суглобових щілин в дорсальном відділі, 

невелика – в медіальному) спостерігається виражена асиметрія рухливості 

ККС і, як наслідок, порушення передачі вертикальних навантажень через 

ККС. Ці особливості супроводжувалися максимальним ступенем змін 

показників БЕА м'язів стабілізаторів ККС і вертикального положення. 

Наші результати узгоджуються з думкою різних авторів [102, 203] про 

те, що за наявності дисфункції ККС змінюється стратегія стабілізації таза. Це 

викликано, на їхню думку, асиметрією рухливості ККС, що змінює схему 

рухів кісток ККС за умов вертикального навантаження. А також 

супроводжується зміною БЕА м'язів стабілізаторів ККС і вертикальної пози. 

На думку T. R. Oxland зі співавт. [258], травма чи актуальна 

мікротравма зв'язок може викликати неадекватну механіку хребта і суглобів. 

При цьому м'язи хребта залучаються до некоординованих скорочення через 

страх повторної травми. Таке явище може посилювати неадекватну механіку 

хребта і суглобів та бути причиною повторюваної травми зв'язок.  

M. M. Panjabi [265] вважає, що хребетний стовп має дві функції: 

структурну і передавальну. Структурна функція забезпечує стабільність 

хребта. Передає функція забезпечує інформацію, необхідну для підтримання 
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постурального балансу м'язів стабілізаторів хребта, адекватних рухів хребта, 

раціональної передачі вертикальних навантажень на таз і нижні кінцівки. Ця 

інформація передається з численних механорецепторів, розташованих в 

зв'язках хребетного стовпа, в систему нейром'язового контролю. Система 

нейром'язового контролю, на підставі отриманої інформації, забезпечує 

стабільність хребта через координоване м'язове скорочення м'язів 

стабілізаторів і натяг відповідних зв'язок. Якщо структурна функція 

скомпрометована через з повторювальну мікротравму зв'язок, то зростає роль 

м'язової стабілізації для компенсації втрати структурної функції. Це 

реалізується зміною БЕА м'язів стабілізаторів хребта. 

J. Fortin зі співавт. [136] та А. Vleeming зі співавт. [353] вважають, що у 

спинні зв'язки ККС хворих з дисфункцією ККС перевантажені і піддаються 

тривалій мікротравматизації. Це є причиною попереково-тазового болю 

(PPGP). При цьому взаємозв’язок між болем і БЕА м'язів стабілізаторів ККС 

залишається незрозумілим. 

Н. Jacob та R. Kissling [180] встановили у хворих з дисфункцією КПС 

та попереково-тазовим болем збільшення амплітуди рухів крижі щодо 

тазових кісток у ККС навколо горизонтальній осі під час згинання стегна. 

J. Mens зі співавт. [227] також виявили збільшення антефлексії тазової кістки 

у пацієнтів з попереково-тазовим болем. При цьому амплітуда і напрямок 

флексії тазових кісток щодо крижі ліворуч і праворуч є однаковими у таких 

пацієнтів [327]. Інші дослідники [85, 102] показали, що рухливість ККС 

асиметрична зліва та справа у пацієнтів з попереково-тазовим болем, та є 

прогностичним критерієм для визначення порушення рухів в ККС і 

попереково-тазового болю.  

За даними T. Ravin [282] ротація крижі часто зустрічається у пацієнтів з 

попереково-тазовими болями. У нашому дослідженні ротацію крижі 

виявлено у 92 % пацієнтів. Крім того всі пацієнти мали асиметрію ширини 

суглобових щілин, нахил таза, крижі, ротацію крижі, що супроводжувалося 

асиметричною рухливістю ККС за умов вертикального положення тіла [40]. 



276 

 

Під час проведення нашого дослідження ми дійшли висновку, що болі 

впливають на БЕА м'язів стабілізаторів тільки у пацієнтів 2-го кластера з 

невеликою асиметрією ширини суглобових щілин без виражених порушень 

біомеханіки ККС, та у пацієнтів 1-го кластера з вираженою асиметрією 

ширини суглобових щілин в вентральному відділі ККС. У пацієнтів 1-го 

кластера перерозтягуються і травмуються вентральні крижово-клубові 

зв'язки і міжкісткові крижово-клубові зв'язки, а у пацієнтів 2-го кластера – в 

основному міжкісткові крижово-клубові зв'язки [8, 9, 161]. Це веде до 

надмірного напруження м'язів, які знижують натяг цих зв'язок і стабілізують 

ККС [113, 223].  

У пацієнтів 1-го рентгенометричного кластера надмірне напруження 

виникало в m. gluteus medius та m. abdominis obliquus externus. M. gluteus 

medius починається від гребеня клубової кістки, прикріплюється до trochanter 

major стегнової кістки та стабілізує тазову кістку відносно стегна, особливо у 

вертикальному положенні і під час одноопорного стояння. Показники БЕА 

m. gluteus medius також дають змогу оцінити електроміографічну активність 

m. gluteus maximus, так як вони є синергістами [113, 223]. M. gluteus maximus 

починається від дорсальної поверхні крижі, куприка, крижово-бугорной 

зв'язки, клубової кістки і прикріплюється до широкої фасції і сідничної 

горбистості стегнової кістки. Ця м'яз створює компресійні зусилля, 

спрямовані поперек ККС для його стабілізації. M. abdominis obliques externus 

згинає і нахиляє в сторону хребет щодо тазових кісток [227], тим самим 

стабілізує хребет, що особливо важливо за умов нахилу крижі і таза у 

фронтальній площині. 

У пацієнтів 2-го рентгенометричного кластера надмірне напруження 

виникало в m. gluteus medius, m. erector spinae, які натягують спинні зв'язки 

ККС і стабілізують суглоб [113, 223, 353]. Тривалий вплив надмірних 

навантажень призводить до виникнення ентензопатій перевантажених зв'язок 

і місць прикріплення м'язів, які натягують ці зв'язки [69, 221, 261]. При цьому 

активація цих м'язів у пацієнтів 2-го кластера збільшує компресійні сили в 
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ККС, знижує натяг міжкісткових крижово-клубових травмованих зв'язок, і 

відповідно, біль [113, 223]. 

У пацієнтів прогностично несприятливих 3-го і 4-го кластерів, з 

асиметрією ширини суглобових щілин в дорсальних відділах суглобових 

щілин ККС, біль не впливала на м'язові патерни. Це створювало умови для 

надмірного розтягування і травмування крижово-горбкових та крижово-

остистих зв'язок [8, 9, 161] та призводило до виникненням ентензопатій цих 

зв'язок. Перераховані зв'язки є основними стабілізаторами вертикального 

положення та натягуються в вертикальному положенні в основному за 

рахунок ваги тіла [113, 151, 349]. Тому активація м'язів стабілізаторів ККС 

не може в достатній мірі знизити силу натягу цих зв'язок. Біль у цих 

пацієнтів свідчить в першу чергу про ентензопатії зв'язок стабілізаторів 

вертикального положення і ККС. Ентензопатії цих зв'язок посилюються 

внаслідок асиметричноюї рухливості ККС і неадекватного стереотипу його 

стабілізації, за якого зміна активації перерахованих м'язів стабілізаторів не 

зменшує силу натягу цих зв'язок і не може змінити стереотип неадекватного 

замикання ККС.  

На думку T. R. Oxland зі співавт. [258], повторювана мікротравма 

зв'язок викликає неадекватну механіку хребта і суглобів. При цьому 

некоординовані скорочення м'язів хребта підсилюють неадекватну механіку 

хребта і суглобів та стають причиною повторюваної травми зв'язок. 

Отримані нами дані узгоджуються з теорією хронічного болю M. M. Panjabi 

[265]. Згідно з якою, кумулятивна мікротравматизація сполучнотканинних 

елементів хребта викликає їх «субкритичне» пошкодження і розташованих в 

них механорецепторів. «Субкритичне» пошкодження відбувається за умов 

навантажень за межами фізіологічних, але недостатніх для критичного 

пошкодження. Механорецептори, розташовані в пошкоджених зв'язках, 

передають «спотворені» сигнали в систему нейром'язового контролю. В 

системі нейром'язового контролю виникають труднощі з інтерпретацією 

спотвореного сигналу. Патерн м'язової відповіді, генерованої системою 
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нейром'язового контролю змінюється, порушуючи просторову і тимчасову 

координацію і активацію м'язів стабілізаторів хребта і суглобів. Змінений 

патерн м'язової відповіді призводить до спотворення сигналів зворотного 

зв'язку в нейром'язовій регулюючій системі через пошкоджені 

механорецептори зв'язок і м'язів, і до ще більших змін патерну м'язової 

відповіді. Надмірні навантаження і напруги викликають запалення в 

сполучнотканинних елементах хребта, які містять нервові структури і 

ноорецептори. Все це призводить до хронічного попереково-тазового болю. 

 

6.4 Резюме 

 

Фронтальний нахил компонентів скелета «крижі – таз» призводить до 

несиметричної активності контрлатеральних порцій великого м'язу спини, 

яка збільшується зі збільшенням кута нахилу. Під час одноопорного стояння 

у осіб з відсутністю бічного нахилу крижі і таза спостерігається більш 

висока активність м'яза з боку опорної кінцівки, проте зі збільшенням 

нахилу таза в бік опорної кінцівки відбувається значна активація м'яза зі 

сторони піднятої кінцівки. За умов посиленоого варіанту наведеного тесту 

(стояння на одній нозі з вантажем) виявляється більша розбіжність між 

активністю м'язів з боку опорної кінцівки і з боку піднятою. 

Збільшення кута нахилу таза, крижі викликає збільшення всіх 

параметрів активності електроміограму m. gluteus medius на стороні нахилу 

під час двохопорному стояння у волонтерів. Під час одноопорного стояння 

отримано статистично значуще збільшення амплітудних параметрів 

електроміограми m. gluteus medius на стороні опорної кінцівки для всіх 

варіантів нахилу крижі і таза. Під час одноопорного стоянні з вантажем ця 

тенденція зберігається. 

Під час одноопорного стояння активність m. abdominis obliquus 

externus підвищується з обох сторін. Наявність нахилу крижі або таза не 

впливає активність m. abdominis obliquus externus. 
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Під час одноопорного стояння активність m. biceps femoris і m. rectus 

femoris на опорній стороні підвищується. Наявність нахилу крижі або таза не 

впливає на зміну активності m. biceps femoris і m. rectus femoris як на стороні 

опори, так і на протилежному боці. 

Найбільшу розбіжність БЕА м'язів стабілізаторів ККС у пацієнтів з 

дисфункцією ККС, порівняно з показниками БЕА цих м'язів у волонтерів, 

мали пацієнти 4-го кластера, потім – пацієнти 3-го, потім – 1-го кластера. У 

пацієнтів 2-го кластера показники БЕА м'язів стабілізаторів ККС не 

відрізнялися від показників волонтерів. Отримані результати БЕА м'язів 

стабілізаторів ККС свідчать про прямий взаємозв’язок між ступенем 

вираженості асиметрії ширини суглобових щілин ККС та БЕА м'язів 

стабілізаторів ККС. 

У пацієнтів з дисфункцією ККС найбільш сприятливих 1-го і 2-го 

рентгенометричних кластерів БЕА м'язів стабілізаторів ККС і вертикального 

положення залежала від сторони локалізації болю. Локалізація болю 

достовірно впливала на показники БЕА m. abdominis obliquus externus. m.m. 

gluteus, m. erector spinae, m. biceps femoris, m. rectus femoris у пацієнтів 1-го 

кластера і m.m. gluteus, m. erector spinae у пацієнтів 2-го кластера. У цих 

пацієнтів виявлено асиметрію ширини суглобових щілин ККС, нахил таза, 

крижі, ротація крижі. У пацієнтів цих кластерів рентгенометричні параметри 

могли компенсуватися зміною натягу зв'язок і БЕА м'язів стабілізаторів 

ККС, біль впливала на БЕА м'язів стабілізаторів. 

У пацієнтів з дисфункцією КПС найбільш несприятливих 3-го і 4-го 

рентгенометричних кластерів БЕА м'язів стабілізаторів КПС і вертикального 

положення не залежала від сторони локалізації болю. У цих пацієнтів були 

найбільш несприятливі зміни рентгенометричних параметрів крижі і таза. Ці 

рентгенометричні параметри обумовлювали кумулятивну 

мікротравматизацію зв'язок, які натягуються під вагою тіла, біль не впливала 

на БЕА м'язів стабілізаторів. 
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РОЗДІЛ 7 

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ПАТО- І САНОГЕНЕЗУ АРТРОЗУ 

КРИЖОВО-КЛУБОВОГО СУГЛОБА.  

КЛАСИФІКАЦІЯ АРТРОЗУ КРИЖОВО-КЛУБОВОГО СУГЛОБА 

 

На підставі відомих уявлень про ККС як унікального суглоба, що 

з'єднує хребет, таз і нижні кінцівки, результатів власних досліджень 

особливостей ККС і його зв'язок методом кінцевих елементів і верифікації 

цих даних у хворих з артрозом ККС, дослідження м'язів – стабілізаторів ККС 

і вертикального положення тіла ми пропонуємо концептуальну модель пато- 

і саногенезу артрозу ККС. 

Об'єктом моделювання є система ККС як ланка, що з’єднує хребет і таз. 

За основу передбачуваної нами концептуальної моделі взято модель 

М. Panjabi виникнення хронічного поперекового болю в разі часткового 

ушкодження зв'язок, що призводить до порушення функції м'язів [265]. 

Опороспроможність і стабільність ККС визначається нормальною 

функцією трьох підсистем. Перша підсистема складається з крижі, тазових 

кісток, зв'язок, які з'єднують ці кістки в єдине ціле, суглобового хряща. Друга 

підсистема складається з м'язів, які натягують зв'язки і стабілізують 

опороспроможність ККС під час руху та в статичному положенні. Третя 

підсистема представлена системою нейром'язового контролю (рис. 7.1). 

ККС має функції структури та передачі. Структурна функція 

забезпечує опороспроможність і рухомість ККС та об'єднує підфункції: 

– з’єднувальну — ККС пов'язує таз, нижні кінцівки і хребет в єдине 

ціле, 

– каркасну — крижі й тазові кістки є місцем прикріплення багатьох 

м'язів і зв'язок, 

– опорну — є опорою для всього хребта і передає вагу тіла з хребта на 

таз і нижні кінцівки, а силу реакції опори з таза на хребет під час ходьби і 

бігу, 
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– амортизаційна — пом'якшує поштовхи, які виникають за умов 

вертикального положення тіла під час ходьби, стрибків за рахунок 

особливості анатомічної будови і зв'язок, 

– захисна — захист від зовнішніх впливів важливих органів 

сечостатевої системи та магістральних судинно-нервових утворень. 

Передавальна функція забезпечує інформацією, необхідною для точної 

характеристики пози людини, положення та руху крижі відносно тазових 

кісток, навантаження на ККС, для подальшої передачі в систему 

нейром'язового контролю через численні механорецептори, розташовані в 

зв'язках ККС (рис. 7.1). 

 

 
Рис. 7.1. Модель стабілізації ККС. 

 

Ця передача імпульсів із механорецепторів забезпечує інформацією 

систему нейром'язового контролю, яка допомагає забезпечувати 
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опороспроможність і рухомість ККС завдяки м'язовій активності. Основним 

критерієм, який використовує система нервово-м'язового контролю, це 

досягнення, у першу чергу, адекватної механічної опороспроможності ККС. 

Якщо структурна функція ККС порушена через дегенеративні зміни 

або травму, система нейром'язового контролю посилює активність м'язової 

системи, щоб компенсувати втрату. Одинична травма або кумулятивна 

мікротравма спричинює ушкодження зв'язок ККС і спотворення сигналу 

механорецепторов, розташованих у цих зв'язках. Механорецептори цих 

зв'язок ККС під дією зовнішнього навантаження (ходьба, біг, тривале 

сидіння) продукують спотворений сигнал у систему нейром'язового 

контролю. 

Система нейром'язового контролю вагається з інтерпретацією 

спотвореного сигналу з механорецепторів ушкоджених зв'язок. Існує 

просторова і тимчасова невідповідність між сигналом механорецепторів 

нормальних та ушкоджених зв'язок. 

Система нейром'язового контролю генерує спотворений у просторі та 

часі сигнал для активації м'язів – стабілізаторів ККС і вертикального 

положення тіла. Спотворена активність м'язів – стабілізаторів ККС 

призводить до спотвореного сигналу зворотного контролю через рецептори 

сухожиль м'язів і ушкоджені механорецептори, далі спотворюючи активацію 

м'язів. 

Спотворена активація м'язів викликає ще більше напруження та 

деформації у всіх елементах ККС і призводить до подальшого ушкодження 

зв'язок ККС, механорецепторів і м'язів, перевантажуючи суглобовий хрящ. 

Надлишкові деформації та напруження викликають запалення елементів 

ККС, які мають багату нооцептивну іннервацію. Із плином часу хронічний 

біль може прогресувати. 

Ушкодження зв'язок при цьому може бути «субкритичним», без 

повного розриву зв'язки, а з розривом частини волокна. 

У нормальних умовах, щоб змінити положення тіла в просторі у 
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відповідь на зміну зовнішнього навантаження, механорецептори генерують 

комплекс сигналів, які описують стан і рух крижі відносно тазових кісток 

(рис. 7.2). 

 

 
Рис. 7.2. Модель стабілізації ККС. 

 

Сигнали передаються в систему нейром'язового контролю для аналізу 

та вироблення відповідної дії. Система нейром'язового контролю обробляє 

сигнал і продукує певний патерн м'язової відповіді у вигляді активації певних 

м'язів, на основі декількох факторів, визначальним з яких є необхідність 

збереження опороспроможності ККС при мінімальному можливому 

напружено деформованому стані елементів ККС. 

Це досягається, зокрема, за допомогою зворотного зв'язку з 

веретеноподібних нервових закінчень м'яза та тілець Гольджі, розташованих 

у сухожиллях м'язів – стабілізаторів ККС, так само і з механорецепторів 

зв'язок ККС. Патерн м'язової відповіді залежить від всієї інформації, 

необхідної для динамічної синхронізації активації м'язів: вибрати необхідні 

для активації м'язи, активація кожного м'яза з певною силою та скороченням 

на певну відстань і в певний відрізок часу. 
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Цілісна динамічна система ККС досить швидка, не травматична і без 

несприятливих наслідків. ККС з ушкодженими зв'язками функціонує по-

іншому (рис. 7.3).  

 

 

Рис. 7.3. Модель сано- і патогенезу артрозу ККС. 

 

Часткове ушкодження зв'язок тягне за собою руйнування або 

ушкодження механорецепторів. За умов вертикального навантаження ККС, 

під час передачі вертикальних навантажень із хребта на таз та кульшові 

суглоби відбувається зміщення горизонтальній осі обертання крижі відносно 

тазових кісток, перерозтягнення, стиснення й ушкодження зв'язок, 

стабілізаторів ККС [8, 9]. Це супроводжується асиметрією ширини щілин 

ККС, нахилом крижі, таза, ротацією крижі, звуженням ширини та фіброзом 

суглобових щілин [42]. 

Ушкоджені механорецептори продукують спотворений сигнал, який 

описує позицію крижі і тазових кісток у просторі та часі. У результаті 

система нейром'язового контролю отримує спотворені в просторі та часі 
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сигнали про положення крижі і тазових кісток і починає зазнавати труднощів 

у виборі відповідного патерну м'язової відповіді (рис. 7.4). 

 

 
Рис. 7.4. Модель сано- та патогенезу артрозу ККС. 

 

Відповідно, система нейром'язового контролю продукує спотворений 

патерн м'язової відповіді, яка найбільш відповідає положенню крижі і таза. 

Спотворений патерн м'язової відповіді безпосередньо впливає на вибір 

активованих м'язів – стабілізаторів ККС і вертикального положення тіла, 

показники активності кожного м'яза окремо, сили скорочення, відстань 

скорочення кожного м'язі [265]. 

Синхронізація активності м'язів – стабілізаторів ККС і вертикального 

положення тіла порушуються. Додатково зворотний зв'язок системи 

нейром'язового контролю та механорецепторів теж змінюється, у 

подальшому ще більше спотворює патерн м'язової відповіді. Це має свої 

негативні наслідки: вищі напруження та деформації, які призводить до 
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мікроушкодження зв'язок – стабілізаторів ККС і, відповідно, 

механорецепторів, розташованих у них, порушення функції м'язів – 

стабілізаторів ККС і вертикального положення тіла [262, 263]. Унаслідок 

цього виникає функціональний блок або нестабільність ККС, або і те, й інше 

(рис. 7.3). Із плином часу ці ушкоджувальні деформації та напруження 

спричинюють запалення нервових структур [69, 221, 261] і прискорюють 

процес дегенерації всіх елементів ККС, що загалом призводить до дисфункції 

ККС і болю. 

А. Г. Істомін [4] визначає нестабільність ККС як клінічно значимий 

патологічний стан, провідним біомеханічним субстратом якого є 

недостатність носійної здатності, яка реалізується під впливом зовнішніх 

навантажень у надлишкові деформації, патологічні переміщення або 

подразнення структурних елементів системи ККС. 

А.Г. Істомін [4] виділяє два види нестабільності: інтраротаційну й 

екстраротаційну. Екстраротаційна нестабільність передбачає зміщення осі 

патологічної рухомості вушкоподібних поверхонь у зоні проекції заднього 

краю lig. interosseous sacroiliac ККС. 

Ротаційна нестабільність ККС проявляється як патологічна рухомість 

вушкоподібних поверхонь навколо осі, що проходить у проекції переднього 

краю хрящової частини ККС. 

