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Lectures

Зменшення болю є одним із ключових завдань по-

кращення якості життя тих, хто вижив після вогнепаль-

ного поранення. Опитування поранених у військових 

конфліктах в Іраку та Афганістані свідчать, що тільки 

5 % потерпілих не відчували болю, 6 % перенесли слаб-

кий біль, 14 % — середній і 53 % — сильний біль, 22 % 

не пам’ятали інтенсивності перенесеного болю [1]. 

Лікування болю в поранених має таку ж вагу, як і ін-

траопераційна анестезія. Мета цієї статті — забезпечи-

ти базове розуміння патофізіології болю та висвітлити 

сучасні концепції лікування болю при бойовій травмі. 

Надання невідкладної медичної допомоги в умовах 

бойових дій передбачає й ефективне знеболювання 

пораненого. Поставлене завдання потребує глибоких 

знань та навиків з анестезіології та медицини болю 

у медиків військових підрозділів. Погане лікування 

болю обумовлює кардіоваскулярні, респіраторні, га-

строінтестинальні, ниркові, імунологічні, коагуля-

ційні, нейропсихологічні ефекти, включаючи гнів, 

тривогу, хронічний біль, депресію, посттравматичний 

стресовий розлад [2]. 

Біль визначають як неприємне відчуття й емоційне 

переживання, пов’язане з наявним або потенційним 

пошкодженням тканин або ж таке, що описується хво-

рим у термінах такого пошкодження (IASP). Отже, емо-

ційний компонент болю завжди повинен розглядатися. 

Індивідуальні риси особистості, що відображають усю 

повноту поведінки людини й ніколи не спостерігають-

ся безпосередньо, мають основне значення у форму-

ванні клінічної картини психічної реакції на біль. Тип 

темпераменту обумовлює досить значимі відмінності в 

стратегії поведінки осіб. Не завжди суб’єктивна оцін-

ка пораненим інтенсивності болю відображає ступінь 

травми. У рамках відомих типів темпераменту больові 

пороги більш низькі в холериків та меланхоліків (від-

чувають біль при незначному пошкодженні) порівняно 

із сангвініками та флегматиками.

Біль може бути класифікований кількома різними 

способами. Анатомічна (соматичний або вісцеральний 

біль) і часова (гострий або хронічний біль) класифіка-

ційні схеми мають певну клінічну користь, але не про-

понують відповідну аналгетичну терапію. Біль можна 

класифікувати як запальний або невропатичний. Ця 

класифікація більш дієва, і вона може бути основою 

для стратегії лікування травматичного болю. Запаль-

ний біль асоціюється з травмою тканин і запаленням, 

невропатичний біль асоціюється з травмою нерва або 

дисфункцією нервової системи. Біль, обумовлений бо-
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Резюме. Надання невідкладної медичної допомоги в умовах бойових дій передбачає й ефективне знебо-
лювання пораненого. Біль, обумовлений бойовою травмою, за патофізіологією є запальним та невропа-
тичним. Гіпералгезія після травми може бути результатом сенситизації нервової системи, зумовленої трав-
мою та хірургічною ноцицепцією (гіпералгезія, індукована ноцицепцією), або наслідком дії анестетиків і 
анальгетиків, що використовуються для лікування (гіпералгезія, індукована медикаментами). Анальгетики 
та анестетики, що виступають антагоністами різних рівнів каскаду динорфін--рецептор-глутамат/NMDA-
рецептор та ЦОГ-системи або посилюють низхідні інгібіторні антиноцицептивні шляхи, мають антигіперал-
гетичні властивості. До цієї групи препаратів відносять кетамін, бупренорфін, нестероїдні протизапальні за-
соби, селективні інгібітори ЦОГ-2, парацетамол, 2-адреноагоністи (клонідин), нефопам, антидепресанти, 
антагоністи 2-кальцієвих каналів (габапентин, прегабалін).
Сучасною концепцією лікування болю є мультимодальна аналгезія. Мультимодальна аналгезія — це вико-
ристання кількох препаратів або методик, що вибірково впливають на різні фізіологічні процеси, які беруть 
участь у ноцицепції. Комбінація антиноцицептивних і антигіпералгетичних препаратів може забезпечити 
адитивний або синергічний ефекти в лікуванні болю. Серед методик мультимодальної аналгезії віддають 
перевагу нейроаксіальній блокаді місцевим анестетиком у поєднанні з бупренорфіном, клонідином, не-
стероїдними протизапальними засобами, парацетамолом, антагоністами 2-кальцієвих каналів у режимі 
«за годинником». 
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йовою травмою, за патофізіологією є запальним та не-

вропатичним, хоча запальний тип болю зустрічається 

значно частіше. 

Така класифікація болю має три переваги. По-

перше, ця класифікаційна схема базується на розу-

мінні ноцицептивних і антиноцицептивних нервових 

шляхів. По-друге, вона визнає, що ноцицептивна об-

робка змінюється або демонструє пластичність у відпо-

відь на пошкодження тканин і запалення. І по-третє, 

вона становить концептуальну основу для ефективного 

терапевтичного втручання.

Біль, обумовлений травмою, також доцільно кла-

сифікувати як фізіологічний або патологічний. Фізіо-

логічний біль визначається як тип болю, який людина 

відчуває на регулярній основі. Цей тип болю потребує 

шкідливого (високопорогового) входу, є дискретним 

(добре локалізованим) і тимчасовим, виконує захисну 

функцію. З іншого боку, патологічний біль визнача-

ється як тип болю, який людина відчуває після сильної 

травми. Цей тип болю потребує нешкідливого вводу 

(низькопорогового), є дифузним і тривалим і не ви-

конує захисної функції, обумовлений формуванням 

гіпер алгезії [3].

Ноцицепція — це послідовний процес. Між пошко-

дженням й моментом сприйняття болю лежить серія 

складних електрохімічних перетворень: трансдукція, 

трансмісія, модуляція та перцепція. Трансдукція — 

процес, при якому пошкодження трансформується в 

електричну активність на закінченнях чутливих нервів. 

Трансмісія — проведення імпульсів по системі чутли-

вих нервів (первинний аферентний нейрон, проекцій-

ний нейрон спинного мозку, нейрони довгастого мозку, 

моста, середнього мозку, таламуса, гіпоталамуса). Мо-

дуляція — процес модифікації ноцицептивної трансмі-

сії під невральними впливами (низхідних антиноцицеп-

тивних і проноцицептивних шляхів) на спінальному й 

супраспінальному рівнях. Перцепція є фінальним про-

цесом, при якому трансдукція, трансмісія й модуляція, 

взаємодіючи з індивідуальними фізіологічними особли-

востями особистості (субкортикальними структурами й 

кортикальними полями), створюють суб’єктивне емо-

ційне відчуття, що сприймається як біль [4].

Зміни нервової системи під час формування болю, 

що характеризуються як гіперзбудливість ноцицептив-

них структур (сенситизація), проявляються збільшен-

ням інтенсивності болю — гіпералгезією і, відповід-

но, патологічним болем. Ненормальна персистенція 

сенситизації нервової системи після ноцицепції роз-

глядається як основний механізм розвитку хронічного 

болю. Гіпералгезія після травми може бути результатом 

сенситизації нервової системи, зумовленої травмою 

та хірургічною ноцицепцією (гіпералгезія, індукована 

ноцицепцією), або ефектом дії анестетиків і анальгети-

ків, що використовуються для лікування (гіпералгезія, 

індукована медикаментами). Пошкодження нервів, 

зростання або персистенція болю збільшують ризик 

хронічного болю. 

Ноцицептивна гіпералгезія є результатом травми 

(на полі бою, операційної) тканин та нервів [4]. Пери-

ферична й центральна сенситизація відіграють основну 

роль у формуванні гіпералгезії. Периферична сенсити-

зація є прямим наслідком травми тканин і запалення. 

Травма тканин обумовлює виділення медіаторів за-

палення з пошкоджених клітин, що активують ноци-

цептори прямо (брадикінін та інші) або сенситизують 

їх (простагландини). Стимуляція ноцицепторів також 

веде до антидромальної активації закінчень ноцицеп-

тивних нервів і виділення субстанції Р та кальцитонін-

ген-залежного пептиду. Виділення цих пептидів 

спричинює дегрануляцію мастоцитів, вазодилатацію 

й набряк, сприяє сенситизації й активації ноцицепто-

рів (нейрогенне запалення). Закінчення симпатичних 

нервів мають відношення до активації й сенситизації 

ноцицепторів шляхом виділення норадреналіну й про-

стагландинів. У підсумку запальна відповідь виробляє 

«сенситизуючий суп» хімічних медіаторів, що діють 

синергічно для перетворення високопорогових ноци-

цепторів у низькопорогові. 

Центральна сенситизація проявляється як непря-

мий наслідок пошкодження тканин і запалення й за-

лежить значною мірою від формування периферичної 

сенситизації. Повторна стимуляція периферичних 

ноцицепторів підтримує виділення глутамату й ней-

ропептидів з волокон аферентних нервів. Ці зміни обу-

мовлюють збільшення збудливості проекційних ней-

ронів задніх рогів (нейронів широкого динамізму та 

ноцицептивно-специфічних нейронів) на подальший 

ноцицептивний вхід. Описані вище процеси мають на-

зву «заведення» (wind up) і є фізіологічним пусковим 

механізмом центральної сенситизації. Центральна сен-

ситизація характеризується збільшенням збудливос-

ті проекційних нейронів, розширенням рецептивних 

полів, надмірною відповіддю на ноцицептивні й не-

ноцицептивні стимули (включаючи спонтанний біль і 

алодинію), збільшенням експресії гена динорфіну [3]. 

У ростровентромедіальній частині довгастого мозку 

беруть початок низхідні проноцицептивні шляхи, що 

полегшують формування центральної сенситизації [5].

Збудження периферичної нервової системи (пер-

винна гіпералгезія) збільшує чутливість у ділянці 

пошкоджених тканин. Для спінальної сенситизації 

(вторинна гіпералгезія) гіперчутливість проявляється 

сегментарно навколо ділянки первинної гіпералгезії 

й поширюється поза її межами. Супраспінальне збу-

дження представлене більш широко, гіперчутливість 

часто охоплює все тіло (через механізми низхідного 

сприяння) [6].

Ноцицептивна первинна гіпералгезія у відповідь на 

механічні та термальні стимули виявлялася в строки від 

кількох годин до 4 днів після операції. Вторинна меха-

нічна гіпералгезія спостерігалася в строки від кількох 

годин до 7 днів після операції [5].

Модуляція ноцицепції. На додаток до висхідних 

ноцицептивних шляхів існують низхідні антиноцицеп-

тивні шляхи, що модулюють ноцицептивний вхід на 

супраспінальному та спінальному рівнях. Ці низхідні 

антиноцицептивні шляхи починаються на супраспі-

нальному рівні й проектуються на нейрони в задніх ро-
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гах спинного мозку. Періакведуктальна сіра речовина 

(середній мозок), блакитна пляма (міст), велике ядро 

шва (довгастий мозок) є важливими структурами в мо-

дуляції ноцицептивного входу. Періакведуктальна сіра 

речовина отримує прямий вхід з таламуса, гіпоталаму-

са, ретикулярної формації й непрямий — з кори голов-

ного мозку. Ці нейрони середнього мозку посилають 

проекції до великого ядра шва й далі до нейронів дор-

зальних рогів. Блакитна пляма посилає проекції прямо 

до нейронів задніх рогів і може також отримувати вхід 

із періакведуктальної сірої речовини.

Ендогенні опіоїди (-ендорфіни, енкефаліни, ди-

норфіни), серотонін (5-НТ) і норадреналін є осно-

вними нейротрансмітерами, залученими до низхідних 

антиноцицептивних шляхів. Аксони, що беруть поча-

ток у великому ядрі шва, виділяють серотонін у задніх 

рогах і охоплюють серотонінергічні шляхи. Подібно до 

цього аксони, що беруть початок у блакитній плямі, 

виділяють норадреналін у задніх рогах і охоплюють но-

радренергічні шляхи.

Cеротонін чинить інгібіторний вплив на А- і 

С-волокна первинних аферентів, а норадреналін при-

гнічує ноцицептивний вхід із С-волокон [3].

Супраспінальне виділення опіоїдних пептидів ак-

тивує обидва антиноцицептивні шляхи, а супраспі-

нальне виділення -аміномасляної кислоти (ГАМК), 

що діє через ГАМК
А
-рецептори, пригнічує обидва ан-

тиноцицептивні шляхи. 

Опіоїди модулюють ноцицептивний вхід на спіналь-

ному й супраспінальному рівнях. Усі три типи опіоїдних 

рецепторів (μ, , ) присутні на ноцицептивних аферент-

них нейронах і на проекційних нейронах. μ-, -рецептори 

є в періакведуктальній сірій речовині. На супраспіналь-

ному рівні опіоїди активують низхідні антиноцицептив-

ні шляхи й пригнічують ГАМК-інгібіцію цих шляхів. 

На спінальному рівні опіоїди діють пресинаптично й 

постсинаптично. Пресинаптично вони пригнічують ви-

ділення глутамату й субстанції Р із первинних аферентів, 

постсинаптично вони пригнічують проекційні нейрони, 

обумовлюючи їх гіперполяризацію.

Норадреналін і 
2
-адренорецептори також модулю-

ють ноцицептивний вхід на спінальному й супраспі-

нальному рівнях. На супраспінальному рівні норадре-

нергічні нейрони в блакитній плямі тонічно інгібують 

нейрони норадренергічного шляху. Виділення нора-

дреналіну в межах блакитної плями активує постси-

наптичні авторецептори, інгібуючи тонічну активність 

інгібіторних нейронів і активуючи цим норадренергіч-

ний шлях. На спінальному рівні норадреналін акти-

вує пресинаптичні рецептори, зменшуючи виділення 

глутамату й нейропептидів первинними аферентами, 

постсинаптично гіперполяризує проекційні нейрони, 

зменшує постсинаптичну трансмісію [3]. 

Про- або антиноцицептивні ефекти серотоніну 

 (5-НТ) залежать від типу 5-НТ-рецепторів і місця його 

дії [7]. У задніх рогах спинного мозку низхідні серото-

нінергічні волокна модулюють вхід від первинних афе-

рентів, індукуючи пригнічення або збільшення транс-

місії глутамату.

Стимуляція серотонінових 5-НТ
1А

-рецепторів ре-

дукує синаптичний потік у задніх рогах спинного моз-

ку, пригнічує ноцицептивну чутливість. Активація 

5-HT
2
- та 5-HT

3
-рецепторів збільшує синаптичний по-

тік, посилює ноцицептивну чутливість. Поряд із цим 

серотонін модулює дію ГАМК на рівні таламуса, пері-

акведуктальної сірої речовини, задніх рогів спинного 

мозку, усіх структур, задіяних у передачі болю. Акти-

вація 5-HT
2
-рецепторів інтернейронів таламуса, пері-

акведуктальної сірої речовини, задніх рогів спинного 

мозку, 5-HT
3
-рецепторів інтернейронів задніх рогів 

спинного мозку збільшує виділення ГАМК, посилює 

ГАМКергічну інгібіцію сенсорних процесів. Активація 

5-НТ
1А

-рецепторів нейронів спинного мозку пригні-

чує виділення ГАМК. Отже, серотонін у центральній 

нервовій системі (ЦНС) функціонує більше як нейро-

модулятор, ніж як класичний нейротрансмітер. Проте 

вплив серотоніну на трансмісію глутамату при форму-

ванні болю є визначальним [7].

До неопіоїдних механізмів модуляції болю на рів-

ні спинного мозку відносять -аміномасляну кислоту 

та гліцин. ГАМК та гліцин є основними гальмівними 

нейротрансмітерами в задніх рогах. Виділяються вони 

інтернейронами. Пресинаптична дія ГАМК і гліци-

ну зменшує виділення нейротрансмітерів із централь-

них закінчень ноцицептивних первинних аферентних 

ней ронів, а зв’язування з постсинаптичною стороною 

зменшує збудливість проекційних нейронів задніх рогів. 

Гіпералгезія, індукована медикаментами. Опіоїди 

є групою препаратів, що найбільш часто використову-

ються для лікування гострого й хронічного болю серед-

ньої та сильної інтенсивності. Однак існування пара-

доксального феномену опіоїд-індукованої гіпералгезії і 

пов’язані з нею випадки толерантності все частіше роз-

пізнаються в анестезії та терапії хронічного болю. Як і 

ноцицептивна гіпералгезія, опіоїд-індукована гіперал-

гезія проявляється дифузною підвищеною чутливістю 

до болю всього тіла. Її індукція зменшує аналгетичну 

ефективність подальших призначень опіоїдів. 48-го-

динне післяопераційне вживання морфіну збільшу-

вало післяопераційну гіпералгезію, часто без змін на 

шкалі клінічної оцінки болю. 

Наведені дані не означають, що опіоїди повинні 

бути вилучені з хірургічної аналгезії, однак, як вважа-

ють дослідники болю, слід залучати інші раціональні 

заходи для зменшення доз опіоїдів, щоб уникнути не-

ідентифікованих довготривалих шкідливих впливів на 

больову чутливість. На думку G. Simonnet, слід роз-

вивати лікування, що може протистояти формуванню 

ранньої гіпералгезії й зменшить вживання опіоїдів [9].

Інгаляційні анестетики (галотан, ізофлюран, ен-

флюран) та внутрішньовенні анестетики (діазепам, 

пропофол) обумовлюють гіпералгезію [5, 12].

Стратегія антигіпералгезії. Нейрохімічною основою 

центральної сенситизації є механізм глутамат/NMDA-

рецептор-індукції, динорфін--рецептор-глута мат/

NMDA-рецептор-індукції й індукції ЦОГ-сис теми 

ЦНС (простагландин-індукована гіпералгезія) [10]. Ди-

норфіни (ендогенні опіоїди) у фізіологічних концентра-
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ціях діють антиноцицептивно через -опіоїдні рецепто-

ри. Збільшені патофізіологічні рівні динорфіну можуть 

мати проноцицептивну дію через виділення глутамату 

й частково через активацію спінальних ЦОГ-1 і ЦОГ-2 

каскадів. μ-опіоїдні агоністи формують гіпералгезію че-

рез їх дію як агоністів -рецепторів.

Анальгетики та анестетики, що є антагоністами 

різних рівнів каскаду динорфін--рецептор-глутамат/

NMDA-рецептор та ЦОГ-системи або посилюють 

низхідні інгібіторні антиноцицептивні шляхи, ма-

ють антигіпералгетичні властивості [10]. До цієї групи 

препаратів відносять кетамін, бупренорфін, несте-

роїдні протизапальні препарати (НПЗП), селектив-

ні інгібітори ЦОГ-2, парацетамол, закис азоту, 
2
-

адреноагоністи (клонідин), нефопам, антидепресанти, 

антиконвульсанти — антагоністи 
2
-кальцієвих кана-

лів (габапентин, прегабалін). Епідуральна аналгезія й 

особливо спинномозкова анестезія (СМА) в поєднанні 

із загальною анестезією зменшують випадки й площу 

вторинної механічної гіпералгезії навколо рани на 48-й 

і 72-й год після операції, зменшують випадки хроніч-

ного післяопераційного болю після великих абдомі-

нальних операцій. 

Механізми невропатичного болю. На відміну від 

запалення, пошкодження периферичних нервів су-

проводжується зменшенням виділення субстанції 

Р, кальцитонін-ген-залежного пептиду, кількості 

μ-опіоїдних рецепторів і збільшенням кількості на-

трієвих каналів ІІІ мозку. Натрієві канали ІІІ мозку 

можуть забезпечувати спонтанну активність у пошко-

джених сенсорних нейронах, у той же час зменшення 

μ-опіоїдних рецепторів може відігравати роль в осла-

бленні чутливості до опіоїдів [8]. 

Ìóëüòèìîäàëüíà àíàëãåç³ÿ
Сучасною концепцією в лікуванні болю є мульти-

модальна аналгезія. Мультимодальна аналгезія — це 

використання кількох препаратів або методик, які ви-

бірково впливають на різні фізіологічні процеси, що 

беруть участь у ноцицепції (трансдукцію, трансмісію, 

модуляцію, перцепцію).

Мультимодальна, або збалансована, аналгезія пе-

редбачає використання більше ніж одного лікарського 

препарату або класу препаратів або застосування більше 

ніж однієї аналгетичної методики для досягнення анал-

гезії шляхом використання багатьох механізмів [11].

Клінічні й доклінічні дослідження показали, що не 

термін початку, а тривалість і ефективність аналгетич-

ної й антигіпералгетичної інтервенції є найбільш важ-

ливими в лікуванні болю й гіпералгезії після операції. 

Відповідна комбінація, концентрація ліків, тривалість 

превентивних стратегій необхідні для успішного лі-

кування гострого та хронічного болю. Комбінація ан-

тиноцицептивних і антигіпералгетичних препаратів 

може забезпечити адитивний або синергічний ефекти 

в лікуванні болю [12].

Існують клінічні дослідження, які демонструють, 

що мультимодальна периопераційна аналгезія може 

редукувати до- та післяопераційну гіпералгезію.

Комбінація різних аналгетичних методик. Мульти-

модальна аналгезія може включати використання ком-

бінації неопіоїдних анальгетиків (вплив на трансдукцію) 

та невральних блокад місцевими анестетиками (вплив 

на трансмісію), що доповнюється опіоїдними анальгети-

ками (модуляція, вплив на перцепцію). Вона показала 

покращення післяопераційної аналгезії, зменшення 

післяопераційної потреби в опіоїдах та опіоїд-залеж-

них побічних ефектів.

Травма може стати причиною великої кількості різ-

них порушень, ендокринної стресової реакції. Посла-

блення інтенсивності стрес-реакції на травму за допо-

могою регіонарної анестезії/аналгезії є переконливим 

аргументом на користь раннього використання даних 

методів. У жертв травм зіставляють небезпеку маску-

вання патології, гіпотензії з перевагами покращення 

фізіологічних процесів, які забезпечує ефективна регі-

онарна аналгезія.

Методи регіонарної анестезії/аналгезії: підшкір-

на інфільтраційна анестезія, периферична невральна 

блокада, блокада сплетінь, внутрішньоплевральна бло-

када, блокада міжреберних нервів, інтраартикулярна 

анестезія, центральна регіонарна (нейроаксіальна) 

анестезія/аналгезія — епідуральна або спінальна анес-

тезія/аналгезія.

Комбінація анальгетиків різних класів. Раціо-

нальною є комбінація препаратів різних класів у складі 

мультимодальної аналгезії для лікування середнього 

й сильного болю. Для вибору правильної комбінації 

необхідно знати основні фармакологічні риси кожного 

класу препаратів. Уважний вибір ефективного анал-

гетичного режиму базується на типі й інтенсивності 

болю, що очікується в пацієнта, здатності запобігти 

стресу й тривозі, асоційованій із сильним болем.

Розрізняють традиційні анальгетики та аналгетичні 

ад’юванти. Традиційні анальгетики поділяють на опіо-

їди і неопіоїди. Сучасні дослідження показали, що оби-

два класи мають різного ступеня центральну й перифе-

ричну дію. Неопіоїди включають парацетамол і НПЗП 

(кеторолак, ібупрофен, диклофенак, декскетопрофен), 

мають максимальні дози та «стелю» свого аналгетич-

ного ефекту. Опіоїди не мають «стелі» аналгетичної 

дії, що дозволяє збільшувати дозу до досягнення зне-

болення при обмеженні її зростання появою побічних 

ефектів. Пропонується використання опіоїдів для ко-

роткочасної терапії сильного болю, що не піддається 

лікуванню НПЗП і парацетамолом. Опіоїди поділяють 

на слабкі й сильні. Слабкі опіоїди — це трамадол, ко-

деїн; сильні опіоїди — морфін, бупренорфін, фентаніл, 

налбуфін. Морфіну сульфат призначають 10–20 мг 

кожні 4 год внутрішньом’язово, налбуфін — 10–20 мг 

кожні 3–6 год внутрішньом’язово.