У нашій моделі ми не виділяємо такі види нестабільності ККС у зв'язку 

з тим, що не моделювали повний розрив зв'язок стабілізаторів ККС, а за 

«субкритичного» ушкодження зв'язок ККС обсяг рухів крижі відносно 

тазових кісток все одно залишається невеликим — 3°–6° [227, 327]. 

Функціональний блок — це стан, який проявляється обмеженням 

рухомості крижі щодо тазових кісток, що супроводжується розтягненням і 

компресією елементів ККС у межах механічної міцності цих елементів [4]. 

Деякі автори вважають, що однією з основних причин виникнення 

артрозу ККС є операція спондилодезу на рівні LV–SІ [58, 179, 273]. На нашу 

думку, спондилодез на рівні LV–SІ призводить до компенсаторного 
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збільшення рухомості крижі відносно тазових кісток у суміжному ККС, що 

тягне за собою збільшення механічних навантажень на всі елементи ККС, 

зміщення осі обертання крижі щодо тазових кісток. 

При цьому може змінюватися не лише обсяг рухів крижі і тазових 

кісток, а й напрямок руху крижі і тазових кісток к просторі. Це буде міняти 

опороспроможність ККС, стратегію досягнення рухомості ККС і призводити 

до дисфункції ККС і хронічної кумулятивної мікротравматизаціїи всіх його 

елементів. 

Спочатку ми сподівалися побудувати модель сано- і патогенезу ККС з 

урахуванням сагітального хребтово-тазового балансу. Проте аналіз 

літератури показав, що автори розглядають ККС як постійно функціонуючий 

вузол, в якому під дією ваги тіла крижі мають стандартну стратегію й обсяг 

рухів відносно тазових кісток, як у здорових людей. Тобто крижі мають 

ротаційну рухомість наперед відносно таза навколо постійної горизонтальній 

осі, проекція якої розташована на рівні SІІ крижового хребця. 

Тазові кістки при цьому мають ротаційну рухомість в кінці. У пацієнтів 

з артрозом ККС все це змінюється [113, 152]. Тому для побудови моделі ми 

застосували концепцію суміжних кінематичних ланок у кінематичному 

ланцюзі. 

Зазначені зміни будуть супроводжуватися дегенеративними змінами 

елементів ККС, болем і розвитком артрозу ККС (рис. 7.5).  

А хронічна кумулятивна мікротравматизація зв'язок ККС буде 

супроводжуватися ушкодженням механорецепторів і подальшим каскадом 

реакцій, відповідно до рис. 7.4.  

Збільшення обсягу рухомості крижі відносно таза, зміщення осі 

рухомості крижі буде реалізовуватися у функціональний блок або 

нестабільність ККС.  

Згідно з даними нашого дослідження артроз ККС буде завжди 

супроводжуватися певними рентгенометричними параметрами на 

функціональних рентгенограмах ККС [8, 9, 42, 332]. Ці параметри 
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безпосередньо відображають функцію ККС, що доведено в процесі 

виконання роботи та іншими авторами (рис. 7.6). 

 

 
Рис. 7.5. Модель розвитку артрозу ККС після виконання спондилодезу 

на рівні LV–SІ. 

 

Асиметрія ширини суглобових щілин важлива для функції ККС у 

вентральному, медіальному і дорсальному відділах. Згідно з даними нашого 

дослідження асиметрія ширини суглобових щілин понад 1 мм у будь-якому 

відділі ККС, або до 1 мм у всіх трьох відділах ККС, будуть клінічно 

значущими для функції ККС. 

Наші дані показали, що наявність асиметрії понад 2 мм у дорсальному 

відділі ККС прогностично несприятлива для консервативного лікування і 

обусловлює виконання хірургічного лікування [7]. 
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Рис. 7.6. Рентгенометричні параметри крижі, таза, 

ніжньосегментарного лордозу, безпосередньо визначають функцію ККС: 

вентральний (а), медіальний (m) та дорсальний (d) відділі, amd — асиметрія в 

усіх відділах. 

 

При цьому спостерігається перевантаження і «субкритичне» 

одностороннє або двостороннє ушкодження lig. sacrospinous, lig. 

sacrotuberous, lig. coccygeus, lig. iliococcygeus, lig. spinococcygeus — головних 

стабілізаторів вертикального положення тіла, які натягуються під дією ваги 

тіла. 

Усі зазначені функціональні рентгенометричні параметри будуть 

компенсуватися функціональним блоком або нестабільністю суглоба 

(рис. 7.7) для відновлення опороспроможності та рухомості ККС. 

При цьому один стан може переходити в інший. 

Згідно з даними нашого дослідження і даними літератури артроз ККС 

буде завжди супроводжуватися низкою дегенеративних змін усіх елементів 

ККС.  

Це і дегенерація суглобового хряща із порушенням рівномірності та 

цілісності суглобового покриття, звуження ширини суглобових щілин аж до 
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їх склерозу, дегенерація зв'язок ККС, дегенеративні зміни прилеглої до 

суглобового хряща і зв'язок кістки [42]. 

 

 

Рис. 7.7. Функціональні зміни, спрямовані на відновлення 

опороспроможності та рухомості ККС. 

 

На рентгенограмах це буде проявлятися субхондральним склерозом, 

нерівномірністю суглобових поверхонь ККС, остеофітами, осифікацією 

зв'язок, кістковими містками (рис. 7.8). 

 

 

Рис. 7.8. Дегенеративні зміни ККС за умов артрозу на рентгенографії. 
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У свою чергу, дегенеративні зміни зв'язок призводять до їхніх 

ентензопатій і виникнення певної клінічної картини. 

Справжня модель сфокусована на ушкодженні механорецепторів 

зв'язок, пов'язаному з ушкодженням власне зв'язок ККС. Ушкодження цих 

зв'язок призводить до зміни осі горизонтальної рухомості крижі відносно 

тазових кісток, функціональному блоку або нестабільності ККС, або і того й 

іншого водночас. Це спричинює перевантаження елементів ККС і, 

відповідно, передачі спотвореного сигналу в систему нейром'язового 

контролю, продукування спотвореного патерна м'язової відповіді та 

дисфункції всього ККС. 

Чим більше змінюється біомеханіка ККС, тим більше спотворюється 

патерн м'язової відповіді. Ця модель дозволяє пояснити зміну патерну 

м'язової відповіді в пацієнтів зі зміненою біомеханікою ККС за умов артрозу 

ККС. У разі ушкодження зв'язок у пацієнтів із ПТБ спотворений сигнал 

механорецепторів і спотворений патерн м'язової відповіді призводить до 

зміни стабілізації ККС і його опороспроможності та рухомості [38, 39]. 

М'язовий спазм часто спостерігають у пацієнтів з артрозом ККС, ми 

найчастіше виявляли в пацієнтів із вираженими порушеннями біомеханіки 

ККС. М'язова координація являє собою синхронізацію активації різних м'язів 

для оптимальної стабілізації ККС. Синхронізація складається з активації 

окремих м'язів з певною силою та на певну відстань. 

У разі ушкодження зв'язок механорецептори генерують спотворені 

сигнали, які можуть суперечити очікуваним системою нейром'язового 

контролю сигналам. Система нейром'язового контролю аналізує спотворений 

і очікуваний сигнали та може активувати м'язи синергісти й антагоністи 

одночасно для стабілізації ККС. Ця м'язова реакція може стати хронічною, 

імовірність такого патерну м'язової відповіді значно підвищується зі 

збільшенням біомеханічних змін функції ККС. 

Ця ситуація може супроводжуватися ушкодженням м'язів, їхньою 

функціональною неспроможністю, атрофією та призводити до дисфункції та 
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порушення опороспроможності ККС. До того ж, ушкодження зв'язок погано 

загоюються та призводять до передчасної дегенерації зв'язок [191, 258]. 

Таким чином, ушкоджені зв'язки часто є причиною хронічного болю у 

вигляді ентензопатій. Крім того, оскільки зв'язки є в'язкоеластичними 

структурами, то тривалий вплив на них навіть навантаження лише 30 % 

їхньої межі міцності може привести до їхнього ушкодження та розвитку 

ентензопатій [69, 47, 221, 261]. Відновлення та тренування нормального 

патерна м'язової відповіді може відновити опороспроможність і рухомість 

ККС, усунути хронічний біль. 

Наведена модель, звичайно, має певні обмеження. ПТБ є 

мультифакторною проблемою та пояснити його однією моделлю, ймовірно, 

неможливо. Одна запропонована модель дає змогу пояснити отримані нами 

результати та вибудувати стрункий алгоритм діагностики й лікування 

артрозу ККС з ПТБ. 

На підставі аналітичного огляду літератури, проведеного 

математичного моделювання ККС і рентгенологічної верифікації 

математичної моделі у хворих на артроз ККС, розроблено класифікацію 

артрозу ККС. 

У процесі розроблення класифікації артрозу ККС керувалися такими 

принципами: 

1) визначення мають формуватися на законах формальної логіки, 

2) визначення мають базуватися на даних анатомії та патології, 

3) дефініція діагнозів не має визначатися необхідністю специфічного 

лікування, 

4) дефініція діагнозів не має базуватися на симптомах. 

В основу класифікації артрозу ККС була покладена патогенетична 

структурно-функціональна класифікація дегенеративних захворювань хребта, 

розроблена в ІПХС імені професора М.І. Ситенка НАМН України (Корж Н.А. 

та ін., 2004) [6]. У цій класифікації патологічні зміни в ХРС розглядають у 

взаємозв'язку з біомеханічними змінами всіх його компонентів. 
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Дегенеративні захворювання хребта належать до мультифакторних 

захворювань. На думку А. І. Продана [19], це хвороби дезадаптації, 

генетична складова яких успадковується мультифакторно. ККС є унікальним 

елементом скелета, який з'єднує хребет і кістки таза в одне ціле. 

Хребет і таз є складовими частинами опорно-рухової системи людини. 

ККС складається з вушковидної частини, покритої суглобовим хрящем, і 

лігаментурної частини, заповненої lig. interosseous sacroiliac. Капсула суглоба 

складається з lig. sacroiliac anterior і lig. sacroiliac posterior. До дегенеративних 

захворювань хребта належить й артроз ККС, який характеризується 

первинними процесами дистрофії, дегенерації та деструкції всіх елементів 

ККС. 

У класифікації М. О. Коржа та співавт. [6] дегенеративні захворювання 

хребта розділяють на захворювання переднього та заднього опорних 

комплексів. Артроз ККС, зважаючи на анатомічну будову крижі, можна 

віднести до захворювань заднього опорного комплексу. За умов артрозу ККС 

виникає дегенерація хряща, зв'язок і всіх елементів ККС. Дегенерація зв'язок 

може проявлятися кальцифікацією та фібротизацією. 

 

 

Рис. 7.9. Артроз ККС у класифікації дегенеративних захворювань 

хребта. 
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За умов артрозу ККС відбуваються структурні зміни всіх елементів 

ККС (рис. 7.8) і функціональні порушення, пов'язані зі зміною положення осі 

горизонтальної рухомості крижі відносно тазових кісток та обсягу цієї 

рухомості, які відображені у структурно-функціональній рентгенологічній 

класифікації (рис. 7.10). 

 

 

Рис. 7.10. Структурно-функціональна рентгенологічна класифікація 

артрозу ККС.  

 

Артроз ККС може супроводжуватися поперечно-клубовим і поперечно-

крижовий артрозом, що, безумовно, впливатиме на функцію ККС. Артроз 

ККС може бути в фазі ремісії або загострення (рис. 7.11). 

 

 

Рис. 7.11. Фази артрозу ККС. 
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Запропонована рентгенологічна класифікація артрозу ККС охоплює 

весь спектр патологічних змін у ньому, пов'язаних із порушенням механічної 

передачі ваги тулуба на таз і нижні кінцівки, порушенням 

опороспроможності та рухомості ККС. Запропонована класифікація може 

служити важливим інструментом у діагностиці та лікуванні артрозу ККС. 
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РОЗДІЛ 8 

МЕТОДИКА НЕІНВАЗИВНОЇ ДІАГНОСТИКИ АРТРОЗУ  

КРИЖОВО-КЛУБОВОГО СУГЛОБА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЙОГО 

ПЕРЕБІГУ 

 

Диференціальна діагностика артрозу ККС має певні труднощі. 

Дисфункція ККС може бути причиною як нижньопоперекового, так і 

тазового болю. На нашу думку, дисфункція ККС — це функціональні зміни, 

які необхідно розглядати у зв'язку з вертикальним навантаженням (ходьба, 

сидіння, стояння). A. Vleeming і співавт. [351] також рекомендують біль, 

пов'язаний із дисфункцією ККС, розглядати в чітком зв'язку з ходьбою, 

сидінням або тривалим стоянням. 

ККС є ланцюгом, який зв’язує поперековий відділ хребта і таз, передає 

вертикальне навантаження з тулуба на таз і нижні кінцівки людини. 

Дисфункція та артроз ККС суттєво змінює його опороспроможність і 

раціональну передачу навантаження на таз і нижні кінцівки, що обумовлює 

перенавантаження м’язів і зв’язок, стабілізуючих ККС [351]. 

Артроз ККС може бути спричинений анатомо-біомеханічними змінами 

в ньому, що знижує активність підсистеми стабілізації хребта – м’язів і 

зв’язок і місць їх прикріплення, а також підсистеми нейром’язового 

контролю через порушення скорочення м’язів і послідовності їхнього 

скорочення, тобто порушення нейром’язового патерна [265]. 

Порушення опороспроможності ККС можуть бути викликані різними 

факторами — асиметрією ширини суглобових щілин, нахилом таза та крижі у 

фронтальній площині, а також величиною нижньосегментарного лордозу в 

сагітальній площині [7]. Це буде супроводжуватися порушенням 

функціонування прилеглих до суглоба м’язів і зв’язок, які є маркерами його 

патології [200]. Такий зв’язок між патологією суглоба, м’язами та зв’язками, 

що його оточують, використовують як маркер дисфункції суглоба, який 

проявляє себе у вигляді болю певного характеру [69, 245, 261]. 
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Відомий спосіб діагностики дисфункції артроза ККС, заснований на 

використанні провокативних тестів у вигляді пальпаторного тиску на групи 

м’язів і зв’язок, що оточують суглоб, подальшому оцінюванні градації болю, 

на основі якої визначають суму балів і встановлюють наявність або 

відсутність патологічних змін у суглобі [196]. Проте суб’єктивний характер 

оцінки болю в м’язах і зв’язках, пов’язаний із визначенням градації болю, 

робить цей спосіб діагностики недостатньо точним, що значно розширює 

обсяг лікарських методів у лікуванні таких пацієнтів через невизначеність 

патології конкретної ділянки суглоба. Найближчим по суті та досягнутому 

результату до запропонованої методики, є спосіб діагностики дисфункції 

ККС із використанням пальпаторного тестування груп м’язів і зв’язок, 

прилеглих до суглоба, з подальшим виявленням патологічних змін у ньому 

на підставі виявлення місць болю в ділянках протестованих м’язів і зв’язок та 

місць іррадіації болю [351]. Таке визначення клінічних проявів болю точніше 

дає змогу діагностувати дисфункцію суглоба. 

Водночас однаковий характер болю може бути спричинений 

порушенням різних елементів суглоба. Наприклад, біль у ділянці задньої 

верхньої клубової ості може бути наслідком не лише перевантаження 

дорсальних зв’язок ККС, а й порушеннями у дуговідросткових суглобах 

поперекового відділу хребта на рівні LV–SI, або протрузією диска цього 

відділу. Проте у наведеній діагностиці [351] не враховані чинники, які 

впливають на опороспроможність крижі і ступінь патологічних змін у них — 

асиметрія ширини суглобових щілин, відповідні нахили таза та крижі у 

фронтальній площині, сегментарний лордоз поперекового хребтового 

рухового сегмента LV–SI. 

Зазвичай, для тестування наявності болю, а, отже, і визначення 

дисфункції суглоба, оцінюють великий і середній сідничні м’язи, м’яз– 

випрямляч хребта, м’яз-напружувач широкої фасції стегна, квадратний м’яз 

попереку, грушоподібний м’яз; зв’язки, які натягуються за допомогою 

зазначених м’язів (дорсальна, міжкісткова, вентральна, клубово-крижова, 
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крижово-горбова і крижово-остиста). Деформації розтягування, скручування 

і зсуву, утворені мікротріщини в зазначених м’язах та зв’язках, які 

супроводжуються запаленням і болем, стають причиною патологічних змін 

(дисфункції) у ККС [69, 261]. Проте такий спосіб діагностики не дає змогу 

візуалізувати конкретну ділянку порушення ККС і диференційно оцінити 

вираженість патологічних змін у ньому і, тим самим, підвищити 

достовірність визначення дисфункції, і, відповідно, обрати адекватний метод 

лікування. Тому ми поставили завдання створити спосіб діагностики 

дисфункції ККС, позбавлений цих недоліків. 

Поставлене завдання вирішується тим, що, крім пальпаторного 

тестування визначених груп м’язів і зв’язок, які оточують ККС, подальшого 

виявлення патологічних змін у ньому на підставі визначення місць болю в 

ділянках протестованих м’язів і зв’язок та місць іррадіації болю, у 

запропонованому способі діагностики дисфункції ККС додатково 

здійснюють його рентгенометрію в положенні пацієнта стоячи у двох 

проекціях (сагітальній і фронтальній). Аналізують такі рентгенометричні 

показники: асиметрію ширини суглобових щілин, нахил таза та крижі у 

фронтальній площині, а також стан сегментарного лордозу LV–SI у 

сагітальній площині, що дає змогу з більшим ступенем достовірності 

стверджувати про порушення суглоба і візуалізувати конкретні ділянки його 

уошкодження. У випадку асиметрії ширини суглобових щілин понад 1 мм, 

кутів нахилу таза і крижа понад 1° від норми, а також кута поперекового 

сегментарного лордозу LV–SI більш ніж 15°, або окремо, або в їх сукупності, 

констатують дисфункцію ККС. Зазначені показники уможливлюють 

диференціацію біомеханічних змін, пов’язаних з певною ділянкою суглоба, 

що викликають його дисфункцію, і точніше визначення перенавантажених 

м’язів і зв’язок, що дозволяє призначити необхідний для конкретної патології 

метод лікування. 

На рис. 8.1 зображено хребет і таз у сагітальній і фронтальній 

площинах; на рис. 8.2 — схематичне зображення розташування місць 
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вимірювання ширини суглобових щілин ККС зліва та справа; на рис. 8.3 — 

вимірювання кутів нахилу таза та крижі у фронтальній площині.  

 

 

Рис. 8.1. Загальний вид таза та хребта у сагітальній А та фронтальній В 

площинах. 

 

 
Рис. 8.2. Вимірювання асиметрії ширини суглобових щілин. 

 

 
Рис. 8.3. Кути нахилу таза ɑ і крижі β у фронтальній площині до лінії 

горизонталі. 
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Кут нахилу таза вимірюють між лінією, яка з’єднує верхні точки 

клубових кісток і лінією горизонту, кут нахилу крижі — між лінією 

краніальної поверхні крижі і лінією горизонту.  

На рис. 8.4 схематично зображено кут сегментарного лордозу LV–SI, 

який міряли між лінією каудальної поверхні тіла хребця LV та лінією 

краніальної поверхні тіла хребця SI в сагітальній площині. 

 

 

Рис. 8.4. Кут сегментарного лордозу LV–SI, який вимірюється між 

лініями, проведеними по краніальній пластинці тіла хребця SI та каудальній 

пластинці тіла хребця LV (кут γ). 

 

Спосіб діагностики дисфункції ККС здійснюють наступним чином. 

Пацієнта, який скаржиться на попереково-тазові болі просять показати місце 

болю. Якщо біль знаходиться в ділянці задньої верхньої клубовій ості та 

віддає в таз або в ділянку великого вертлюга, то здійснюють пальпаторне 

тестування дорсальних крижово-клубових зв’язок, дорсальних зв’язок 

попереку, ділянок прикріплення середнього сідничного, грушоподібного 

м’язів біля великого вертлюга, ділянки прикріплення м’яза, який натягує 

широку фасцію стегна до широкої фасції стегна, квадратного м’яза попереку. 

Ці м’язи та зв’язки стабілізують суглоб. Аналізують наявність болю. 

Наявність болю під час пальпації в цих ділянках протестованих м’язів і 
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зв’язок і місць іррадіації болю свідчить про певні патологічні зміни в 

елементах ККС. На основі визначених місць болю та його іррадіації можна 

попередньо діагностувати, без візуалізації, імовірні патологічні зміни в 

елементах ККС. Основний критерій стану суглоба — біль у тестованих 

групах м’язів і зв’язок. 

За наявності болю в пацієнта і невизначеності патологічно зміненої 

певної ділянки ККС призначають додаткове виконання рентгенометрії 

суглоба в положенні пацієнта стоячи у двох проекціях – сагітальній і 

фронтальній, і фіксують такі рентгенометричні показники як: асиметрія 

ширини суглобових щілин в зазначених місцях а і а1, m і m1, d і d1 (справа і 

зліва відповідно); нахили ɑ таза і β крижі у фронтальній площині, а також кут 

сегментарного лордозу LV–SI у сагітальній площині, що проявляється в 

наявності відповідного кута згину γ. 

Вимірюють зазначені рентгенометричні показники та за асиметрії 

ширини суглобових щілин в місцях а і а1, m і m1, d і d1 більш ніж на 1 мм; 

кутів ɑ нахилу таза і β крижі у фронтальній площині більш ніж на 1° від 

норми, а також кут сегментарного лордозу LV–SI γ більш ніж 15°, або окремо, 

або в поєднанні, констатують дисфункцію ККС. 

Виконання додатково рентгенометрії ККС в двох проекціях – 

сагітальній і фронтальній, і фіксація стану вищезазначених 

рентгенометричних показників, дозволяє з вищим ступенем достовірності 

констатувати відсутність або наявність патологічних змін як на окремих 

ділянках суглоба, так і загалом, а також фіксувати візуально конкретні 

ділянки ушкодженого суглоба. 

При наявності асиметрії ширини  суглобових щілин в ділянках а і а1, m 

і m1, d і d1 при рентгенометрії більш ніж на 1 мм (рис. 8.2); кутів ɑ нахилу 

таза і β крижі у фронтальній площині більш ніж на 1° від норми (рис. 8.3), а 

також кута γ сегментарного лордозу LV–SI більш ніж 15° (рис. 8.4), або 

поодинці, або в їх сукупності, дозволяє диференційовано діагностувати, як 

патологічно змінений суглоб в цілому, так і стан окремих його ділянок, що 
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дозволяє більш точно призначити метод лікування конкретної патології 

суглоба.  

На попередніх етапах дослідження за допомогою кластерного аналізу 

50 пацієнтів 1-ої групи з артрозом ККС були розподілені на 4 кластери. 

Кластерізація була проведена методом k-середніх (евклідова метрика) із 

використанням пакета програм Statistica Basic Academic 13 for Windows En на 

попередньо стандартизованих показниках асиметрії ширини суглобових 

щілин досліджених ділянок.   

Кластер 1 характеризується високим ступенем асиметрії суглобових 

щілин ККС у вентральному відділі, невеликою асиметрією в медіальному і 

дорсальному відділах, великим нахилом таза і крижі, великою ротацією 

крижі. Кластер 2 характеризується практично симетричною шириною 

суглобової щілини ККС у всіх відділах, помірним нахилом таза та крижі, 

великою ротацією крижі. Кластер 3 характеризується великою асиметрією в 

медіальному відділі суглобових щілин, невеликою в дорсальному, великим 

нахилом таза крижі і ротацією крижі. Кластер 4 характеризується великою 

асиметрією в дорсальному відділі та мінімальною у вентральному і 

медіальному, невеликим нахилом таза і крижі, невеликою ротацією крижі. 

Для кластерів 3 і 4 характерні найвищі значення ширини суглобових щілин у 

медіальному і дорсальному відділах відповідно.  

Для перевірки стійкості знайденої розбивки на кластери й оцінювання 

ефективності проведених реабілітаційних заходів провели повторне 

розбивання на кластери вибірки зі 101 пацієнта з артрозом ККС. Отримані 

результати підтвердили початкові результати 50 пацієнтів з артрозом ККС 1-

ої групи – всі пацієнти, первинно віднесені до одного кластеру, знову 

опинилися в одному кластері.  

Для встановлення рентгенометричного параметра асиметрії ширини 

суглобових щілин (як елемента діагностичної шкали) діагностичного 

розділового рівня досліджено вибірку з об’єднаних значень параметрів 

асиметрії ширини суглобових щілин у 36 волонтерів 1-ої групи і 101пацієнтів 
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з артрозом ККС. Використовували апарат характеристичних (ROC) кривих, 

що дозволяє, зокрема, визначити чутливість і специфічність запропонованого 

діагностичного методу. За допомогою ROC-кривої чутливість і 

комплементарне специфічності значення показності приводяться до одиниці. 

Діагностоване значення асиметрії ширини суглобових щілин ККС з нульовим 

ступенем прогнозування зображується бісектрисою координатного кута. Чим 

більше вигнута крива ROC, тим точнішим є прогнозування результатів тесту. 

Показано, що рівню асиметрії ширини суглобових щілин в 1,0 мм 

відповідає найкраще поєднанням чутливості (0,155) і специфічності (0,36 = 

1 - 0,064), тобто цей рівень має бути використованим як діагностичний 

розділовий рівень.  

На підставі результатів кластерного аналізу було визначено найбільш 

несприятливий рентгенометричний тип (кластер). Цим кластером виявився 

кластер 4, для якого була характерна велика асиметрія ширини суглобових 

щілин в дорсальному відділі (більше 1 мм.), невелика асиметрія в 

медіальному та вентральному відділах (менше 1 мм.). При цьому було 

з’ясовано, по-перше, що залежність показників асиметрії ширини суглобових 

щілин досліджених ділянок від одержаного розподілу за кластерами мала 

статистично значущий характер (критерій Краскела-Уолліса), й, по-друге, що 

показники асиметрії пацієнтів, віднесених до 4-го кластера, відрізнялися від 

аналогічних показників всіх інших кластерів на статистично значущому рівні 

(критерій Манна-Уїтні). На вибірці пізнішого формування, що містить дані 

динамічного спостереження 51 пацієнта 2-ої групи, проведено розгорнутий 

статистичний аналіз. Для виконання розрахунків додатково для кожного 

аналізованого показника кожного пацієнта розраховували величину 

абсолютної (1) і відносної (2) динаміки за формулами: 

   Пабсолютн. = Пдо лілкування – Ппісля лікування (8.1) 

 Пвідносн. = (Пдо лікування – Ппісля лікування) / Пдо лікування × 100%   (8.2) 

де Пабсолютн. – абсолютна динаміка показника П; Пвідносн. – відносна 

динаміка показника П (%); Пдо лікування – значення показника до лікування; 
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Ппісля лікування – значення показника після лікування. 

Додатково було порівняно всі показники після лікування з відносною 

нормою – показниками 26 волонтерів 2-ої групи.  

При консервативному лікуванні у хворих 4 кластера була мінімальна, 

та нестійка динаміка як рентгенологічних змін, так і клінічних, в терміни 2-4 

місяця після лікування всі ці пацієнти звернулись повторно з ПТБ. На 

підставі цих фактів пацієнтам цього кластера необхідно прогнозувати та 

пропонувати оперативне лікування.  

Таким чином, якщо у пацієнта з артрозом ККС при рентгенометрії було 

виявлено асиметрію ширини суглобових щілин в дорсальному відділі ( 

ділянці d і d1)  більше 1мм, у вентральному та медіальному (ділянці a і a1, m і 

m1) менш ніж 1 мм, то такий пацієнт відноситься до 4-го кластера. Такому 

пацієнту слід прогнозувати та пропонувати хірургічне лікування. 

Kurosawa D, Murakami E. І співавт. [196] створили діагностичний 

алгоритм для пацієнтів з дисфункцією ККС. На їхню думку, дисфункція ККС 

може проявлятися самостійно або разом з іншими порушеннями 

поперекового відділу хребта — грижею міжхребцевого диска або стенозом 

хребтового каналу. Автори розробили діагностичний алгоритм для 

диференціальної діагностики дисфункції ККС, грижі міжхребцевих дисків 

поперекового відділу і стенозу хребетного каналу. Вони обстежили 62 

пацієнти з дисфункцією ККС і 59 пацієнтів із грижею міжхребцевого диска 

поперекового відділу таі стенозом хребетного каналу. Аналізували 

іррадіацію болю, положення тіла, які посилюють біль, виконували 

провокативний зсувний тест і визначали болючі точки. Результати 

опрацьовані математично. 

Дві ділянки болю (у зоні PSIS і паху), біль під час сидіння, 

провокативний тест і дві болючі точки (PSIS і sacrotuberous ligament) мали 

високий рівень достовірності (25,87–1,40) і були використані в створенні 

великої системи диференціальної діагностики. Кожній ознаці було присвоєно 

певну кількість балів, згідно з коефіцієнтом регресії. Сума балів для кожного 
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пацієнта варіювала від 0 до 9. Бальна диференціальна система оцінки мала 

чутливість 90,3 %, специфічність 86,4 % для суми балів до 4. У разі суми 

балів 5 і вище чутливість системи була 85,4 %, специфічність — 93,2 %. Ця 

діагностична система підвищує точність діагностики [196]. 

Наша діагностична модель має більш високі показники чутливість 

(96,4 %) і специфічності (92 %) і включає в себе не лише результати 

клінічного обстеження, а й дані рентгенометричних функціонального 

дослідження [23]. 

M. M. Panjabi [264] розробив подібну бальну систему диференційной 

діагностики для встановлення діагнозу «нестабільність хребтового рухового 

сегмента». З огляду на, що нестабільність ХРС — це порушення його 

опороспроможності ПДС, що проявляється за умов вертикального 

навантаження і має чіткий взаємозв'язок із ходьбою, сидінням, стоянням, 

автор особливу увагу приділяв рентгенометричним параметрам 

функціональної рентгенографії, які є найбільш значущими в його 

діагностичному алгоритмі. У нашому діагностичному алгоритмі, 

враховуючи, що дисфункція ККС — це порушення опороспроможності та 

рухомості ККС [23], рентгенометричні параметри функціональної 

рентгенографії займають важливу роль і мають високий ступінь статистичної 

значущості.  

Запропонована методика діагностики дисфункції ККС апробована на 2-

х групах пацієнтів з артрозом ККС (група 1 – 50 осіб, група 2 – 51 особа), що 

звернулися в ДУ «ІПХС ім. проф. М.І. Ситенка НАМН». У процесі 

комплексної диференціальної діагностики дисфункції ККС заснованої на 

пальпаторному тестуванні м’язів і зв’язок, що оточують суглоб, і його 

рентгенометрії, були виявлені їхні стани, і на основі зазначених 

рентгенометричних показників призначені відповідні способи лікування, 

включаючи лікувально-фізкультурні комплекси. Результати для усіх 

досліджуваних пацієнтів позитивні, але для пацієнтів кластера 4 (асиметрія 

ширини суглобових щілин в дорсальному відділі ( ділянці d і d1)  більше 
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1мм, у вентральному та медіальному (ділянці a і a1, m і m1) менш ніж 1 мм) 

була мінімальна, та нестійка динаміка як рентгенологічних змін, так і 

клінічних, а в терміни 2-4 місяця після лікування всі ці пацієнти звернулись 

повторно з ПТБ.  На підставі цих фактів пацієнтам цього кластера необхідно 

прогнозувати та пропонувати оперативне лікування.  
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РОЗДІЛ 9 

ЛІКУВАННЯ АРТРОЗУ КРИЖОВО-КЛУБОВОГО СУГЛОБА 

9.1 Рентгенометричні параметри ніжньосегментарного лордозу LIV–

LV, LV–SІ, поперекового лордозу крижі і таза у фронтальній площині в 

пацієнтів із артрозом крижового клубового суглоба після 

консервативного лікування  

Під час обстеження 50 пацієнтів 1-ої групи із артрозом ККС у всіх 

виявлено асиметрію ширини суглобових щілин, нахил і ротацію крижі, таза, 

ніжньосегментарний гіперлордоз LIV–LV, LV–SІ. Усі ці фактори впливають на 

опороспроможність ККС [8, 29, 40, 43, 316]. 

Наступним етапом роботи було вивчення динаміки змін 

рентгенометричних параметрів ніжньосегментарного лордозу LIV–LV, LV–SІ, 

поперекового лордозу в пацієнтів із дисфункцією ККС після консервативного 

лікування та їхній взаємозв’язок із рентгенометричними параметрами крижі і 

таза у фронтальній площині, що впливають на опороспроможність ККС [7]. 

Були вивчені рентгенометричних параметри 51 пацієнта 2-ої групи з 

тривалими ПТБ і артрозом ККС до консервативного лікування та після нього. 

Усім пацієнтам проведено курс консервативного лікування, який включав 

масаж, підводне витягнення поперекового відділу хребта за розробленою в 

ІПХС ім. проф. М.І. Ситенка методикою (пат. № 44444 України) [36, 37], 

розроблену в інституті селективну і симетричну гімнастики [25, 34].  

Масаж виконувався по технології, розробленої в ІПХС ім. М.І. Ситенка 

НАМН України. Основний вплив масажу було зосереджено в області 

проекції м'язів і зв'язок стабілізаторів ККС і вертикального положення тіла, і, 

що особливо важливо, в області проекції місць прикріплення цих м'язів і 

зв'язок (рис. 9.1). З цією метою перед масажем у кожного пацієнта визначали 

місце розташування гребенів тазових кісток (crista iliaca) (2) і нижнього краю 

реберної дуги (1). Після цього визначали проекцію розташування крижі. 

З цією метою за допомогою пальпації намацуємо spina iliaca posterior 
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superior (3). Опускаємося вниз і пальпуючи crista sacralis lateralis (5), який 

утворений рудиментами поперечних відростків хребців і розташований 

назовні від дорсальних крижових отворів. Через crista sacralis lateralis 

проводиться лінія до куприка. Від проведеної лінії відступаємо назовні 1,5 - 

2,0 см і пальпуємо латеральний край крижі. Пряма лінія (4), проведена від 

нижнього краю spina iliaca posterior superior до spina iliaca anterior superior, 

це проекція прикріплення m. gluteus medius. Над нею crista iliaca (2) це 

проекція прикріплення m. gluteus maximus. Знаходимо область проекції 

trochanter major os femoris. Це проекція місць прикріплення m. gluteus medius 

і tensor fascia latae. Підводна тракція поперекового відділу хребта та ККС 

виконувалась за технологією, розробленою автором (Патенти України № 

44444)[36,37]. 

 

 

Рис. 9.1. Область проекції м'язів і зв'язок стабілізаторів ККС і 

вертикального положення тіла: 1 – проекція нижнього краю реберної дуги; 

2 – проекція crista iliaca; 3 – проекція spina iliaca posterior superior;  4 – 

проекція місця прикріплення m. gluteus medius; 5 – проекція crista sacralis 

lateralis; 6 – проекція trochanter major os femoris.  

 

Спосіб лікування функціонального блока ККС, що включає тракцію 

зазначеного суглоба шляхом прикладання розтяжного навантаження до 
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визначеної зони, який відрізняється тим, що перед тракцією обстежують 

рухомість крижі відносно крил таза і визначають, з якого боку має місце 

блокування крижі. Таз і грудопоперековий відділ хребта пацієнта 

мобілізують окремо за допомогою двох відповідних поясів, а розтяжне 

навантаження виконують через тазовий пояс з протилежного боку від місця 

функціонального блокування крижі з зусиллям та тривалістю часу залежно 

від м'язового тонусу і больових відчуттів, при цьому як зону навантаження 

використовують spinae iliaca anterior superior відповідного крила таза. Роз-

тяжне навантаження виконують з зусиллям 5-10 кг протягом 20-45 хвилин за 

10 сеансів з поступовим збільшенням зусилля на кожному сеансі лікування. 

Функціональний блок характеризується асиметричною рухомістю 

крижі відносно тазових кісток. При цьому деформується крижем суглобовий 

хрящ і відбувається травмування зв’язок ККС, подразнення нервових 

закінчень, що викликає сильний больовий ефект у пацієнта. М'язи, що 

стабілізують ККС, знаходяться у стані напруження, а зв'язки знаходяться у 

стані пружного розтягнення.  

Розроблена технологія тракційного лікування дозволяє усунути 

функціональний блок ККС, дозволяє здійснювати поступове і дозоване 

розслаблення м'язів і зв'язок, що стабілізують суглоб, і виконувати 

розблокування його шляхом мимовільного вправлення крижі без болю і 

силової дії на них, а отже, попереджає больовий ефект при лікуванні, 

полегшує процес відновлення, попереджує рецидив захворювання і, таким 

чином, підвищує ефективність лікування. 

Поставлене завдання вирішується тракцієй зазначеного суглоба 

шляхом прикладання розтяжного навантаження до зони spinae iliaca anterior 

superior. Перед тракцією обстежують пацієнта і визначають, з якого боку має 

місце функціональний блок ККС. Для визначення розташування 

функціонального блока ККС використовували тест переходу з положення 

лежачи в положення сидячи. Там, де медіальна кісточка великогомілкової 

кістки при переході з положення лежачи в положення сидячи зміщалася в 

напрямку таза, і була сторона функціонального блоку ККС.  
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Таз і грудо-поперековий відділ хребта пацієнта мобілізують окремо, за 

допомогою двох відповідних поясів, а розтяжне навантаження виконують 

через тазовий пояс з протилежного боку від місця блокування крижі з 

зусиллям і тривалістю часу залежно від м'язового тонусу і больових 

відчуттів, при цьому, як зону навантаження використовують spinae iliaca 

anterior superior відповідного крила таза. Розтяжне навантаження 

зчленування виконують з зусиллям 5-10 кг протягом 5-45 хв за 10 сеансів. 

Порівняльний аналіз технічного рішення, що пропонується, з відомими 

показує, що новими ознаками тут є такі: 

1. Здійснення перед тракцією обстеження ККС і визначення сторони 

блокування ККС. 

2.  Виконання мобілізації окремо за допомогою двох відповідних поясів 

таза і грудо-поперекового відділу хребта і розтяжного навантаження через 

тазовий пояс з протилежного боку від місця блокування крижі з зусиллям та 

тривалістю часу залежно від м'язового тонусу і больових відчуттів, 

використовуючи при цьому як зону навантаження spinae iliaca anterior 

superior відповідного крила таза. 

3. Розтяжне навантаження зчленування виконують з зусиллям 5-10кг 

протягом 20-45 хвилин за 10 сеансів з поступовим збільшенням зусилля на 

кожному сеансі лікування. 

Обстеження перед тракцією ККС та визначення сторони блокування 

суглоба дає змогу визначити необхідний для розблокування ККС вектор дії 

розтяжного навантаження і оптимізує процес тракції цього суглоба. 

Мобілізація за допомогою двох відповідних поясів таза і 

грудопоперекового відділу хребта і виконання розтяжного навантаження 

через тазовий пояс з протилежного боку від сторони блокування ККС з 

зусиллям та тривалістю часу залежно від м'язового тонусу і больових 

відчуттів, та використання зони spinae iliaca anterior superior відповідного 

крила таза як зону навантаження сприяє розблокуванню ККС, мимовільного 

відновлення рухомості крижі відносно тазових кісток до первинного її стану 

без болю і силової дії на неї, що попереджає виникнення больового ефекту 
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при лікуванні й значно полегшує процес вправлення крижі. Виконання 

розтяжного навантаження зчленування з зусиллям 5-10 кг протягом 20-45 

хвилин за 10 сеансів з поступовим збільшенням навантаження на кожному 

сеансі лікування створює можливість до довготривалої тракції зазначеного 

суглоба, що дозволяє поступово розслаблювати м'язи і зв'язки, що 

стабілізують його, значно зменшити больовий ефект, прогнозувати стан по-

вного розслаблення цих м'язів і зв'язок та попередити, таким чином, рецидив 

захворювання і можливість повторного травмування зв'язкового апарату. 

Спосіб тракційного лікування здійснюється таким чином. Визначають, 

з якого боку має місце блокування крижі відносно тазових кісток. Таз і 

грудопоперековий відділ хребта пацієнта, який знаходиться лежачі на спині, 

мобілізують (тобто фіксують) окремо за допомогою двох відповідних поясів, 

а розтяжне навантаження виконують через тазовий пояс з протилежного боку 

від сторони блокування ККС з певним зусиллям та тривалістю часу залежно 

від м'язового тонусу і больових відчуттів. Навантаження починають 

виконувати з зусиллям, що дорівнює 5 кг з протягом 20-45 хвилин.  

Другу процедуру виконують з зусиллям 6 кг. На кожній наступній 

процедурі додають зусилля 1 кг. Така довготривала тракція крижово-

клубового зчленування сприяє поступовому розслабленню м'язів і зв'язок, що 

охоплюють його, і нормалізації напруженого їх стану. При поступовому 

збільшені розтяжного навантаження здійснюється розблокування ККС і 

мимовільне вправлення крижі відносно тазових кісток до первинного її 

стану. При цьому таке вправлення функціонального блоку ККС відбувається 

без болю і силової дії на них, що попереджає виникненню больового ефекту 

при лікуванні і значно полегшує процес вправлення. Пацієнтам, у яких нахил 

крижі перевищував 1°, призначали для вирівнювання основи крижі устілку 

під п’яту, підібрану за методикою R. E. Irwin [177].  

Додатково проведено порівняння всіх показників після проведеного 

лікування з відносною нормою — показниками групи з 26 волонтерів 

(табл. 9.1). 

 



 

 

Таблиця 9.1 

Описові статистики показників групи волонтерів (n = 26) 

Позначка Показник М Ме Min Max LQ UQ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

LL 
величина поперекового лордозу у 

вертикальному положенні 
48,3 50,5 31,0 62,0 42,0 54,0 

н_т нахил таза 0,6 0,0 0,0 2,5 0,0 1,5 

н_кр нахил крижі 1,0 1,0 0,0 3,0 0,0 1,5 

LIV–LV сегментарний лордоз  LIV–LV 12,4 12,0 10,0 18,0 11,0 13,0 

LV–SІ сегментарний лордоз  LV–SІ 12,2 12,0 8,0 19,0 11,0 13,0 

р_кр ротація крижі 1,1 0,0 0,0 4,0 0,0 2,0 

Альбр_верт кут Альбрехта у вертикальному положенні 142,8 142,0 130,0 161,0 138,0 148,0 

Альбр_гориз кут Альбрехта в горизонтальному положенні 141,1 140,5 128,0 158,0 138,0 145,0 

а_ліворуч 
ширина суглобової щілини ККС у 

вентральному відділі ліворуч 
3,0 2,7 2,1 4,5 2,7 3,2 

а_праворуч 
ширина суглобової щілини ККС у 

вентральному відділ праворуч 
3,3 3,2 2,1 5,4 2,7 3,6 

del_a 
абсолютна динаміка ширини суглобової 

щілини ККС у вентральному відділі 
0,4 0,5 0,0 1,1 0,0 

0,5 

3
1
3

 



 

 

Продовження табл. 9.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

m_ліворуч 
ширина суглобової щілини ККС у 

медіальному відділі ліворуч 
3,6 3,6 2,1 4,5 3,2 3,9 

m_праворуч 
ширина суглобової щілини ККС у 

медіальному відділі праворуч 
3,8 3,6 2,7 5,4 3,2 4,5 

del_m 
абсолютна динаміка ширини суглобової 

щілини ККС у медіальному відділі 
0,6 0,7 0,0 1,8 0,0 0,9 

d_ліворуч 
ширина суглобової щілини ККС у 

дорсальному відділі ліворуч 
3,2 3,2 2,7 4,5 2,7 3,6 

d_праворуч 
ширина суглобової щілини ККС у 

дорсальному відділ праворуч 
3,2 3,2 2,7 4,5 2,7 3,6 

del_d 
абсолютна динаміка ширини суглобової 

щілини ККС у вентральному відділі 
0,4 0,4 0,0 1,3 0,0 0,6 

3
1
4
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Значення всіх досліджуваних показників до і після лікування, їхню 

відносну й абсолютну динаміку в результаті лікування для пацієнтів 

кластера 1 наведено в табл. 9.2. 