Для знеболювання після операцій з високою трав-

матичністю серед сильнодіючих наркотичних аналь-

гетиків перевагу віддають бупренорфіну, що відріз-

няється від морфіну (в еквівалентних дозах) більшою 

тривалістю дії (до 8–10 год проти 4–6 год), меншим 

потенціалом залежності. Особливий профіль аналгезії/

антигіпералгезії бупренорфіну вигідно відрізняє його 
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від інших наркотичних анальгетиків. Антигіперал-

гетична дія бупренорфіну більш тривала порівняно з 

аналгетичною. Період напівжиття індукованої бупре-

норфіном аналгезії та антигіпералгезії становить від-

повідно 171 і 288 хв.

До аналгетичних ад’ювантів з опіоїд-спаринг-ефек-

том відносять клонідин, антидепресанти, кетамін, ан-

тиконвульсанти (габапентин, прегабалін).

У 1995 р. ВООЗ рекомендувала алгоритм аналгетич-

них «сходів» у лікуванні болю, що передбачав підбір 

потенціалу анальгетиків для відповідної інтенсивнос-

ті зростаючого болю. Використовуючи цей алгоритм, 

знеболювання починають з неопіоїдних анальгетиків 

(НПЗП, парацетамол), додатково призначають аналге-

тичні ад’юванти (антидепресанти, антиконвульсанти) 

у випадку збільшення інтенсивності болю від слабкої 

до середньої. Опіоїди додатково призначають у випад-

ку середньої (слабкі опіоїди) та сильної інтенсивності 

болю (сильні опіоїди) [13]. Антиконвульсанти вплива-

ють на трансмісію болю, а антидепресанти — на про-

цеси трансмісії, модуляції та перцепції. Включення до 

складу мультимодальної аналгезії антидепресантів та 

антиконвульсантів дозволяє лікувати невропатичний 

біль як складову больового синдрому при бойовій трав-

мі. Військовослужбовці Великобританії, які поверну-

лися з Іраку та Афганістану з травмами нижніх кінці-

вок, у 30 % випадків мали симптоми невропатичного 

болю. Поранені в 100 % випадків проходили лікування 

больового синдрому парацетамолом, у 86 % — морфі-

ном, у 84 % — НПЗП, у 72 % — амітриптиліном, пре-

габаліном або габапентином [2]. 

На моделях персистуючого болю запального й не-

врального пошкодження було продемонстровано анал-

гетичну дію антидепресантів. Найбільші аналгетичні 

властивості виявлені в трициклічних антидепресантів, 

інгібіторів зворотного захоплення серотоніну й нор-

адреналіну (SNRI), інгібіторів зворотного захоплення 

норадреналіну й дофаміну (NDRI), норадренергіч-

них і специфічних серотонінергічних антидепресантів 

(NaSSA). Трициклічні антидепресанти (дезипрамін), 

SNRI-антидепресанти (дулоксетин) використовують 

як preemptive анальгетики. Трициклічні антидепресан-

ти (амітриптилін, дезипрамін), SNRI-антидепресанти 

(венлафаксин, дулоксетин), NDRI-антидепресанти 

(бупропіон), NaSSA (міртазапін) використовують для 

лікування невропатичного болю, хронічного болю. В 

аналгетичній дії антидепресантів задіяні норадренер-

гічні (більшою мірою) та серотонінергічні бульбоспі-

нальні шляхи, системи ендогенних опіоїдів та адено-

зину, що діють на супраспінальному, спінальному й 

периферійному рівнях [14].

Клонідин завдяки своїй ліпофільності забезпечує 

аналгезію через системне, епідуральне або спіналь-

не призначення. Клонідин забезпечує антиноцицеп-

цію на спінальному й супраспінальному рівнях: акти-

вує низхідні інгібіторні шляхи, імітує постсинаптичну 

дію ендогенного норадреналіну, виділеного з бульбо-

спінального шляху. Фармакологічні та молекулярні 

дослідження показали існування функціонального 

μ-опіоїд-
2
-адренорецепторного комплексу в нейро-

нах головного й спинного мозку, у якому μ-опіоїдний 

і 
2
-адренорецепторний компоненти зв’язані спіль-

ним вторинним месенджером — трансмембранним 

G-протеїном. Цим пояснюють аналгетичний синергізм 

опіоїдів та 
2
-адреноагоністів (опіоїд-спаринг-ефект). 

Клонідин рекомендується як ад’ювант до опіоїдів та 

НПЗП, він покращує якість аналгезії, зменшує дози опі-

оїдів у складі мультимодальної аналгезії запального та 

невропатичного болю. Ми рекомендуємо використову-

вати клонідин періоперативно (4 мкг/кг перед операці-

єю перорально) в поєднанні з 1 мл 0,03% бупренорфіну 

(для премедикації) та інтраопераційною спинномозко-

вою анестезією 0,5% бупівакаїном (13 мг) + 2% лідока-

їном (40 мг), що забезпечує тривалу СМА (266 ± 32 хв), 

суттєве зменшення післяопераційного болю (до рівня 

слабкого болю) [15]. Додавання клонідину в дозі 30 мкг 

до 0,5% розчину бупівакаїну та 0,05–0,1 мг морфіну 

збільшує тривалість СМА, периопераційної аналгезії й 

блокади рухової іннервації до 6 год, а в 60–80 % випад-

ків продовжує післяопераційну аналгезію більше ніж на 

20 год. З обережністю слід використовувати зазначені 

методики у хворих із гіповолемією [16]. 

Американська асоціація анестезіологів (ASA) на 

основі метааналізів рандомізованих контрольованих 

досліджень рекомендує мультимодальні методики лі-

кування болю в периопераційному періоді на основі 

центральних (нейроаксіальних) блокад та анальгетиків 

різних класів, використання кількох шляхів доставки 

анальгетиків [17]:

І. Використання двох або більше анальгетиків, один 

спосіб введення:

А. Епідуральна або спинномозкова аналгезія опіої-

дами в поєднанні з місцевими анестетиками:

1. Епідурально введений морфін у поєднанні з міс-

цевим анестетиком ефективніше зменшує біль, ніж 

епідурально введений морфін самостійно.

2. Епідурально введений фентаніл у поєднанні з 

місцевим анестетиком ефективніше зменшує біль, ніж 

епідурально введений фентаніл самостійно.

3. Епідурально введений морфін у поєднанні з бупі-

вакаїном ефективніше зменшує біль, ніж епідурально 

введений бупівакаїн самостійно.

4. Однакова ефективність епідурально введеного 

фентанілу в поєднанні з бупівакаїном порівняно з епі-

дурально введеним бупівакаїном самостійно.

5. Однакова ефективність епідурально введеного 

фентанілу в поєднанні з ропівакаїном порівняно з епі-

дурально введеним ропівакаїном самостійно.

Б. Епідуральна або спинномозкова аналгезія опіої-

дами в поєднанні з клонідином: однакова ефективність 

епідурально введеного опіоїда в поєднанні з клоніди-

ном порівняно з епідурально введеним опіоїдом само-

стійно.

В. Внутрішньовенно введені опіоїди, комбіновані з 

НПЗП:

1. Внутрішньовенно введений морфін у поєднанні з 

кеторолаком ефективніший за морфін, введений вну-

трішньовенно самостійно. 
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2. Внутрішньовенно введений опіоїд у поєднанні 

з антагоністами 
2
-кальцієвих каналів (габапентин, 

прегабалін) ефективніший за опіоїд, введений вну-

трішньовенно самостійно.

3. Ефективність внутрішньовенної КПА (контро-

льованої пацієнтом аналгезії) опіоїдами, комбінованої 

з пероральними НПЗП, інгібіторами ЦОГ-2 або пара-

цетамолом, не переконлива порівняно з внутрішньо-

венною КПА опіоїдами, введеними самостійно.

Г. Пероральні опіоїди, комбіновані з НПЗП, інгі-

біторами ЦОГ-2 або парацетамолом, призначені за го-

динником.

ІІ. Два або більше шляхи доставки ліків:

А. Центральна регіонарна (нейроаксіальна) аналгезія 

(епідуральна або спинномозкова аналгезія) опіоїдами, 

комбінована з внутрішньовенним, внутрішньом’язовим, 

підшкірним, пероральним, транс дермальним введен-

ням анальгетиків за годинником.

Б. Центральна регіонарна (нейроаксіальна) бло-

када місцевим анестетиком у поєднанні з НПЗП, ін-

гібіторами ЦОГ-2 або парацетамолом, антагоністами 


2
-кальцієвих каналів (габапентином, прегабаліном) 

у режимі «за годинником». 

В. Внутрішньовенна КПА опіоїдами, комбінована з 

пероральними НПЗП, інгібіторами ЦОГ-2 або параце-

тамолом, антагоністами 
2
-кальцієвих каналів (габа-

пентином, прегабаліном).

Г. Нефармакологічні методи лікування болю з фар-

макологічними методами лікування болю.

Серед методик мультимодальної аналгезії ASA на-

дає перевагу нейроаксіальній блокаді місцевим анесте-

тиком у поєднанні з НПЗП, парацетамолом, антагоніс-

тами 
2
-кальцієвих каналів у режимі «за годинником».

Сучасна медична доктрина країн НАТО на прикла-

ді Британської оборонної медичної служби передбачає 

використання 4 ешелонів медичної допомоги [1]. Пер-

ший — це період безпосередньо після травми на полі 

бою. Допомога забезпечується самим потерпілим, безпо-

середніми колегами, парамедиком або лікарем. Другий 

ешелон допомоги передбачає медичні втручання (не-

хірургічні) під час евакуації. Третій ешелон — польовий 

госпіталь, де кінцівки поранених піддаються зберігаючій 

хірургії, а організм — фізіологічній стабілізації перед ае-

ромедичною евакуацією до медичних закладів четверто-

го ешелону (спеціалізованої медичної допомоги).

Організація медичної допомоги при больовому син-

дромі передбачає самооцінку болю пораненим за від-

повідними шкалами. Оцінку болю проводять з метою 

визначення типу анальгетика, що необхідно викорис-

товувати, оцінки ефективності попередніх медичних 

інтервенцій, визначення «вірогідності» болю, оскільки 

біль може бути проявом істерії. Для самооцінки болю 

використовують цифрову рейтингову шкалу (0–10), 

де слабкий біль відповідає показникам 1–3, помірний 

біль — 4–6 і сильний біль — 7–10, та цифрову шкалу 

0–3 (0 — відсутність болю, 1 — слабкий біль, 2 — се-

редній біль, 3 — сильний біль), яка відповідає трьом 

сходинкам аналгетичних «сходів» ВООЗ, що є базовим 

підходом у лікуванні болю. 

Аналгезія першого та другого ешелонів. Використо-

вують внутрішньом’язові автоін’єкції морфіну 10 мг, 

оральні слизові аплікатори фентанілу. Аналгетична 

ефективність 10 мг внутрішньом’язового морфіну ана-

логічна ефективності 1000 мг парацетамолу або 400 мг 

ібупрофену. Призначення опіоїдів та седативних при 

пораненні голови, травматичному шоці ІІ та ІІІ сту-

пеня протипоказане. Використовують ненаркотичні 

анальгетики (кеторолак, ібупрофен, диклофенак). На 

етапі транспортування до польового госпіталю пацієн-

ти отримують більші дози морфіну та інколи кетамін 

(0,1–0,5 мг/кг внутрішньовенно) +/– бензодіазепін 

(мідазолам). На етапі польового госпіталю з метою зне-

болювання використовують контрольовану пацієнтом 

аналгезію морфіном (болюсна доза 1 мг) або фента-

нілом, тривалі регіонарні аналгетичні методики. Пе-

риферичні нервові блокади набувають особливої ваги 

при ізольованих пошкодженнях кінцівок та синдромі 

здавлювання, коли необхідна профілактична фасці-

отомія. Методики нейростимуляції та ультразвукової 

візуалізації нервів революціонізували регіонарні бло-

кади, підведення катетерів до нервів. Сучасна аероме-

дична евакуація дозволяє проводити КПА опіоїдами, 

епідуральну аналгезію та тривалі блокади нервів. Анал-

гезія четвертого ешелону фокусується на регіонарних 

аналгетичних методиках. Методики мультимодальної 

аналгезії в умовах бойової травми передбачають вико-

ристання анальгетиків та місцевих анестетиків трива-

лої дії. 

Регіонарні аналгетичні методики забезпечують кра-

щий рівень знеболювання порівняно з опіоїдами, не ма-

ють системних побічних дій (вираженого седативного 

ефекту, характерного для опіоїдів, депресії дихання, по-

рушення ментального статусу, гіпотензії, нудоти та за-

порів), зменшують ризик аспірації шлункового вмісту, 

сприяють впевненості солдата в можливість одужання. 

Місцевим анестетиком вибору є ропівакаїн (0,25% роз-

чин у дозі 4 мл/год) завдяки своїй меншій токсичнос-

ті (порівняно з бупівакаїном) та більшій тривалості дії 

(порівняно з лідокаїном). Бупівакаїн та лідокаїн також 

використовують. Бупівакаїн та ропівакаїн забезпечують 

тривалість нервової блокади протягом 10–12 год, 1% 

розчин лідокаїну з епінефрином — 2–3 год. 

Регіонарні аналгетичні методики створюють ри-

зик таких рідких ускладнень, як інфекції, гематома, 

пневмоторакс, пошкодження нерва, токсична реакція 

на місцевий анестетик, внутрішньосудинна ін’єкція 

місцевого анестетика, маскування синдрому здавлю-

вання. При використанні великих доз місцевих анесте-

тиків необхідний венозний доступ, контроль сатурації, 

пульсу та артеріального тиску.

Для знеболювання верхньої кінцівки найбільш без-

печною є периваскулярна аксилярна блокада плечово-

го сплетіння (20–40 мл 0,5% бупівакаїну або 0,75% ро-

півакаїну) з блокадою м’язово-шкірного нерва (5–7 мл 

0,5% бупівакаїну або 0,75% ропівакаїну). Тривала бло-

када плечового сплетіння показана при операціях на 

кисті, передпліччі й ліктьовій ділянці. Методика блока-

ди: хворий на спині, верхня кінцівка відведена в плечо-
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вому суглобі під кутом 90° і ротована назовні, ліктьовий 

суглоб зігнутий під кутом 90°. Пальпаторно знаходять 

пахвову артерію, пальпують проміжок між артерією і 

клювоподібно-плечовим м’язом. Голку вводять під ку-

том 30° до шкіри, паралельно артерії. Ознакою проколу 

голкою фасціальної піхви служить феномен клацання 

й відчуття провалювання, з’являється парестезія. Вве-

дення анестетика проводять після аспіраційної проби. 

Здавлювання тканин дистальніше місця ін’єкції протя-

гом 3–5 хв сприяє проксимальному поширенню анес-

тетика всередині фасціального футляра й поширенню 

блоку на проксимальні відгалуження плечового спле-

тіння. Для тривалого знеболювання катетер просува-

ють на 5 см за зріз голки. Блокада м’язово-шкірного 

нерва: у пахвовій ділянці пальпують і зміщують вгору 

двоголовий м’яз плеча, при цьому пахвова артерія змі-

щується, звільнюючи доступ до нерва. Голку вводять 

до надкісниці плечової кістки, потім трохи підтягують і 

вводять анестетик [18]. 

Блокада поперекового сплетення за методикою 

«три в одному» (вводять 25–40 мл 0,5% бупівакаїну або 

0,75% ропівакаїну) та поєднання блокад стегнового й 

сідничного нервів (по 25 мл 0,5% бупівакаїну або 0,75% 

ропівакаїну для кожного нерва) є альтернативою ней-

роаксіальним блокадам для знеболювання стегна та 

колінного суглоба на догоспітальному етапі та після 

операцій. 

Методика блокади поперекового сплетення «три в 

одному» не вимагає нейростимуляції або досягнення 

парестезії [18]. Хворий лежить на спині. Проводиться 

лінія вздовж пахової складки від передньої верхньої 

клубової ості до лобкового горбка. Місце входу гол-

ки знаходиться на межі зовнішньої й середньої тре-

тин пахової лінії і на 1 см каудальніше. Голка калібру 

18 G довжиною 5 см вводиться під кутом 75° до шкіри 

й дещо краніально до відчуття двійного провалу при 

проходженні голкою двох фасцій: f.lata і f.iliaca. У по-

дальшому голка вводиться під кутом 30° і просувається 

ще на 1 см. Після введення 20 мл місцевого анестетика 

вводиться катетер і просувається на 5–8 см. Введення 

анестетика проводять після аспіраційної проби. Здій-

снюють тиск на м’які тканини дистальніше від місця 

ін’єкції з метою поширення анестетика проксималь-

ніше. Через 30 хв анестезія стегнового і латерального 

шкірного нерва стегна розвивається в 90 % пацієнтів, а 

блокада затульного нерва — лише в 40 %. 

Черезсіднична блокада сідничного нерва. Хворий 

лежить на боку. Нога, що блокується, зігнута в куль-

шовому й колінному суглобах. Місце введення голки: 

лінія між великим вертлюгом і задньоверхньою клу-

бовою остю ділиться навпіл, і від цієї точки строго 

перпендикулярно проводиться лінія довжиною 5 см, 

кінцем якої й буде точка введення голки. Пункцію ви-

конують у перпендикулярному до поверхні шкіри на-

прямку на глибину 5–8 см.

Спинномозкова анестезія анестетиками тривалої 

дії з використанням ад’ювантів для пролонгації анес-

тезії/аналгезії та епідуральна анестезія/аналгезія також 

використовуються для знеболювання нижніх кінцівок.

Лікування невропатичного болю на етапі польового 

госпіталю проводять амітриптиліном у дозі 75 мг пе-

рорально на ніч та прегабаліном у дозі 150 мг двічі на 

день [1]. Рекомендують після травматичної ампутації з 

метою зменшення болю в кульші, при значних травмах 

нервів для профілактики хронічного болю, гіпералгезії. 

У США саме габапентин найбільш часто призначають 

для лікування хронічного болю після травматичної ам-

путації (300 мг 3 на добу). Відміна габапентину може 

спричинити синдром відміни, аналогічний до синдро-

му відміни алкоголю або бензодіазепінів [2].

Âèñíîâîê
Стратегія знеболювання бойової травми з ураху-

ванням механізмів формування патологічного болю є 

запорукою результативного знеболювання, швидко-

сті післяопераційного відновлення, запобігання фор-

муванню хронічного болю. Раціонально спланована 

мультимодальна аналгезія забезпечує оптимальний 

рівень знеболювання з використанням менших доз 

анестетиків та анальгетиків, мінімальним впливом на 

вітальні функції організму (свідомість, дихання, сер-

цево-судинну систему), мінімальною кількістю побіч-

них дій. На сьогодні особлива увага приділяється ре-

гіонарним аналгетичним методикам (нейроаксіальним 

блокадам) як складовій ефективної мультимодальної 

аналгезії.
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МУЛЬТИМОДАЛЬНОЕ ОБЕЗБОЛИВАНИЕ БОЕВОЙ 
ТРАВМЫ

Резюме. Оказание неотложной медицинской помощи в бо-

евых условиях предполагает и эффективное обезболивание 

раненых. Боль, обусловленная огнестрельной травмой, по па-

тофизиологии является воспалительной и невропатической. 

Гипералгезия после травмы может быть результатом сенсити-

зации нервной системы, обусловленной травмой и хирургиче-

ской ноцицепцией (гипералгезия, индуцированная ноцицеп-

цией), или следствием воздействия анестетиков и анальгети-

ков, используемых для лечения (гипералгезия, индуцирован-

ная медикаментами). Анальгетики и анестетики, которые яв-

ляются антагонистами различных уровней каскада динорфин-

-рецептор-глутамат/NMDA-рецептор и ЦОГ-системы или 

активируют нисходящие ингибиторные антиноцицептивные 

пути, имеют антигипералгетические свойства. К этой группе 

препаратов относятся кетамин, бупренорфин, нестероидные 

противовоспалительные препараты, селективные ингибиторы 

ЦОГ-2, парацетамол, 
2
-адреноагонисты (клонидин), нефо-

пам, антидепрессанты, антагонисты 
2
-кальциевых каналов 

(габапентин, прегабалин).

Мультимодальное обезболивание — современная концеп-

ция лечения боли. Мультимодальная аналгезия — это ис-

пользование нескольких препаратов или методик, которые 

избирательно влияют на различные физиологические процес-

сы, принимающие участие в ноцицепции. Комбинация анти-

ноцицептивных и антигипералгетических препаратов может 

обеспечить аддитивный или синергичный эффекты в лечении 

боли. Среди методик мультимодальной аналгезии предпочте-

ние отдают нейроаксиальной блокаде местными анестетиками 

в сочетании с бупренорфином, клонидином, нестероидными 

противовоспалительными препаратами, парацетамолом, анта-

гонистами 
2
-кальциевых каналов в режиме «по часам». 

Ключевые слова: боевая травма, мультимодальная аналге-

зия, регионарные аналгетические методики.

Strogush O.M., Bilinskyi P.I.
National Medical Academy of Postgraduate Education 
named after P.L. Shupyk, Kyiv
Kyiv City Clinical Hospital № 3, Kyiv, Ukraine

MULTIMODAL ANALGESIA 
FOR BATTLEFIELD INJURY

Summary. Providing medical care in battlefield conditions also 

stipulates effective analgesia of the wounded person. The pain caused 

by the battlefield injury is inflammatory and neuropathic by patho-

physiology. Hyperalgesia after injury may be a result of the nervous 

system sensitization caused by the injury and surgical nociception 

(hyperalgesia induced by nociception) or an effect of anesthetics and 

analgesics used for the treatment (hyperalgesia induced by drugs). 

Analgesics and anesthetics, which act as antagonists of different levels 

of the cascade dynorphin--receptor-glutamate/NMDA-receptor 

and COX-system or enhance the descending antinociceptive inhibi-

tory pathways, have antihyperalgesic properties. This group of drugs 

includes ketamine, buprenorphine, nonsteroidal anti-inflammatory 

drugs, selective COX-2 inhibitors, paracetamol, 
2
-adrenoagonists 

(clonidine), nefopam, antidepressants, calcium channel 
2
 antago-

nists (gabapentin, pregabalin).

The modern conception in the treatment of pain is multimodal 

analgesia. Multimodal analgesia — the use of several drugs or tech-

niques which selectively affect the different physiological processes 

involved in nociception. The combination of antinociceptive and 

antihyperalgesic drugs can provide the additive or synergistic effects 

in the treatment of pain. The neuroaxial blockade with local anes-

thetic combined with buprenorphine, clonidine, nonsteroidal anti-

inflammatory drugs, paracetamol, calcium channel 
2
 antagonists 

according to schedule is preferred among the methods of multimodal 

analgesia.

Key words: battlefield injury, multimodal analgesia, regional an-

algesic techniques.
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Остеоартроз (ОА) — найпоширеніше захворю-

вання суглобів, клінічні симптоми якого спостеріга-

ються більше ніж у 20 % населення земної кулі [5]. 

ОА зустрічається в кожного третього пацієнта віком 

від 45 до 64 років і в 60–70 % хворих віком понад 65 

років, причому співвідношення чоловіків і жінок 

становить 1 : 3, а при ОА кульшових суглобів — 1 : 7 

[10]. ОА значно погіршує якість життя хворих і є од-

нією з основних причин виникнення тимчасової та 

стійкої втрати працездатності. 