Таблиця 9.2 

Описові статистики показників пацієнтів 1-го кластера (n = 8) 

Позначка М Ме Min Max LQ UQ 

1 2 3 4 5 6 7 

до лікування 

LL 52,6 52,5 40,0 65,0 45,5 60,0 

н_т 2,6 2,5 0,0 5,0 1,3 4,0 

н_кр 2,2 1,5 1,0 5,0 1,0 3,3 

LIV–LV 15,1 15,0 9,0 20,0 12,0 19,0 

LV–SІ 17,3 16,5 14,0 22,0 15,5 19,0 

р_кр 1,8 1,8 0,0 3,5 1,0 2,5 

Альбр_верт 143,1 141,5 135,0 166,0 137,5 143,0 

Альбр_гориз 144,0 141,0 136,0 158,0 138,5 149,5 

а_ліворуч 3,6 3,9 1,8 5,4 2,4 4,5 

а_праворуч 3,4 3,4 0,0 5,7 3,0 4,5 

del_a 1,8 1,3 0,9 4,5 1,1 2,3 

m_ліворуч 4,0 4,1 2,1 5,4 3,2 5,0 

m_праворуч 4,0 3,9 2,7 5,4 3,6 4,5 

del_m 0,7 0,9 0,0 1,2 0,5 0,9 

d_ліворуч 3,4 3,2 1,8 5,4 2,4 4,5 

d_праворуч 3,6 3,4 2,7 4,5 3,2 4,2 

del_d 0,7 0,7 0,0 1,8 0,5 0,9 

після лікування 

LL1 52,1 52,0 39,0 64,0 47,5 57,5 

н_т1 1,1 0,5 0,0 4,0 0,0 1,8 

н_кр1 0,8 0,5 0,0 2,5 0,0 1,5 

LIV–LV_1 11,6 11,5 6,0 16,0 10,5 13,5 

LV–SІ _1 11,4 12,0 6,0 16,0 8,0 14,5 

р_кр1 0,9 1,0 0,0 2,0 0,0 1,5 

Альбр_верт1 144,5 143,0 134,0 164,0 138,0 148,0 
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Продовження табл.. 9.2 

1 2 3 4 5 6 7 

Альбр_гор1 144,1 143,0 136,0 160,0 138,0 147,5 

а_ліворуч1 3,5 3,6 1,8 5,4 2,7 4,1 

а_праворуч1 2,8 3,0 0,0 4,5 2,3 3,6 

del_a1 0,7 0,0 0,0 4,5 0,0 0,7 

m_ліворуч1 3,4 3,4 2,1 4,5 3,0 3,8 

m_праворуч1 3,3 3,6 2,1 3,6 3,2 3,6 

del_m1 0,4 0,4 0,0 0,9 0,0 0,7 

d_ліворуч1 3,4 3,2 2,1 6,2 2,7 3,4 

d_праворуч1 3,4 3,2 2,1 5,4 3,0 3,6 

del_a1 0,3 0,3 0,0 0,9 0,0 0,7 

m ліворуч 1 

m праворуч 1 0,5 2,5 -11,0 7,0 -3,5 5,0 

del_m1 1,5 1,5 0,0 3,0 1,0 2,0 

#н_кр 1,4 1,0 0,5 3,0 1,0 1,8 

# LIV–LV 3,5 3,0 1,0 8,0 2,0 4,5 

# LV–SІ 5,9 5,5 1,0 11,0 3,0 9,0 

#р_кр 0,9 1,0 0,0 1,5 0,5 1,3 

#Альбр_верт -1,4 0,0 -7,0 2,0 -3,5 0,5 

#Альбр_гориз -0,1 1,0 -7,0 5,0 -4,0 3,5 

#а_ліворуч 0,1 0,0 -0,6 0,9 -0,2 0,5 

#а_праворуч 0,7 0,5 -0,4 3,0 0,0 0,9 

#del_a 1,1 1,1 0,0 3,0 0,5 1,4 

#m_ ліворуч 0,6 0,7 -0,9 2,7 -0,2 1,1 

#m_ праворуч 0,7 0,5 0,0 1,8 0,3 1,1 

#del_m 0,4 0,5 -0,9 1,2 0,0 0,8 

#d_ліворуч 0,0 -0,2 -0,8 2,2 -0,6 0,2 

#d _ праворуч 0,2 0,2 -0,9 1,3 0,0 0,6 

#del_d 0,4 0,3 -0,1 0,9 0,0 0,9 

відносна динаміка показника 

%#LL -0,1 4,1 -27,5 15,2 -8,1 9,6 

%#н_т 62,8 66,1 0,0 100,0 35,0 100,0 

%#н_кр 73,6 83,3 28,6 100,0 46,7 100,0 
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Продовження табл. 9.2 

1 2 3 4 5 6 7 

%# LIV–LV 22,6 23,2 8,3 40,0 13,9 29,2 

%# LV–SІ 34,2 30,3 6,3 64,7 17,4 53,6 

%#р_кр 50,8 46,4 0,0 100,0 26,7 80,0 

%#Альбр_верт -1,0 0,0 -5,0 1,2 -2,5 0,4 

%#Альбр_гориз -0,1 0,7 -4,9 3,3 -2,8 2,4 

%#а_ ліворуч -0,1 0,0 -28,6 20,0 -6,3 10,0 

%#а_ праворуч 14,8 10,0 -12,5 52,6 0,0 29,2 

%#del_a 71,2 100,0 0,0 100,0 34,6 100,0 

%#m_ ліворуч 10,6 13,9 -33,3 50,0 -4,2 24,4 

%#m_ праворуч 16,4 15,6 0,0 33,3 7,7 25,6 

%#del_m 51,4 55,6 0,0 100,0 0,0 100,0 

%#d_ліворуч -3,3 -7,4 -28,6 40,7 -17,6 5,6 

%#d _ праворуч 6,8 3,8 -20,0 28,9 0,0 18,9 

%#del_d 42,0 30,6 -25,0 100,0 0,0 100,0 

 

Динаміку найінформативніших рентгенометричних показників 

наведено на рис. 9.2–9.3 (центральні тенденції), вона свідчить про тенденцію 

стійкого зниження досліджуваних величин. 
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Рис. 9.2. Тенденції зміни основних кутових характеристик пацієнтів 

кластера 1: ліва вертикальна вісь — нахил таза, нахил крижі, ротація крижі; 

права вертикальна вісь — кути LIV–LV і LV–SІ 
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Рис. 9.3. Тенденції зміни асиметрії суглобових щілин вентрального, 

медіального та дорсального відділів у пацієнтів кластера 1. 

 

Статистично значимий характер відмінностей між станами до та після 

лікування в пацієнтів кластера 1 (критерій Вілкоксона, p < 0,05) виявлено за 

показниками нахилу таза і крижі, кутів LIV–LV і LV–SІ, ротації крижі, 

асиметрії вентрального відділу та ширині суглобових щілин медіального 

відділу праворуч. Абсолютні значення динаміки зазначених показників 

виділені кольором у табл. 9.2, а відповідні значення для відносної динаміки 

представлені у вигляді коробчастих графіків на рис. 9.4. 
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Рис. 9.4. Коробчасті графіки показників зі статистично значущою 

динамікою для пацієнтів кластера 1, представлені у вигляді відносної 

динаміки (%). 
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Як зазначено вище, відносну динаміку показника розраховано 

відповідно до теорії вимірювань і представляла собою зміну показника, 

віднесене до його первісного значення, виражене у відсотках. Позитивне 

значення динаміки вказувало на зниження досліджуваного показника, 

негативне — на його збільшення. 

Як можна бачити (рис. 9.4), на координатній площині всі зазначені 

показники лежать вище нульового рівня, що відповідає зниженню 

оцінюваних параметрів. Максимальну динаміку спостерігали для показника 

асиметрії вентрального відділу з медіаною динаміки 100 %, наступними за 

рівнем динаміки були нахил крижі (73,6 %) і таза (62,8 %). 

При цьому ні по одному з досліджуваних показників не виявлено 

відмінностей із групою відносної норми (критерій Манна-Уїтні), тобто після 

проведеного лікування стан пацієнтів розцінено як нормальний. 

Пацієнти кластера 2 характеризувалися менш вираженою динамікою. 

Статистично значущі відмінності між станами до та після лікування 

спостерігали за показниками нахилу таза та крижі, кутів LIV–LV, LV–SІ і 

ротації крижі (табл. 9.3). 

Таблиця 9.3 

Описові статистики показників пацієнтів кластера 2 (n = 23) 

Позначка М Ме Min Max LQ UQ 

1 2 3 4 5 6 7 

до лікування 

LL 45,9 44,0 25,0 72,0 36,0 56,0 

н_т 1,5 1,0 0,0 5,0 0,0 2,0 

н_кр 1,7 1,5 0,0 5,0 0,0 2,5 

LIV–LV 13,5 13,0 8,0 20,0 11,0 16,0 

LV–SІ 18,6 20,0 11,0 25,0 15,0 22,0 

р_кр 1,8 2,5 0,0 3,5 1,0 3,0 

Альбр_верт 141,6 140,0 120,0 168,0 138,0 146,0 

Альбр_гориз 144,3 142,0 128,0 168,0 136,0 152,0 

а_ліворуч 2,9 2,7 1,8 4,5 2,1 3,2 

 



320 

 

Продовження табл. 9.3 

1 2 3 4 5 6 7 

а_праворуч 3,0 2,7 1,8 5,4 2,7 3,2 

del_a 0,3 0,0 0,0 1,1 0,0 0,5 

m_ліворуч 3,5 3,2 2,1 5,4 3,2 3,6 

m_праворуч 3,6 3,6 2,1 5,4 3,2 4,5 

del_m 0,3 0,0 0,0 0,9 0,0 0,5 

d_ліворуч 3,3 3,2 2,7 4,5 2,7 3,6 

d_праворуч 3,3 3,2 2,2 5,4 2,7 3,6 

del_d 0,3 0,0 0,0 0,9 0,0 0,5 

після лікування 

LL1 46,4 50,0 29,0 66,0 32,0 54,0 

н_т1 0,6 0,0 0,0 2,5 0,0 1,5 

н_кр1 0,6 0,0 0,0 2,5 0,0 1,0 

LIV–LV_1 10,7 11,0 6,0 14,0 9,0 14,0 

LV–SІ _1 12,3 14,0 5,0 20,0 10,0 15,0 

р_кр1 0,9 1,0 0,0 2,5 0,0 1,5 

Альбр_верт1 142,5 142,0 123,0 168,0 138,0 146,0 

Альбр_гор1 143,7 142,0 125,0 168,0 136,0 150,0 

а_ліворуч1 2,9 2,7 1,8 4,5 2,7 3,2 

а_праворуч1 3,0 3,2 1,8 4,5 2,7 3,2 

del_a1 0,1 0,0 0,0 0,9 0,0 0,4 

m_ліворуч1 3,6 3,6 2,1 4,5 3,2 4,5 

m_праворуч1 3,8 3,6 2,7 5,4 3,6 4,5 

del_m1 0,3 0,0 0,0 2,4 0,0 0,4 

d_ліворуч1 3,2 3,2 2,1 4,5 2,7 3,6 

d_праворуч1 3,4 3,2 2,1 5,4 2,7 3,6 

del_d1 0,4 0,5 0,0 1,8 0,0 0,9 

абсолютна динаміка показника 

#LL -0,5 1,0 -12,0 10,0 -5,0 4,0 

#н_т 0,8 0,5 -2,0 5,0 0,0 2,0 

#н_кр 1,1 0,5 0,0 5,0 0,0 2,0 

# LIV–LV 2,8 3,0 -3,0 6,0 2,0 4,0 

# LV–SІ 6,3 6,0 2,0 15,0 3,0 8,0 
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Продовження табл. 9.3 

1 2 3 4 5 6 7 

#р_кр 1,0 1,0 0,0 2,5 0,0 1,5 

#Альбр_верт -0,9 0,0 -10,0 8,0 -2,0 0,0 

#Альбр_гориз 0,6 0,0 -13,0 18,0 -2,0 2,0 

#а_ліворуч 0,0 0,0 -0,9 1,8 -0,3 0,0 

#а_праворуч 0,0 0,0 -0,9 1,4 -0,5 0,0 

#del_a 0,1 0,0 -0,9 1,1 0,0 0,5 

#m_ ліворуч -0,2 0,0 -2,4 2,4 -0,6 0,0 

#m_ праворуч -0,2 0,0 -3,3 0,9 -0,5 0,0 

#del_m 0,0 0,0 -1,5 0,9 0,0 0,4 

#d_ліворуч 0,0 0,0 -1,3 0,9 0,0 0,0 

#d _ праворуч 0,0 0,0 -1,8 0,9 -0,5 0,3 

#del_d -0,2 0,0 -1,8 0,9 -0,5 0,0 

відносна динаміка показника 

%#LL -2,1 2,0 -35,7 19,4 -13,0 9,1 

%#н_т 41,6 33,3 0,0 100,0 0,0 100,0 

%#н_кр 40,9 33,3 0,0 100,0 0,0 75,0 

%# LIV–LV 19,8 20,0 -27,3 41,7 14,3 30,0 

%# LV–SІ 33,0 31,8 9,1 72,2 25,0 40,0 

%#р_кр 41,9 42,9 0,0 100,0 0,0 60,0 

%#Альбр_верт -0,7 0,0 -8,0 5,8 -1,4 0,0 

%#Альбр_гориз 0,3 0,0 -9,5 11,1 -1,4 1,3 

%#а_ ліворуч -3,2 0,0 -33,3 50,0 -16,7 0,0 

%#а_ праворуч -2,3 0,0 -33,3 43,8 -18,5 0,0 

%#del_a 32,9 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 

%#m_ ліворуч -8,8 0,0 -114,3 53,3 -25,0 0,0 

%#m_ праворуч -11,6 0,0 -157,1 20,0 -18,5 0,0 

%#del_m 13,3 0,0 -200,0 100,0 0,0 100,0 

%#d_ліворуч 0,9 0,0 -40,6 25,0 0,0 0,0 

%#d _ праворуч -2,0 0,0 -50,0 25,0 -18,5 7,7 

%#del_d 9,6 0,0 -125,0 100,0 0,0 0,0 

 

Усі кутові характеристики пацієнтів кластера 2 демонстрували 
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тенденцію стійкого зниження, а серед показників асиметрії знижувався 

показник для дорсального відділу (рис. 9.5, 9.6). 

 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

До леч. После леч.

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

н_т н_к р_к L4-L5 L5-S1

 

Рис. 9.5. Тенденції зміни основних кутових характеристик пацієнтів 2-

го кластера: ліва вертикальна вісь - нахил таза, нахил крижі, ротація крижі; 

права вертикальна вісь - кути LIV–LV і LV–SІ. 
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Рис. 9.6. Тенденції зміни асиметрії суглобових щілин вентрального, 

медіального та дорсального відділів у пацієнтів кластера 2. 

 

Відносна динаміка кута LIV–LV у окремих пацієнтів носила негативний 

характер, а, загалом, медіальні значення відносної динаміки всіх 

досліджуваних показників коливалися в межах 20–43 %. Статистично 

значущі відмінності з нормою після лікування спостерігали для показників 

асиметрії вентрального та медіального відділів. 
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Box & Whisker Plot

Include condition: v2=1 & v40=2
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Рис. 9.7. Коробчасті графіки показників зі статистично значущою 

динамікою для пацієнтів 2-го кластера, представлені у вигляді відносної 

динаміки (%.) 

 

Пацієнти кластера 3 характеризувалися статистично значущою 

динамікою семи показників: нахил таза і крижі, кути LIV–LV, LV–SІ, ротація 

крижі, асиметрія медіального, дорсального відділів і ширина суглобових 

щілин медіального відділу справа (табл. 9.4). 

Таблиця 9.4 

Описові статистики показників пацієнтів 3-го кластера (n = 16) 

Позначка М Ме Min Max LQ UQ 

1 2 3 4 5 6 7 

до лікування 

LL 47,4 46,0 31,0 75,0 39,0 54,5 

н_т 2,4 3,0 0,0 5,5 1,3 3,0 

н_кр 2,6 2,5 0,0 5,0 2,0 3,0 

LIV–LV 13,1 11,5 9,0 25,0 11,0 14,0 

LV–SІ 17,2 17,0 10,0 27,0 13,0 21,5 

р_кр 2,4 2,5 1,0 4,0 1,8 3,0 

Альбр_верт 144,4 145,0 130,0 162,0 142,5 147,5 

Альбр_гориз 146,1 146,5 130,0 164,0 141,5 150,0 

а_ліворуч 2,5 2,7 0,0 3,2 2,1 3,0 
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Продовження табл. 9.4 

1 2 3 4 5 6 7 

а_праворуч 2,6 2,7 0,0 3,6 2,1 3,2 

del_a 0,3 0,4 0,0 0,6 0,0 0,5 

m_ліворуч 3,6 3,6 2,1 5,4 3,0 4,5 

m_праворуч 4,4 4,5 3,2 5,4 3,6 4,5 

del_m 1,1 0,9 0,9 1,8 0,9 1,3 

d_ліворуч 3,2 3,2 2,7 4,5 2,7 3,6 

d_праворуч 3,1 3,2 2,1 5,4 2,7 3,2 

del_d 0,6 0,6 0,0 1,2 0,5 0,9 

після лікування 

LL1 45,6 44,5 24,0 70,0 37,5 51,0 

н_т1 0,7 0,0 0,0 2,5 0,0 1,5 

н_кр1 0,4 0,5 0,0 1,0 0,0 1,0 

LIV–LV_1 10,4 10,0 6,0 14,0 9,5 11,5 

LV–SІ _1 11,9 11,5 5,0 18,0 9,0 15,0 

р_кр1 0,9 1,0 0,0 2,0 0,0 1,5 

Альбр_верт1 147,0 146,0 130,0 168,0 142,5 153,0 

Альбр_гор1 148,4 148,0 130,0 164,0 146,0 155,0 

а_ліворуч1 2,6 2,7 0,0 3,6 2,4 3,2 

а_праворуч1 2,7 2,7 0,0 3,6 2,7 3,2 

del_a1 0,2 0,0 0,0 0,6 0,0 0,4 

m_ліворуч1 3,9 3,8 2,7 4,5 3,2 4,5 

m_праворуч1 3,8 3,8 2,7 4,5 3,4 4,5 

del_m1 0,5 0,5 0,0 1,8 0,0 0,8 

d_ліворуч1 3,3 3,2 2,1 5,4 2,7 3,6 

d_праворуч1 3,4 3,2 2,1 4,9 2,7 4,1 

del_d1 0,3 0,0 0,0 1,2 0,0 0,7 

абсолютна динаміка показника 

#LL 1,8 3,0 -6,0 10,0 -3,5 6,5 

#н_т 1,7 1,5 -1,0 4,0 0,8 3,0 

#н_кр 2,2 2,3 0,0 4,0 1,3 3,0 

# LIV–LV 2,8 2,0 -1,0 11,0 1,0 4,0 

# LV–SІ 5,3 3,0 1,0 22,0 2,0 7,5 
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Продовження табл. 9.4 

1 2 3 4 5 6 7 

#р_кр 1,5 1,5 0,5 3,0 1,0 2,0 

#Альбр_верт -2,6 -0,5 -14,0 13,0 -6,0 0,0 

#Альбр_гориз -2,3 -1,0 -13,0 10,0 -8,0 1,5 

#а_ліворуч -0,2 0,0 -0,9 0,5 -0,5 0,0 

#а_праворуч -0,1 0,0 -0,9 0,5 -0,6 0,2 

#del_a 0,1 0,0 -0,6 0,6 0,0 0,5 

#m_ ліворуч -0,2 0,0 -2,4 0,9 -0,9 0,5 

#m_ праворуч 0,6 0,6 0,0 1,8 0,0 0,9 

#del_m 0,7 0,8 -0,5 1,8 0,4 0,9 

#d_ліворуч -0,1 0,0 -1,8 0,6 -0,2 0,2 

#d _ праворуч -0,2 -0,2 -1,3 0,9 -0,6 0,0 

#del_d 0,3 0,5 -0,9 1,1 0,0 0,6 

відносна динаміка показника 

%#LL 3,6 6,3 -15,4 23,8 -8,5 11,2 

%#н_т 64,8 77,3 0,0 100,0 41,4 100,0 

%#н_кр 77,1 80,0 0,0 100,0 66,7 100,0 

%# LIV–LV 17,6 17,4 -11,1 44,0 7,7 29,9 

%# LV–SІ 27,4 17,4 6,7 81,5 12,7 40,0 

%#р_кр 65,1 58,3 20,0 100,0 45,0 100,0 

%#Альбр_верт -1,8 -0,3 -10,8 9,1 -3,9 0,0 

%#Альбр_гориз -1,6 -0,6 -9,2 7,1 -5,5 1,1 

%#а_ ліворуч -7,0 0,0 -33,3 15,6 -18,5 0,0 

%#а_ праворуч -6,8 0,0 -33,3 15,6 -28,6 5,6 

%#del_a 31,3 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 

%#m_ ліворуч -11,8 0,0 -114,3 25,0 -25,0 12,2 

%#m_ праворуч 12,0 13,3 0,0 33,3 0,0 20,8 

%#del_m 58,9 48,1 -38,5 100,0 36,7 100,0 

%#d_ліворуч -2,5 0,0 -50,0 22,2 -6,3 5,6 

%#d _ праворуч -9,4 -6,3 -40,6 25,0 -23,5 0,0 

%#del_d 48,2 77,8 -125,0 100,0 0,0 100,0 
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Аналогічно характеристикам пацієнтів кластера 1, максимальний 

відсоток відносної динаміки спостерігали за показниками нахилу таза і 

крижі, досягаючи в максимумі 100 % із типовою тенденцією близько 80 %. 