ОА традиційно визначався як «хронічне про-

гресуюче незапальне захворювання суглобів неві-

домої етіології, яке характеризується дегенерацією 

суглобового хряща та структурними змінами суб-

хондральної кістки», а також «явно чи приховано 

перебігаючим помірно вираженим синовітом» [6, 

9]. Останніми роками відбувся поворот у поглядах 

на механізми розвитку й прогресування ОА. Рані-

ше захворювання розцінювалося як стигма старіння 

організму в цілому і супутнього процесу дегенера-

ції суглобових структур зокрема [5, 9]. У даний час 

ОА сприймається не просто як хвороба зношування 

(хвороба wear and tear), а як анормальне ремоделю-

вання суглобових тканин, кероване безліччю про-

запальних факторів, що продукуються насамперед 

субхондральною кісткою й синовією [4, 11]. Анор-

мальне/патологічне ремоделювання згодом формує 

метаболічну, а пізніше й функціональну дисфунк-

цію всіх суглобових структур [21] з розвитком типо-

вої клінічної картини й однотипних патобіохімічних 

змін. Місцева продукція прозапальних цитокінів 

здатна також впливати на ініціацію й посилення 

інших вікозалежних і метаболічних захворювань. 

Не дарма ОА відносять до захворювань з одним із 

найвищих індексів коморбідності [4]. Нерозуміння 

багатьох істотних моментів ОА виявляється, зокре-

ма, у тому, що в даний час у країнах пострадянсько-

го простору, у тому числі й в Україні, одну й ту ж 

хворобу називають то «деформуючим артрозом», то 

«остеоартритом», то «артрозом» [4, 6]. 

Згідно з сучасними уявленнями ОА розглядаєть-

ся як гетерогенна група захворювань різної етіоло-

гії, але з подібними біологічними, морфологічними 

й клінічними результатами, при яких у патологіч-

ний процес залучається не тільки суглобовий хрящ, 

але й усі структури суглоба — субхондральна кіст-

ка, зв’язки, суглобова капсула, синовіальна обо-

лонка й періартикулярні м’язи й зв’язки [4], тобто 

ОА сьогодні розглядається як хвороба всього сугло-

ба [21].

У даний час розшифровані основні молекулярні 

механізми ОА [8]. В ініціації патологічних змін при 

первинному ОА та їх прогресуванні вирішальну роль 

відіграє гіперпродукція матриксних металопротеїназ 

УДК 616.718.49:616.728.3-007.248
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Резюме. Розглядаються загальні підходи до лікування остеоартриту та основні групи препаратів, що ви-
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(ММП), включаючи колагенази (ММП-1, -8, -13), 

агрекінази (ADAMTS4, ADAMTS5), стромелізин-1 

(ММП-3) й желатинази (ММП-2, -9). У цьому про-

цесі задіяний інтерлейкін-1 (ІЛ-1), що експре-

сується в ураженому хрящі й стимулює продукцію 

ММП. Крім того, цей цитокін безпосередньо впли-

ває на темпи хрящової деструкції, гальмуючи синтез 

компонентів матриксу (агрекану й колагену ІІ типу) 

та стимулюючи продукцію інших прозапальних ци-

токінів (ІЛ-6, ІЛ-8). У складному багатоступеневому 

каскаді різних патологічних змін задіяні також про-

стагландин Е
2
, оксид азоту, ростові фактори тощо. Ці 

порушення сприяють недостатньому синтезу хондро-

цитами протеогліканів і фрагментації протеоглікано-

вих агрегатів, тобто головним складовим патологіч-

них порушень при ОА [8, 11].

Окрім серйозних досліджень патогенезу ОА і змі-

ни поглядів на механізми розвитку й прогресування 

даної недуги, 2014 рік ознаменувався появою двох 

рекомендацій із менеджменту пацієнтів з ОА — реко-

мендацій OARSI та ESCEO [14, 24]. У рекомендаціях 

OARSI-2014 основна увага приділяється нехірургіч-

ному лікуванню пацієнтів з ОА колінних суглобів із 

поділом пацієнтів на фенотипові групи за наявнос-

ті чи відсутності коморбідних станів. Рекомендації 

ESCEO-2014 подають алгоритм послідовних дій у 

разі діагностики ОА колінних суглобів (рис. 1). Ці 

рекомендації наголошують на необхідності комбі-

нування лікувальних можливостей, включаючи фар-

макологічні й нефармакологічні методи. Ядро ліку-

вання (core set) формують освіта пацієнта, надання 

йому адекватної інформації, зниження маси тіла в 

разі ожиріння (індекс маси тіла > 25 кг/м2), фізич-

на програма (аеробіка, витягнення, силові вправи, 

вправи на рівновагу тощо). Чотири кроки передба-

чають послідовні етапи застосування медикаментоз-

них засобів.

Розкриття молекулярних механізмів деграда-

ції хряща та уточнення причин, що ведуть до пер-

систуючого запалення безпосередньо в тканинах 

суглоба, слугували підставою для включення по-

вільно діючих симптом-модифікуючих препаратів 

(symptomatic slow acting drugs for osteoarthritis — 

SYSADOA) як препаратів першої лінії в рекомен-

дації щодо менеджменту остеоартриту колінного 

суглоба в Європі та світі ESCEO-2014. Симптом-

модифікуюча та можлива структурно-модифікуюча 

дія цих засобів дозволяє активно впливати на пере-

біг і темпи подальшого прогресування захворюван-

ня. Згідно із рекомендаціями EULAR (2003) [19] і 

OARSI (2010) [27], до повільно діючих симптом-

модифікуючих препаратів відносять хондроїтину 

сульфат, глюкозаміну сульфат, гіалуронову кислоту, 

неомилювані сполуки авокадо й сої (Піаскледин) 

та діацереїн. Для всіх цих сполук у численних клі-

нічних дослідженнях доведений симптом-модифі-

куючий ефект щодо ОА, а також продемонстрована 

структурно-модифікуюча дія, тобто здатність пре-

паратів впливати на прогресування патологічних 

змін при ОА. Що стосується інших препаратів, що 

належать до хондропротекторів, то їм тією чи іншою 

мірою притаманний аналгетичний і протизапальний 

ефект, але дані про їх вплив на прогресування ОА за-

лишаються суперечливими [5].

Доцільність пошуку й використання структур-

но-модифікуючих препаратів обумовлена тим, що 

навіть у хворих із ІІІ–IV стадіями ОА хондроцити 

зберігають здатність до синтезу міжклітинного ма-

триксу. Ефективна повільно діюча симптоматична 

терапія спрямована на стимуляцію хондробластами 

й хондроцитами синтезу макромолекул основної 

речовини гіалінового хряща, зокрема протеогліка-

нів, зниження активності ММП й прозапальних ци-

токінів, активацію анаболічних процесів у матриксі 

хряща й створення умов для підвищення його ре-

зистентності. Окрім того, така терапія збільшує 

стійкість хондроцитів до негативного впливу як 

прозапальних цитокінів, так і більшості нестероїд-

них протизапальних препаратів, що чинять хондро-

негативний вплив.

Одним із представників класу SYSADOA є новий 
для України препарат Піаскледин 300 (ASU — в 
англомовній літературі), що має доведену клініч-
ну ефективність і потенційні хондропротективні 
властивості [1, 2, 7]. Піаскледин містить комплекс 

неомилюваних фітостеролів та жирних кислот, які 

отримують з екстрактів масел авокадо та сої методом 

молекулярної дистиляції. Фітостероли інгібують аб-

сорбцію холестеролу та перешкоджають його ендо-

генному біосинтезу. Також було продемонстровано, 

що фітостероли й частково -ситостерол є протиза-

пальними агентами з антиоксидантною й аналгетич-

ною активністю [17]. Стиролові екстракти з різних 

рослин в експериментах на тваринах довели їх про-

тизапальну дію [26].

Поєднане застосування екстрактів авокадо та сої 

викликає більш виражену інгібіцію цитокінів по-

рівняно з їх ізольованим застосуванням, а ступінь 

гальмування залежить від співвідношення цих інгре-

дієнтів [18]. Інкубація препаратів із різним співвід-

ношенням зазначених компонентів — 1 : 2 (A1S2), 

2 : 1 (A2S1) і 2 : 2 (A2S2) з культурою людських хон-

дроцитів упродовж 72 годин за відсутності або при 

наявності ІЛ-1 довела, що НСАС у пропорціях 1 : 2 

і 2 : 2 викликали суттєве й вірогідне зниження актив-

ності стромелізину в культурі клітин з одночасним 

зниженням експресії ІЛ-6 і ІЛ-8. Вірогідне зниження 

колагеназної активності відзначене тільки при засто-

суванні цих пропорцій НСАС, тоді як зниження на 

45–50 % рівня простагландину Е
2
, що стимулюєть-

ся ІЛ-1,  однаково мало місце при застосуванні всіх 

сумішей. Суміш, що містить дві частини екстракту 

соєвих бобів і одну частину авокадо (А1S2), є най-

більш дієвою сполукою, що й використовується як 

лікарський препарат [18].

Піаскледин інгібує ІЛ-1, запобігаючи його шкід-

ливій дії на хондроцити й синовіоцити, стимулює 

синтез колагену й протеогліканів, пригнічує стиму-
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Якщо інтенсивний біль і погана якість життя 

Рисунок 1. Алгоритм щодо менеджменту остеоартриту колінного суглоба в Європі та світі 

 ESCEO-2014 (адаптовано нами за Bruyure O. із співавт. [14])

Примітка: SYSADOA — повільно діючі симптом-модифікуючі препарати.

Крок 1. Базове лікування
За наявності симптомів

Парацетамол (як звичайний базисний препарат)
або

тривалий прийом SYSADOA: глюкозаміну сульфат або хондроїтину сульфат (± парацетамол за необхідності)

Топічно нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП)
або

топічно капсаїцин

— Внутрішньосуглобово гіалуронова кислота
— Внутрішньосуглобово глюкокортикоїди

— Короткодіючі слабкі опіоїди
— Дулоксетин

Тотальне ендопротезування
або

опіоїди

Якщо й надалі зберігаються симптоми

Крок 2. Розширений фармакологічний менеджмент у пацієнтів зі стійкою симптоматикою

Якщо ще існують/утримуються чи посилюються симптоми

Інтермітуючий чи постійний (тривалі цикли) прийом НПЗП з урахуванням можливих ризиків

Нормальний 
гастроінтестинальний 

ризик

Підвищений 
гастроінтестинальний 

ризик

Підвищений серцево-
судинний ризик

Підвищений нирко-
вий ризик

— Неселективні НПЗП з 
інгібіторами протонної 
помпи (ІПП)
— ЦОГ-2 селективні 
НПЗП (розглянути необ-
хідність призначення ІПП)

— ЦОГ-2 селективні 
НПЗП із ІПП
— Уникати неселективних 
ІПП

— Переваги напроксену
— Уникати високих доз 
диклофенаку й ібупрофе-
ну (особливо при низьких 
дозах аспірину)
— Обережно з іншими 
НПЗП
— Уникати ЦОГ-2 селек-
тивних НПЗП

— Уникати будь-яких 
НПЗП

Якщо симптоми ще існують 

Крок 3. Останні фармакологічні можливості

Крок 4. Менеджмент останньої стадії остеоартриту та хірургія



Òîì 16, ¹1 • 2015Òðàâìà,   ISSN 1608-170618

Ëåêö³ÿ / Lectures

льований ІЛ-1 синтез ММП (колагенази і стромелі-

зину) хондроцитами, експресію ІЛ-6 та ІЛ-8, а також 

простагландину Е
2
, що обумовлює як антикатабо-

лічний вплив на матрикс хряща, так і призупинення 

вторинного запалення в тканинах суглоба, а саме: 

у синовіальній оболонці, ентезах, субхондральній 

кістці й безпосередньо в гіаліновому хрящі. В екс-

перименті було відзначено, що НСАС превентивно 

діють на розвиток посттравматичного ОА й можуть 

стимулювати процес відновлення хряща [2].

Однак, окрім впливу на синтез і вивільнення 

прозапальних цитокінів, простагландинів та актив-

них форм кисню, що властиво також деяким іншим 

структурно-модифікуючим препаратам, Піаскле-

дин 300 має унікальні фармакологічні особливості. 

Зокрема, він підвищує експресію трансформуючих 

факторів росту 1 (TGF-1) і 2 (TGF-2), а також 

інгібітора активатора плазміногену-1 (PAI-1) [13]. 

Трансформуючі фактори росту є цитокінами, що 

синтезуються хондроцитами й остеобластами; вони 

активно впливають на синтез макромолекул між-

клітинної речовини суглобового хряща — протео-

гліканів і колагену ІІ типу. З одного боку, TGF- 

відзначається анаболічним ефектом і є одним із най-

потужніших стимуляторів синтезу матриксу сугло-

бового хряща, з іншого — гальмує його деградацію, 

блокуючи експресію тканинних і плазмових мета-

лопротеїназ і пригнічуючи експресію рецепторів, 

чутливих до ІЛ-1. Щодо PAI-1, то він знижує про-

дукцію плазміногену, що бере участь у пошкодженні 

суглобового хряща як опосередковано через стиму-

ляцію ММП, так і внаслідок прямого впливу на хрящ 

шляхом активації деградації протеогліканів. Вплив 

Піаскледину на ростові фактори та PAI-1 дозволяє 

розглядати цей препарат як засіб з унікальним анти-

цитокіновим механізмом дії.

Симптом-модифікуючий ефект Піаскледину, що 
полягає у зменшенні болю в суглобах і поліпшенні їх 
функціональної здатності, доведений результатами 
численних добре контрольованих досліджень.

Так, симптом-модифікуючий ефект Піаскледину 

був продемонстрований у подвійному сліпому пла-

цебо-контрольованому рандомізованому клінічному 

дослідженні [12], що охоплювало 164 пацієнтів з ОА 

колінних і кульшових суглобів. Упродовж 3 місяців 

пацієнти з помірними або сильними болями отриму-

вали Піаскледин по 300 мг/добу або плацебо. Осно-

вним критерієм оцінки ефективності препарату була 

потреба в нестероїдних протизапальних препаратах: 

в інтервалі між 60-м і 90-м днями терапії вона була 

вірогідно меншою в групі Піаскледину (43,4 проти 

69,7 % у групі плацебо; р < 0,001). Крім цього, куму-

лятивна доза НПЗП, використовувана пацієнтами в 

інтервалі між 45-м і 90-м днями лікування, була віро-

гідно нижчою в групі Піаскледину (р < 0,01) (табл. 1).

Через рік Е. Maheu і співавт. [23] опублікували 

результати іншого рандомізованого клінічного до-

слідження, тривалість якого становила 8 місяців 

(6 місяців — активна терапія, 2 місяці — оцінка піс-

лядії препарату). За всіма основними показниками 

Піаскледин перевершував плацебо. Так, середня ви-

раженість болю до кінця лікування в основній гру-

пі знизилася з 56,1 ± 1,6 мм до 35,3 ± 2,3 мм за ві-

зуальною аналоговою шкалою (ВАШ; р = 0,003), а в 

групі порівняння — з 56,1 ± 1,8 мм до 45,7 ± 2,6 мм. 

Відзначено також вірогідне покращання функціо-

нального стану суглобів і зменшення індексу Лекена 

(–2,1 ± 0,5; р < 0,001) порівняно з групою плацебо. 

Особливої уваги заслуговує проведена в цьому дослі-

дженні оцінка потреби в НПЗП через 2 місяці після 

припинення прийому Піаскледину й плацебо: вона 

становила 40,5 і 56,4 % відповідно (р < 0,05). Дане 

дослідження підтвердило клінічно значущу перевагу 

Піаскледину над плацебо упродовж усього періоду 

терапії. Дослідники зробили висновок, що НСАС є 

повільно діючим симптоматичним лікарським засо-

бом зі стійким ефектом і високим ступенем безпеки, 

а збереження симптоматичного ефекту після припи-

нення прийому Піаскледину свідчить про наявність 

у препарату вираженого ефекту післядії. 

У відкритому дослідженні [2, 3], що включало 92 

пацієнтів з ОА колінних і кульшових суглобів, симп-

том-модифікуючий ефект Піаскледину (n = 46) по-

рівнювався з ефектом НПЗП (n = 46; добова доза 

еквівалентна 100 мг диклофенаку) за 6-місячний пе-

ріод. У групі пацієнтів, які отримували НПЗП, анал-

гетичний ефект проявлявся раніше: через 1 місяць 

зниження болю у спокої і особливо при рухах було 

більш істотним (p < 0,05). Однак після 3 місяців тера-

пії позитивна динаміка больового синдрому в групі, 

що приймала Піаскледин, була вірогідно більш ви-

ражена, ніж у групі порівняння (p < 0,05 для обох по-

казників) (рис. 2, 3).

При цьому через 3 міс. потреба в НПЗП в групі, 

що отримувала Піаскледин, зменшилася більше ніж 

у 2 рази, а до кінця дослідження — у 3 рази. У ці ж 

терміни відзначено й вірогідно більше покращан-

ня за індексом Лекена (р < 0,05 через 3 і 6 міс.). На 

фоні прийому Піаскледину через 3 міс. терапії індекс 

Лекена зменшувався більше ніж у 2 рази, а до кін-

Піаскледин 300 (n = 76) Плацебо (n = 76) Р

Середня добова доза НПЗП D0–D90 (мг ± SD) 75 ± 59 78 ± 45 0,74

Середня добова доза НПЗП D45–D90 (мг ± SD) 26 ± 38 50 ± 48 0,001

Кумулятивна доза НПЗП D45–D90 (мг ± SD) 372 ± 742 814 ± 1026 < 0,01

Дні застосування НПЗП D45–D90 6,3 ± 10,7 11,0 ± 10,2 < 0,01

Таблиця 1. Середньодобова й кумулятивна дози НПЗП при прийомі Піаскледину та плацебо
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ця 6-го міс. — майже в 3 рази. Цілком імовірно, що 

аналгетичний ефект Піаскледину визначається не 

тільки протизапальною дією, але і його багатогран-

ним впливом на цитокін-опосередковані патологічні 

ефекти при ОА [7].

Структурно-модифікуючий ефект Піаскледи-
ну був оцінений у багатоцентрових плацебо-конт-
рольованих дослідженях [20, 22]. Дослідження, 

проведене M. Lequesne et al. у 2002 р., включило 

163 пацієнтів з одно- або двобічним коксартрозом. 

Стадія за Kellgren-Lawrence до початку досліджен-

ня була I–II. Обов’язковим критерієм включення до 

дослідження було: рентгенологічно зареєстроване 

звуження щілини кульшового суглоба та постійний 

біль в уражених суглобах тривалістю не менше 6 міс. 

Рандомізовані пацієнти були розподілені на 2 гру-

пи: 85 хворих весь термін дослідження отримували 

300 мг/добу Піаскледину, а 78 хворих — плацебо. У 

цілому в обох групах відзначалася подібна динаміка 

зміни суглобової щілини, але серед хворих, які мали 

ширину суглобової щілини на початку дослідження 

менше 2 мм, прийом Піаскледину зменшив негатив-

ну динаміку порівняно з плацебо практично у 2 рази: 

при прийомі Піаскледину зменшення ширини щіли-

ни за рік становило 0,24 мм, на тлі плацебо — 0,47 мм 

(p < 0,05).

Друге дослідження E. Maheu et al. — ERADIAS 

[22] — проводилося впродовж 3 років, включало 399 

хворих із коксартрозом за наявності клінічної симп-

томатики (постійний або рецидивуючий біль упро-

довж останнього року, що відчувається не менше по-

ловини часу за останні 3 міс., альгофункціональний 

індекс Лекена для кульшового суглоба — від 3 до 10 

балів). У цьому дослідженні оцінка зміни суглобової 

щілини в кульшовому суглобі була первинною кін-

цевою точкою й проводилася незалежним оцінюва-

чем (рентгенограми були «засліплені») відповідно до 

останніх рекомендацій за стандартними позиціями й 

методикою рентгенологічного обстеження кульшо-

вих суглобів [16]. Включалися пацієнти з передньо-

латеральним або передньомедіальним ураженням, 

величина щілини повинна була варіювати від 1 до 

4 мм. Враховуючи, що вже після початку досліджен-

ня міжнародний консенсуc [25] не рекомендував ви-

користовувати зміну суглобової щілини як первинну 

кінцеву точку у зв’язку із труднощами трактуван-

ня такої зміни (нерівномірність і несиметричність 

змін), то додатково в групах хворих, які отримували 

Піаскледин або плацебо, оцінювалося число хворих 

із рентгенологічним прогресуванням. Прогресуван-

ня деструкції реєструвалося, якщо зменшення сугло-

бової щілини було  0,5 мм за 3 роки. Серед хворих, 

які закінчили дослідження (по 170 пацієнтів у кож-

ній групі), зменшення суглобової щілини за 3 роки 

становило –0,67 мм у групі плацебо і –0,64 мм у групі 

хворих, які отримували активний препарат (різниця 

0,034 мм; 95% ДI –0,156… –0,225), відмінності неві-

рогідні (р = 0,72). При цьому вірогідно менше було 

хворих із рентгенологічним прогресуванням звужен-

ня суглобової щілини при лікуванні Піаскледином 

(40,4 %), ніж у групі плацебо (50,3 %) (р = 0,040) 

(рис. 4).  

Метааналіз 4 контрольованих клінічних дослі-

джень з Піаскледином [12, 20, 23] включив 664 па-

цієнтів з ОА кульшових (41,4 %) і колінних суглобів 

(58,6 %), з яких 336 хворих отримували Піаскледин 

по 300 мг/добу і 328 — плацебо впродовж 6 місяців 

[15]. Піаскледин перевершував плацебо щодо впли-

ву на біль (середнє зменшення болю за ВАШ ста-

новило 10,7 % при гонартрозі й 11,3 % при коксар-

трозі; р = 0,04) і на функціональний індекс Лекена 

(р = 0,0003). У 3 дослідженнях відзначався вірогідно 

Рисунок 3. Значне зменшення болю при русі (за 

ВАШ) при прийомі Піаскледину

Рисунок 2. Значне зменшення болю в спокої (за 

ВАШ) при прийомі Піаскледину
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більший, ніж при застосуванні плацебо, позитивний 

ефект Піаскледину, тільки в дослідженні M. Lequesne 

et al. [20] симптоматичний ефект НСАС не відрізняв-

ся від ефекту плацебо. Нагадаємо, що основним кри-

терієм відбору хворих у це дослідження було значуще 

зменшення ширини суглобової щілини кульшового 

суглоба. А оскільки при ОА добре відома дисоціа-

ція між клінічними і рентгенологічними проявами, 

можливо, група хворих не мала виражених симпто-

мів ОА.

Піаскледин характеризувався доброю переноси-
містю й високою безпекою в усіх проведених дослі-
дженнях. Невелика кількість небажаних явищ при 

його прийомі спостерігається на першому етапі ліку-

вання, надалі вони повністю купіруються без зміни 

програми лікування. Важливим аспектом безпеки є 

відсутність значущих лікарських взаємодій Піаскле-

дину з відомими лікарськими засобами, особливо 

це важливо для літніх хворих, які приймають досить 

широкий набір препаратів для лікування коморбід-

них станів [1, 3]. Препарат зручний для прийому — 1 

капсула на день, що, безсумнівно, збільшує компла-

йєнтність у його застосуванні.

Особливий механізм дії Піаскледину 300, його 
висока дієвість, зручність застосування — 1 кап-
сула на добу — і добра переносимість дозволяють 
рекомендувати цей препарат для лікування ОА як 
ефективний засіб, що має симптом-модифікуючі та 
структурно-модифікуючі властивості. Ці дані під-
тверджені численними контрольованими досліджен-
нями. Піаскледин повністю відповідає сучасним 
вимогам, що висуваються до лікарських препаратів 
для лікування ОА.

Ñïèñîê ë³òåðàòóðè
1.  Алексеева Л.И., Чичасова Н.В., Кашеварова Н.Г. и др. 

Применение пиаскледина при остеоартрозе суставов 

кистей // Фарматека. — 2010. — № 10. — С. 48-55.

2.  Бадокин В.В. Пиаскледин — хондропротектив-

ный препарат с антицитокиновой активностью // 

Consilium Medicum. — 2007. — № 8. — С. 145-150.

3.  Бадокин В.В. Результаты многоцентрового иссле-

дования по оценке эффективности и переносимости 

Пиаскледина // Эффективная фармакотерапия. — 

2011. — № 39. — С. 6-12.

4.  Головач И.Ю. Остеоартрит: фундаментальные и 

прикладные аспекты этиопатогенеза заболевания. 

Ничего не стоит на месте // Укр. ревматол. жур-

нал. — 2014. — № 2(56). — С. 4-11.

5.  Коваленко В. М. Борткевич О.П. Остеоартроз. Прак-

тична настанова. — 3-тє вид., доп., зі змінами. — К.: 

Моріон, 2010. — 607 с.

6.  Хитров Н.А. Остеоартроз и остеоартрит — от но-

вых взглядов на патогенез к новому названию // Меди-

цинский совет. — 2013. — № 4. — С. 74-78.

7.  Чичасова Н.В., Алексеева Л.И., Бадокин В.В., Шо-

стак Н.А. Опыт применения неомыляемых соединений 

авокадо и бобов сои (пиаскледин) в лечении остео-

артроза различной локализации // РМЖ. — 2014. — 

Т. 22, № 7. — С. 524-531.

8.  Шуба Н.М., Воронова Т.Д., Тарасенко Т.М., Крило-

ва А.С. Нові аспекти патогенезу остеоартрозу та 

шляхи його корекції // Укр. мед. часопис. — 2012. — 

№ 2(88). — С. 113-119.

9.  Шумада И.В. Диагностика и лечение дегенеративно-

дистрофических поражений суставов. — К.: Здоров’я, 

1990. — 196 с.

10.  Arden N., Nevitt M.C. Osteoarthritis: epidemiology // Best 

Pract. Res. Clin. Rheumatol. — 2006. — Vol. 20(1). — 

P. 3-25.

11.  Berenbaum F. Osteoarthritis as an inflammatory disease 

(osteoarthritis is not osteoarthrosis!) // Osteoarthr. Carti-

lage. — 2013. — Vol. 21. — P. 16-21.

12.  Blotman F., Maheu E., Wulwic A. et al. Efficacy and safety 

of avocado/soybean unsaponifiables in the treatment osteo-

arthritis of the knee and hip // Rev. Rhum. (Engl. Ed). — 

1997. — Vol. 64. — P. 825-834. 

13.  Воumediene K., Felisaz P., Bogdanowicz P. et al. Avocado/

soybean unsopanifiable enhance the eхpression of trans-

forming growth 1, 2 in cultured articular chondrocytes // 

Arthritis Rheum. — 1999. — Vol. 42. — P.148-156.

14.  Bruyиre O., Cooper C., Pelletier J.-P. et al. An algorithm 

recommendation for the management of knee osteoarthritis 

in Europe and internationally: A report from a task force 

of the European Society for Clinical and Economic Aspects 

of Osteoporosis and Osteoarthritis (ESCEO) // Semin. Ar-

thritis. Rheum. — 2014. — Vol. 44(3). — P. 253-263.

15.  Christenen R., Barteles E.M., Astrup A. et al. Symptomatic 

efficacy of avocado/soybean unsaponifiables (ASU) in Os-

teoarthritis (OA) patients: a meta-analysis of randomized 

controlled trials // Osteoarthritis Cartilage. — 2008. — 

Vol.  6(2). — P. 339-408.

16.  Conrozier T., Lequesne M.G., Tron A.M. et. al. The effect 

of position on the radiographic joint space in osteoarthritis 

of the hip // Osteoarthritis Cartilage. — 1997. — Vol. 5. — 

P. 17-22.

17.  De Jong A., Plat J., Mensink R.P. Metabolic effects of 

plant sterols and stanols (review) // J. Nutr. Biochem. — 

2003. — Vol. 14. — Р. 362-369.

18. Henrotin Y.E., Labasse A.H., Jaspar J.M. et al. Effects of 

three avocado/soybean unsopanifiable miхtures on metal-

loproteinases, cytokines and prostaglandin E2 production 

Рисунок 4. Піаскледин вірогідно сповільнює 

прогресування остеоартрозу

Піаскледин 300

Плацебо
Р < 0,039

40

50

В
ід

со
то

к 
п

а
ц

іє
н

ті
в

50

40

30

20

10

0



Òîì 16, ¹1 • 2015 www.mif-ua.com 21

Ëåêö³ÿ / Lectures

by human articular chondrocytes // Clinical Rheum. — 

1998. — Vol. 17. — P. 31-39.

19.  Jordan K.M., Arden N.K., Doherty M. et al. EULAR re-

commendations 2003: an evidence based approach to the 

management of knee osteoarthritis: report or a task force 

of the standing committee for international clinical studies 

including therapeutic trials (ESCISIT) // Ann. Rheum. 

Diseases. — 2003. — Vol. 62. — P. 1145-1155.

20.  Lequesne M., Maheu E., Cadet C. et al. Structural effect 

of avocado/soybean unsopanifiables on joint space loss in 

osteoarthritis of hip // Arthritis Care Research. — 2002. — 

Vol. 47. — Р. 50-58.

21.  Loeser R.F., Goldrina S.R., Scanzello C.R. et al. Osteo-

arthritis: A Disease of the Joint as an Organ // Arthritis 

Rheum. — 2012. — Vol. 64(6). — P. 1697-1707. 

22.  Maheu E., Cadet C., Marty M. et. al. Randomised, 

controlled trial of avocado-soybean unsaponifiables 

(Piaskledine) effect on structure modification in hip os-

teoarthritis: the ERADIAS study // Ann. Rheum. Dis. — 

2014. — Vol. 73. — P. 376-384.

23.  Maheu E., Mazieres B., Valat J.-P. et al. Symptomatic ef-

ficacy of avocado/soybean unsaponifiables in the treatment 

of osteoarthritis of the knee and hip // Arthritis Rheum. — 

1998. — Vol. 41. — P. 81-91.

24.  McAlindon T.E., Bannuru R.R., Sullivan M.C. OARSI 

guidelines for the non-surgical management of knee os-

teoarthritis // Osteoarthritis and Cartilage. — 2014. — 

Vol. 22(3). — P. 363-388. 

25.  Ornetti P., Brandt K., Hellio Le Graverand M.P. et. al. 

OARSI-OMERACT definition of relevant radiological pro-

gression in hip/knee osteoarthritis // Osteoarthritis Carti-

lage. — 2009. — 17. — 856-63.

26.  Soeken K.L. CAM therapies for arthritis-related pain: the 

evidence from systemic reviews // Clin. J. Pain. — 2004. — 

Vol. 20. — Р. 13-18. 

27.  Zhang W., Nuki G., Moskowitz R.W. et al. OARSI re-

commendations for the management of hip and knee osteo-

arthritis: part III // Osteoarthritis Cartilage. — 2010. — 

Vol. 18(4). — P. 476-499.

Отримано 11.12.14 

Головач И.Ю.
Клиническая больница «Феофания» ГУД, 
г. Киев

РОЛЬ СИМПТОМ-МОДИФИЦИРУЮЩИХ 
И СТРУКТУРНО-МОДИФИЦИРУЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ 
В ТЕРАПИИ ОСТЕОАРТРИТА: МЕСТО НЕОМЫЛЯЕМЫХ 

ФИТОСТЕРОЛОВ

Резюме. Рассматриваются общие подходы к лечению остео-

артрита и основные группы препаратов, используемые в тера-

пии этого заболевания. Представлены последние рекоменда-

ции 2014 года относительно подходов к лечению пациентов с 

остеоартритом. Обсуждаются особенности симптом-модифи-

цирующих и структурно-модифицирующих лекарственных 

средств. К числу препаратов с хондропротективными и струк-

турно-модифицирующими свойствами относится Пиаскле-

дин 300, в состав которого входят неомыляемые соединения 

фитостеролов и жирных кислот. Пиаскледин представлен как 

антицитокиновый препарат, действие которого направлено на 

коррекцию ряда процессов, лежащих в основе нарушенного 

метаболизма хряща при остеоартите. Представлены результаты 

исследований структурно-модифицирующих и симптом-мо-

дифицирующих эффектов препарата.

Ключевые слова: остеоартрит, неомыляемые соединения 

фитостеролов и жирных кислот, Пиаскледин 300, лечение, 

цитокины, структурно-модифицирующий эффект, симптом-

модифицирующий эффект, рекомендации.

Golovach I.Yu.
Clinical Hospital «Feofaniya» of State Affairs Department, Kyiv, 
Ukraine

THE ROLE OF SYMPTOM-MODIFYING 
AND STRUCTURE-MODIFYING DRUGS IN THE TREATMENT 

OF OSTEOARTHRITIS: A PLACE OF PHYTOSTEROLS 
UNSAPONIFIABLES

Summary. The general approaches to the treatment of osteoar-

thritis and the main groups of drugs being used in the treatment of 

this disease are considered. The latest 2014 guidelines on the ap-

proaches to the treatment of osteoarthritis are presented. Features of 

symptom-modifying and structural-modifying drugs are discussed. 

Piascledine 300, containing avocado and soybeans unsaponifiables 

in the ratio 1 : 2, belongs to the drugs with chondroprotective and 

structure-modifying properties. Piascledine is described as anticyto-

kine agent, its action is directed at correcting a number of processes 

which underlie the impaired metabolism of cartilage in osteoarthri-

tis. The results of the studies on symptom-modifying and structure-

modifying effects of this drug are presented.

Key words: osteoarthritis, unsaponifiables compounds of phy-

tosterols and of fatty acids, Piascledine 300, treatment, cytokines, 

structure-modifying effect, symptom-modifying effect, guidelines.
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Вивчення наслідків лікування хворих із множинни-

ми діафізарними переломами довгих кісток кінцівок 

передбачає визначення його якості, ефективності, при-

пущених помилок на етапах лікування, ускладнень, що 

виникли в процесі лікування, запобігання їм та реабілі-

тацію. Ступінь анатомо-функціонального відновлення 

кінцівок визначався за формою кінцівки чи відсутністю 

деформації, її вираженістю, ступенем консолідації пе-

реломів, рухливості суглобів, опороздатності кінцівок, 

термінами лікування та непрацездатності потерпілих. 

Результати лікування розглянуто в найближчі терміни 

(до 1 року) після травми, а також у віддалені (від 1 до 12 

років) терміни.

Аналіз найближчих (до 1 року) результатів лікування у 

хворих розглянуто залежно від локалізації переломів і спо-

собів проведеного лікування. Порівняльний аналіз най-

ближчих результатів лікування при клінічному обстеженні 

хворих із множинними діафізарними переломами довгих 

кісток верхніх і нижніх кінцівок дозволив установити, що 

в усіх потерпілих, які лікувалися з використанням накіст-

кового та черезкісткового остеосинтезу, регенеративні 

процеси перебігали в оптимальний термін, про що свід-

чать дані рентгендосліджень. Нами не відзначено випадків 

уповільненого зрощення переломів, розвитку посттравма-

тичних контрактур у суглобах, м’язової гіпотрофії. Отже, 

застосування комбінованої тактики лікування, коли ви-

користовувалися обидва вищезгадані методи, дозволило 

одержати добрі анатомо-функціональні результати ліку-

вання хворих із множинними переломами. 

У групі хворих, які лікувалися з використанням тіль-

ки апаратів зовнішньої фіксації, у 25,3 % мале місце упо-

вільнене зрощення переломів, в 15,2 % діагностовані 

посттравматичні контрактури в колінному та ліктьовому 

суглобах, в 5,1 % відзначена м’язова гіпотрофія, в 7,6 % — 

утворення несправжніх суглобів.

Пояснення настільки істотних розбіжностей клініч-

ного перебігу і регенеративних процесів залежно від ме-

тоду оперативного лікування множинної травми отрима-

но нами при дослідженні змін імунного стану в динаміці 

травматичної хвороби в постраждалих виділених груп.

Установлено, що в першу добу після оперативного 

лікування в постраждалих обох груп стан імунітету харак-

теризувався підвищеною активністю системи фагоци-

тозу та розвитком імунодефіциту клітинного типу, ком-

пенсованого гуморальними факторами захисту. Ступінь 

вираженості імунодефіциту був вищим в потерпілих, які 

лікувалися за допомогою комбінованого остеосинтезу, 

що було пояснено нами великим обсягом оперативного 

втручання.

На 7-му добу після оперативного лікування в потерпі-

лих, які лікувалися цим методом, відзначалися активація 

лімфоїдної ланки та, відповідно, нормалізація показни-

ків Т-системи і лейко-Т-індексу, а також підвищення ак-

тивності гуморальних факторів, що в цілому оцінювалися 

нами як прогностично сприятливі щодо подальшого пе-

ребігу травматичної хвороби зміни системи імунітету.

Водночас у потерпілих, які лікувалися за допомогою 

апаратів зовнішньої фіксації, стан імунітету характеризу-

вався збереженням імунодефіціту, ступінь вираженості 

якого був вищим, ніж у першу добу. Збереження у цієї ка-

тегорії потерпілих імунодефіциту клітинного типу — три-

валий період, що обумовлений, на наш погляд, особли-
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востями оперативного лікування. Зокрема, остеосинтез 

апаратами зовнішньої фіксації однокісткових сегментів 

довгих кісток кінцівок, як правило, супроводжується за-

пальними процесами у м’язовій тканині та підшкірно-

жировій клітковині, що і сприяє розвитку вторинного 

імунодефіциту.

У період від 14-ї до 21-ї доби після оперативного 

втручання показники імунітету в потерпілих із комбіно-

ваним остеосинтезом характеризувалися нормальними 

значеннями лейкоцитів і лімфоцитів, Т-лімфоцитів і 

В-лімфоцитів, зменшенням ступеня сенсибілізації орга-

нізму потерпілих. При цьому відзначалася тенденція до 

активації гуморальних факторів захисту, що було обумов-

лено активними процесами антитілоутворення.

У потерпілих, які лікувалися за допомогою апаратів 

зовнішньої фіксації, лейкоцитоз і показники ступеня 

імунодефіциту лейко-Т-індексу досягали нормальних 

значень лише на 21-шу добу після оперативного ліку-

вання.

Таким чином, отримані результати клініко-лабора-

торних досліджень дозволили, з одного боку, оцінити 

ефективність використовуваних при множинних трав-

мах оперативних методів лікування, з іншого — вияви-

ти причини незадовільних наслідків при використанні 

тільки черезкісткового остеосинтезу апаратами зовніш-

ньої фіксації.

У віддалений термін (від 1 до 12 років) результати лі-

кування вивчено в 95,3 % пацієнтів. Результати лікування 

хворих із множинними переломами довгих кісток кінці-

вок вивчено залежно від локалізації переломів і способів 

проведеного лікування. 94,9 % потерпілих комбінований 

первинний остеосинтез двох і більше сегментів було зро-

блено у перші години після їх надходження до лікарні. 

У 5,1 % хворих хірургічне лікування за допомогою ком-

бінованого остеосинтезу здійснювалося в більш віддале-

ний термін у зв’язку з їх доставкою з інших лікувальних 

установ області. Загоєння ран первинним натягом у цих 

хворих настало в 90,8 % потерпілих, у той час як у групі 

хворих, які лікувалися за допомогою черезкісткового ос-

теосинтезу, — в 53,6 %. Цьому сприяло ретельне та тер-

мінове проведення первинної хірургічної обробки ран із 

наступним вакуумним їх дренуванням, антибіотикотера-

пія, ультразвукова кавітація ран. Первинному загоєнню 

ран сприяла вчасно почата корекція обмінних та імунних 

порушень за допомогою імуномодуляторів і препаратів, 

що нормалізують обмін речовин в організмі. Ускладне-

ний перебіг ран та їх загоєння вторинним натягом були 

пов’язані з масивною травмою м’яких тканин на значно-

му протязі (в основному гомілки), що спостерігалося в 

23,4 % хворих. Сприятливому перебігу ранового процесу 

сприяла також стабільна фіксація переломів. Загально-

зміцнювальне та фізіотерапевтичне лікування, що за-

стосовувалося усім хворим, також впливало на клінічний 

перебіг відкритих переломів довгих кісток кінцівок. У 

потерпілих, які отримали тяжку травму, спостерігалося 

виникнення на місцях значних забитих місць некрозу 

м’яких тканин. Різний його ступінь відмічали у 26,6 % по-

терпілих. Зрощення множинних діафізарних переломів 

довгих кісток верхніх і нижніх кінцівок у період до одного 

року в групі хворих, які лікувалися за допомогою комбі-

нованого остеосинтезу, настало в 94,3 % випадків, у той 

час як в іншій групі хворих з іншим методом лікування — 

черезкістковим остеосинтезом — лише у 20,3 %. Це по-

яснюється, на наш погляд, застосуванням комбінованих 

методів оперативного лікування з використанням як на-

кісткового, так і черезкісткового остеосинтезу переломів 

діафізів довгих кісток верхніх і нижніх кінцівок. 

Для ілюстрації наводимо клінічне спостереження.

Хворий У., 48 років, історія хвороби 465/646, надій-

шов в інститут після шахтної травми з закритими пере-

ломами обох стегнових кісток у середній третині зі зсу-

вом, травматичний шок III–IV ступеня. Після виведення 

потерпілого зі стану травматичного шоку та стабілізації 

гемодинамічних показників зроблений накістковий ос-

теосинтез переломів обох стегнових кісток пластинами 

АО з набору «Остеосинтез». У післяопераційному пері-

оді — без особливостей, рани загоїлись первинним на-

тягом. Через п’ять місяців із моменту травми переломи 

зрослись, а через шість місяців вилучені накісткові плас-

тини. Опороздатність нижніх кінцівок і функція суглобів 

відновлені повністю через вісім місяців. Хворий повер-

нувся до праці за фахом. 

Найбільш високий відсоток зрощень (96 %) у віддале-

ний термін (від 1 до 12 років) досягнуто після комбінова-

ного оперативного лікування постраждалих. Уповільнене 

зрощення множинних переломів довгих кісток кінцівок 

у 25,3 % випадків відзначено в хворих, які лікувалися ви-

нятково з використанням апаратів зовнішньої фіксації. 

Сприятливому зрощенню множинних переломів діафізів 

довгих кісток верхніх і нижніх кінцівок у 94,3 % випадків 

у період до одного року також сприяла комбінована так-

тика лікування.

Комбінована тактика оперативних втручань при мно-

жинних травмах опорно-рухового апарату полягала у ви-

користанні черезкісткового остеосинтезу двокісткових 

сегментів (передпліччя, гомілка) незалежно від характеру 

переломів, накісткового остеосинтезу закритих косих, 

поперечних, косопоперечних та осколкових переломів 

однокісткових сегментів (плече, стегно) або черезкіст-

кового їх остеосинтезу при наявності відкритих і багато-

осколкових переломів. У ранньому періоді травматичної 

хвороби усім потерпілим проводилася медикаментозна 

корекція виявлених обмінних та імунних порушень. 

Терміни зрощення множинних переломів довгих кіс-

ток кінцівок при комбінованому остеосинтезі становили 

в середньому від 4,3 до 5,4 місяця. Порівняльне вивчення 

найближчих наслідків лікування хворих із множинними 

діафізарними переломами довгих кісток верхніх та ниж-

ніх кінцівок, які лікувалися за допомогою черезкістково-

го остеосинтезу та комбінованого остеосинтезу, показало 

ефективність застосування комбінованого методу ліку-

вання цих переломів. 

Віддалені результати лікування множинних перело-

мів діафізів довгих кісток кінцівок вивчені в 100 % хворих 

у терміни від 1 до 12 років. 

Більшість потерпілих (87,9 %) було обстежено в перші 

чотири роки після травми. При оцінці результатів ліку-

вання множинних діафізарних переломів довгих кісток 
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кінцівок використовувалася трибальна система, в осно-

ву якої покладені анатомо-функціональні, рентгеноло-

гічні й експертно-трудові тести. До добрих результатів 

лікування віднесені хворі з цілком відновленою формою 

і функцією кінцівок, відсутністю гіпотрофії м’язів, на-

бряку, болісних відчуттів. Одночасно рентгенологічно 

визначалося зрощення переломів. Працездатність потер-

пілих була цілком відновлена.

Задовільним результатом лікування постраждалих 

ми вважали помірно виражене скривлення осі кінцівки, 

що істотно не позначається на їх функції, укорочення 

кінцівки до 2 см, невелика гіпотрофія м’язів, незначне 

обмеження рухів у суглобах, що не перевищує 10–15°. 

Хворі при цьому скаржилися на періодичні болі в ушко-

джених сегментах, що виникали після фізичного наван-

таження. Працездатність потерпілих так само не пору-

шувалася. 

До незадовільних наслідків лікування були віднесені 

випадки, коли спостерігалися хворі з вираженими дефор-

маціями кінцівок, укороченням більше ніж 3 см, стійким 

обмеженням рухів у суміжних суглобах, із вираженим 

больовим синдромом, різким обмеженням опори ниж-

ніх кінцівок, при неправильному зрощенні чи при від-

сутності консолідації переломів із повною чи частковою 

втратою працездатності.

Спеціальний метод дослідження, зокрема аналіз хро-

нометричної характеристики ходи, показав, що у хворих 

при наявності клініко-рентгенологічного видужування, 

відсутності скарг на болі та помірно вираженому обме-

женні рухів у суміжних суглобах, тобто у хворих, відне-

сених до груп із добрими та задовільними результатами, 

вироблявся більш раціональний тип ходи. У хворих, які 

отримали перелом обох нижніх кінцівок, сума опорного 

часу становила від 61,2 до 61,8 %, тобто вона була трохи 

знижена порівняно з нормою (65 %). Відповідно, відзна-

чалося незначне збільшення переносного часу від 38,2 

до 38,8 % при нормі 37 %. Фазова характеристика часу 

опори на різні відділи стоп у наших хворих була дуже 

варіабельна та залежала як від характеру компенсатор-

но-пристосувальних процесів, вироблених внаслідок 

перенесеної травми, так і від стану нервово-м’язового 

апарату кінцівок. Було можливим виділити два осно-

вних типи пересування, що характеризуються в одному 

випадку зменшенням часу перекату через носок обох ніг 

за рахунок збільшення часу опори на п’яту та всю стопу. 

В іншому випадку у хворих із переломами обох гомілок 

відзначалося збільшення часу опори на всю стопу од-

нієї кінцівки та зменшення цього часу другої кінцівки. 

До того ж зменшення часу перекату через носок у пер-

шому випадку було менш виражене, ніж у другому. Час 

опори на п’яту в другому випадку значно перевищував 

норму. Однак наявні зміни в різниці опори з огляду на 

симетричність ушкоджень впливали на ходу незначно. 