Елементи подібності з групою кластера 2 виявлялися негативною динамікою 

кута LIV–LV у частини пацієнтів (рис. 9.8). 
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Рис. 9.8. Коробчасті графіки показників зі статистично значущою 

динамікою для пацієнтів кластера 3, представлені у вигляді відносної 

динаміки (%). 

 

За підсумками порівняння результатів лікування з нормою, поза 

межами останньої було виявлено показники кутів LIV–LV і Альбрехта 

(горизонтально). 

Аналогічно попереднім кластерам, абсолютну зміна основних кутових 

показників і показників асиметрії кластера 3 наведено на рис. 9.9, 9.10 і 

також демонструє тенденцію зниження досліджуваних характеристик. 

Найнесприятливішим рентгенометричним кластером з огляду на 

результати лікування був останній, кластер 4. За результатами порівняння з 

групою волонтерів, поза нормою залишилися показники кута LL, a_ліворуч, 

d_ліворуч, кута Альбрехта_(горизонтально). Зважаючи на обмеженість 

обсягу вибірки (4 пацієнти), результати порівняння досліджуваних 

показників на початок і в кінці дослідження статистично значущого 
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характеру не мали. Виявлені закономірності представлені у вигляді 

відносних динамік усіх аналізованих показників і мають статус тенденцій 

(рис. 9.11). 
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Рис. 9.9. Тенденції зміни основних кутових характеристик пацієнтів 

кластера 3: ліва вертикальна вісь — нахил таза, нахил і ротація крижі; права 

вертикальна вісь — кути LIV–LV і LV–SІ. 
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Рис. 9.10. Тенденції зміни асиметрії суглобових щілин вентрального, 

медіального та дорсального відділів у пацієнтів кластера 3. 

 

Проте звертає на себе увагу досить переконливий відсоток відносної 

динаміки показників асиметрії дорсального та медіального відділів, високі 

значення яких були типові для пацієнтів цієї групи, а також високі відсотки 

для відносних динамік нахилу таза і крижі. 
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Box & Whisker Plot

Include condition: v2=1 & v40=4
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Box & Whisker Plot

Include condition: v2=1 & v40=4
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Рис. 9.11. Коробчасті графіки відносної динаміки (%) досліджуваних 

показників у пацієнтів кластера 4. 

 

Таблиця 9.5 

Описові статистики показників пацієнтів кластера 4 (n = 4) 

Позначка М Ме Min Max LQ UQ 

1 2 3 4 5 6 7 

до лікування 

LL 33,0 32,0 28,0 40,0 30,0 36,0 

н_т 2,0 1,8 1,5 3,0 1,5 2,5 

н_кр 2,5 2,0 0,5 5,5 0,8 4,3 

LIV–LV 10,3 11,0 8,0 11,0 9,5 11,0 

LV–SІ 15,8 15,5 7,0 25,0 11,0 20,5 

р_кр 2,4 2,5 2,0 2,5 2,3 2,5 

Альбр_верт 147,5 148,5 141,0 152,0 144,0 151,0 

Альбр_гориз 151,3 153,0 145,0 154,0 148,5 154,0 

а_ліворуч 3,9 3,9 3,2 4,5 3,2 4,5 
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Продовження табл. 9.5 

1 2 3 4 5 6 7 

а_праворуч 4,1 4,1 3,6 4,5 3,6 4,5 

del_a 0,2 0,2 0,0 0,4 0,0 0,4 

m_ліворуч 4,5 4,5 3,6 5,4 4,1 5,0 

m_праворуч 4,0 4,1 3,2 4,5 3,4 4,5 

del_m 0,6 0,7 0,0 0,9 0,2 0,9 

d_ліворуч 4,2 4,3 2,1 6,2 2,7 5,8 

d_праворуч 3,8 3,6 3,6 4,5 3,6 4,1 

del_d 1,8 1,7 1,3 2,6 1,4 2,2 

після лікування 

LL1 30,0 30,5 24,0 35,0 26,5 33,5 

н_т1 0,3 0,0 0,0 1,0 0,0 0,5 

н_кр1 0,8 0,5 0,0 2,0 0,0 1,5 

LIV–LV_1 9,5 10,5 5,0 12,0 7,0 12,0 

LV–SІ _1 12,0 14,0 6,0 14,0 10,0 14,0 

р_кр1 1,4 1,3 1,0 2,0 1,0 1,8 

Альбр_верт1 149,0 151,0 136,0 158,0 142,0 156,0 

Альбр_гор1 149,3 149,5 142,0 156,0 145,0 153,5 

а_ліворуч1 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

а_праворуч1 3,4 3,4 3,2 3,6 3,2 3,6 

del_a1 0,2 0,2 0,0 0,4 0,0 0,4 

m_ліворуч1 4,3 4,5 3,6 4,5 4,1 4,5 

m_праворуч1 4,1 4,1 3,6 4,5 3,6 4,5 

del_m1 0,2 0,0 0,0 0,9 0,0 0,5 

d_ліворуч1 4,2 4,1 3,2 5,4 3,4 5,0 

d_праворуч1 3,9 3,9 3,2 4,5 3,2 4,5 

del_d1 0,3 0,2 0,0 0,9 0,0 0,7 

абсолютна динаміка показника 

#LL 3,0 4,0 -4,0 8,0 -0,5 6,5 

#н_т 1,8 1,8 0,5 3,0 1,0 2,5 

#н_кр 1,8 1,8 0,0 3,5 0,3 3,3 

# LIV–LV 0,8 0,5 -1,0 3,0 -1,0 2,5 

# LV–SІ 3,8 1,5 1,0 11,0 1,0 6,5 
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Продовження табл. 9.5 

1 2 3 4 5 6 7 

#р_кр 1,0 1,3 0,0 1,5 0,5 1,5 

#Альбр_верт -1,5 0,0 -11,0 5,0 -6,5 3,5 

#Альбр_гориз 2,0 0,5 -3,0 10,0 -2,5 6,5 

#а_ліворуч 0,3 0,3 -0,4 0,9 -0,4 0,9 

#а_праворуч 0,7 0,7 0,4 0,9 0,4 0,9 

#del_a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

#m_ ліворуч 0,2 0,0 0,0 0,9 0,0 0,5 

#m_ праворуч -0,1 -0,2 -0,9 0,9 -0,7 0,5 

#del_m 0,3 0,2 0,0 0,9 0,0 0,7 

#d_ліворуч 0,0 0,2 -1,1 0,9 -0,8 0,9 

#d _ праворуч 0,0 -0,3 -0,9 1,3 -0,9 0,9 

#del_d 1,5 1,6 0,9 1,8 1,2 1,8 

відносна динаміка показника 

%#LL 8,1 10,9 -14,3 25,0 -2,5 18,8 

%#н_т 83,3 100,0 33,3 100,0 66,7 100,0 

%#н_кр 65,9 81,8 0,0 100,0 31,8 100,0 

%# LIV–LV 9,4 4,5 -9,1 37,5 -9,1 27,8 

%# LV–SІ 19,4 13,4 6,7 44,0 9,6 29,1 

%#р_кр 40,0 50,0 0,0 60,0 20,0 60,0 

%#Альбр_верт -1,0 0,0 -7,5 3,5 -4,4 2,4 

%#Альбр_гориз 1,3 0,3 -2,1 6,6 -1,7 4,3 

%#а_ ліворуч 3,8 3,8 -12,5 20,0 -12,5 20,0 

%#а_ праворуч 15,6 15,6 11,1 20,0 11,1 20,0 

%#del_a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

%#m_ ліворуч 4,2 0,0 0,0 16,7 0,0 8,3 

%#m_ праворуч -4,4 -6,3 -25,0 20,0 -18,8 10,0 

%#del_m 50,0 50,0 0,0 100,0 0,0 100,0 

%#d_ліворуч -8,8 0,2 -52,4 16,7 -32,4 14,8 

%#d _ праворуч -2,5 -6,9 -25,0 28,9 -25,0 20,0 

%#del_d 83,7 84,6 65,4 100,0 67,3 100,0 
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У пацієнтів усіх рентгенометричних кластерів із дисфункцією ККС 

після консервативного лікування зафіксовано вирівнювання ширини 

суглобових щілин, значне зменшення нахилу таза, крижі, ротації крижі у 

фронтальній площині та зменшення сегментарного лордозу LIV–LV, LV–SІ. 

 

9.2 Динаміка болю та функціональних тестів у хворих на артроз 

крижово-клубового суглоба до та після консервативного лікування 

 

Наступним етапом було вивчити динаміку змін болю й основних 

функціональних провокативних тестів у 56 пацієнтів 3 групи з артрозом ККС 

до та після консервативного лікування [26, 315]. Розвитком дослідження був 

аналіз результатів функціональних тестів пацієнтів кожного кластера в 

динаміці. 

У хворих кластера 1 біль зліва до лікування становила (6,25 ± 

17,68) бала, знижуючись після лікування до (1,25 ± 3,53) бала; біль 

праворуч — (42,5 ± 7,07), знижуючись до (4,37 ± 4,17) балів (р < 0,05, КВ). 

Відповідні коробчасті графіки наведені на рис. 9.12. 
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Рис. 9.12. Коробчасті графіки оцінки стану пацієнтів кластера 1 за 

шкалою болю ліворуч і праворуч до та після проведеного лікування (середні, 

помилка середнього, стандартне відхилення). 

Результати функціональних тестів пацієнтів кластера 1 наведені в 

табл. 9.6.  



332 

 

Таблиця 9.6 

Кількість позитивних результатів функціональних тестів до і після 

проведеного лікування у пацієнтів 1-го кластера (n = 8) 

Функціональний тест Сторона 
До лікування 

абс. / % 

Після 

лікування 

абс. / % 

Рівень 

значущості, 

КВ 

Trochanter 
ліва 0 / 0 % 0 / 0 % - 

права 8 / 100 % 0 / 0 % 0,012 

Біль під час поштовху 
ліва 0 / 0 % 0 / 0 % - 

права 8 / 100 % 0 / 0 % 0,012 

Блок із положення 

лежачи в положення 

сидячи 

ліва 1 / 12,5 % 0 / 0 % - 

права 0 / 0 0 / 0 - 

Patrick 
ліва 0 / 0 % 0 / 0 % - 

права 8 / 100 % 0 / 0 % 0,012 

Gaenslen 
ліва 0 / 0 % 0 / 0 % - 

права 8 / 100 % 0 / 0 % 0,012 

Stork 
ліва 0 / 0 % 0 / 0 % - 

права 8 / 100 % 1 / 12,5 % 0,018 

Fortin 
ліва 0 / 0 % 0 / 0 % - 

права 8 / 100 % 0 / 0 % 0,012 

ASLR 

ліва 0 / 0 % 0 / 0 % - 

права 

1 – 2 / 25 % 

2 – 2 / 25 % 

3 – 3 / 37,5 % 

4 – 1 / 12,5 % 

1 – 2 / 25 % 0,012 

Умовні суми  850 % 37,50 %  

Характеристика кластера 1: 850 % позитивних функціональних тестів; 

після лікування – 37,5 % позитивних функціональних тестів; відносна 

динаміка  = 95,5 % 

 

Для оцінювання інтегративного показника позитивних функціональних 

тестів до та після проведеного лікування розраховано «умовні суми» (УС) як 
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сума відсотків позитивних результатів для кожного тесту ліворуч і праворуч 

до та після лікування відповідно. Для ASLR позитивна динаміка розрахована 

як зважена сума відсотків позитивної динаміки для кожної градації шкали. 

Як терези використано значення градацій від 1 до 4. Інтеграційна відносна 

динаміка розраховувалася за формулою:  

  = (УСдо лікування – УСпісля лікування) / УСдо лікування × 100 %  (9.1) 

Біль зліва до лікування у хворих кластера 2 оцінено у (20,87 ± 21,09) 

бала, після лікування (3,04 ± 3,91) бала; біль праворуч — (27,39 ± 21,37), 

після лікування (3,48 ± 3,82) бала (р < 0,05, КВ) (рис. 9.12). Результати 

функціональних тестів пацієнтів кластера 2 наведені в табл. 9.7. 
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Рис. 9.13. Коробчасті графіки оцінки стану пацієнтів кластера 2 за 

шкалою болю зліва і справа до та після проведеного лікування (середні, 

помилка середнього, стандартне відхилення). 

 

Таблиця 9.7 

Кількість позитивних результатів функціональних тестів до і після 

проведеного лікування у пацієнтів кластера 2 (n = 23) 

Функціональний тест Сторона 
До лікування 

абс. / % 

Після 

лікування 

абс. / % 

Рівень 

значущості, 

КВ 

1 2 3 4 5 

Trochanter ліва 9 / 39,1 0 / 0 0,008 
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Продовження табл. 9.7 

1 2 3 4 5 

Trochanter права 13 / 56,5 0 / 0 0,001 

Біль під час поштовху 
ліва 11 / 47,8 0 / 0 0,003 

права 13 / 56,5 0 / 0 0,001 

Блок із положення 

лежачи в положення 

сидячи 

ліва 12 / 52,2 0 / 0 < 0,01 

права 11 / 47,8 0 / 0 0,003 

Patrick 
ліва 12 / 52,2 0 / 0 > 0,05 

права 11 / 47,8 0 / 0 > 0,05 

Gaenslen 
ліва 12 / 52,2 0 / 0 0,002 

права 11 / 47,8 0 / 0 0,003 

Stork 
ліва 11 / 47,8 0 / 0 0,003 

права 12 / 52,2 0 / 0 0,003 

Fortin 
ліва 12 / 52,2 0 / 0 0,002 

права 11 / 47,8 0 / 0 0,012 

ASLR 

ліва 

1 – 2 / 8,7 

2 – 5 / 21,7 

3 – 5 / 21,7 

1 – 4 / 17,4 

 
0,002 

права 

1 – 3 / 13 

2 – 6 / 26 

3 – 2 / 8,7 

1 – 3 / 13 

 
0,003 

Умовні суми  890,2 % 60,4 %  

Характеристика кластера 2: 890,2 % позитивних функціональних 

тестів; після лікування – 60,4 % позитивних функціональних тестів; відносна 

динаміка  = 93,5 % 

 

Показник болю у хворих кластера 3 зліва до лікування становив  

(12,5 ± 16,9) бала, знижуючись після лікування до (1,88 ± 3,60) бала; біль 

праворуч — (33,75 ± 14,55), знижуючись до (5,00 ± 4,83) бала (р < 0,05, КВ). 

Відповідні коробчасті графіки наведені на рис. 9.14. 

Результати функціональних тестів пацієнтів кластера 3 наведені в 

табл. 9.8. 
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Box & Whisker Plot
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Рис. 9.14. Коробчасті графіки оцінки стану пацієнтів кластера 3 за 

шкалою болю ліворуч і праворуч до та після проведеного лікування (середні, 

помилка середнього, стандартне відхилення). 

Таблиця 9.8 

Кількість позитивних результатів функціональних тестів до і після 

проведеного лікування у пацієнтів 3-го кластера (n = 16) 

Функціональний тест Сторона 
До лікування 

абс. / % 

Після 

лікування 

абс. / % 

Рівень 

значущості, 

КВ 

1 2 3 4 5 

Trochanter 
ліва 4 / 25,0 0 / 0 0,002 

права 16 / 75,0 0 / 0 > 0,05 

Біль під час поштовху 
ліва 4 / 25,0 0 / 0 0,002 

права 12 / 75,0 0 / 0 > 0,05 

Блок із положення 

лежачи в положення 

сидячи 

ліва 4 / 25,0 0 / 0 0,002 

права 12 / 75,0 0 / 0 > 0,05 

Patrick 
ліва 4 / 25,0 0 / 0 0,002 

права 12 / 75,0 0 / 0 > 0,05 

Gaenslen 
ліва 4 / 25,0 0 / 0 0,003 

права 12 / 75,0 0 / 0 > 0,05 

Stork 
ліва 4 / 25,0 0 / 0 0,002 

права 12 / 75,0 0 / 0 > 0,05 

Fortin 
ліва 4 / 25,0 0 / 0 0,002 

права 12 / 75,0 - 0,002 
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Продовження табл. 9.8 

1 2 3 4 5 

ASLR 

ліва 2 – 4 / 25,0 
1 – 3 / 

18,75 % 
0,003 

права 

1 – 4 / 25 

2 – 4 / 25 

3 – 4 / 25 

4 - 4 / 25 

18,75 % – 

Умовні суми  950,0 % 0 / 0 0,002 

Характеристика кластера 3: 950,0 % позитивних функціональних 

тестів; після лікування – 18,75 % позитивних функціональних тестів; 

відносна динаміка  = 98,5 % 

 

У хворих кластера 4 біль зліва до лікування становив (17,78 ± 26,82) 

бала, знижуючись після лікування до (3,89 ± 6,97) бала; біль праворуч — 

(41,11 ± 23,69), знижуючись до (7,78 ± 5,07) бала (р < 0,05, КВ). Відповідні 

коробчасті графіки наведені на рис. 9.15. 
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Рис. 9.15. Коробчасті графіки оцінки стану пацієнтів кластера 4 за 

шкалою болю зліва і справа до та після проведеного лікування (середні, 

помилка середнього, стандартне відхилення). 

 

Результати функціональних тестів пацієнтів кластера 4 наведені в табл. 

9.9. Для проведення порівнянь функціональних тестів до та після лікування в 

межах кластерів зведена інформація наведена в табл. 9.10, з якої можна 

зробити висновок, що для пацієнтів усіх кластерів характерна переважна 
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локалізація болю праворуч, проте в осіб кластерів 1 і 3 ця закономірність є 

найбільш вираженою і зниження больових відчуттів (болю, абсолютне) є 

найбільш істотним. У результаті корекції показники болю в пацієнтів усіх 

кластерів стали досить порівнянними, а розкид значень істотно знизився. 

Таблиця 9.9 

Кількість позитивних результатів функціональних тестів до та після 

проведеного лікування у пацієнтів кластера 4 (n =9 ) 

Функціональний тест Сторона 
До лікування 

абс. / % 

Після 

лікування 

абс. / % 

Рівень 

значущості, 

КВ 

1 2 3 4 5 

Trochanter 
ліва 2 / 22,2 % 0 / 0 % > 0,05 

права 7 / 77,7 % 0 / 44,4 % > 0,05 

Біль під час поштовху 
ліва 2 / 22,2 % 0 / 0 % > 0,05 

права 7 / 77,7 % 0 / 0 % > 0,05 

Блок із положення 

лежачи в положення 

сидячи 

ліва 2 / 22,2 % 0 / 0 % > 0,05 

права 7 / 77,7 % 0 / 0 > 0,05 

Patrick 
ліва 2 / 22,2 % 0 / 0 % > 0,05 

права 7 / 77,7 % 0 / 0 % > 0,05 

Gaenslen 
ліва 2 / 22,2 % 0 / 0 % > 0,05 

права 7 / 77,7 % 0 / 0 > 0,05 

Stork 
ліва 2 / 22,2 % 0 / 0 % > 0,05 

права 7 / 77,7 % 0 / 0 % > 0,05 

Fortin 
ліва 2 / 22,2 % 0 / 0 % > 0,05 

права 7 / 77,7 % 0 / 0 % > 0,05 

ASLR 

ліва 
1 –1 / 11 % 

3 – 1 / 11 % 
1 – 1 / 11 % > 0,05 

права 1 – 6 / 66 % 
3 – 6 / 67 % 

4 – 1 / 11 % 
> 0,05 

Умовні суми  788 % 89 %  

Характеристика кластера 4: 788 % позитивних функціональних тестів; 

після лікування – 89 % позитивних функціональних тестів; відносна 

динаміка  = 88,7 % 
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Таблиця 9.10 

Зведена таблиця показників функціональних тестів для пацієнтів 

кластерів 1-4 
К

л
ас

те
р
 Шкала болю 

Решта 

функціональних 

тестів 

до лікування 

ліворуч / 

праворуч 

після лікування 

ліворуч/ 

праворуч 

болю, абсолютне 

ліворуч / 

праворуч 

до / після 

(%) 

тестів, 

відносне 

(%) 

1 
6,25 ± 17,67 / 

42,50 ± 7,07 

1,25 ± 3,54 / 

4,37 ± 4,17 

5,0 ± 14,4 / 

38,12 ± 7,99 
850 / 37,5 95,5 

2 
20,87 ± 21,09 / 

27,39 ± 21,37 

3,04 ± 3,91 / 

3,48 ± 3,82 

17,83 ± 18,02 / 

23,91 ± 18,51 
890 / 60,4 93,5 

3 
12,5 ± 16,93 / 

33,75 ± 14,55 

1,88 ± 3,59 / 

5,0 ± 4,83 

10,63 ± 14,48 / 

28,75 ± 12,71 
950 / 18,75 98,5 

4 
17,78 ± 26,82 / 

41,11 ± 23,69 

3,89 ± 6,97 / 

7,77 ± 5,07 

13,89 ± 21,47 / 

33,33 ± 19,20 
788 / 89 88,7 

 

Аналізуючи інші функціональні тести, виявили, що найбільш 

«напруженим» за показниками УС були пацієнти кластера 3 (950 %), проте 

для них відсоток відносної динаміки (тестів, відносне) був найвищим (98,5 %). 