Остання залишалася ритмічною, коефіцієнт ритмічності 

знаходився в межах норми як при першому, так і при дру-

гому типі пересувань. Незадовільні клініко-рентгеноло-

гічні наслідки лікування, зокрема виражене обмеження 

рухів у суміжних суглобах, обумовили порушення ритму 

ходи — коефіцієнт ритмічності 0,79 при нормі 1,0. Опо-

рна функція кінцівки не була порушена, що пов’язано 

з ушкодженням обох нижніх кінцівок. Незалежно від 

клініко-рентгенологічного результату лікування хворих 

порушення кровообігу в кінцівках практично було від-

сутнє, що підтверджено даними осцилографії та шкірної 

термометрії. У двох хворих зниження осциляції судин 

нижніх кінцівок було пов’язане із супутнім захворю-

ванням — остеохондрозом поперекового відділу хребта, 

що супроводжується нейротрофічними розладами, про 

що свідчить виражене зниження збудливості нервових 

стовбурів нижніх кінцівок. Осциляція судин на тильній 

артерії стопи праворуч у два рази нижча порівняно з лі-

вою кінцівкою. Стан і ступінь відновних процесів у кіс-

тяковій мускулатурі та периферичній нервовій системі у 

хворих, які отримали множинну травму верхніх і нижніх 

кінцівок, свідчать про тривалість нормалізації функції 

нервово-м’язової системи практично у всіх хворих. На 

момент обстеження відзначалося помірне зниження біо-

електричної активності м’язів ушкодженої кінцівки в се-

редньому у півтора раза. 

Наслідки лікування множинних діафізарних перело-

мів довгих кісток верхніх і нижніх кінцівок залежно від їх 

локалізації наведені в табл. 1.

Локалізація 
ушкоджень

Комбінований остеосинтез Черезкістковий остеосинтез

Добрі, n (%)
Задовільні, 

n (%)
Незадовіль-

ні, n (%)
Добрі, n (%)

Задовільні, 
n (%)

Незадовіль-
ні, n (%)

Перело-
ми верхніх 
кінцівок

37 (26,4) 7 (26,9) – 19 (67,9) 5 (29,4) 2 (8,3)

Перело-
ми нижніх 
кінцівок

85 (60,7) 16 (61,5) 3 (37,5) 6 (21,4) 4 (23,5) 3 (125,5)

Перело-
ми верхніх 
і нижніх 
кінцівок

18 (12,9) 3 (11,5) 5 (62,5) 3 (10,7) 8 (47,1) 19 (79,2)

Усього 140 (100) 26 (100) 8 (100) 28 (100) 17 (100) 24 (100)

Таблиця 1. Наслідки лікування множинних діафізарних переломів довгих кісток верхніх і нижніх 

кінцівок залежно від локалізації ушкоджень
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Із даних табл. 1 видно, що добрі результати в групі хво-

рих, які лікувалися за допомогою комбінованого остео-

синтезу, досягнуті в 80,5 % (140) випадків, що у два рази пе-

ревищує такі результати в групі хворих, де черезкістковий 

остеосинтез був основним методом лікування (40,6 % — 

28). Незадовільні наслідки лікування в групі хворих, які 

лікувалися за допомогою комбінованого остеосинтезу, 

були знижені в 7,5 раза порівняно з групою хворих, де че-

резкістковий остеосинтез був основним методом лікуван-

ня, — відповідно 8 (4,6 %) і 24 (34,8 %). Аналіз наслідків лі-

кування множинних діафізарних переломів довгих кісток 

верхніх і нижніх кінцівок залежно від характеру переломів 

показав, що добрі результати в групі хворих, які лікувалися 

за допомогою комбінованого остеосинтезу, були досягнуті 

в 107 (76,4 %) потерпілих із закритими переломами, у 28 

(20,0 %) — із відкритими та у 5 (3,6 %) — при поєднанні в 

них відкритого та закритого переломів. У групі хворих, де 

черезкістковий остеосинтез був основним методом ліку-

вання, добрі результати досягнуті відповідно в 19 (27,6 %), 

6 (8,7 %), 3 (4,3 %) хворих. Задовільні результати як в одній 

(5 — 2,9 %), так і в іншій групі були встановлені нами в 5 

(7,2 %) хворих. Незадовільні наслідки спостерігалися в 2 

(1,1 %) потерпілих у групі хворих, які лікувалися за допо-

могою комбінованого остеосинтезу з наявністю відкритих 

переломів і поєднання відкритих і закритих переломів. У 

групі хворих, де черезкістковий остеосинтез був основним 

методом лікування, погані результати відзначені в 5 (7,2 %) 

хворих із відкритими переломами, у 3 (4,3 %) — із відкри-

тими та закритими переломами й в 1 (1,4 %) потерпілого 

із закритими переломами. Залежно від лінії зламу більш 

сприятливі (добрі) результати було досягнуто у хворих із 

косими та поперечними площинами: у групі хворих, які 

лікувалися за допомогою комбінованого остеосинтезу — 

у 123 (70,7 %) та в групі хворих, де черезкістковий остео-

синтез був основним методом лікування, — у 28 (40,6 %). 

Задовільні результати при цих лініях зламу в одній групі 

не відзначені, а в іншій вони становили 2,9 % (2 випадки). 

Незадовільні наслідки в обох цих групах не спостеріга-

лися при поперечних та косопоперечних переломах діа-

фізів довгих кісток кінцівок. При наявності в потерпілих 

осколкових та багатоосколкових переломів у групі хворих, 

які лікувалися за допомогою комбінованого остеосинтезу, 

добрі результати лікування досягнуто у 18 (10,3 %) хворих, 

задовільні — у 14 (8,0 %) і незадовільні — у 2 (1,1 %). У гру-

пі хворих, де черезкістковий остеосинтез був основним 

методом лікування при наявності таких саме ліній зламу, 

добрі результати лікування не отримані в жодного хворо-

го, задовільні — у 15 (21,7 %), незадовільні — у 9 (13,0 %) 

потерпілих. Нами вивчені наслідки лікування множинних 

діафізарних переломів довгих кісток верхніх і нижніх кін-

цівок залежно від рівня перелому. Найбільш сприятливі 

результати відзначені при наявності переломів на рівні 

верхньої та середньої третини діафізів довгих кісток кінці-

вок як в одній (156 — 89,7 %), так і в іншій (34 — 49,3 %) 

групі. Це пояснюється особливостями кровопостачання 

цих відділів діафізів довгих кісток кінцівок. Незадовільні 

результати лікування частіше відзначені при наявності у 

хворих переломів на рівні нижньої третини діафізів довгих 

кісток кінцівок: у групі хворих, які лікувалися за допомо-

гою комбінованого остеосинтезу — у 3 (1,7 %), у групі хво-

рих, де черезкістковий остеосинтез був основним методом 

лікування, — у 6 (8,7 %) потерпілих. Задовільні результати 

лікування мали незначну різницю між собою в обох групах 

(12 — 6,9 % і 5 — 7,2 %) і відповідали переломам діафізів 

довгих кісток кінцівок на рівні їх нижньої третини. 

Аналіз даних показав, що в групі хворих, які лікува-

лися за допомогою комбінованого остеосинтезу, засто-

сування цих способів лікування сприяло досягненню 

добрих результатів у 86,7 % (151) випадків, у той час як 

у групі хворих, де черезкістковий остеосинтез був осно-

вним методом лікування, комбінована тактика лікування 

не була використана. 

Як приклад застосування комбінованої тактики ліку-

вання наводимо клінічне спостереження.

Хворий Г. (основна група), 35 років, історія хвороби 

20112, надійшов в інститут із діагнозом «закритий пере-

лом лівої стегнової кістки в середній третині зі зсувом, 

відкритий осколковий перелом обох кісток правої гоміл-

ки в нижній третині зі зсувом. Травматичний шок III ст. 

Алкогольне сп’яніння». Травма шляхово-транспортна — 

був збитий автомобілем. Хворому проведені протишоко-

ві заходи. Після стабілізації вітальних функцій зроблений 

черезкістковий остеосинтез апаратом зовнішньої фіксації 

перелому правої великогомілкової кістки та виконаний 

накістковий остеосинтез перелому лівої стегнової кістки 

пластиною АО з набору «Остеосинтез». Післяопераційний 

період перебігав без ускладнень. Імунологічні та біохімічні 

показники нормалізувалися до кінця другого тижня після 

операції. Рани загоїлись первинним натягом. Шви зняті 

через 12 днів. Хворий виписаний на амбулаторне ліку-

вання. Через чотири місяці з моменту травми зроблений 

демонтаж апарата зовнішньої фіксації з правої гомілки, а 

через шість місяців вилучена накісткова пластина з лівої 

стегнової кістки. Рухи в суглобах нижніх кінцівок віднов-

лені повністю. Тимчасової втрати працездатності вдалося 

уникнути. Хворий повернувся до своєї роботи.

Задовільні (14 — 8,1 %) і незадовільні (9 — 5,2 %) 

наслідки лікування в групі хворих комбінованого ос-

теосинтезу були обумовлені переважно застосуванням 

черезкісткового остеосинтезу відкритих та багатооскол-

кових переломів діафізів довгих кісток однокісткових 

сегментів верхніх і нижніх кінцівок (12 — 6,9 %). У групі 

хворих, де черезкістковий остеосинтез був основним ме-

тодом лікування, оперативне втручання здійснювалося 

за допомогою використання апаратів зовнішньої фік-

сації спицестрижневого типу при усіх поєднаннях мно-

жинних діафізарних переломів довгих кісток кінцівок. 

До того ж як добрі, так і задовільні результати лікування 

спостерігалися в 37,7 % (26) випадків, незадовільні — у 

24,6 % (17). 

Наведені дані про наслідки лікування хворих із мно-

жинними діафізарними переломами довгих кісток верх-

ніх і нижніх кінцівок свідчать про те, що, незважаючи на 

тяжкий стан потерпілих, застосування комбінованого ме-

тоду лікування (106 — 60,8 %) у більшості випадків (97 — 

91,5 %) забезпечило досягнення позитивних результатів. 

Застосування комбінованого остеосинтезу, призначення 

медикаментозної терапії, спрямованої на корекцію об-
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мінних та імунних розладів у потерпілих із множинними 

діафізарними переломами довгих кісток кінцівок, сприя-

ли відновленню не тільки втраченої функції кінцівок, але 

і всього організму хворого в цілому. Досягненню пози-

тивних наслідків лікування множинних діафізарних пе-

реломів довгих кісток кінцівок також сприяли проведені 

нами заходи щодо зниження числа помилок та усклад-

нень. Розгляду цього питання буде присвячена наступна 

лекція.
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ПОСЛЕДСТВИЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
С МНОЖЕСТВЕННЫМИ ДИАФИЗАРНЫМИ 

ПЕРЕЛОМАМИ ДЛИННЫХ КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ

Резюме. Изучение последствий лечения больных с множе-

ственными диафизарными переломами длинных костей конеч-

ностей предусматривает определение его качества, эффектив-

ности, допущенных ошибок на этапах лечения, осложнений, 

которые возникли в процессе лечения, их предупреждение и реа-

билитацию. Степень анатомо-функционального восстановления 

конечностей определялась по форме конечности или отсутствию 

деформации, ее выраженности, степени консолидации пере-

ломов, подвижности суставов, опороспособности конечностей, 

срокам лечения и нетрудоспособности потерпевших. Результаты 

лечения рассмотрены в ближайшие сроки (до 1 года) после трав-

мы, а также в отдаленные (от 1 до 12 лет) сроки.

Krivenko S.M.
Department of Traumatology, Orthopedics and Emergency 
Surgery of Research Institute of Postgraduate Education of 
Donetsk National Medical University named after M. Horkyi, 
Donetsk, Ukraine

CONSEQUENCES OF TREATING PATIENTS WITH MULTIPLE 
DIAPHYSEAL FRACTURES OF THE LONG BONES OF THE 

EXTREMITIES (CLINICAL LECTURE)

Summary. Studying the consequences of treating patients with mul-

tiple diaphyseal fractures of the long bones of the extremities involves 

determining its quality, efficiency, errors at the stages of treatment, 

complications arising during treatment, their prevention and rehabilita-

tion. The degree of anatomical and functional recovery of the extremi-

ties was determined by the shape of limbs or absence of deformation, 

its severity, degree of fracture union, joint mobility, support ability of 

the extremities, terms of treatment and disability of victims. Treatment 

outcomes are considered in the short term (1 year) after injury, as well as 

in the long term (from 1 to 12 years).
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Заболевания вен — одна из самых распространенных 

патологий во всем мире. Если в прошлом столетии ука-

зывалось, что различными расстройствами венозного 

кровообращения страдает 15–20 % населения Земли, то 

данные эпидемиологического исследования последних 

лет приводят цифру 30–60 %. Возможно, причина роста 

заболеваемости связана с постоянным действием тех фак-

торов риска, которые стали проявляться в последние де-

сятилетия: гиподинамия (малоподвижный образ жизни, 

работа, вынуждающая длительно находиться в неподвиж-

ном положении сидя или стоя, снижение повседневной 

физической активности), изменение характера питания 

с ограничением употребления свежих овощей и фруктов 

(источников клетчатки), следствием чего являются частые 

запоры, широкое распространение гормональных пре-

паратов (комбинированных оральных контрацептивов), 

используемых как с целью планирования семьи, так и в 

качестве заместительной терапии в климактерическом пе-

риоде [1]. Все это создает преморбидный фон у, казалось 

бы, здоровых и относительно молодых людей, оставаясь 

в тени основного заболевания, что вызывает затруднение 

медицинских специалистов различных профилей в каче-

ственном лечении последнего [2].

Очень часто врач-травматолог в своей практике 

устанавливает характер и степень повреждения сег-

мента вследствие заболевания или травмы, проводит 

специализированное лечение, не уделяя должного 

внимания состоянию венозной системы поврежден-

ной конечности, что снижает эффективность лечения, 

не устраняет всех жалоб пациента. Так, при травмах 

любой природы (высоко- или низкоэнергетической) в 

поврежденной конечности развивается острая веноз-

ная и лимфатическая недостаточность, нарушение ми-

кроциркуляции, что приводит к ее отеку. Последний 

развивается как вследствие прямого действия повреж-

дающего фактора и нарушения целостности сосудов 

и капилляров, так и посредством запуска патогенети-

ческих звеньев, приводящих в действие гидростатиче-

ский и мембраногенный механизм его образования [3].

При гидростатическом отеке повышается давление 

крови в капилляре при местном или общем венозном 

застое: тканевая жидкость не только не может посту-

пать в капилляр, но наоборот, повышенный градиент 

давления обеспечивает фильтрацию жидкой части 

крови за пределы неизмененной сосудистой стенки. 

Отек мембран возникает при нормальном гидроста-

тическом давлении в капилляре, но при повышении 

проницаемости его стенки [4]. Гистамин, а также дру-

гие медиаторы воспаления, выделяющиеся в ответ на 

альтерацию, вызывают повышение проницаемости ба-

зальной мембраны микрососудов, запускают реакцию 

окисления целого ряда веществ, вызывают боль. Из-за 

разрушения эндотелия венозных сосудов и капилляров 

различного калибра, а также защитной реакции орга-

низма в виде повышения агрегации крови создаются 

благоприятные условия для развития острых флебо-

тромбозов с развитием венозной недостаточности раз-

личной степени тяжести [5]. Прослеживается прямая 

корреляция между силой травмирующего фактора и 

выраженностью венозной недостаточности в конечно-

сти. Так, при ушибах мягких тканей без повреждения 
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костной структуры имеют место незначительные со-

судистые расстройства, тогда как при высокоэнергети-

ческой травме, в том числе огнестрельной, развивается 

тяжелая венозная недостаточность.

Все эти изменения определяют клиническую картину 

заболевания. Больные отмечают, что за несколько часов 

пострадавшая конечность существенно увеличивается в 

объеме из-за отека, чем контралатеральная. В первые дни 

он носит нарастающий характер, сопровождаясь распи-

рающими болями в конечности. Сосудистые нарушения 

нарастают в первые несколько суток, а на 5–6-й день 

приводят к максимальному отеку. Из-за усиления веноз-

ного рисунка на стороне поражения конечность визуаль-

но выглядит синюшной, при пальпации определяются 

пастозность и болезненность. В этот период на поражен-

ной конечности могут появляться фликтены — эпидер-

мальные пузыри, что приводит к дополнительному риску 

возникновения инфекционных осложнений [6].

Знание всех звеньев в цепи патологических измене-

ний, вызывающих венозную недостаточность, позво-

лило в последние десятилетия разработать и внедрить в 

клиническую практику новое поколение флеботропных 

препаратов, обладающих поливалентным механизмом 

действия, эффективно воздействующих на этиологию, 

патогенез и симптомокомплекс заболевания. На сего-

дняшний день спектр этих средств достаточно широк, 

поэтому выбор препарата должен быть хорошо аргумен-

тирован. Все эти средства, назначаемые, как правило, 

парентерально в виде местной аппликационной тера-

пии или перорально, зарекомендовали себя как высо-

кодейственные, имеющие, помимо венотонического и 

капилляротонического, отчетливый антиагрегантный, 

антиоксидантный, мембраностабилизирующий, анти-

экссудативный, гемостатический эффекты. В случае 

открытых повреждений мягких тканей, в том числе ог-

нестрельных, применение местных форм флеботроп-

ных препаратов в виде гелей и мазей нецелесообразно, и 

предпочтение отдается пероральным формам [7, 8].

При выборе флеботропного препарата всегда следует 

учитывать несколько факторов: он должен обладать поли-

валентным механизмом действия, необходимо учитывать 

дозировку или концентрацию действующего вещества и 

уметь правильно назначить оптимальную терапевтиче-

скую дозу, обеспечивающую адекватный венотонический 

и ангиопротективный эффект. Одним из активных дей-

ствующих веществ является троксерутин (Troxerutinum).

Троксерутин — антагонист вазодилатационных эф-

фектов гистамина, брадикинина и ацетилхолина. Дей-

ствует противовоспалительно на перивенозную ткань. 

Стабилизирует стенки капилляров и проявляет уме-

ренное антиагрегантное действие. Троксерутин нака-

пливается избирательно в эндотелиальном слое венул, 

глубоко проникает в субэндотелиальный слой венозной 

стенки, причем его концентрация оказывается выше, 

чем в других тканях. Препарат предотвращает повреж-

дение клеточных мембран, вызванное окислением. 

Антиоксидантный эффект проявляется в снижении и 

устранении окислительных свойств кислорода, ингиби-

ровании липидной пероксидации, защите сосудистого 

эндотелия от окислительного действия гидроксильных 

радикалов. Цитопротекторное влияние проявляется 

в ингибировании активации и адгезии нейтрофилов, 

снижении агрегации эритроцитов и повышении устой-

чивости эритроцитов к деформации, снижении высво-

бождения медиаторов воспаления. Троксерутин повы-

шает венозно-артериальный рефлюкс, удлиняет время 

повторного венозного наполнения, улучшает микро-

циркуляцию и микрососудистую перфузию. 

Действие Троксерутина направлено на уменьшение 

отека, боли, улучшение трофики и устранение различ-

ных патологических нарушений, связанных с венозной 

недостаточностью или нарушением оттока лимфати-

ческой жидкости [9]. По степени противоотечного эф-

фекта он превосходит другие флеботропные препараты 

и входит в число препаратов первой линии для лечения 

венозной и лимфатической недостаточности [10]. При 

приеме внутрь препарат быстро всасывается, достигая 

максимального эффекта через 2–8 часов. Снижение 

плазменной концентрации — биоэкспоненциальное. 

Сначала плазменная концентрация снижается про-

грессивно в пределах 40 ч, после чего снижается очень 

медленно. Связывается с белками плазмы крови около 

27–29 %. Метаболизируется путем глюкуронизации. В 

течение 24 ч основная часть (до 70 %) выводится с жел-

чью, а незначительная (25 %) — с мочой [11]. 

Троксерутин используется в флеботропных пре-

паратах с поливалентным действием — одним из них 

является Флеботон® (Phleboton) компании Sopharma. 

Флеботон выпускается в двух формах: капсулы для пе-

рорального приема внутрь (троксерутин 300 мг) и в виде 

геля (троксерутин 2%). Основными показаниями для 

назначения Флеботона являются: предварикозный и 

варикозный синдром, варикозные язвы, поверхност-

ный тромбофлебит, флебит и постфлебитные состоя-

ния, хроническая венозная недостаточность, геморрои-

дальная болезнь, диабетическая ретинопатия (в составе 

комплексной терапии), отеки и боль при травмах и ва-

рикозных венах, варикозный дерматит, комбинирован-

ное лечение контузий, растяжений, вывихов (Флеботон 

капсулы), симптомов мышечных крампи (судорожная 

скованность икроножных мышц) (Флеботон гель). 

Несмотря на то, что современные флеботропные пре-

параты воздействуют на различные звенья патогенеза 

трофических расстройств при хронической венозной ги-

пертензии, тяжесть нарушений венозного оттока настоя-

тельно диктует необходимость включения в состав ком-

плексной терапии лекарственных средств других групп 

[12]. В лечебный комплекс, как правило, входят анти-

агреганты, противовоспалительные препараты, анти-

гистаминные средства, антибактериальные препараты, 

препараты для местного лечения трофических язв. Также 

целесообразно назначение желчегонных и мочегонных 

средств для ускорения выведения препарата из организма.

Цель исследования: изучить клиническую эф-

фективность перорального (капсулы) применения 

препарата Флеботон® (Sopharma) в лечении веноз-

ной недостаточности, вызванной травматическими 

факторами.



Òîì 16, ¹1 • 2015 www.mif-ua.com 31

Ëåêö³ÿ / Lectures

Ìàòåðèàëû è ìåòîäû
За период с апреля 2014 по февраль 2015 года было 

проведено оперативное лечение 40 пациентов с закры-

тыми травматическими переломами бедренной кости и 

40 пациентов с огнестрельными переломами бедренной 

кости. Мужчин было 57 (71,3 %), женщин — 23 (28,7 %). 

Возраст пациентов колебался от 22 до 76 лет. Основным 

методом обследования больных был антропометриче-

ский — измерение окружности симметричных сегмен-

тов поврежденной конечности сантиметровой лентой.

Пациенты были разделены на две группы согласно но-

зологии: с травматическими переломами бедренной кости 

и огнестрельными. Каждая группа методом случайной вы-

борки разделена на две изначально равнозначные подгруп-

пы. В первой (n = 20) в лекарственной послеоперационной 

терапии назначался препарат Флеботон (перорально в кап-

сулах). Во второй, контрольной подгруппе (n = 20) терапия 

венозной недостаточности отсутствовала (табл. 1).

Пациенты обеих групп перорально принимали 

600 мг Флеботона (по 300 мг 2 раза в день). В контроль-

ных подгруппах прием препарата отсутствовал. Резуль-

таты оценивались через сутки, на 7, 14 и 21-е сутки. Кри-

териями служили объективные и субъективные методы 

исследования. К объективным методам отнесли: антро-

пометрический — измерение окружности симметрич-

ных участков голени поврежденной конечности санти-

метровой лентой. В качестве субъективных критериев 

учитывались: наличие и выраженность реакции кожных 

покровов и мягких тканей на проводимое лечение, субъ-

ективная оценка переносимости лечения, динамика бо-

левого синдрома, оценка больными улучшения функции 

конечности и длительность достигнутого эффекта. 

Ðåçóëüòàòû è èõ îáñóæäåíèå
Проведенная медикаментозная терапия в боль-

шинстве случаев оказала положительное воздействие 

на течение заболевания. Под влиянием лекарственно-

го комплекса мероприятий существенно уменьшился 

отек нижних конечностей. На рис. 1 продемонстриро-

вана устойчивая тенденция к уменьшению окружности 

голени у пациентов в ходе консервативного лечения. 

Однако в группе больных, принимавших Флеботон, 

эта динамика выражена в большей степени (рис. 1).

В группе пациентов с огнестрельными поврежде-

ниями бедренной кости динамика уменьшения отека 

была несколько менее выражена, что мы связываем с 

большей травматизацией мягких тканей бедра, в том 

числе и венозно-сосудистого русла (рис. 2). 

Так, к окончанию курса медикаментозной терапии 

окружность голени уменьшилась в среднем на 40,6 мм 

в группе с травматическим переломом бедренной ко-

сти и на 38,7 мм — в группе с огнестрельными пере-

ломами бедра (рис. 3).

Основной задачей флеботропного лечения явилось 

первичное заживление послеоперационной раны, эпите-

лизация фликтен или уменьшение их площади, что было 

достигнуто у 38 из 40 пациентов, принимавших Флеботон.

В двух случаях мы наблюдали осложнения. У одного 

пациента с огнестрельным ранением бедренной кости 

рана инфицировалась, развилось септическое состоя-

ние, после чего по жизненным показаниям была выпол-

нена высокая ампутация бедра; во втором случае, при 

травматическом переломе бедренной кости у больной 

возник острый илеофеморальный тромбоз, и больная 

была переведена в отделение сосудистой хирургии.

Доза и длительность приема препарата Флебо-

тон зависят от степени выраженности венозной не-

достаточности. Однако, с нашей точки зрения, более 

эффективной является следующая схема применения 

Флеботона: 600 мг внутрь 2 раза/сутки 14 дней, затем 

по 300 мг 1 раз/сутки до полного купирования симпто-

мов венозной недостаточности.

Важным этапом исследования является оценка без-

опасности Флеботона. У 39 (97,5 %) больных отмечалась 

Пол

Травма
Огнестрельное 

ранение

Фле-
ботон

Кон-
трольная

Фле-
ботон

Кон-
трольная

Мужчины 12 10 17 18

Женщины 8 10 3 2

Всего 40 40

Таблица 1. Распределение больных по полу 

в исследуемых группах

Рисунок 1. Динамика уменьшения отека 

у больных с травматическим переломом 

бедренной кости и в контрольной группе
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Рисунок 2. Динамика уменьшения отека 

у больных с огнестрельными переломами 

бедренной кости и в контрольной группе
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хорошая и отличная переносимость препарата. У 1 (2,5 %) 

исследуемого выявилась реакция в виде головной боли и 

головокружения. В данном случае побочный эффект был 

не ярко выражен и не требовал отмены препарата. 

Âûâîäû
Результаты исследования свидетельствуют о высо-

кой клинической эффективности препарата Флебо-

тон в лечении венозной недостаточности травмати-

ческой этиологии, в частности, в послеоперационном 

периоде. При оценке безопасности Флеботона у боль-

шинства пациентов отмечена отличная или хорошая 

переносимость препарата, а имевшиеся побочные 

эффекты не вызывали опасений для качества жизни 

пациента и не требовали отмены препарата. Таким 

образом, препарат Флеботон, обладая поливалент-

ным механизмом действия, может использоваться как 

базовый препарат при лечении венозной недостаточ-

ности любой этиологии.

Ñïèñîê ëèòåðàòóðû
1.  Багдасарян А.Г. Современные аспекты амбулаторного 

лечения тяжелых форм хронической венозной недоста-

точности // Лечащий врач. — 2011. — № 10. — С. 2-4.

2.  Савельев В.С., Гологорский В.А., Кириенко А.И. Фле-

бология: Руководство для врачей / Под ред. В.С. Саве-

льева. — М.: Медицина, 2001. — 641 с. 

3.  Бауэрзакс Ж., Флеминг И., Буссе Р. Патофизиология 

хронической венозной недостаточности // Флеболим-

фология. — 1998. — № 7. — С. 1-7.

4.  Безюк Н.Н. Хроническая венозная недостаточ-

ность нижних конечностей в практике терапевта // 

Здоров’я України. — 2003. — № 70.

5.  Чазов Е.И., Беленков Ю.Н., Борисова Е.О. и др. Ра-

циональная фармакотерапия сердечно-сосудистых за-

болеваний: Рук. для практикующих врачей / Под общ. 

ред. Е.И. Чазова, Ю.Н. Беленкова. — М.: Литтерра, 

2004. — 972 с.

6.  Савельева В.С. Флебология. Руководство для вра-

чей. — М.: Медицина, 2001.

7.  Лесиовская Е.Е. Ангиопротекторы: краткая фар-

макологическая характеристика / Е.Е. Лесиовская, 

Е.Б. Дрожжина, А.С. Пивоварова // Амбулаторная 

хирургия. — 2001. — № 3. — С. 31-35. 

8.  Стойко Ю.М., Ермаков Н.А., Шайдаков Е.В. Кон-

сервативная терапия хронической венозной не-

достаточности нижних конечностей в стадии 

трофических расстройств (клинические и фарма-

коэкономические аспекты) // Флеболимфология. — 

2003. — № 19.

9.  Компендиум 2013 — лекарственные препараты / Под 

ред. В.Н. Коваленко. — К.: Морион, 2013. — 2360 с.

10.  Сергеев А.В. Особенности исследования качества 

жизни у пациентов с заболеваниями венозной системы 

нижних конечностей / А.В. Сергеев // Флебология. — 

2009. — № 2. — С. 27-31.

11.  Государственный реестр лекарственных средств. 

Официальное издание: В 2 т. — М.: Медицинский со-

вет, 2009. — Т. 2, ч. 1. — 568 с.; ч. 2. —560 с.

12.  Богачев В.Ю. Хроническая венозная недостаточность 

нижних конечностей: современные принципы лече-

ния // Consilium Medicum. — 2000. — Т. 5, № 5.

13.  Брежневская мазь / Лекарська правда. — 2012, 28 но-

ября.

Получено 05.01.15 

Рисунок 3. Динамика уменьшения 

отека у больных с травматическими и 

огнестрельными переломами бедренной кости
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ФЛЕБОТОН ЯК БАЗОВИЙ ПРЕПАРАТ У ЛІКУВАННІ 
ВЕНОЗНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ТРАВМАТОЛОГІЧНІЙ 

ПРАКТИЦІ

Резюме. Узагальнено досвід лікування 80 пацієнтів із веноз-

ною та лімфатичною недостатністю при переломах стегнової 

кістки вогнепального і травматичного генезу. На підставі цього 

розглянуто механізм дії полівалентних флеботропних препара-

тів, зокрема препарату Флеботон Sopharma. За допомогою клі-

нічної оцінки показана ефективність використання препарату 

Флеботон у лікуванні судинної недостатності у пошкодженій 

кінцівці у післяопераційних хворих, його добра переносимість.

Ключові слова: Флеботон, венозна недостатність, посттрав-

матичні набряки.

Lobanov H.V., Solonitsyn Ye.A., Zhukov Yu.B., Borovoi I.S.
Donetsk National Medical University named after M. Horkyi, 
Krasnyi Liman, Ukraine

PHLEBOTON AS A BASIC DRUG 
IN THE TREATMENT OF VENOUS INSUFFICIENCY 

IN THE TRAUMA PRACTICE

Summary. The article generalized the experience in treating 80 

patients with venous and lymphatic insufficiency in femoral gunshot 

and traumatic fractures. Based on this, the mechanism of action of 

polyvalent phlebotropic drugs, in particular Phleboton Sopharma, 

has been considered. Using clinical evaluation, the effectiveness of 

Phleboton in the treatment of vascular insufficiency in the injured 

limb in postoperative patients has been shown, as well as its good 

tolerability.

Key words: Phleboton, venous insufficiency, posttraumatic 

edema.
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У літературі зустрічається багато публікацій з при-

воду того, що інтенсивний страх та стрес пригнічують 

відчуття болю. У тварин і людей цей природний при-

стосувальний ефект визначають як стресіндуковану 

аналгезію [1]. Він є необхідним захисним механіз-

мом, що допомагає утримувати максимальну актив-

ність під час різноманітних ситуацій, що пов’язані з 

пошкодженням та є потенційно небезпечними для 

життя. Водночас відомо, що зі стресом асоціюєть-

ся розвиток багатьох хронічних больових синдромів 

[2]. На тваринних моделях продемонстровано, що дія 

багатьох стресорних факторів, як фізичних (напри-

клад, повторні пошкодження), так і соціальних (по-

ведінкові впливи в колективі), продукує гіпералгезію 

[3]. У той час як механізми стресіндукованої аналгезії 

добре відомі й пояснені, стресіндукована гіпералге-

зія лише останнім часом є предметом наукових до-

сліджень. Наші попередні дослідження [4] показали, 

що множинна скелетна травма, повторні оперативні 

втручання та неадекватне знеболювання пацієнтів 

із множинними пошкодженнями є найбільш визна-

чальними факторами ризику розвитку больового 

синдрому високої інтенсивності в післяопераційному 

періоді. Метою нашого дослідження було визначення 

впливу травми та повторних оперативних утручань на 

розвиток гіпералгезії та інтенсивність післяоперацій-

ного больового синдрому в пацієнтів із множинною 

скелетною травмою.

Ìàòåð³àëè ³ ìåòîäè
У проспективне обсерваційне дослідження увійшли 

92 пацієнти з множинною скелетною травмою, яким про-

водились оперативні втручання з метою стабілізації пере-

ломів кісток нижніх кінцівок методом інтрамедулярного 

остеосинтезу. Із них у 38 пацієнтів уже були оперативні 

втручання з приводу даного епізоду травми на інших 

сегментах скелета (1-ша група); у 30 пацієнтів операція 

інтрамедулярного остеосинтезу була першим та єдиним 

оперативним утручанням із приводу даного епізоду трав-

ми (2-га група); ще 24 пацієнти було включено до конт-

рольної, 3-ї групи: їм виконували оперативні втручання 

з приводу видалення інтрамедулярних фіксаторів у відда-

леному (11–32 місяці) післятравматичному періоді.

Оцінку больового синдрому проводили за візу-

альною аналоговою шкалою (ВАШ) у спокої та при 

УДК 616-089.168.1-009.7:616-001

КУЧИН Ю.Л.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

ÑÒÐÅÑ²ÍÄÓÊÎÂÀÍÀ Ã²ÏÅÐÀËÃÅÇ²ß Â ÏÀÖ²ªÍÒ²Â 
²Ç ÏÎªÄÍÀÍÎÞ É ÌÍÎÆÈÍÍÎÞ ÒÐÀÂÌÎÞ

Резюме. Метою дослідження було визначення впливу травми та повторних оперативних утручань на розви-
ток гіпералгезії та інтенсивність післяопераційного больового синдрому в пацієнтів із множинною скелет-
ною травмою. Матеріали і методи. 92 пацієнтам із множинною скелетною травмою проводили травмато-
логічні оперативні втручання. Пацієнтів розділили на групи залежно від кількості та повторності оперативних 
утручань. Оцінку болю проводили за візуальною аналоговою шкалою. Для визначення механічного порогу 
болю використовували набір із 10 каліброваних монофіламентів фон Фрея. Для виявлення різниці між гру-
пами використовували критерій Манна — Уїтні та подвійний критерій Фішера. Результати. Вірогідно інтен-
сивнішим больовий синдром був у групі повторних оперативних утручань. Різниця у потребі в екстреному 
знеболюванні була також вірогідною (р < 0,01). Сила тиску монофіламентами фон Фрея, що спричиняв бо-
льові відчуття на передпліччі в 1-шу добу, вірогідно різнилася між групами дослідження. Больовий синдром у 
післяопераційному періоді був більш вираженим у пацієнтів у гострому періоді травми порівняно з хворими, 
яким проводили планові оперативні втручання з приводу видалення металоконструкцій. Висновки. У паці-
єнтів із множинною скелетною травмою після повторних оперативних утручань післяопераційний больовий 
синдром має більшу інтенсивність. Причиною цього є розвиток стресіндукованої гіпералгезії. Адекватне 
знеболювання в періопераційному періоді покращує результати лікування пацієнтів із поєднаною та мно-
жинною травмою.
Ключові слова: поєднана травма, періопераційне знеболювання, післяопераційний біль, стресіндукована 
гіпералгезія.

Адреса для листування з автором:
Кучин Юрій Леонідович 

E-mail: kuchyn2@gmail.com

© Кучин Ю.Л., 2015

© «Травма», 2015

© Заславський О.Ю., 2015



Òîì 16, ¹1 • 2015Òðàâìà,   ISSN 1608-170634

Îðèã³íàëüí³ äîñë³äæåííÿ / Original Researches

активних рухах прооперованою кінцівкою. Також 

оцінювали частоту потреби в додатковому знеболю-

ванні в післяопераційному періоді. Для визначення 

механічного порогу болю використовували набір із 10 

каліброваних монофіламентів фон Фрея: здійснювали 

тиск на шкіру зі зростаючою силою від 4 г (39,216 мН) 

до 300 г (2941,176 мН) (Touch-Test Sensory Evaluator, 

North Coast Medical Inc., США). Досліджуваного про-

сили закрити очі та притискали монофіламент до по-

верхні шкіри під кутом 90°, доки останній не зігнеться, 

на 1–1,5 с. Монофіламенти використовували в зрос-

таючому порядку. Між дослідженнями витримували 

інтервал у 10 с. Механічний больовий поріг визначали 

як найменшу силу тиску, що сприймалася досліджу-

ваним як больове відчуття. Визначення механічного 

больового порогу проводили на двох ділянках — пе-

редній поверхні передпліччя неушкодженої руки та на 

сегменті, де проводилось оперативне втручання. Усі 

дані збирали в 1-шу, на 3-тю й 5-ту післяопераційну 

добу.

Аналіз отриманих даних проводили в Statistica 8.0. 

Для виявлення різниці між групами використовували 

критерій Манна — Уїтні та подвійний критерій Фішера 

(результат вважали вірогідним за вірогідності помилки 

1-го типу менше ніж 5 %; p < 0,05).

Ðåçóëüòàòè é äèñêóñ³ÿ
Пацієнти в групах дослідження були зіставні за ві-

ком, статтю та тяжкістю пошкоджень (1-ша й 2-га гру-

пи). Анестезіологічне забезпечення: спінальна (або 

спінально-епідуральна) анестезія в 32 пацієнтів (84 %) 

у 1-й групі, 24 пацієнтів (80 %) у 2-й групі та 17 пацієн-

тів (70 %) у 3-й групі (р > 0,05 при порівнянні між гру-

пами дослідження та з контрольною групою); блокади 

периферичних нервів у 4 пацієнтів (10,5 %) у 1-й групі, 

5 пацієнтів (17 %) у 2-й групі та 7 пацієнтів (30 %) у 3-й 

групі (р > 0,05 при порівнянні між групами досліджен-

ня, p < 0,05 при порівнянні 1-ї та 2-ї груп дослідження 

з контрольною); загальна анестезія в 2 пацієнтів (5 %) у 

1-й групі, в 1 пацієнта (5 %) у 2-й групі та в жодного па-

цієнта 3-ї групи (р > 0,05 при порівнянні між групами 

дослідження та з контрольною групою). У післяопера-

ційному періоді в частини пацієнтів використовували 

методи подовженої регіонарної анестезії (епідуральна 

або подовжена блокада периферичних нервів): в 11 па-

цієнтів (30 %) 1-ї групи, 10 пацієнтів (35 %) 2-ї групи 

та 3 пацієнтів (10 %) 3-ї групи (р > 0,05 при порівнянні 

між групами дослідження; p < 0,05 при порівнянні 1-ї 

та 2-ї груп дослідження з контрольною).

Отже, анестезіологічне забезпечення не мало від-

мінностей між групами дослідження. У контрольній 

групі в більшої частини пацієнтів використовували 

блокади периферичних нервів, що пов’язане з більш 

сприятливими технічними умовами в цих пацієнтів. 

У пацієнтів контрольної групи порівняно з 1-ю й 2-ю 

групами рідше використовували методи подовженої 

регіонарної аналгезії відповідно до локальних прото-

колів та у зв’язку з прагненням до скорочення терміну 

госпіталізації.

Середні значення інтенсивності больового синдро-

му в спокої на 1-шу та 3-тю добу: у 1-й групі 3 ± 2 бали 

за ВАШ, у 2-й та 3-й групах — 2 ± 1 бал; на 5-ту добу: 

у 1-й групі 2 ± 1 бал та 1 ± 1 бал у 2-й та 3-й групах 

(р > 0,05 при порівнянні між групами дослідження та з 

контрольною групою).

Середні значення інтенсивності больового синдрому 

при рухах кінцівкою в 1-шу та 3-тю добу: у 1-й групі від-

повідно 6 ± 2 та 8 ± 2 бали за ВАШ, у 2-й групі — 5 ± 3 

бали, у 3-й групі відповідно 5 ± 2 та 4 ± 2 бали; на 5-ту 

добу: у 1-й та 2-й групах 5 ± 2 бали та 3 ± 1 бал у 3-й гру-

пі. Вірогідно більш вираженим больовий синдром був у 

1-й групі порівняно з 2-ю й 3-ю групами на 3-тю добу. 

На 5-ту добу спостереження вірогідно менш інтенсив-

ним був больовий синдром у 3-й групі (контрольній).

У 34 пацієнтів 1-ї групи (90 %), 18 пацієнтів 2-ї 

групи (60 %) та 7 пацієнтів 3-ї групи (30 %) протягом 

періоду спостереження була потреба в повторних по-

запланових знеболюваннях із використанням опіатних 

анальгетиків. Різниця за потребою в екстреному зне-

болюванні була вірогідною при порівнянні 1-ї та 2-ї 

груп дослідження з контрольною (відповідно р < 0,01 

та p = 0,23), також є вірогідна різниця між цим показ-

ником у 1-й та 2-й групах (р < 0,01).

Сила тиску монофіламентами фон Фрея, що спри-

чиняє больові відчуття на передпліччі, в 1-шу добу віро-

гідно різнилася між 1-ю й 2-ю групами дослідження та 

порівняно з контрольною групою: відповідно 60 ± 20, 

90 ± 26 та 180 ± 80 г. Така сама різниця спостерігалась 

на 3-тю добу дослідження: відповідно 30 ± 20, 90 ± 26 

та 160 ± 80 г (р < 0,01). На 5-ту добу не відзначалась 

різниця між 2-ю та 3-ю групами, у той час як у 1-й групі 

показники гіпералгезії були суттєво більшими порів-

няно як з 2-ю групою, так і з 3-ю: 60 ± 20, 180 ± 60 та 

180 ± 80 г відповідно.

Значно менша сила тиску викликала больові відчут-

тя на прооперованій кінцівці. При цьому показники в 

2-й та 3-й групі не мали суттєвих відмінностей про-

тягом усього періоду спостереження (у 1-шу, на 3-тю 

та 5-ту добу): відповідно 60 ± 20, 30 ± 18 та 60 ± 20 г 

(p > 0,05). У 1-й групі значення тиску були вірогідно 

меншими порівняно з 2-ю й 3-ю групами: 16 ± 8 г в 

1-шу та на 5-ту добу та 8 ± 4 г на 3-тю добу.

Отже, больовий синдром у післяопераційному пері-

оді був більш вираженим у пацієнтів у гострому періоді 

травми порівняно з особами, яким проводили планові 

оперативні втручання з приводу видалення металокон-

струкцій. Крім того, більша інтенсивність болю спо-

стерігалась при оперативних утручаннях у пацієнтів, 

яким попередньо вже виконувались такі. Ураховуючи 

отримані результати оцінки гіперчутливості в групах 

дослідження, ймовірною причиною цих відмінностей 

може бути гіпералгезія, пов’язана зі стресорними впли-

вами як самої травми (що пояснює меншу гіпералгезію 

та біль у контрольній групі порівняно з групами дослі-

дження), так і попередніх оперативних утручань (що 

пояснює різницю між групами дослідження).

Стресіндукована гіпералгезія в останні роки до-

сить детально вивчалась на доклінічних моделях. В 
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одному з досліджень цього феномену [5] продемон-

стровано, що стресіндукована гіпералгезія може реа-

лізовуватись через симпатичні еферентні механізми, 

пов’язані зі стимуляцією адренорецепторів. Гіпер-

алгезія може бути асоційована з потенціюванням 

адренергічної чутливості первинних аферентних 

волокон у результаті нисхідної регуляції альфа-2-

адренорецепторів і поширенням нейрогенного запа-

лення на альфа-1-адренорецептори. Отже, при стре-

сі гіпералгезія пов’язана з активацією симпатичної 

нервової системи. У цьому ж дослідженні показано, 

що норадреналін призводить до підвищення чутли-

вості ноцицепторів при стресі [5]. Крім того, дослі-

дження демонструє, як симпатичні постгангліонарні 

нерви можуть підвищувати больову гіперчутливість 

через альфа-1-адренорецептори. На прикладі лінії 

мишей з редукованими альфа-2-рецепторами та при 

застосуванні альфа-2-адреноблокаторів показано 

значно менше виділення норадреналіну у відповідь 

на стрес, що підкреслює важливість саме цього меха-

нізму. Отже, найбільш імовірним поясненням стре-

сіндукованої гіпералгезії є дисрегуляція й порушення 

вивільнення норадреналіну з симпатичних постган-

гліонарних нервів, що веде до значимої сенситизації 

нейронів до вхідних аферентних імпульсів. Але цей 

механізм не є єдиним, що пояснює стресіндуковану 

гіпералгезію. Адреналін також показано як один із 

факторів, що беруть участь у розвитку гіпералгезії. 

Інші автори [6] припустили, що зміни в чутливос-

ті альфа-2-адренорецепторів та тривала циркуляція 

адреналіну в адренергічних синапсах може індукува-

ти й підтримувати механізми гіпералгезії. Крім того, 

залучення нисхідного ноцицептивного шляху до роз-

витку стресіндукованої гіпералгезії було показано 

на моделі щурів і доведено вплив соціального стресу 

на розвиток гіпералгезії [7]. У всіх цих базових до-

слідженнях тварини не мали попередньо ні пошко-

джень, ні досвіду вживання опіатів, що відрізняє їх 

від пацієнтів із хронічним болем або травмою. Деякі 

дослідження показали, що ендогенні опіатні системи 

можуть парадоксально включати механізми стресін-

дукованої гіпералгезії [8]. У той час як стресорний 

вплив призводив до стресіндукованої аналгезії у на-

тивних щурів, такий самий стрес спричиняв розвиток 

стресіндукованої гіпералгезії в щурів, що мали попе-

редній досвід ноцицепції або вживання опіоїдів [9]. 

Саме розвиток центральної сенситизації внаслідок 

травми, болю та вживання опіатів може пояснювати 

подальше виникнення хронічного болю [8].

У клінічній практиці більшість пацієнтів із хроніч-

ним болем також мають депресивні або інші поведін-

кові розлади, лікування яких є важливою частиною 

терапії болю. Крім того, поганий настрій і налаштова-

ність пацієнта можуть значно впливати на його комп-

лайєнс із лікарем [10]. Саме в таких пацієнтів стресін-

дукована аналгезія може швидко трансформуватися в 

стресіндуковану гіпералгезію [11].

Отже, травма та хірургічні втручання, що з нею 

пов’язані, особливо повторні, відіграють визначаль-

ну роль у розвитку стресіндукованої гіпералгезії, що 

призводить до розвитку більш інтенсивного больового 

синдрому в післяопераційному періоді та пов’язаних із 

цим ускладнень.

Âèñíîâêè
1. У пацієнтів із множинною скелетною травмою 

після повторних оперативних утручань післяоперацій-

ний больовий синдром має більшу інтенсивність.

2. Причиною больового синдрому більшої інтен-

сивності у таких хворих є стресіндукована гіпералгезія.

3. Заходи, спрямовані на попередження розвитку 

гіпералгезії, — адекватне знеболювання в перед- та 

періопераційному періоді, планування ранніх та од-

номоментних оперативних утручань — потенційно 

можуть вплинути на інтенсивність болю й резуль-

тати лікування пацієнтів із множинною скелетною 

травмою.
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СТРЕССИНДУЦИРОВАННАЯ ГИПЕРАЛГЕЗИЯ 
У ПАЦИЕНТОВ С СОЧЕТАННОЙ И МНОЖЕСТВЕННОЙ 

ТРАВМОЙ

Резюме. Целью исследования было определение влияния 

травмы и повторных оперативных вмешательств на развитие 

гипералгезии и интенсивность послеоперационного болевого 

синдрома у пациентов с множественной скелетной травмой. 