Для пацієнтів кластера 4 — навпаки: УС до лікування були мінімальними по 

відношенню до решти кластерів (788 %), проте найнижчим був і відсоток 

відносної динаміки (88,7 %).  

Всі пацієнти кластера 4 звернулись повторно у терміни 2 – 4 місяця 

після закінчення лікування зі скаргами на відновлення ПТБ. Таким пацієнтам 

було рекомендовано оперативне лікування. 

Нами розроблена технологія мануальної терапії для ККС (пат. 

№№ 54659, 68213) [27, 35].  

Кожному пацієнту виконувалась мануальна терапія за розробленою 

технологією. 
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Функціональний блок ККС характеризується асиметричною рухомістю 

крижі відносно тазових кісток з утворенням блока між собою. При цьому 

крижі деформують суглобовий хрящ і відбувається травмування зв'язок 

стабілізаторів ККС, подразнення нервових закінчень, розташованих в цих 

зв’язках, що спричиняє у пацієнта сильний больовий ефект. М'язи, що 

стабілізують ККС – m. gluteus maximus, m. gluteus medius, m. erector spinae, m. 

piriformis переходять у стан підвищеного напруження, в них утворюються 

міогелози (ущільнення), а зв'язки знаходяться у стані пружного напруження.  

Розроблена технологія мануальної терапії функціонального блока ККС 

має підвищені функціональні можливості за рахунок: 1) виявлення м'язів 

стабілізаторів ККС, які знаходяться у стані підвищеного напруження; 2) 

мануального зниження м’язової активності названих м’язів перед 

вправленням крижі, що забезпечує можливість вправлення крижі без болю. 

Поставлена задача вирішується тим, що спосіб лікування 

функціонального блока ККС включає моніторинг стану тонусу м'язів, 

стабілізаторів ККС, мануальну терапію зазначених м'язів з метою їх 

розслаблення і силове вправлення крижі відносно тазових кісток.  

Спочатку за допомогою клінічного тесту визначають, з якого боку має 

місце функціональний блок ККС. Для визначення розташування 

функціонального блока ККС використовували тест переходу з положення 

лежачи в положення сидячи. Там, де медіальна кісточка великогомілкової 

кістки при переході з положення лежачи в положення сидячи зміщалася в 

напрямку таза, і була сторона функціонального блоку ККС.  

Виконують моніторинг тонусу м'язів, стабілізаторів ККС (m. gluteus 

maximus, m. gluteus medius, m. erector spinae, m. piriformis). Виконують 

пальпацію зазначених м'язів для визначення тонусу м’язів та міогелозів. Далі 

пацієнта укладають на кушетку животом униз і шляхом ротації назовні 

нижньої кінцівки пацієнта, зігнутої під прямим кутом, визначають у нього 

наявність больових відчуттів, що є характерними для порушеного тонусу m. 

piriformis, та визначають локалізацію міогелозів в ньому. Виконують 
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мануальну терапію m. gluteus maximus, m. gluteus medius, m. erector spinae, m. 

piriformis точковим масажем шляхом натискання на ділянки міогелозів 

впродовж 45-60 секунд з одночасним круговим обертанням навколо них 

впродовж 10 хвилин за кожний сеанс. Після кожного сеансу мануальної 

терапії визначають, наскільки зменшився тонус m. gluteus maximus, m. gluteus 

medius, m. erector spinae, m. piriformis, а отже наскільки зменшилися розміри 

міогелозів. Після цього виконують вправлення крижі. 

Додаткове визначення тонусу m. gluteus maximus, m. gluteus medius, m. 

erector spinae, m. piriformis та наявності міогелозів,  зниження тонусу цих 

м’язів та наявності в них міогелозів, з використанням мануальної терапії 

дозволяє досить швидко, за 1-4 сеанси, зменшити тонус цих м'язів до такого 

стану їх тонусу, який в подальшому дозволяє виконати силове усунення 

функціонального блоку ККС без перешкод і безболісно. Як правило, 

зменшення розмірів та кількості міогелозів на вищевказаних м'язах, 

відображає зниження тонусу та розслаблення цих м'язів, і тому силове 

усунення  функціонального блока ККС виконують безболісно. Крім того, 

зменшення розмірів та кількості міогелозів в m. gluteus maximus, m. gluteus 

medius, m. erector spinae, m. piriformis запобігає повторному надмірному 

напруженню, що в подальшому виключає рецидив захворювання. 

Аналіз її результатів застосування в пацієнтів з артрозом ККС показав 

ефективність у осіб кластерів 1 і 2 [24]. Це хворі, в яких виявлено велику 

асиметрію ширини суглобових щілин у вентральному відділі, або мінімальну 

у всіх трьох відділах суглобових щілин ККС. Можна припустити, що 

усунення функціонального блоку ККС у таких хворих призводить до 

розвантаження перевантажених зв’язок суглоба — вентральних, 

міжкісткових і дорсальних крижово-клубових (ligg. sacroiliaca ventrale, 

interossei, dorsale). У хворих кластера 4 перевантажені не лише міжкісткові 

та дорсальні крижово-клубові зв’язки ККС, а й крижово-горбова (lig. 

sacrotuberale) і крижово-остисті (lig. sacrospinale) [7, 43].  

Особливістю цих зв’язок є те, що вони навантажуються за умов 
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вертикального положення тіла та є одним з основних стабілізаторів 

вертикальної пози людини [111, 262]. 

Мануальна терапія в цих пацієнтів знімає функціональний блок ККС, 

але при цьому не розвантажує перевантажені крижово-горбові та крижово-

остисті зв’язки. Більш того, імовірно, усунення функціонального блоку в цих 

хворих призводить до ще більшого перевантаження крижово-горбової та 

крижово-остистий зв’язок під час вертикального положення тіла, чим і 

пояснюється загострення болю у цих хворих. 

У хворих кластера 3 перевантажені дорсальні та міжкісткові крижово-

клубові зв’язки і меншою мірою крижово-остисті та крижово-горбові. Тому, 

ймовірно, мануальна терапія в цих пацієнтів дає полегшення завдяки 

зниженню навантаження на крижово-клубові зв’язки, проте, крижово-остисті 

та крижово-горбова все одно залишаються перевантаженими. 

 

9.3 Параметри статографічного дослідження та показники сили 

м’язів до та після лікування з використанням розробленого комплексу 

лікувальної гімнастики 

 

Додатково нами розроблена спеціальна гімнастика для відновлення 

функції м’язів стабілізаторів ККС і вертикального положення тіла [25]. 

Методика ЛФК складалася з двох блоків (табл. 9.11, 9.12).  

Перший блок вправ направлений на відновлення симетричного 

координованого скорочення м’язів, які стабілізують ККС та вертикальне 

положення тулуба (табл. 9.11). Ці зміни, на думку деяких авторів, 

відбуваються за умов артрозу ККС [250, 349, 351].  

Другий блок вправ направлений на відновлення сили та витривалості 

м’язів, які стабілізують ККС та вертикальне положення тулуба (табл. 9.12). 

До таких м’язів відноситься m. piriformis, m. gluteus maximus, m. gluteus 

medius, m. tensor fasciae latae, m. erector spinae, m. biceps femoris, m. iliopsoas, 

m. transversus abdominis, m. obliqus abdominis externus, internus, m. rectus 
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femoris, m. quadratus lumborum [172, 233, 349, 354]. Пацієнти виконували 

гімнастику один раз на день, протягом двох тижнів. Ця технологія ЛФК була 

також апробована на групі пацієнтів з артрозом ККС.  

Таблиця 9.11 

Технологія симетричних вправ з використанням гумової півсфери 

Зовнішній вигляд пацієнта Опис вправи 

1 2 

 

Яскраві стрічки закріпити на рівні краю 

реберних дуг (під грудьми) і крилах таза.  

Початкове положення — стоячи перед 

дзеркалом на гумовій півсфері, ноги на 

ширині плечей, руки вздовж тулуба, вага 

тіла розподілена рівномірно на ноги, 

стрічки розташовані строго горизонтально. 

 

Початкове положення — стоячи перед 

дзеркалом на гумовій півсфері, стрічки 

розташовані горизонтально.  

Підняти ліву ногу та перенести вагу 

тулуба на праву, при цьому стрічки 

утримувати строго горизонтально. 

Повторити на кожній нозі від 10 до 20 

разів. 

 

Початкове положення — стоячи перед 

дзеркалом, стрічки розташовані 

горизонтально. Із правої ноги встати на 

гумову півсферу та випрямитися, при 

цьому зберігати розташування стрічок 

строго горизонтально. 
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Продовження табл. 9.11 

1 2 

 

Початкове положення — стоячи перед 

дзеркалом на гумовій півсфері, стрічки 

розташовані горизонтально. Ходьба 

маленькими кроками на місці перед 

дзеркалом, при цьому зберігати 

розташування стрічок строго 

горизонтально. 

 

Таблиця 9.12 

Селективні вправи з використанням дошки під кутом 

Зовнішній вигляд пацієнта Опис вправи 

1 2 

Вправа для зміцнення m. transversus abdominis 

 

Початкове положення — лежачи на спині 

на дошці під кутом 30°, руки вгору, 

фіксуються за дошку, ноги зігнуті в колінах, 

стоять на полу. 

 

Відвести зігнуту праву ногу вправо, ліва 

нога на місці. Повернутися у початкове 

положення. Повторити 50–150 разів. 

Аналогічно виконати лівою ногою. 
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Продовження табл. 9.12 

1 2 

 

Відвести зігнуту праву ногу вправо, ліва нога на 

місці. Повернутися у початкове положення. 

Повторити 50–150 разів. 

Аналогічно виконати лівою ногою. 

 

Вправа для зміцнення m. transversus abdominis з 

диханням. Початкове положення — лежачи на 

спині на дошці під кутом 30°. Ноги в упорі під 

кутом 45°. Пальці рук покласти на живіт нижче 

пупка. На видиху втягнути живіт, на вдиху — 

напружити і видавити пальці вгору. Виконати 20–

30 разів. 

 

Вправа для зміцнення m. tensor fascia latae, m. 

gluteus maximus, m. gluteus medius, Початкове 

положення — лежачи на боці на дошці під кутом 

30°. Руки фіксуються на дошці. Виконати підйом 

верхньої ноги до кута 30°. Повторити 50–150 разів. 

Аналогічно виконати іншою ногою. 

 

Вправа для зміцнення m.iliopsoas, mm.gluteus 

maximus, medius, Початкове положення — лежачи 

на боці на дошці під кутом 30°.  Руки фіксуються 

на дошці. Зігнути верхню ногу в кульшовому та 

колінному суглобах, утримуючи вісь ноги 

паралельно опорі. Повторити 50–150 разів. 

Аналогічно виконати іншою ногою 
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Продовження табл. 9.12 

1 2 

 

Вправа для зміцнення m. quadratus lumborum, 

mm.adductor, ,m. tensor fasciae latae, m. transversus 

abdominis, m. obliqus abdominis externus, internus, m. 

rectus femori. Початкове положення — лежачи на боці 

на дошці під кутом 30°. Руки фіксують на дошці 

перед тулубом. Підйом обох ніг до кута 30°. 

Повторити 20–30 разів і один раз зафіксувати 

положення на 20–30 с. Аналогічно виконати на 

іншому боці 

 

Вправа для зміцнення m. erector spinae, m. piriformis, 

m. gluteus maximus, m. gluteus medius, m. biceps 

femoris, «човник». Початкове положення: лежачи на 

животі на дошці під кутом 30°, руки вгору фіксуються 

на дошці. Підняти ноги вгору. Повторити 20– 30 разів 

і один раз зафіксувати положення на 20–30 с. 

 

«Бічна планка». Вправа для зміцнення m. tensor 

fasciae latae, m. transversusabdominis, m. obliqus 

abdominis externus, internus, m. rectus femori, m. 

quadrates lumborum. Початкове положення — лежачи 

на боці на зігнутою в лікті рукою з упором на дошці 

під кутом 30°. Верхня рука уздовж тулуба. Підняти 

таз і витягнутися. Повторити 20–30 разів. Аналогічно 

виконати на іншому боці 

 

«Бічна планка з витягнутою вгору рукою». Вправа 

для зміцнення m. tensor fasciae latae, m. transversus 

abdominis, m. obliqus abdominis externus, internus, m. 

rectus femori, m. quadratus lumborum. Виконувати, як і 

попередню вправу, у поєднанні з підйомом верхньої 

руки з положення уздовж тулуба в положення руки 

вгору, як зазначено на рисунку. 
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Продовження табл. 9.12 

1 2 

 

 «Планка на животі» з упором на дошку під кутом 

30°. Руки, зігнуті в ліктях, й пальці ніг упирають у 

дошку. Тулуб утримують паралельно дошці. Вправа 

для зміцнення m. erector spinae, mm. gluteus maximus, 

medius, m. biceps femoris,m. tensor fasciae latae, m. 

transversus abdominis, m. obliqus abdominis externus, 

internus, m. rectus femori. Повторити 20–30 разів і 

один раз зафіксувати положення на 20–30 с. 

 

Вправа для зміцнення mm. gluteus maximus, medius, 

m. erector spinae, m. biceps femoris, m. quadrates 

lumborum. Початкове положення — стоячи в упорі на 

колінах, на дошці під кутом 30°. Руки фіксують на 

дошці. Одночасно підняти праву руку і ліву ногу. 

Виконати 20–30 разів. Повторити лівою рукою і 

правою ногою. 

 

Через те, що у хворих були больові відчуття з обох боків, в якості 

параметрів, які оцінювали, були взяті розраховані коефіцієнти відношення 

параметрів статограм під час переважного стояння на одній нозі. При цьому 

менший параметр ділили на більший.  

За умов наближення отриманого коефіцієнта до 1 вважали, що він 

симетричний для обох боків, відповідно, чим менший отриманий коефіцієнт, 

тим більша асиметрія статографічного параметра для кінцівок. За умов 

двохопорного стояння параметри стетографа не змінювали. Відхилення від 

геометричного центру розраховували без прив’язки до боку статографічого 

тесту (табл. 9.13).  

До лікування у хворих спостерігали зміщення ЗЦМ двохопорного 

стояння, в середньому на (5,7 ± 8,0) мм було зміщено в бік, де хворий не 

відчував болі. Після лікування відбулося значуще (t = 2,681; p = 0,015) 

вирівнювання до центру ЗЦМ двоопорного стояння (0,7 ± 8,8) мм. Коефіцієнт 
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хитання до лікування перевищував норму (1,0) і дорівнював (14,3 ± 3,3), 

після лікування від зменшився до (12,7 ± 4,2), але зменшення не було 

значущім (t = 1,719; p = 0,101). 

Таблиця 9.13 

Результати аналізу зміни параметрів статографічного дослідження до 

та після лікування 

Параметри стетографічного 

дослідження 

До 

лікування 

Після 

лікування 

Ст. значущість 

різниці (t, p) 

Зміщення ЗЦМ двохопорного 

стояння 
5,7 ± 8,0 0,7 ± 8,8 

t = 2,681; 

p = 0,015 

Коефіцієнт хитання  

(двохопорне стояння) 
14,3 ± 3,3 12,7 ± 4,2 

t = 1,719; 

p = 0,101 

Коефіцієнт відношення хитання 

одноопорного стояння 
0,8 ± 0,1 0,8 ± 0,3 

t = 0,637; 

p = 0,531 

Коефіцієнт відношення зміщення 

центра ваги за умов переважного 

стояння на одній нозі 

0,7 ± 2,3 0,8 ± 2,2 
t = -0,829; 

p = 0,416 

Коефіцієнт відношення величини 

опори на кінцівки 
0,85 ± 0,1 0,95 ± 0,1 

t = -1,467; 

p = 0,146 

 

У разі виникнення больового відчуття, пацієнт намагається зменшити 

опору на хворий бік, тому під час стояння з переважною опорою на одну 

кінцівку, опора на хвору значно менша, ніж опора на відносно здорову. До 

лікування коефіцієнт зміщення ЗЦМ під час стояння на одній нозі 

дорівнював в середньому (0,7 ± 2,3), що свідчить про асиметрію 

навантаження, після лікування коефіцієнт трохи збільшився до (0,8 ± 2,2), але 

не сягнув нормального значення 1,0. При цьому коефіцієнти хитання 

двоопорного стояння до та після лікування теж не змінилися (0,8 ± 0,1) 

(t = 0,637; p = 0,531). 

За наявності больового синдрому, особливо з іррадіацією болю в 

кінцівки або сідниці, спостерігали зменшення опори на хворий бік, тож чим 

більше різниця у величині опори  на одну кінцівку, тим менший коефіцієнт 
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відношення опори. У наших хворих ми не спостерігали значної асиметрії в 

опорі на кінцівки ані до лікування (0,85 ± 0,1), ані після (0,95 ± 0,1). 

Таким чином, за даними статографічних досліджень можна зробити 

висновок, що після курсу лікування з використанням запропонованої 

технології лікувальної гімнастики у хворих зникають або значно 

зменшуються больові відчуття, що приводить до вирівнювання навантаження 

на кінцівки під час двохопорного стояння та нормалізації розташування 

центра ваги (ЗЦМ). Але під час стояння з переважною опорою на одну 

кінцівку не відбувається повної нормалізації параметрів, хоча і 

простежується явна динаміка їх покращення. 

Хворим проводили вимірювання сили м’язів тулуба до та після 

проведеного лікування. Важливим критерієм як функціональної 

недостатності, так і якості лікування, є не лише достатня сила м’язів тулуба, а 

й співвідношення сили м’язів-антагоністів [190, 204]. Для визначення 

балансу сили м’язів-антагоністів ми розраховували коефіцієнт симетричності 

за умов вимірювання сили м’язів під час згинання та розгинання, а також 

ротаційних рухів у різні боки. Коефіцієнт розраховували поділом меншого 

значення на більше. Чим ближчий коефіцієнт до 1, тим кращий баланс сили 

м’язів. Результати дослідження наведені в табл. 9.14.  

Середня величина сили м’язів тулуба під час нахилу вперед становила 

(28,6 ± 12,5) кг, після лікування відбулося збільшення сили до 

(29,4 ± 11,7) кг. Така сама тенденція простежується і для сили м’язів під час 

розгинання тулуба з (36,6 ± 14,2) кг до (38,2 ± 14,9) кг. Відношення сили 

м’язів Кext/flex становить у нормі 1,3–1,5 [172, 233]. У наших хворих коефіцієнт 

Кext/flex до лікування в середньому дорівнював (1,2 ± 0,3), хоча у деяких осіб 

він становив 0,72, тобто сила розгиначів була меншою за силу згиначів. Таку 

саму тенденцію визначали в деяких пацієнтів і після лікування, але в 

середньому по групі відбулося збільшення Кext/flex до (1,3 ± 0,1).  

Відношення сили м’язів за умов нахилу та розвороту у боки до 

лікування також показувало значний дисбаланс, який після лікування був 
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усунений та показник наблизився до 0,9. Трохи гіршим виявилося 

відновлення балансу ротаційних м’язів, відношення сили яких до лікування 

становило лише (0,6 ± 0,1), а після лікування — (0,8 ± 0,1), що також 

недостатньо. Сила м’язів тулуба після лікування збільшилася, хоча і не 

значущо. 

Таблиця 9.14 

Сила м’язів (СМ) тулуба до та після лікування 

Параметри динамометрії 

м’язів тулуба 

До 

лікування 

Після 

лікування 

Ст. значущість  

різниці (t, p) 

СМ за умов нахилу вперед 28,6 ± 12,5 29,4 ± 11,7 
t = 0,314; 

p = 0,757 

СМ за умов нахилу назад 36,6 ± 14,2 38,2 ± 14,9 
t = 0,582; 

p = 0,567 

Коефіцієнт відношення 

нахилу назад / уперед 
1,2 ± 0,3 1,3 ± 0,1 

t = 0,265; 

p = 0,794 

Відношення СМ за умов 

нахилу в бік 
0,8 ± 0,1 0,9 ± 0,1 

t = -0,198; 

p = 0,845 

Відношення СМ за умов 

розвороту в бік 
0,6 ± 0,1 0,8 ± 0,1 

t = 1,731; 

p = 0,099 

 

Проводили вимірювання сили м’язів стегон. Розраховували коефіцієнт 

симетрії за означеною схемою (табл. 9.15). 