Материалы и методы. 92 пациентам с множественной ске-

летной травмой проводили травматологические оперативные 

вмешательства. Пациентов разделили на группы в зависимо-

сти от количества и повторности оперативных вмешательств. 

Оценку боли проводили по визуальной аналоговой шкале. Для 

определения механического порога боли использовали набор 

из 10 калиброванных монофиламентов фон Фрея. Для выяв-

ления различий между группами использовали критерий Ман-

на — Уитни и двойной критерий Фишера. Результаты. До-

стоверно интенсивнее болевой синдром был в группе повтор-

ных оперативных вмешательств. Разница в необходимости в 

экстренном обезболивании была также достоверной (р < 0,01). 

Сила давления монофиламентами фон Фрея, которое вызыва-

ло болевые ощущения на предплечье, в 1-е сутки достоверно 

отличалась между группами исследования, болевой синдром в 

послеоперационном периоде был более выражен у пациентов 

в остром периоде травмы по сравнению с больными, которым 

проводили плановые оперативные вмешательства по поводу 

удаления металлоконструкций. Выводы. У пациентов с мно-

жественной скелетной травмой после повторных оперативных 

вмешательств послеоперационный болевой синдром имеет 

большую интенсивность. Причиной этого является развитие 

стрессиндуцированной гипералгезии. Адекватное обезболива-

ние в периоперационном периоде улучшает результаты лече-

ния пациентов с сочетанной и множественной травмой.

Ключевые слова: сочетанная травма, периоперационное 

обезболивание, послеоперационная боль, стрессиндуцирован-

ная гипералгезия. 
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STRESS-INDUCED HYPERALGESIA 
IN PATIENTS WITH COMBINED 

AND MULTIPLE TRAUMA

Summary. The aim of the study was to determine the effect of 

trauma and repeated surgical interventions on the development of 

hyperalgesia and intensity of postoperative pain in patients with mul-

tiple skeletal trauma. Materials and methods. 92 patients with mul-

tiple trauma were undergone an orthopedic surgery. Patients were 

divided into groups depending on the surgery number and replica-

tion. Pain assessment was carried out with visual analogue scale. To 

determine the mechanical pain threshold a set of 10-calibrated Von 

Frey monofilaments was used. To detect a difference between groups 

Mann — Whitney test and Fisher dual criterion were used. Results. 
Significantly more intensive pain was observed in the group of re-

peated surgeries. The difference in required emergency analgesia was 

also significant (p < 0.01). The pressure by Von Frey monofilaments, 

causing pain in the forearm in 1st day varied significantly between 

the studied groups, pain in the postoperative period was stronger in 

patients in acute trauma compared with patients underwent routine 

surgery on removing hardware. Conclusions. In patients with mul-

tiple or combined trauma after repeated surgery postoperative pain 

was of a higher intensity due to the development of stress-induced 

hyperalgesia. Adequate perioperative analgesia improves treatment 

outcomes in patients with associated and multiple trauma.

Key words: combined trauma, perioperative analgesia, postopera-

tive pain, stress-induced hyperalgesia.
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Ââåäåíèå 
По данным научной литературы, динамические 

конструкции (ДК) в последнее время все чаще исполь-

зуют для выполнения переднего межтелового спон-

дилодеза (ПМС) при травмах и заболеваниях шейно-

го отдела позвоночника (ШОП), что обусловлено их 

экспериментально доказанными преимуществами над 

ригидными конструкциями (РК), заключающимися в 

обеспечении более пропорционального распределе-

ния нагрузки между пластиной, винтами, межтеловой 

опорой и телами позвонков, что способствует оптими-

зации процесса межтелового сращения и значительно 

уменьшает количество осложнений [4, 8].

Доказано, что успешность ПМС во многом зави-

сит от качества восстановления межтеловой опоры 

[5, 9, 17]. В современной научной литературе наибо-

лее полно освещены аспекты применения костных 

кортикально-губчатых аутотрансплантатов (ККГАТ) 

для ее восстановления как в клинических исследо-

ваниях, так и при проведении математического мо-

делирования ПМС, в то время как количество пу-

бликаций о вертикальных цилиндрических сетчатых 
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Резюме. Динамические конструкции в последнее время все чаще используют для выполнения переднего 
межтелового спондилодеза при травмах и заболеваниях шейного отдела позвоночника. Это обусловле-
но их экспериментально доказанными преимуществами над ригидными конструкциями. Доказано, что 
успешность переднего межтелового спондилодеза во многом зависит от качества восстановления меж-
теловой опоры. Цель: провести исследование напряженно-деформированного состояния конечно-эле-
ментной модели шейных позвоночных сегментов СIII/СVII при моделировании бисегментарного переднего 
межтелового спондилодеза CIV/CVI ригидной и динамической гибридной конструкциями при отсутствии 
полного контакта межтеловой опоры с каудальной замыкательной пластиной позвонка СIV. 
Методы. Для проведения эксперимента использована усовершенствованная четырехсегментарная ко-
нечно-элементная модель СIII/СVII позвоночных двигательных сегментов. Для проведения расчетов ис-
пользовали лицензионную программу ANSYS. В 1-м варианте расчета моделируют жесткую фиксацию 
винтами ригидной конструкции. Во 2-м варианте моделируют динамическую фиксацию, ротационное 
перемещение краниальной пары винтов и трансляционно-ротационное перемещение каудальной пары 
винтов динамической конструкции. 
Результаты. При использовании ригидной конструкции в данных условиях межтеловая опора не подвер-
гается постоянной осевой нагрузке, что может привести к несращению или замедленному сращению. 
Для динамической конструкции величины напряжений Мизеса в вертикальном цилиндрическом сетчатом 
имплантате и заполняющих его костных трансплантатах существенно не изменялись, что свидетельствует 
о наличии постоянного приложения осевой нагрузки к этим элементам конструкции. 
Выводы. При моделировании переднего межтелового спондилодеза с помощью ригидных конструкций 
наблюдали явление экранирования нагрузки, а при использовании динамических конструкций нагруз-
ка более равномерно распределялась между имплантатами и элементами фиксированных позвоночных 
двигательных сегментов.
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спондилодез, ригидные цервикальные конструкции, динамические цервикальные конструкции.
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имплантатах (ВЦСИ) несколько ограничено [1, 2, 5, 

10, 19, 22–25, 28].

В то же время нами найдена лишь одна работа, 

где авторы изучали изменение напряженно-дефор-

мированного состояния (НДС) конечно-элементной 

модели (КЭМ) ШОП после ПМС трансляционной 

ДК при моделировании пролабирования межтело-

вой опоры [15].

Цель работы — исследование напряженно-де-

формированного состояния в конечно-элементной 

модели СIII/СVII при моделировании переднего би-

сегментарного межтелового спондилодеза CIV/CVI 

ригидной и динамической гибридной трансляцион-

но-ротационной конструкцией в случае отсутствия 

полного контакта межтеловой опоры с каудальной 

замыкательной пластиной позвонка СIV. 

Ìàòåðèàë è ìåòîäû
Для проведения эксперимента нами использова-

на усовершенствованная четырехсегментарная КЭМ 

СIII/СVII позвоночно-двигательных сегментов 

(ПДС) с учетом особенностей структуры межпозвон-

кового диска, нелинейных характеристик связочно-

го аппарата ШОП [7, 20, 26, 27]. Данная КЭМ СIII/

СVII состоит из 33 590 десятиузловых изопараметри-

ческих конечных элементов и имеет 55 163 узла [7]. 

В исследовании на КЭМ имитировано воздействие 

вертикальной статической неразрушающей нагруз-

ки, равной Р = 1 520 100 Н [7]. Для проведения расче-

тов использовали лицензионную программу ANSYS. 

В качестве прототипов имплантатов использова-

ли известные ВЦСИ, РК и гибридную трансляцион-

но-ротационную ДК, разработанные в ГУ «Инсти-

тут патологии позвоночника и суставов им. проф. 

М.И. Ситенко НАМН Украины» [11–13].

С учетом того, что несущая способность передне-

го опорного комплекса в послеоперационном пери-

оде может быть утрачена в силу некоторых причин 

(резорбция или дислокация ККГАТ, пролабирова-

ние ВЦСИ в тела позвонков и др.), нагрузка на фик-

сирующие конструкции (пластины и винты) может 

значительно возрасти, что способно привести к се-

рьезным осложнениям ПМС.

Так, при использовании ротационных ДК вы-

кручивание винтов встречается в 10–16,6 % случаев, 

поломка винтов — в 2,6 %, наблюдают случаи пер-

форации винтами пищевода [8]. При применении 

гибридных ДК выкручивание винтов встречается у 

6,6 % больных [8]. С другой стороны, уменьшение 

высоты оперированного сегмента в таком случае 

может привести к миграции межтеловой опоры и 

пластины, несращению. При использовании транс-

ляционных ДК псевдоартроз встречается в 4,7–8,5 % 

случаев, вентральная миграция ДК и ККГАТ — в 

2,3–3,5 %, замедленное образование костного бло-

ка — в 8,3 % [8].

Вентральная миграция ККГАТ и ДК при исполь-

зовании ротационных ДК встречается в 10–16,6 % 

случаев, а псевдоартроз — в 16 % случаев [8]. При 

применении гибридных ДК их вентральная мигра-

ция встречается в 3,3 % случаев, миграция ККГАТ — 

в 6,6 %, псевдоартроз наблюдается в 3,3–13,3 % слу-

чаев [8].

Известно, что изменения в шейных ПДС после 

проведения костно-пластического ПМС подчиня-

ются законам Heuter — Volkman и Wolff [4].

Согласно закону Heuter — Volkman, чрезмерная 

нагрузка, которая действует на растущую и перестра-

ивающуюся кость, приводит к дистрофии отделов, к 

которым приложена наибольшая нагрузка. Согласно 

закону Wolff, ремоделирование кости в зоне спонди-

лодеза происходит в соответствии с направлением 

приложенных сил. Таким образом, для формирова-

ния успешного межтелового сращения межтеловая 

опора должна перманентно подвергаться осевой на-

грузке. 

Проведенные экспериментальные исследования 

выявили преимущества ДК над РК, заключающиеся 

в обеспечении более пропорционального распреде-

ления нагрузки между имплантатами и телами по-

звонков, в возможности динамической компрессии 

восстановленной межтеловой опоры в межтеловом 

промежутке [14]. 

Поэтому, по условиям эксперимента, при моде-

лировании ПМС СIV/СVI в первом (РК) и втором 

(ДК) варианте расчета ВЦСИ не имеет полного кон-

Рисунок 1. Расчетные модели: а, б) модель ригидной конструкции; в, г) модель динамической 

гибридной трансляционно-ротационной конструкции

а) б) в) г)
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такта с каудальной замыкательной пластиной по-

звонка СIV (расстояние между ними 1 мм), контакт 

с краниальной замыкательной пластиной позвонка 

СVI полный.

РК и ДК установлены по вентральной поверхно-

сти тел позвонков СIV и СVI, после чего в их кра-

ниальные и каудальные отверстия установлены два 

винта в тело СIV позвонка и два — в тело СVI по-

звонка. 

В 1-м варианте расчета моделируют жесткую 

фиксацию винтами РК (рис. 1 а) [3]. 

Во 2-м варианте моделируют динамическую фик-

сацию, ротационное перемещение краниальной 

пары винтов и трансляционно-ротационное переме-

щение каудальной пары винтов ДК (рис. 1 в, г) [6].

Ðåçóëüòàòû è îáñóæäåíèå
При исследовании НДС КЭМ СIII/СVII получе-

ны результаты, которые представлены в табл. 1–3.

Вентральная фиксация позвонков СIV и СVI РК и 

ДК и отсутствие полного контакта ВЦСИ и каудаль-

ной замыкательной пластины тела CVI существенно 

не повлияли на значение величин Мизеса и распре-

деление НДС в интактных ПДС и элементах заднего 

опорного комплекса фиксируемых позвоночных сег-

ментов исследуемой КЭМ. 

В телах позвонков СIV и СVI в области контакта 

их замыкательной пластины с ВЦСИ и заполняющи-

ми их ККГАТ распределение НДС существенно из-

менилось (табл. 1).

Величина напряжений Мизеса на краниальной 

замыкательной пластине тела позвонка СIV для 

1-го и 2-го вариантов расчета увеличилась на 90 % 

по сравнению с интактной моделью (табл. 1). При 

сравнении этих значений с вариантом расчета в слу-

чае полного контакта ВЦСИ с телами фиксируемых 

позвонков определили уменьшение НДС для РК на 

43 %, для ДК — на 14 %. 

Величина напряжений Мизеса на краниальной 

замыкательной пластине тела позвонка СVI для 1-го 

варианта увеличилась в 2,3 раза, а для 2-го — более 

чем в 6,5 раза по сравнению с интактной моделью, 

Исследуемый 
элемент 

Интактная 
модель

РК с восста-
новленной 

межтеловой 
опорой

ДК с восста-
новленной 

межтеловой 
опорой

РК с неполным 
контактом ВЦСИ и 
каудальной замы-
кательной пласти-

ны позвонка СIV

ДК с неполным 
контактом ВЦСИ и 
каудальной замы-
кательной пласти-

ны позвонка СIV

Тело позвонка: краниальная/каудальная замыкательная пластина

С3 1,3/0,6 1,2/0,9 1,2/0,9 1,2/0,9 1,1/0,9

С4 1/0,6 3,3/3,2 2,2/2,7 1,9/1 1,9/2,7

С6 0,8/0,7 7/2,2 6,9/2,2 1,9/0,9 6,1/1,8

С7 0,7/0,7 0,9/1 0,9/1,1 0,8/1 0,8/1

Корни дуг

С3 2,5 2,4 2,4 2,4 2,3

С4 3,8 8,2 4,6 9 2,8

С5 3,3 0,4 4,3 1,2 3,4

С6 7 14,4 13,7 7 11,1

С7 1,7 1,5 1,5 1,5 1,4

Пластины дуги

С3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3

С4 0,2 1,9 1,7 0,9 1,3

С5 0,2 0,4 0,6 0,5 0,5

С6 0,2 2 2,1 0,4 1,9

С7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Суставные массы

С3 2 2 2,2 2,1 2,1

С4 2,2 1,9 1,8 3,5 1,7

С5 2,3 1 1,2 3,1 1,3

С6 2,3 1,7 1,9 2 1,9

С7 1,6 1,7 1,6 1,7 1,7

Таблица 1. Величины напряжений Мизеса в модели СIII/СVII при моделировании переднего 

межтелового спондилодеза СIV/СVI ригидной и динамической конструкцией (МПа)
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а по сравнению с вариантами расчета с полным 

контактом ВЦСИ с телами фиксируемых позвон-

ков уменьшилась для РК на 73 %, для ДК — на 12 % 

(табл. 1).

НДС на каудальной замыкательной пластине тела 

позвонка СIV для 1-го варианта расчета увеличилось 

на 40 %, для 2-го — боле чем на 350 % по сравнению 

с интактной моделью, а по сравнению с вариантами 

расчета с полным контактом ВЦСИ с телами фикси-

рованных позвонков для РК уменьшилось на 69 %, 

для ДК не изменилось. 

Величина напряжений Мизеса на каудальной 

замыкательной пластине тела позвонка СVI уве-

личилась на 28 % для 1-го варианта расчета, для 

2-го — увеличилась на 171 % (табл. 1) по сравнению 

с интактной моделью, а по сравнению с вариантами 

расчета с полным контактом ВЦСИ с телами фик-

сируемых позвонков снижалась для РК на 60 %, для 

ДК — на 19 %.

Величина напряжений Мизеса в корнях дуг по-

звонка СIV по сравнению с интактной моделью для 

1-го варианта расчета увеличилась на 136 %, для 

2-го — уменьшалась на 21 %, по сравнению с вари-

антами расчета с полным контактом ВЦСИ с тела-

ми фиксируемых позвонков для РК увеличилась на 

10 %, для ДК уменьшилась на 40 % (табл. 1). 

Величина напряжений Мизеса в корнях дуг по-

звонка СV по сравнению с интактной моделью для 

1-го варианта уменьшилась на 63,7 %, в то время как 

для 2-го варианта имела тенденцию к незначитель-

ному увеличению, по сравнению с вариантами рас-

чета с полным контактом ВЦСИ с телами фиксируе-

мых позвонков для РК увеличилась в 3 раза, для ДК 

уменьшилась на 21 % (табл. 1). 

Величина напряжений Мизеса в корнях дуг по-

звонка СVI по сравнению с интактной моделью для 

1-го варианта не изменялась, а для 2-го варианта 

увеличивалась на 58 %, по сравнению с вариантами 

расчета с полным контактом ВЦСИ с телами фикси-

руемых позвонков для РК уменьшилась на 105 %, для 

ДК — на 23 % (табл. 1).

Величина напряжений Мизеса на пластинах дуги 

позвонка СIV по сравнению с интактной моделью 

увеличилась для 1-го варианта расчета в 4,5 раза, 

для второго — в 6,5 раза (табл. 4). НДС на пластинах 

дуги позвонка СV для 1-го и 2-го вариантов расчета 

увеличились в 2,5 раза и между собой не отличались. 

Величина напряжений Мизеса на пластинах дуги 

позвонка СVI для 1-го варианта расчета увеличилась 

в 2 раза, для 2-го — в 9,5 раза. Величина напряже-

ний Мизеса суставных масс (табл. 1) позвонка СIV 

по сравнению с интактной моделью увеличилась для 

1-го варианта расчета на 59 %, а для 2-го варианта 

имела тенденцию к уменьшению на 19 %. Величина 

напряжений Мизеса суставных масс позвонка СVI 

по сравнению с интактной моделью уменьшилась 

для 1-го варианта на 13 %, для 2-го варианта имела 

тенденцию к уменьшению на 17 %. НДС суставных 

масс позвонка СV по сравнению с интактной моде-

лью для 1-го варианта расчета увеличилось в 1,3 раза, 

для 2-го варианта уменьшилось в 1,6 раза.

Величина напряжений Мизеса для перифокаль-

ной костной ткани в области винтов в краниальном 

отделе пластины по сравнению с интактной моделью 

для 1-го варианта увеличилась на 55 %, для 2-го вари-

анта уменьшилась на 30 % (табл. 2), а по сравнению 

с вариантами расчета с полным контактом ВЦСИ с 

телами фиксируемых позвонков для РК также увели-

чивалась на 50 %, для ДК не изменялась. 

Величина напряжений Мизеса для перифокаль-

ной костной ткани в области винтов в каудальном 

отделе пластины по сравнению с интактной моде-

Исследуемая 
область

Интактная 
модель

РК с восста-
новленной 

межтеловой 
опорой

ДК с восста-
новленной 

межтеловой 
опорой

РК с неполным 
контактом ВЦСИ и 
каудальной замы-
кательной пласти-

ны позвонка СIV

ДК с неполным 
контактом ВЦСИ и 
каудальной замы-
кательной пласти-

ны позвонка СIV

Винты крани-
ального отдела 
пластины

2 2,2 1,4 3,1 1,4

Винты каудаль-
ного отдела 
пластины

2,2 2,7 3,2 12,4 2,8

Шипы крани-
ального отдела 
пластины

2,3 6,2 3,6 2 3

Шипы каудаль-
ного отдела 
пластины

2,3 4 3,8 3 3,1

Шипы централь-
ного отдела 
пластины

1,6 21,4 16,2

Таблица 2. Величины напряжений Мизеса в костной ткани тел позвонков перифокально в области 

проведения винтов и контакта с шипами пластин (МПа)
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лью для 1-го варианта увеличилась на 463 %, для 

2-го — на 27 %, по сравнению с вариантами расчета 

с полным контактом ВЦСИ с телами фиксируемых 

позвонков для РК данная величина значительно не 

изменилась, для ДК уменьшилась на 13 %. 

Величина напряжений Мизеса для перифокаль-

ной костной ткани в области шипов краниального 

отдела пластины по сравнению с интактной моделью 

для 1-го варианта уменьшилась на 13 %, для 2-го — 

увеличилась на 30 %; для перифокальной костной 

ткани в области шипов каудального отдела пластины 

в 1-м варианте расчета увеличилась на 30 %, во 2-м — 

на 34 %.

По сравнению с вариантами расчета с полным 

контактом ВЦСИ с телами фиксируемых позвон-

ков, величина напряжений Мизеса для перифо-

кальной костной ткани в области шипов краниаль-

ного отдела пластины для РК уменьшилась в 3 раза, 

для ДК незначительно уменьшилась, для перифо-

кальной костной ткани в области шипов каудально-

го отдела пластины уменьшилась для РК на 25 %, 

для ДК — на 19 %. 

Величина напряжений Мизеса для перифокаль-

ной костной ткани в области шипов центрального 

отдела пластины для 2-го варианта расчета по срав-

нению с костной тканью тела СV интактной модели 

увеличилась в 10 раз, а по сравнению с вариантом 

расчета с полным контактом ВЦСИ с телами фик-

сируемых позвонков уменьшилась на 25 %. Данный 

результат для шипов в центральном отделе пластины 

обусловлен явлением распределения нагрузки при 

использовании ДК [4].

Величина напряжений Мизеса пластины для 

1-го варианта расчета увеличилась на 216 % по срав-

нению с ригидной конструкцией с восстановлен-

ной межтеловой опорой (табл. 3). Для 2-го вариан-

та расчета величина напряжений Мизеса пластины 

уменьшилась на 14,7 % по сравнению с динамиче-

ской конструкцией с восстановленной межтеловой 

опорой (табл. 3). 

Максимальный уровень напряженного состояния 

в пластине определяется в ее средней части для 1-го 

варианта расчета, а для 2-го варианта расчета — в 

нижней части (рис. 3). Величина напряжений Мизе-

са в ВЦСИ для 1-го варианта расчета уменьшилась 

на 88,9 %, а для 2-го варианта расчета — на 10,2 % 

(табл. 3). Максимальные значения напряжений Ми-

зеса в ВЦСИ наблюдаются для 1-го варианта расчета 

в вентральном каудальном его отделе, а для 2-го — 

в дорсальном каудальном отделе (рис. 3). Величи-

на напряжений Мизеса для ККГАТ, заполняющих 

ВЦСИ, для 1-го варианта расчета уменьшилась в 5 

раз, а для 2-го — уменьшилась на 10 % (табл. 3).

Анализируя полученные данные математическо-

го моделирования для 1-го и 2-го вариантов расчета 

и сравнивая их с данными, полученными для интакт-

ной модели и при наличии полного контакта межте-

ловой опоры и фиксированных позвонков, мы пред-

полагаем, что при использовании РК межтеловая 

опора не подвергается постоянной осевой нагрузке, 

Элементы 
фиксирующих 
конструкций

РК с восста-
новленной 

межтеловой 
опорой

ДК с восста-
новленной 

межтеловой 
опорой

РК с неполным контак-
том ВЦСИ и каудальной 

замыкательной пластины 
позвонка СIV

ДК с неполным контак-
том ВЦСИ и каудаль-
ной замыкательной 

пластины позвонка СIV

ВЦСИ 90,4 75,9 10,1 68,2

ККГАТ, заполня-
ющие ВЦСИ 3 3 0,6 2,7

Пластина 24,8 19,1 78,6 16,3

Таблица 3. Величины напряжений Мизеса в элементах фиксирующих конструкций (МПа)

Рисунок 2. Распределение напряжений Мизеса в конечно-элементной модели СIII/СVII 

при моделировании переднего межтелового спондилодеза СIV/СVI: а, б) общий вид модели 

и сечение в сагиттальной плоскости фиксирующих винтов ригидной конструкции; в, г) общий вид 

модели и сечение в сагиттальной плоскости фиксирующих винтов динамической конструкции

а) б) в) г)
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что может привести к несращению или замедленно-

му сращению. 