Таблиця 9.15 

Сила м’язів стегна до та після лікування 

Параметри динамометрії 

м’язів стегна 

До 

лікування 

Після 

лікування 

Ст. значущість 

різниці (t, p) 

TBS_flex 0,84 ± 0,08 0,86 ± 0,13 t = -0,571; p = 0,578 

TBS_ext 0,79 ± 0,16 0,86 ± 0,11 t = -1,362; p = 0,196 

TBS_abd 0,85 ± 0,14 0,89 ± 0,08 t = 1,119; p = 0,282 

TBS_add 0,85 ± 0,16 0,86 ± 0,11 t = 0,302; p = 0,767 
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Аналіз сили м’язів згиначів стегна показав, що до лікування асиметрія 

її становила (0,84 ± 0,08), а після лікування спостерігали вирівнювання сили 

згиначів до (0,86 ± 0,13). Також відмічено помітне вирівнювання м’язів 

розгиначів стегна з (0,79 ± 0,16) до (0,86 ± 0,11) після лікування. Сила 

привідних м’язів стегна також вирівнялася від (0,85 ± 0,14) до (0,89 ± 0,08), 

трохи менше відбулося вирівнювання привідних м’язів стегна з (0,85 ± 0,16) 

до (0,86 ± 0,11). Відновлення симетричності м’язів було помітним, але не 

значущим (р > 0,05). 

Отримані нами дані співставні з результатами японських вчених, які 

обстежили 64 пацієнти з дисфункцією ККС. Виконували рентгенограми в 

сагітальній площині в положенні стоячи, сидячи, зігнувшись уперед, стоячи, 

прогнувшись назад. На отриманих рентгенограмах вимірювали сегментарний 

лордоз у кожному сегменті поперекового лордозу від LІ до SІ. Величину 

сегментарного лордозу вимірювали між лінією, проведеною повз каудальної 

замикальної пластинки вище розташованого хребця, і лінією, проведеною 

вздовж краніальної замикальної пластинки нижчого хребця в кожному 

положенні тіла. Поперековий лордоз був розділений на дві секції: 

верхньосегментарну, що складається з сегментарних лордозів LІ–LІІ, LІІ–LІІІ і 

нижньосегментарну, що складається з сегментарних лордозів LIV–LV, LV–SI. 

Сегментарний лордоз LІІІ–LIV був прийнятий за базисну лінію. Порівнювали 

верхньосегментарний і нижньосегментарний лордоз у всіх положеннях. 

Автори дійшли висновку, що в пацієнтів із дисфункцією ККС значно 

більший нижньосегментарний лордоз, ніж верхньосегментарний у всіх 

положеннях тіла. У зв’язку з цим, автори вважають, що для таких пацієнтів 

особливо важливі всі лікувальні заходи, які дають змогу зменшити 

нижньосегментарний лордоз [270]. У всіх наших пацієнтів після 

консервативного лікування зменшилися величини сегментарного лордозу 

LIV–LV, LV–SI в положенні стоячи, хоча величина поперекового лордозу LL в 

положенні стоячи могла як збільшуватися так і зменшуватися. При цьому 

слід зазначити, що у всіх пацієнтів із дисфункцією ККС величини 
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нижньосегментарного лордозу LIV–LV, LV–SI до лікування були більшими, 

ніж у здорових волонтерів. Лише в пацієнтів рентгенометричного кластера 4 

величина сегментарного лордозу LIV–LV до лікування була меншою, ніж у 

волонтерів. 

J.J. Saldana-Mena і співавт. [290] проаналізували рентгенометричні 

параметри на функціональних рентгенограмах таза і поперекового відділу 

хребта 32 студентів хіропрактиків. Студентам проводили мануальну терапію 

2 рази на тиждень протягом 4 тижнів. Рентгенометричні параметри 

вимірювали до і після курсу маніпуляцій. Автори встановили, що після курсу 

маніпуляцій достовірно зменшилася асиметрія рентгенометричних 

параметрів таза у фронтальній площині та достовірно змінювалися 

рентгенометричні параметри в сагітальній площині. 

H. Ogura і співавт. [251] вважають, що асиметрія таза пов’язана з 

нижньопоперековим болем або болем, джерелом якого є ККС. Він 

досліджував різницю в асиметрії таза у здорових волонтерів і пацієнтів вз 

нижньопоперековим болем. Автори проводили обстеження на 1,5 Тесла МРТ 

в положенні стоячи. Сканування проводили з кроком 1 мм. МРТ був 

забезпечений спеціальними програмами, які дають змогу визначити 

положення всіх сканів у просторі. На основі МРТ-сканів побудовано 3D-

модель. Автори виявили асиметрію таза в обох групах, але в групі пацієнтів 

більшу в усіх площинах, особливо горизонтальній. 

На думку H. Prather, D. Hunt [277] усунення перекосу таза, який 

виникає в разі різної довжини ніг, є важливим фактором лікування 

дисфункції ККС. Для цього використовують модифіковані ортопедичні 

устілки у взуття або спеціальні ортопедичні устілки під п’яту. Це дозволяє 

усунути різну довжину ніг і перекіс таза. Висоту цих виробів слід підбирати 

у такий спосіб, щоб не лише усунути фактичну різницю довжини ніг, а, 

найголовніше, скорегувати м’язовий дисбаланс, який виникає за умов 

порушення опороспроможності ККС. 

M. Monticone і співавт. [233] у своєму дослідженні про лікування 
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нижньопоперекового болю, викликаного дисфункцією ККС, отримали 

відмінні результати лікування таких пацієнтів за допомогою так званої 

стабілізувальної програми, яка включає в себе стабілізувальні вправи, 

носіння ортеза для ККС і мезотерапію. Усі провокативні функціональні тести 

у цих пацієнтів після проведеного консервативного лікування стали 

негативними і залишалися такими ще тривалий період після лікування. 

H. Prather, D. Hunt [277] повідомили, що для лікування дисфункції ККС 

у спортсменів ефективними є технології мануальної терапії. Важливим 

фактором лікування вони вважають усунення м’язового дисбалансу. Для 

цього ефективними є технології мобілізації суглоба, постізометричної 

релаксації. Важливим фактором є відновлення еластичності, довжини та сили 

м’язів нижніх кінцівок, які побічно забезпечують передачу вертикального 

навантаження через крижі або тазову кістку. У першу чергу слід відновити 

еластичність м’язів. Наприклад, якщо передня група знаходиться в 

укороченій позиції, це призводить до ротації наперед тазової кістки, що 

супроводжується надмірним напруженням задньої групи м’язів стегна. Це 

положення може бути усунуто лише відновленням біомеханічно ефективної 

еластичності та довжини m. iliopsoas і відновленням ефективного нахилу 

тазової кістки. Аналогічно, якщо укорочена задня група м’язів стегна, m. 

biceps femoris є ключовим м’язом, що забезпечує стабільність ККС, оскільки 

як має пряме з’єднання  з крижово-горобовою зв’язкою [341, 354]. Через це 

відновлення відповідної довжини, еластичності та сили цього м’язя є ключем 

до відновлення стабільності ККС. 

За дисфункції ККС часто функціонують в скороченому положенні такі 

м’язи, як m. rectus femoris, m. tensor fascia latae, m.m. adductors, m. quadrates 

lumborum, m. latissimus dorsi, m. obturatorius internus [172, 299, 349, 351]. Це 

спричинює зниження еластичності та сили цих м’язів [190, 277]. Технології, 

спрямовані на відновлення функціональних характеристик цих м’язів дають 

відмінний позитивний результат. 

Наступним кроком у лікуванні дисфункції ККС є відновлення сили і 
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витривалості таких м’язів, як mm. gluteus maximus, medius, m. transversus 

abdominis, m. biceps femoris [172, 341, 349, 354]. 

Таким чином, відновлення еластичності м’язів і їхньої сили, 

відновлення балансу між ними є найважливішим фактором відновлення 

координованого м’язового скорочення та ключем до одужання. 

M.B. Shamsi і співавт [299] вважають, що вправи, спрямовані на 

зміцнення м’язів, які підтримують вертикальну позу людини, сприяють 

відновленню нейром’язового контролю і стабільності вертикальної пози у 

пацієнтів із нижньопоперековим болем. Автори пролікували 51 пацієнта з 

нижньопоперековим болем, яких розділили на дві групи. Одній групі 

проводили спеціальні вправи на м’язи стабілізатори вертикальної пози, а 

другій — звичайну гімнастику. ЕМГ сигнали записувалися з 5 пар м’язів 

тулуба (ліворуч і праворуч). Це були m. rectus abdominis, m. abdominis 

obliquus externus, m. abdominis obliquus internus, m. latissimus dorsi, mm. 

iliocostalis. Пацієнти виконували тести в положеннях, включаючи 4 тести в 

положенні стоячи, зігнувшись під кутом (0°, 90°, 180° і 225°) і 3 тести в 

положенні стоячи, піднявши руки вгору на висоту 20, 40, і 60 см вище 

їхнього хребця LІ. Записані сигнали ЕМГ вносили у біомеханічну модель, яка 

була тим стабільнішою, чим більше скорочувалося м’язів. В обох групах 

відмічено поліпшення стабільності пози та зниження асиметрії активації 

постуральних м’язів, зниження інтенсивності болю. Автори зазначають, що 

лікувальна гімнастика є ефективним засобом відновлення нейром’язового 

контролю, вертикальної пози, зниження болю, пов’язаного з цими станами. 

Важливим фактором в успішному лікуванні дисфункції ККС деякі 

автори вважають не лише заняття ЛФК з інструктором, а й навчання 

пацієнтів можливості самостійно правильно виконувати відповідні 

комплекси лікувальних вправ [351]. 

На думку H. Oqura і співавт. [250] асиметрія таза є потенційною 

причиною нижньопоперекового болю і супроводжується асиметричною 

функцією м’язів, які підтримують вертикальну позу. Автори запропонували 
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відновлювати функції м’язів стабілізаторів вертикального положення тіла за 

допомогою комплексу спеціальних вправ, виконуваних у жорсткому корсеті 

«Real Line Core». Ця система вправ спрямована на відновлення 

симетричності таза та грудної клітки. При цьому жорсткий корсет «Real Line 

Core» спроектований так, щоб зафіксувати таз у найбільш симетричному і 

стабільному положенні шляхом здавлювання таза і ККС. За цією технологією 

проліковано 36 пацієнтів із нижньопоперековим болем і досягнуто значного 

зниження його інтенсивності. На відміну від описаної технології H. Oqura і 

співавт. [250], ми використовували яркі стрічки, які дозволяли пацієнтам 

самим контролювати положення таза відносно грудної клітки та горизонту. 

Зміна коефіцієнта відношення сили м’язів розгиначів до сили м’язів 

згиначів тулуба (Kext/flex) у наших пацієнтів після проведеного курсу 

розробленої гімнастикою співзвучно з результатами досліджень H. J. Kim і 

співавт. [190]. На їхню думку, баланс сили м’язів розгиначів і сили м’язів 

згиначів тулуба є важливим індикатором нижньопоперекового болю. Вони 

вивчили баланс сили м’язів розгиначів і згиначів тулуба у 31 здорового 

волонтера й отримали коефіцієнт Kext/flex 1,32. У нашому дослідженні у 

пацієнтів з дисфункцією ККС коефіцієнт Kext/flex в середньому становив 

(1,2 ± 0,3) до лікування і (1,3 ± 0,1) після нього. Інші фахівці [204] показали, 

що пацієнти з нижньопоперековим болем мають нижчий коефіцієнт Kext/flex, 

ніж здорові волонтери і дійшли висновку, що сила м’язів розгиначів тулуба 

знижується більше, ніж згиначів у пацієнтів із нижньопоперековим болем.  

T. Field і співавт. [128] вважають, що масаж є ефективним засобом 

лікування дисфункції ККС. Він відзначає значне зниження інтенсивності 

болю, поліпшення сну. 

 

9.4 Резюме 

 

У пацієнтів всіх рентгенометричних кластерів зменшилася асиметрія 

ширини суглобових щілин ККС: рентгенометричного кластера 1 — 
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переважно у вентральному відділі; кластера 2 — у вентральному (а в 

дорсальному — збільшилася); кластера 3 — переважно в медіальному відділі. 

У пацієнтів кластера 4 простежено тенденцію до найбільш значного 

зменшення асиметрії ширини суглобових щілин у дорсальному відділі. У всіх 

пацієнтів зменшився нахил таза і крижі у фронтальній площині, ротація 

крижі. Ці дані свідчать, що у всіх цих пацієнтів завдяки зменшенню асиметрії 

ширини суглобових щілин зменшилася асиметрія рухомості ККС, що 

призводить до відновлення його опороспроможності. 

У всіх пацієнтів спостерігалося зменшення нахилу таза та крижі у 

фронтальній площині, зменшення ротації крижі і сегментарного лордозу LIV–

LV, LV–SI. Це сприяло розвантаженню перевантажених елементів ККС і 

відновленню опороспроможності ККС. При цьому величина поперекового 

лордозу LL в положенні стоячи могла як збільшуватися, так і зменшуватися. 

У пацієнтів усіх рентгенометричних кластерів із дисфункцією ККС 

суттєво зменшилася інтенсивність болю після комплексного консервативного 

лікування. 

У більшості пацієнтів виявлено значне зменшення або зникнення болю 

під час проведення всіх функціональних тестів після комплексного 

консервативного лікування. Це свідчить про розвантаження перевантажених 

елементів ККС і відновлення опороспроможності ККС після комплексного 

консервативного лікування. 

У пацієнтів рентгенометричного кластера 4 визначено мінімальну 

позитивну динаміку інтенсивності болю і функціональних порушень. 

Пацієнти цього кластера звернулись повторно з ПТБ у терміни 2-4 місяця. 

Мануальна терапія протипоказана пацієнтам цього кластера (асиметрія 

ширини суглобових щілин у дорсальних відділах суглобових щілин ККС 

понад 1 мм). Таким пацієнтам, зважаючи на неефективність консервативного 

лікування, слід рекомендувати хірургічне. 

Технологія гімнастики, спрямована на відновлення симетричного 

координованого м’язового скорочення, виявилась ефективною для зниження 
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інтенсивності болю, відновлення опороспроможності крижово-клубового 

суглоба та тулуба у пацієнтів з дисфункцією ККС. Технологія селективної 

гімнастики ефективна для відновлення балансу м’язів, що забезпечують 

опороздатність ККС та вертикальну позу у пацієнтів з дисфункцією ККС.  

Kext /flex у всіх пацієнтів підвищився до (1,3 ± 0,1). У всіх пацієнтів з 

дисфункцією ККС була виражена позитивна динаміка провокативних тестів, 

яка говорить про відновлення координованого м’язового скорочення та 

значне підвищення опороздатності ККС. Мануальна терапія є ефективною 

технологією лікування пацієнтів з дисфункцією ККС з великою асиметрією 

ширини суглобових щілин в вентральному і медіальному відділах ККС і 

невеликий асиметрією ширини суглобових щілин у всіх відділах ККС. 
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ВИСНОВКИ 

1. На підставі аналітичного огляду літератури було визначено 

доцільність вивчення опороспроможності ККС та чинників, які впливають на 

опороспроможність. За даними літератури такими чинниками є присутність в 

анамнезі операції спондилодеза на рівні LV–SI з приводу поперекового 

остеохондрозу, нижньосегментарний гіперлордоз, асиметрія ширини 

суглобових щілин, нахил крижі і таза у фронтальній площині, ротація крижі, 

дегенеративні зміни елементів ККС, порушення БЕА м’язів стабілізаторів 

ККС і вертикального положення тулуба, ентензопатії зв’язок стабілізаторів 

ККС. 

2. На підставі ретроспективного аналізу історій хвороби доведено, що у 

більшості пацієнтів, яким було виконано спондилодез на рівні LV–SI з 

приводу поперекового остеохондрозу, у віддаленому післяопераційному 

періоді (1 рік і більше) зафіксовано розвиток або прогресування клінічних і 

рентгенологічних ознак остеоартрозу ККС, тобто зміна рухомості хребтового 

рухового сегмента LV–SI призводить до перевантаження елементів ККС. 

3. У результаті математичного моделювання доведено, що 

нижньосегментарний гіперлордоз, асиметрія ширини суглобових щілин, 

нахил крижі і таза у фронтальній площині, ротація крижі призводить до 

виникнення значень напружень і деформації, яких достатньо для 

ушкодження зв’язок стабілізаторів ККС і вертикального положення тіла за 

умов імітації навантажень, що виникають під час ходьби або бігу. 

4. За результатом кластерного аналізу всіх пацієнтів з артрозом ККС 

розподілено на 4 кластери. Кластерізація була проведена методом k-середніх 

(евклідова метрика) із використанням пакета програм Statistica Basic 

Academic 13 for Windows En на попередньо стандартизованих показниках 

асиметрії ширини суглобових щілин досліджених ділянок.  

Для пацієнтів кластера 1 був характерний високий ступінь асиметрії 

вентрального відділу суглобових щілин ККС та невеликий у медіальному та 

дорсальному, великий нахил таза та крижі у фронтальній площині, велика 
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ротація крижі. Для пацієнтів кластера 2 був характерний мінімальний ступінь 

асиметрії у всіх відділах суглобових щілин ККС, невеликий нахил таза та 

крижі, велика ротація крижі; кластера 3 — високий ступінь асиметрії у 

медіальному відділі суглобових щілин ККС, невеликий у дорсальному 

відділі, великий нахил таза та крижі, велика ротація крижі, кластера 4 — 

великий ступінь асиметрії у дорсальному відділі суглобових щілин ККС, 

мінімальний у вентральному та медіальному відділах, невеликий нахил таза і 

крижі, невелика ротація крижі. 

Величина асиметрії ширини суглобових щілин в 1,0 мм є найкращим 

поєднанням чутливості та специфічності між волонтерами та пацієнтами з 

артрозом ККС, тобто цей рівень має бути використованим як діагностичний 

розділовий рівень.  

У всіх пацієнтів з артрозом ККС визначено значне збільшення 

сегментарного лордозу LV–SI, суміжного до ККС сегмента, порівняно з 

волонтерами. У пацієнтів рентгенометричних кластерів 1, 2 і 3 виявлено 

збільшений сегментарний лордоз LІV–LV порівняно з волонтерами. У 

пацієнтів рентгенометричного кластера 2, найбільш математично 

сприятливого, визначено таку саму середню величину поперекового лордозу 

в положенні стоячи, як і у волонтерів. У пацієнтів рентгенометричних 

кластерів 1, 3 та найбільш несприятливого 4 спостерігалося сплощення 

поперекового лордозу в положенні стоячи в порівнянні з волонтерами, 

незважаючи на нижньосегментарний гіперлордоз. 

5. У всіх пацієнтів з артрозом ККС на рентгенограмах таза у 

фронтальній площині визначено дегенеративні зміни в ділянці суглобових 

щілин ККС. У пацієнтів найбільш математично і біомеханічно сприятливого 

кластера 2 зареєстровано найбільший відсоток розвитку остеофітів, а 

найбільш несприятливого кластера 4 — найбільш виражені кісткові містки. 

6. Найбільшу розбіжність БЕА м’язів стабілізаторів ККС у пацієнтів з 

артрозом ККС з показниками БЕА цих м’язів у волонтерів встановлено в 

пацієнтів найбільш несприятливого кластера 4, меншу — кластера 3, 
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потім — кластера 1. У пацієнтів найбільш сприятливого кластера 2 

відмінностей показників БЕА цих м’язів з показниками БЕА м’язів 

волонтерів не виявлено. 

Доведено, що чим більше виражений ступінь асиметрії ширини 

суглобових щілин ККС, тим більше виражені зміни БЕА м’язів стабілізаторів 

ККС.  

БЕА м’язів стабілізаторів ККС залежить від сторони локалізації болю в 

пацієнтів рентгенометричних кластерів 1 і 2, не залежить у пацієнтів 

кластерів 3 і 4. У пацієнтів цих кластерів рентгенометричні параметри 

обумовлювали кумулятивну мікротравматизацією зв’язок, які натягуються 

під вагою тіла, тому біль не впливав на БЕА м’язів стабілізаторів. 

7. На підставі аналітичного огляду літератури, результатів 

математичного моделювання НДС в системі «поперековий відділ хребта – 

крижі – таз», рентгенометричної верифікації результатів математичного 

моделювання у волонтерів і пацієнтів з артрозом ККС, результатів БЕА м’язів 

стабілізаторів ККС створена концептуальна модель патогенезу артрозу ККС. 

8. На підставі отриманих даних проспективного рентгенометричного 

дослідження 2-х груп пацієнтів (50 та 51 особа) з артрозом ККС створена 

рентгенологічна структурно-функціональна класифікація артрозу ККС. 

9. На підставі отриманих даних створена методика неінвазивної 

діагностики артрозу ККС та прогнозування його перебігу, що включає в себе 

не лише дані клінічного дослідження, а й чіткі рентгенометричні параметри. 

Уперше чітко визначено показання до хірургічного лікування хворих на 

артроз ККС на підставі кластерного аналізу рентгенометричних параметрів 

та результатів консервативного лікування. Було визначено найбільш 

несприятливий рентгенометричний тип (кластер). Цим кластером виявився 

кластер 4, для якого була характерна велика асиметрія ширини суглобових 

щілин в дорсальному відділі (більше 1 мм.), невелика асиметрія в 

медіальному та вентральному відділах (менше 1 мм.). При цьому було 

з’ясовано, по-перше, що залежність показників асиметрії ширини суглобових 
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щілин досліджених ділянок від одержаного розподілу за кластерами мала 

статистично значущий характер (критерій Краскела-Уолліса), й, по-друге, що 

показники асиметрії пацієнтів, віднесених до 4-го кластера, відрізнялися від 

аналогічних показників всіх інших кластерів на статистично значущому рівні 

(критерій Манна-Уїтні). При консервативному лікуванні у всіх хворих 4 

кластера була мінімальна, та нестійка динаміка як рентгенологічних змін, так 

і клінічних, а в терміни 2-4 місяця після лікування всі ці пацієнти звернулись 

повторно з ПТБ. На підставі цих фактів пацієнтам цього кластера необхідно 

пропонувати оперативне лікування.  

10. Розроблено систему комплексного відновного лікування пацієнтів з 

артрозом ККС на основі даних математичного моделювання, 

рентгенометричних, електроміографічних досліджень, розробленої 

концептуальної моделі артрозу ККС.  

У всіх пацієнтів після комплексного консервативного лікування 

спостерігалося зменшення асиметрії ширини суглобових щілин, нахилу таза і 

крижі у фронтальній площині, ротації крижі і сегментарного лордозу LІV–LVI, 

LV–SI. При цьому величина поперекового лордозу LL в положенні стоячи 

могла як збільшуватися, так і зменшуватися.  

У пацієнтів 1, 2, 3 кластерів визначено суттєве зменшення інтенсивності 

болю, зменшення або зникнення болю під час проведення всіх функціональних 

тестів після комплексного консервативного лікування, що свідчить про 

розвантаження перевантажених елементів ККС і відновленню 

опороспроможності ККС. У пацієнтів рентгенометричного кластера 4 

(асиметрія ширини суглобових щілин ККС в дорсальних відділах більше ніж 1 

мм), найбільш несприятливого з огляду на біомеханіку та кластерного аналізу, 

виявлено мінімальну позитивну динаміку інтенсивності болю і функціональних 

порушень порівняно з пацієнтами інших кластерів. Всі пацієнти цього кластера 

повторно звернулись з ПТБ у терміни 2-4 місяця. Таким пацієнтам, зважаючи 

на неефективність консервативного лікування, слід рекомендувати хірургічне 

лікування.  
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ДОДАТОК А 

Таблиця А1 

Список пацієнтів, яким виконали спондилодез LV-SI для лікування 

поперекового остеохондрозу у Державній установі «Інститут патології хребта 

та суглобів імені професора М.І. Ситенка Національної академії медичних 

наук України» 

№ 

з/п 
ПІБ 

№ історії 

хвороби 

№ 

з/п 
ПІБ 

№ історії 

хвороби 

1 2 3 4 5 6 

1.  А. 69959 23.  В. 74671 

2.  А. 69603 24.  В. 73618 

3.  А. 74524 25.  В. 67488 

4.  А. 67384 26.  В. 70307 

5.  А. 69922 27.  В. 66419 

6.  А. 73291 28.  В. 72749 

7.  А. 72446 29.  В. 66265 

8.  А. 73721 30.  В. 66383 

9.  Б. 74788 31.  Г. 68117 

10.  Б. 73210 32.  Г. 74856 

11.  Б. 74342 33.  Г. 70552 

12.  Б. 73668 34.  Г. 52104 

13.  Б. 75151 35.  Г. 73754 

14.  Б. 69647 36.  Г. 74893 

15.  Б. 73522 37.  Г. 75155 

16.  Б. 67438 38.  Г. 73525 

17.  Б. 75569 39.  Г. 74943 

18.  Б. 69479 40.  Г. 73405 

19.  Б. 66418 41.  Г. 69099 

20.  В. 69148 42.  Г. 74648 

21.  В. 66441 43.  Г. 73037 

22.  В. 65932 44.  Г. 66868 
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Продовження табл. А1 

1 2 3 4 5 6 

45.  Г. 70064 75.  И. 75227 

46.  Г. 70867 76.  И. 68171 

47.  Г. 68170 77.  И. 72885 

48.  Г. 72462 78.  И. 68628 

49.  Г. 74790 79.  И. 66481 

50.  Д. 73803 80.  И. 67241 

51.  Д. 70520 81.  И. 69271 

52.  Д. 75678 82.  К. 65718 

53.  Д. 74267 83.  К. 75666 

54.  Д. 70504 84.  К. 75540 

55.  Д. 70759 85.  К. 70139 

56.  Д. 67303 86.  К. 68051 

57.  Д. 73131 87.  К. 71372 

58.  Д. 71394 88.  К. 73478 

59.  Д. 73996 89.  К. 68283 

60.  Е. 67068 90.  К. 69502 

61.  Е. 67068 91.  К. 75780 

62.  Е. 65762 92.  К. 67899 

63.  Е. 68104 93.  К. 68850 

64.  Ж. 70859 94.  К. 74768 

65.  Ж. 74753 95.  К. 67543 

66.  З. 63207 96.  К. 72293 

67.  З. 62559 97.  К. 70556 

68.  З. 74181 98.  К. 67661 

69.  З. 67711 99.  К. 74550 

70.  З. 65945 100.  К. 72551 

71.  З. 70784 101.  К. 71903 

72.  З. 72135 102.  К. 75410 

73.  И. 72331 103.  К. 71991 

74.  И. 73419 104.  К. 73759 
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Продовження табл. А1 

1 2 3 4 5 6 

105.  К. 74527 135 М. 75507 

106.  К. 71606 136 М. 71749 

107.  К. 70006 137 М. 72146 

108.  К. 72626 138 М. 66902 

109.  К. 74207 139 М. 70485 

110.  К. 74962 140 М. 75435 

111.  К. 68369 141 М. 75472 

112.  К. 67382 142 Н. 70989 

113.  К. 74115 143 Н. 74086 

114.  К. 73018 144 Н. 74347 

115.  К. 71719 145 Н. 72048 

116.  Л. 63106 146 Н. 69808 

117.  Л. 72650 147 Н. 69116 

118.  Л. 74438 148 Н. 71146 

119.  Л. 70685 149 Н. 72786 

120.  Л. 74848 150 О. 73648 

121.  Л. 70244 151 О. 68818 

122.  Л. 75588 152 О. 72370 

123.  Л. 73286 153 О. 69084 

124.  Л. 72168 154 О. 69150 

125.  Л. 69754 155 О. 64059 

126.  Л. 71774 156 О. 65602 

127.  М. 74735 157 П. 70892 

128.  М. 66935 158 П. 73959 

129.  М. 75258 159 П. 68558 

130.  М. 72385 160 П. 74499 

131.  М. 69167 161 П. 64505 

132.  М. 69862 162 П. 74143 

133.  М. 75062 163 П. 66602 

134.  М. 75741 164 П. 69285 
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Продовження табл. А1 

1 2 3 4 5 6 

165.  П. 65655 193.  С. 74683 

166.  П. 69742 194.  С. 72955 

167.  П. 30549 195.  С. 75433 

168.  П. 69297 196.  С. 66959 

169.  П. 71022 197.  С. 58582 

170.  П. 71964 198.  С. 63958 

171.  П. 69213 199.  С. 72808 

172.  П. 74473 200.  С. 69241 

173.  П. 74236 201.  С. 64416 

174.  П. 71105 202.  С. 68080 

175.  П. 74164 203.  С. 67403 

176.  П. 72038 204.  С. 70648 

177.  П. 74759 205.  С. 75615 

178.  Р. 75143 206.  С. 73406 

179.  Р. 63762 207.  С. 71580 

180.  Р. 72046 208.  С. 75510 

181.  Р. 70753 209.  С. 58259 

182.  Р. 66814 210.  С. 74369 

183.  Р. 70461 211.  С. 74823 

184.  Р. 72423 212.  С. 67305 

185.  Р. 73141 213.  С. 67513 

186.  Р. 71793 214.  С. 68889 

187.  Р. 68694 215.  С. 65561 

188.  Р. 62429 216.  С. 66762 

189.  С. 66635 217.  С. 75468 

190.  С. 70850 218.  С. 74562 

191.  С. 63057 219.  С. 74562 

192.  С. 71490 220.  С. 68312 
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Продовження табл. А1 

1 2 3 4 5 6 

221.  С. 75743 247 Ц. 74152 

222.  С. 70476 248 Ч. 74848 

223.  Т. 72847 249 Ч. 74307 

224.  Т. 67878 250 Ч. 72517 

225.  Т. 69627 251 Ч. 74261 

226.  Т. 68206 252 Ч. 69706 

227.  Т. 58400 253 Ч. 73728 

228.  Т. 73995 254 Ч. 53046 

229.  Т. 65647 255 Ч. 73329 

230.  Т. 68650 256 Ч. 68636 

231.  Т. 66482 257 Ш. 75450 

232.  Т. 75391 258 Ш. 74705 

233.  У. 73370 259 Ш. 75179 

234.  У. 75135 260 Ш. 67208 

235.  Ф. 67424 261 Ш. 75600 

236.  Ф. 71493 262 Ш. 72141 

237.  Ф. 74541 263 Ш. 69653 

238.  Ф. 73693 264 Ш. 73303 

239.  Ф. 75744 265 Щ. 71830 

240.  Ф. 62992 266 Ю. 72490 

241.  Ф. 67423 267 Ю. 70606 

242.  Ф. 73335 268 Ю. 73808 

243.  Х. 63976 269 Я. 72149 

244.  Х. 75545 270 Я. 60269 

245.  Х. 58148 271 Ч. 74380 

246.  Ц. 68511 272 Ч. 74515 
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Таблиця А2 

Список амбулаторних пацієнтів, хворих на артроз крижово-клубового 

суглоба, яких лікували у Державній установі «Інститут патології хребта та 

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

України» 

№ 

з/п 
ПІБ 

№ амбулаторної 

картки 

№ 

з/п 
ПІБ 

№ амбулаторної 

картки 

1 2 3 4 5 6 

1 А. 815313 23 К. 815603 

2 А. 808588 24 К. 806111 

3 А. 805634 25 К. 816717 

4 Б. 816635 26 К. 815238 

5 Б. 806632 27 К. 805255 

6 Б. 816824 28 К. 828625 

7 Б. 820061 29 К. 804599 

8 Б. 808522 30 К. 815889 

9 В. 789544 31 К. 807987 

10 В. 810881 32 К. 805735 

11 В. 805836 33 К. 806683 

12 В. 815717 34 К. 808800 

13 Г. 818276 35 К. 809877 

14 Г. 809707 36 К. 804923 

15 Г. 805739 37 К. 818577 

16 Г. 816610 38 Л. 812601 

17 Г. 818110 39 Л. 806266 

18 Г. 818106 40 Л. 809498 

19 Д. 810928 41 Л. 805311 

20 З. 822223 42 Л. 781131 

21 К. 822966 43 Л. 816614 

22 К. 805256 44 Л. 809627 
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Продовження табл. А2 

1 2 3 4 5 6 

45 М. 816407 72 Р. 803268 

46 М. 815808 73 С. 807721 

47 М. 815401 74 С. 815333 

48 М. 805790 75 С. 810030 

49 М. 810268 76 С. 809755 

50 М. 804503 77 С. 810519 

51 М. 810929 78 С. 813604 

52 М. 808231 79 С. 807652 

53 М. 810901 80 С. 808881 

54 Н. 797835 81 С. 816469 

55 О. 804449 82 С. 820311 

56 О. 811487 83 С. 815240 

57 О. 811498 84 Т. 818212 

58 О. 810751 85 Т. 816658 

59 О. 817412 86 Т. 815046 

60 П. 822230 87 Т. 810754 

61 П. 815510 88 Ф. 820560 

62 П. 811733 89 Х. 823106 

63 П. 820388 90 Х. 815511 

64 П. 810029 91 Х. 806509 

65 П. 790459 92 Ц. 808124 

66 П. 824011 93 Ц. 810824 

67 П. 812236 94 Ч. 805452 

68 П. 807016 95 Ш. 807715 

69 Р. 816603 96 Ш. 815156 

70 Р. 810876 97 Ш. 803987 

71 Р. 810930 98 Щ. 805264 
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ДОДАТОК Б 

СПИСОК РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Статті: 

1. Продан, А. И., Беренов, К. В. , Колесниченко В. А., & Стауде,  В. А. 

(2007). Позвоночно-тазовая боль при беременности: терминология, 

классификация и эпидемиология. Ортопедия, травматология и 

протезирование, (1), 103–109. 

Автор особисто проаналізував літературу щодо проблеми хребтово-

тазового болю у вагітних жінок і систематизував наявні терміни, якими 

визначають хребтово-тазовий біль. 

2. Продан, А. И., Беренов, К. В. , Колесниченко В. А., & Стауде В. А. 

(2007). Позвоночно-тазовая боль при беременности: патогенез и факторы 

риска. Ортопедия, травматология и протезирование,(2),108–114.  

Автор особисто проаналізував літературу щодо проблеми хребтово-

тазового болю у вагітних жінок. 

3. Продан, А. И., Беренов, К. В. , Колесниченко, В. А., & Стауде, В. А. 

(2007). Позвоночно-тазовая боль при беременности: клиника, диагностика и 

лечение. Ортопедия, травматология и протезирование,4,129–137. 

Автор особисто узагальнив дані літератури щодо проблеми діагностики 

та лікування хребтово-тазового болю у вагітних жінок. 

4. Продан, А. И., Беренов, К. В. , Стауде, В. А., Карпінський, М. Ю., 

&Карпінська О. Д. (2009). Біомеханічні аспекти патогенезу попереково-

тазового болю у вагітних жінок. Ортопедия, травматология и 

протезирование, 4, 68–72. 

Автором вивчено стан проблеми щодо біомеханічних аспектів 

виникнення попереково-тазового болю у вагітних жінок, підготовлено 

публікацію до друку. 

5. Продан, А. И., Беренов, К. В., Стауде, В. А., & Карпинская, Е. Д. 

(2010). Классификация и диагностика пояснично-тазовой боли у беременных 
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женщин. Ортопедия, травматология и протезирование, (1), 17–22. 

doi: 10.15674/0030-59872010117-22. 

Автор виявив і системазував наявні класифікації попереково-тазового 

болю у вагітних жінок. 

6. Стауде, В. А., Кондратьев, А. В., & Карпинский, М. Ю. (2012). 

Численное моделирование и анализ напряженно-деформированного 

состояния кинематической цепи «поясничный отдел позвоночника – 

крестец – таз» при различных вариантах поясничного лордоза. Ортопедия, 

травматология и протезирования, (2), 50–56.doi: 10.15674/0030-

59872012250-56 .   

Автор взяв участь у розроблені математичної моделі ККС, аналізі 

результатів дослідження, підготовив публікацію до друку. 

7. Стауде, В. А., Кондратьев, А. В., & Карпинский, М. Ю. (2012). 

Численное моделирование и анализ напряженно-деформированного 

состояния кинематической цепи поясничный отдел позвоночника–крестец–

таз при одностороннем блокировании крестцово-подвздошного 

сочленения. Ортопедия, травматология и протезирование, (4), 13–19. 

doi: 10.15674/0030-59872012413-19. 

Авторові належить ідея розроблення математичної моделі, він взяв 

участь в її створенні й інтерпретації результатів. 

8. Стауде, В. А., Кондратьев, А. В., & Карпинский, М. Ю. (2015). 

Численное моделирование и анализ напряженно-деформированного 

состояния кинематической цепи «поясничный отдел позвоночника – 

крестец – таз» с учетом основных связок крестцово-подвздошного 

сустава. Ортопедия, травматология и протезирование, (1), 34–41. doi: 

10.15674/0030-59872015134-41. 

Авторові належить ідея розроблення математичної моделі, він взяв 

участь в її створенні й інтерпретації результатів. 

9. Корж, Н. А., Стауде, В. А., Кондратьев, А. В., & Карпинский, М. Ю. 

(2015). Напряженно-деформированное состояние кинематической цепи 
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«поясничный отдел позвоночника – крестец – таз» при асимметрии суставных 

щелей крестцово-подвздошного сустава. Ортопедия, травматология и 

протезирование, (3), 5–13. doi: 10.15674/0030-5987201535-13. 

Авторові належить ідея розроблення математичної моделі, він взяв 

участь в її створенні й інтерпретації результатів. 

10. Корж, Н. А., Стауде, В. А., Кондратьев, А. В., & Карпинский, М. 

Ю. (2016). Напряженно-деформированное состояние системы «поясничный 

отдел позвоночника – крестец – таз» при фронтальном наклоне 

таза. Ортопедия, травматология и протезирование, (1), 54–61. 

doi: 10.15674/0030-59872016154-61. 

Авторові належить ідея розроблення математичної моделі, він взяв 

участь в її створенні, інтерпретації результатів. 

11. Стауде, В. А., Радзишевская, Е. Б., & Златник, Р. В. (2017). 

Рентгенометрические параметры крестца и таза у пациентов с дисфункцией 

крестцово-подвздошного сустава, влияющие на позвоночно-тазовый баланс 

во фронтальной плоскости. Ортопедия, травматология и протезирование, 

(3), 54–62.doi: 10.15674/0030-59872017354-62. 

Автор особисто розробив дизайн проспективного дослідження, провів 

рентгенометрію в пацієнтів, проаналізував отримані результати. 

12. Стауде, В. А., Радзишевская, Е. Б., & Златник, Р. В. (2017). 

Рентгенометрические параметры крестца и таза, влияющие на позвоночно-

тазовый баланс во фронтальной плоскости у здоровых 

волонтеров. Ортопедия, травматология и протезирование, (2), 52–61. 

doi: 10.15674/0030-59872017252-61. 

Автор особисто розробив дизайн проспективного дослідження, виміряв 

усі рентгенометричні параметри  волонтерів, проаналізував отримані 

результати.  

13. Стауде, В. А., Котульский, И. В., Дуплий, Д. Р., & Карпинская, Е. 

Д. (2017). Особенности функционирования мышц – глобальных 

стабилизаторов у лиц с асимметричным расположением таза и крестца во 
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фронтальной плоскости. Сообщение 1. Исследование активности m. еrector 

spinae. Травма, 18(4), 63–66. doi: 10.22141/1608-1706.4.18.2017.109346. 

Автор особисто провів аналіз літератури, розробив дизайн 

дослідження, провів рентгенометрію й аналіз результатів. 

14. Стауде, В. А., Котульский, И. В., Дуплий, Д. Р., & Карпинская, 

Е. Д. (2017). Особенности функционирования мышц – глобальных 

стабилизаторов у лиц с асимметричным расположением таза и крестца во 

фронтальной плоскости. Сообщение 2. Исследование активности m. gluteus 

medius, m. obliques abdominis externus, m. biceps femoris, m. rectus femoris. 

Травма, 18(5), 64–72.doi: 10.22141/1608-1706.5.18.2017.114120. 

Автор особисто проаналізував джерела літератури, розробив дизайн 

дослідження, провів рентгенометрію й аналіз результатів. 

15. Стауде, В. А., Радзишевская, Е. Б., & Златник, Р. В. (2018). 

Дегенеративные изменения в крестцово-подвздошном суставе у пациентов с 

его дисфункцией. Ортопедия, травматология и протезирование, (2), 22–27. 

doi: 10.15674/0030-59872018222-27. 

Автор особисто провів інформаційно-науковий пошук, розробив 

дизайн дослідження, проаналізував рентгенограми та узагальнив результати. 

16. Корж, Н. А., Стауде, В. А., & Радзишевская, Е. Б. (2018). 

Взаимосвязь рентгенометрических параметров нижнесегментарного лордоза 

и опороспособности крестцово-подвздошного сустава у больных с его 

дисфункцией при консервативном лечении. Ортопедия, травматология и 

протезирование, (3), 29–38. doi: 10.15674/0030-59872018329-38. 

Автор особисто пролікував пацієнтів з артрозом ККС, розробив дизайн 

дослідження, провів рентгенометрію й аналіз результатів. 

17. Стауде, В. А., Радзишевская, Е. Б., & Златник, Р. В. (2018). 

Рентгенометрические параметры нижнесегментарного лордоза поясничного 

отдела позвоночника и их взаимосвязь с наклоном таза и крестца во 

фронтальной плоскости у пациентов с дисфункцией крестцово-подвздошного 

сустава. Ортопедия, травматология и протезирование,(4),31-41. 
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doi: 10.15674/0030-59872018431-40. 

Автор особисто провів аналіз літератури, розробив дизайн 

дослідження, виконав рентгенометрію й аналіз результатів. 

18.  Стауде, В. А., Радзишевская, Е. Б., & Дуплий, Д. Р. (2018). 

Биоэлектрическая активность мышц-стабилизаторов крестцово-

подвздошного сустава у пациентов с дисфункцией этого 

сустава. Травма, 19(4), 29–40. doi: 10.22141/1608-1706.4.19.2018.142103.  

Автор особисто розробив дизайн дослідження, виконав клінічне та 

рентгенометричне обстеження хворих й аналіз та інтерпретацію результатів. 

19. Стауде, В. А., Радзишевская, Е. Б., & Дуплий, Д. Р. (2018). Влияние 

боли на функционирование мышц-стабилизаторов крестцово-подвздошного 

сустава у пациентов с дисфункцией этого сустава. Травма, 19(5), 87–

94.doi: 10.22141/1608-1706.5.19.2018.146650. 

Автор особисто розробив дизайн дослідження, провів клінічне та 

рентгенометричне обстеження хворих на артроз ККС, узагальнив результати. 

20. Стауде, В. А., & Карпінська, О. Д. (2018). Оцінка зміни 

статографічних параметрів і сили м’язів у хворих на дисфункцію крижово-

клубового суглоба після проведення спеціальної гімнастики. Травма, 19(6), 

39–49.doi: 10.22141/1608-1706.6.19.2018.152219. 

Автор особисто розробив дизайн дослідження, запропонував 

технологію гімнастики, виконав клінічне обстеження, аналіз й інтерпретацію 

результатів. 

21. Стауде, В. А., & Радзишевская, Е. Б. (2018). Динамика 

провокативных тестов и боли у пациентов с дисфункцией крестцово-

подвздошного сустава при консервативном лечении. Проблеми безперервної 

медичної освіти та науки, (3), 58–66. 

Автор особисто розробив дизайн дослідження, провів клінічне 

обстеження пацієнтів, проаналізував результати. 
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