В то же время для 2-го варианта расчета величи-

ны напряжений Мизеса в ВЦСИ и заполняющих его 

ККГАТ существенно не изменялись, что свидетель-

ствует о наличии постоянного приложения осевой 

нагрузки к этим элементам конструкции. Значи-

тельное увеличение напряжений Мизеса пластины 

для РК может привести к таким осложнениям, как 

ее поломка и миграция. Для ДК НДС пластины не-

сколько уменьшилось, что снижает вероятность та-

ких осложнений. 

Значительное увеличение НДС костной ткани 

тел позвонков перифокально в области проведения 

краниальных винтов РК может привести к таким 

 осложнениям, как их выкручивание и миграция, 

перфорация пищевода. 

Для РК уровень напряженного состояния на кау-

дальной поверхности замыкательной пластины тела 

позвонка CIV и краниальной поверхности замы-

кательной пластины тела позвонка CVI, а также на 

корнях дуг CVI понизился вследствие ограничения 

передачи нагрузки через межтеловую опору и пере-

мещения их в вентральные отделы ПДС и пластину.

Для ДК уровень НДС фиксированных ПДС пони-

зился как для элементов заднего опорного комплек-

са, так и для элементов фиксирующих конструкций.

При проведении анализа доступной научной ли-

тературы обнаружено большое количество работ, 

посвященных протезированию шейных межпозво-

ночных дисков, и работ, посвященных КЭМ ПМС с 

использованием РК, в то время как количество ра-

бот, посвященных КЭМ ПМС с использованием ДК, 

ограничено [5, 18, 21]. Данных о КЭМ бисегментар-

ного ПМС с использованием ротационных, трансля-

ционных и гибридных ДК найдено не было.

Âûâîäû
После математического моделирования перед-

него межтелового спондилодеза CIV/CVI ригид-

ными и динамическими конструкциями в случае 

отсутствия полного контакта межтеловой опоры с 

каудальной замыкательной пластиной позвонка СIV 

значения величин напряжений Мизеса и распреде-

ление напряженно-деформированного состояния 

в биомеханической системе «шейные позвоночные 

двигательные сегменты — имплантаты» значительно 

изменились. 

При моделировании переднего межтелового 

спондилодеза с помощью ригидных конструкций 

наблюдали явление экранирования нагрузки, что 

подтверждалось значительным увеличением на-

пряжений Мизеса в пластине и их значительным 

уменьшением в вертикальном цилиндрическом 

сетчатом имплантате, заполняющих его костных 

трансплантатах.

Использование динамических конструкций для 

выполнения бисегментарного переднего межте-

лового спондилодеза позволяет более равномерно 

перераспределить нагрузку между имплантатами и 

элементами фиксированных позвоночных двига-

тельных сегментов, чем при применении ригидных 

конструкций, что подтверждает наличие явления 

распределения нагрузки. 
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРЕДНЬОГО 
МІЖТІЛОВОГО СПОНДИЛОДЕЗУ РИГІДНИМИ 

ТА ДИНАМІЧНИМИ ЦЕРВІКАЛЬНИМИ 
КОНСТРУКЦІЯМИ У РАЗІ ВІДСУТНОСТІ ПОВНОГО 

КОНТАКТУ МІЖТІЛОВОЇ ОПОРИ І КАУДАЛЬНОЇ 
ЗАМИКАЛЬНОЇ ПЛАСТИНИ ХРЕБЦЯ CIV

Резюме. Динамічні конструкції останнім часом все часті-

ше використовують для виконання переднього міжтілового 

спондилодезу при травмах та захворюваннях шийного відділу 

хребта. Це зумовлено їх експериментально доведеними перева-

гами над ригідними конструкціями. Доведено, що успішність 

переднього міжтілового спондилодезу багато в чому залежить 

від якості відновлення міжтілової опори. Мета: провести 

дослідження напружено-деформованого стану кінцево-еле-

ментної моделі шийних хребтових сегментів СIII/СVII при 

моделюванні бісегментарного переднього міжтілового спонди-

лодезу ригідною та динамічною гібридною конструкціями при 

відсутності повного контакту міжтілової опори з каудальною 

замикальною пластиною хребця СIV. 

Методи. Для проведення експерименту використали удо-

сконалену чотирьохсегментарну кінцево-елементну модель 

СIII/СVII хребтових рухових сегментів. Для проведення роз-

рахунків використовували програму ANSYS.

У 1-му варіанті розрахунку моделюють жорстку фіксацію 

гвинтами ригідної конструкції. У 2-му варіанті моделюють ди-

намічну фіксацію, ротаційне переміщення краніальної пари 

гвинтів і трансляційно-ротаційне переміщення каудальної 

пари гвинтів динамічної конструкції. 

Результати. При використанні ригідної конструкції в даних 

умовах міжтілова опора не підлягає постійному осьовому на-

вантаженню, що може призвести до незрощення чи уповіль-

неного зрощення. Для динамічної конструкції величини на-

пруження Мізеса у вертикальному циліндричному сітчастому 

імплантаті та кісткових трансплантатах, що його заповнюють, 

суттєво не змінювалися, що свідчить про наявність постійно-

го докладання осьового навантаження до цих елементів кон-

струкції. 

Висновки. При моделюванні переднього міжтілового спон-

дилодезу з використанням ригідних конструкцій спостерігали 

явище екранування навантаження, а при використанні дина-

мічних конструкцій навантаження більш рівномірно розподі-

лилося між імплантатами й елементами фіксованих хребтових 

рухових сегментів.

Ключові слова: математичне моделювання, метод кінцевих 

елементів, передній міжтіловий спондилодез, ригідні церві-

кальні конструкції, динамічні цервікальні конструкції.
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MATHEMATICAL MODELING OF ANTERIOR CERVICAL 
INTERBODY FUSION WITH RIGID 

AND DYNAMIC CONSTRUCTS IN CASE 
OF ABSENCE OF FULL CONTACT OF INTERBODY 

SUPPORT AND CAUDAL ENDPLATE OF СIV 
BODY

Summary. Dynamic cervical plates are currently used more fre-

quently to perform anterior cervical interbody fusion in cervical 

spine trauma and diseases. This is due to their experimental benefits 

over rigid plates. It is proved, that success of anterior cervical inter-

body fusion depends greatly on quality of interbody support. Objec-
tive: to investigate the stress-strain state of the finite element model 

of the cervical spine segments CIII/CVII in modeling of bisegmental 

anterior cervical interbody fusion CIV/CVI with ventral vertebral 

stabilization of CIV and CVI with rigid and dynamic hybrid plate 

under the absence of full contact of caudal endplate of СIV body and 

interbody support.

Methods. There was used improved finite element model of СIII/

СVII functional spinal units. To make calculations we used ANSYS 

program. In the 1st variant of calculation rigid fixation of plate and 

screws was modeled. In the 2nd variant of calculation dynamic fixa-

tion and rotational movement of cranial screws and translational and 

rotational movement of caudal screws were modeled.

Results. When using rigid cervical plate in determined conditions 

interbody support doesn’t undergo constant axial load that may 

lead to pseudoartrosis or delayed fusion. For dynamic cervical plate 

von Mises stress in meshed cage and bone grafts didn’t significantly 

change that indicates presence of constant axial load on those ele-

ments.

Conclusion. In modeling anterior cervical interbody fusion with 

rigid cervical plates we observed stress shielding phenomenon; when 

using dynamic plates load is distributed more evenly between grafts 

and elements of fixed functional spinal units. 

Key words: mathematical modeling, finite element method, ante-

rior cervical interbody fusion, rigid cervical plates, dynamic cervical 

plates.
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Àêòóàëüíîñòü ïðîáëåìû
Поражения голени и голеностопного сустава яв-

ляются актуальной проблемой травматологии и ор-

топедии. Открытые высокоэнергетические переломы 

длинных костей осложняются развитием остеомиелита 

в 40–90 % случаев [1, 2]. Эта патология является тяже-

лой, длительно протекающей и в ряде случаев приво-

дит к инвалидизации [3, 4]. Поражаются в основном 

работоспособные, молодые люди [5, 6]. Наличие хро-

нического воспалительного процесса приводит к стой-

ким нарушениям микроциркуляции в пораженном 

сегменте, нейротрофическим нарушениям, выражен-

ному ограничению функции суставов. Учет особен-

ностей патологического процесса у таких больных и 

его коррекция в восстановительном периоде являются 

важными компонентами реабилитационного лечения.

Цель работы — клиническая апробация метода 

улучшения результатов реабилитации больных с трав-

матическими повреждениями голени и голеностопно-

го сустава, включающего фонофорез препаратов Фа-

стум® гель и Лиотон® гель.

Задачи:

1. Обосновать необходимость применения фоно-

фореза комбинации препаратов Фастум® гель и Лио-

тон® гель в реабилитационном лечении.

2. Определить безопасность метода.

3. Выяснить эффективность фонофореза препара-

тов Фастум® гель и Лиотон® гель в комплексной реа-

билитации больных с поражениями голени и голено-

стопного сустава.

Ìàòåðèàëû è ìåòîäû
Под нашим наблюдением находилось 48 больных 

с травматическим остеомиелитом нижней трети боль-

шеберцовой кости и гнойными артритами голеностоп-

ного сустава. Данная патология среди всех гнойных 

поражений нижней конечности имеет наибольший 

удельный вес и практически всегда сопровождается 

развитием нейротрофических нарушений, отечным 

синдромом, контрактурой и болями в смежных суста-

вах. Гнойный процесс у всех исследуемых больных был 

в стадии ремиссии. Всем больным в качестве восстано-

вительной, противовоспалительной, противоболевой, 

противоотечной терапии проводился фонофорез пре-

паратов Фастум® гель и Лиотон® гель в составе ком-

плексной реабилитации. Длительность курса фонофо-

реза составила 10 дней. 

Распределение пострадавших по возрасту представ-

лено в табл. 1.

Отмечается высокий (75 % — 36 чел.) удельный вес 

лиц работоспособного возраста, что говорит о высокой 

не только медицинской, но и экономической значи-

мости улучшения результатов лечения у данной кате-

гории больных.

У больных с травматическим остеомиелитом боль-

шеберцовой кости на соответствующем этапе лечения 

производилась фистулосеквестрнекрэктомия. У боль-

ных гнойным артритом голеностопного сустава ис-

пользовался метод артродезирования. 

Практически у всех больных имело место разви-

тие деформирующего остеоартрита, контрактуры и 

болевого синдрома голеностопного сустава и суставов 

стопы. Диагноз подтверждался рентгенографически. 

УДК 616.71-001.514-002.3

РУШАЙ А.К., КЛИМОВИЦКИЙ В.Г., БОГДАНОВА Л.В., ЧУЧВАРЕВ Р.В., ВАЛЮШКО Т.В., БОДАЧЕНКО К.А.
Донецкая областная травматологическая больница

ÔÈÇÈÎÒÅÐÀÏÅÂÒÈ×ÅÑÊÀß ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈß ÁÎËÜÍÛÕ 
Ñ ÏÎÐÀÆÅÍÈßÌÈ ÃÎËÅÍÈ È ÃÎËÅÍÎÑÒÎÏÍÎÃÎ 

ÑÓÑÒÀÂÀ Ñ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅÌ ÏÐÅÏÀÐÀÒÎÂ 
ÔÀÑÒÓÌ® ÃÅËÜ È ËÈÎÒÎÍ® ÃÅËÜ

Резюме. В работе изложен опыт проведения фонофореза препаратов Фастум® гель и Лиотон® гель у боль-
ных с посттравматическим остеомиелитом дистального отдела костей голени и артрозом голеностопного 
сустава. Обоснована клиническая целесообразность, показана высокая эффективность и безопасность 
предложенного метода лечения.

© Рушай А.К., Климовицкий В.Г., Богданова Л.В., 

     Чучварев Р.В., Валюшко Т.В., Бодаченко К.А., 2015

© «Травма», 2015

© Заславский А.Ю., 2015



Òîì 16, ¹1 • 2015Òðàâìà,   ISSN 1608-170646

Îðèã³íàëüí³ äîñë³äæåííÿ / Original Researches

Клинически наблюдался выраженный болевой син-

дром, контрактуры пораженных суставов, нарушение 

опорной функции и способности к самостоятельному 

передвижению. 

Длительность заболевания у всех исследуемых па-

циентов была большой. Все получали массивную и 

длительную медикаментозную терапию, в том числе 

внутривенную. Особенностью исследуемой патологии 

является не только закономерность развития нейро-

трофических расстройств в пораженной конечности, 

но и высокая вероятность сохранения в ней дремлю-

щих очагов инфекции. Поэтому применение для ран-

него реабилитационного лечения высокоэнергетиче-

ских тепловых процедур (парафин, грязи, ванны и т.д.) 

закономерно может приводить к активизации инфек-

ционного и воспалительного процессов, ввиду чего не 

показано. В то же время максимально раннее начало 

реабилитационного лечения позволяет рассчитывать 

на значительно лучшие результаты в сравнении с так-

тикой выжидания. В связи с этим в качестве метода 

лечения нами был избран фонофорез лекарственных 

препаратов как наиболее безопасный на ранних этапах 

реабилитации. 

Современные представления о патогенезе воспали-

тельного процесса показывают его многокомпонент-

ность; ведущая роль в нем отводится простагландиново-

му и лейкотриеновому факторам, провоспалительным 

цитокинам, активации экспрессии молекул адгезии 

эндотелиальными клетками и трансмиграции лейко-

цитов в ткани с последующим усилением воспали-

тельного процесса, фактору агрегации тромбоцитов, 

комплементу, оксиду азота (NO). Поэтому в лечении 

и реабилитации важно воздействовать на максимально 

большее число факторов воспалительного процесса с 

целью его адекватной модуляции:

1. С учетом высокой уязвимости костной ткани к 

микроциркуляторным и гемодинамическим наруше-

ниям, сопровождающим воспалительный синдром, 

очень важным является улучшение реологических 

свойств крови, а также обеспечение относительного 

преобладания ее антисвертывающей и фибринолити-

ческой активности в области поражения. 

2. Обеспечение адекватной противомикробной те-

рапии наиболее актуально в острый период инфекци-

онно-воспалительного процесса.

3. Противовоспалительная и противоотечная тера-

пия являются важнейшим инструментом медикамен-

тозного лечения в травматологии. 

И если на ранних этапах лечения антимикробная, 

противовоспалительная, противоотечная, реологиче-

ская, обезболивающая, десенсибилизирующая тера-

пия проводится в первую очередь посредством систем-

ного назначения медикаментозных препаратов, то с 

началом периода реабилитации преимущество полу-

чают местные способы лечения, в особенности физио-

терапевтический.

Хорошим восстановительным эффектом обладает 

ультразвук. В основе его действия лежит влияние ме-

ханических колебаний, которые обеспечивают микро-

массаж клеток и тканей, рефлекторное расширение 

сосудов, усиление кровотока на микроциркуляторном 

уровне, повышение интенсивности и качества биохи-

мических процессов. Усиление проницаемости кле-

точных мембран, активация процессов диффузии и 

адсорбции ведут к значительному улучшению лимфо- 

и кровотока, ускорению репарации и регенерации. Ле-

чебные свойства ультразвука могут быть значительно 

усилены добавлением медицинских мазей или гелей. 

Причем преимущество именно за гелевыми формами 

как наиболее сочетаемыми с ультразвуком. 

Обоснованность применения фонофореза препа-

ратов Фастум® гель и Лиотон® гель продиктована ком-

плексом требуемых фармакодинамических эффектов, 

которые обеспечиваются действующими веществами 

этих препаратов (НПВС — кетопрофен и гепарин со-

ответственно). А местное (топикальное) использо-

вание указанных средств, дополнительно усиленное 

фонофорезом, позволяет достичь требуемых лечебных 

эффектов без риска возникновения системного по-

бочного действия.

Основным действующим веществом препарата 

Фастум® гель является кетопрофен — нестероидное 

противовоспалительное средство, уменьшающее про-

цессы воспаления в суставах, мышцах, сухожилиях. По 

данным доказательной медицины, именно топикаль-

Возраст, 
лет

К-во 
пострадавших

18–25 26–60
Более 

60
Все-

го

Абс. 12 24 12 48

% 25 50 25 100

Таблица 1. Распределение пострадавших по 

возрасту

Рисунок 1. Рентгенограмма сросшегося 

перелома голени с развитием остеоартрита 

голеностопного сустава



Òîì 16, ¹1 • 2015 www.mif-ua.com 47

Îðèã³íàëüí³ äîñë³äæåííÿ / Original Researches

ный кетопрофен среди всех противовоспалительных 

препаратов обладает наиболее сильным противовоспа-

лительным и противоболевым действием [7]. Проник-

новению препарата глубоко в ткани способствуют как 

свойства молекулы кетопрофена (наименьший размер 

и поляризация), так и специальная гелевая основа, 

обеспечивающая максимальную пенетрацию. Поэтому 

кетопрофен обладает максимальным противовоспали-

тельным и противоболевым потенциалом, доказанным 

в сравнительных исследованиях, проведенных япон-

скими учеными [8].

Отдельно стоит отметить факт безопасности кето-

профена для суставного хряща. Доказано in vivo, что 

препарат кетопрофена не влияет на синтез протеогли-

канов хряща — как здорового, так и остеоартритически 

измененного [9]. Препарат не оказывает системного 

действия, не вызывает привыкания. 

Лиотон® гель является топикальным антикоагулян-

том прямого действия; он относится к группе средне-

молекулярных гепаринов. При наружном применении 

оказывает местное антитромботическое, противоэкс-

судативное, умеренное противовоспалительное дей-

ствие. Блокирует образование тромбина, угнетает 

активность гиалуронидазы, активирует фибринолити-

ческие свойства крови. Постепенно уменьшает воспа-

лительный процесс и оказывает антитромботическое 

действие, улучшает микроциркуляцию и активиру-

ет тканевый обмен, ускоряет процессы уменьшения 

 отечности тканей. 

Важным компонентом мультимодального действия 

гепарина (Лиотон® гель) является его позитивное вли-

яние на биодоступность монооксида азота (NO) [10]. 

Гепарин повышает эндотелиальную биодоступность 

NO, благодаря чему восстанавливается регуляция со-

судистого тонуса и микроциркуляция.

Наличие у гепарина антикомплементарного дей-

ствия [11] дополнительно усиливает противовоспали-

тельную и ангиопротекторную эффективность препа-

рата Лиотон® гель. 

Режим аппарата ультразвука был непрерывный, 

плотность излучения от 0,7 до 1,0 Вт/см2, на нижнюю 

треть голени и область суставов корня стопы по 5–10 

минут ежедневно. Курс лечения составлял 10 сеансов. 

Для определения эффективности выбранного лече-

ния использовались объективные и субъективные ме-

тоды исследования. К объективным методам относят-

ся: наличие локальной реакции на проводимое лечение 

и ее выраженность, данные реовазографии, динамика 

объема движений в голеностопном суставе, разница 

окружности голени в самом широком месте ( окруж-

ности) до, во время и после окончания курса лечения. 

В качестве субъективных критериев учитывались: субъ-

Рисунок 2. Нанесение гелей и фонофорез
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ективная оценка переносимости лечения, динамика 

болевого синдрома по визуально-аналоговой шкале 

(ВАШ) (рис. 2), оценка больными улучшения функции 

конечности и длительность достигнутого эффекта. 

Реовазография — метод исследования кровообра-

щения путем определения суммарного отражения 

пульсовых изменений кровенаполнения сосудов, ос-

нованный на регистрации изменений сопротивле-

ния электрическому току при прохождении его через 

ткани. Нами использовалась компьютерная система 

ReoCom. Электроды располагались в проекции сосу-

дистых пучков. Комплекс работает с использованием 

операционной системы Windows XP.

Запись реовазографических показателей произво-

дилась на уровне голени и стопы.

При количественном анализе реографической кри-

вой учитывали регулярность волны, ее форму и высо-

ту, характер подъема (анакроту) и спуска (катакроту), 

форму вертушки добавочных волн и нисходящей ча-

сти кривой, оценивали степень идентичности кривых, 

снятых с симметричных участков. 

Для качественной оценки исследования определя-

ли следующие показатели: А
2
 — максимальную ампли-

туду систолической волны (Ом) как характеристику, 

отображающую пульсовое кровенаполнение; А
3
 — ам-

плитуду инцизуры (Ом); А
4
 — амплитуду диастоличе-

ской волны (Ом).

По полученным значениям исчисляли наиболее 

информативные индексы. Так, дикротический индекс 

(ДИ) отображает состояние тонуса резистивных со-

судов; диастолический индекс (ДСИ) отражает тонус 

венул и состояние венозного оттока; ДК характеризует 

тонус артериальных сосудов.

По всем параметрам исчисляется коэффициент 

асимметрии (КА).

Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû
Все больные хорошо переносили фонофорез препара-

тов Фастум® гель и Лиотон® гель. Неприятных ощущений, 

местных кожных, а тем более общих реакций не было. 

Наиболее информативна динамика коэффициента 

асимметрии: исходный уровень, во время лечения и 

после его окончания. 

Наиболее показательными были изменения коэф-

фициента асимметрии диастолического индекса на 

уровне голеней (КА ДСИ) (табл. 2).

Полученные данные свидетельствуют об объектив-

ном повышении тонуса венул и улучшении состояния ве-

нозного оттока на пораженной голени к окончанию кур-

са фонофореза препаратов Фастум® гель и Лиотон® гель.

Динамика разницы окружности больной и здоро-

вой голени приведена на рис. 3 — от 3,1 ± 0,2 см в на-

чале лечения до 2,8 ± 0,3 см на 10-е сутки. Уменьше-

ние различий в окружности между больной и здоровой 

голенью объективно свидетельствует об уменьшении 

воспалительного отека мягких тканей. 

С учетом давности течения воспалительного про-

цесса у всех 24 больных с травматическим остеомиели-

том нижней трети большеберцовой кости имела место 

контрактура голеностопного сустава. Хронический 

воспалительный процесс приводил к развитию гру-

бой соединительной ткани как в капсуле сустава, так 

и в периартикулярных тканях. По-видимому, именно 

этим объясняется тот факт, что за курс лечения стати-

стически достоверного изменения объема движений в 

пораженных суставах у исследуемой группы больных 

нами выявлено не было.

Ощущение уменьшения боли начало появляться 

у больных с поражением дистального отдела голени 

к 7–10-му дню после начала процедур фонофореза. 

Оценка уровня боли самими больными по визуально-

аналоговой шкале до лечения составляла 5,5 ± 0,3 бал-

ла, а к 10-м суткам снизилась до 3,8 ± 0,2. 

Длительное наблюдение за больными, прошедшими 

курс лечения фонофорезом препаратов Фастум® гель 

и Лиотон® гель, показало следующие результаты. Все 

больные отмечали улучшение состояния пораженной 

конечности уже к 7–10-м суткам на фоне проводимого 

лечения. После этого у всех больных наступал период 

стабилизации состояния. Необходимость повторного 

курса фонофореза возникала только через 5–7 месяцев.

Îáñóæäåíèå ïîëó÷åííûõ äàííûõ 
Объективные и субъективные данные, получен-

ные в результате лечения больных с хроническим 

Рисунок 2. Интенсивность боли по 10-балльной 

визуально-аналоговой шкале

54321 6 7 8 9 10

Период измерения КА ДСИ, %

До начала лечения 17,0 ± 2,1

Через 5 суток после начала лечения 15,0 ± 2,7

Через 10 суток после начала лечения 13,0 ± 2,6

Таблица 2. Динамика коэффициента 

асимметрии ДСИ на уровне голеней

Рисунок 3. Динамика разницы окружности 

больной и здоровой голени (до лечения (1), на 

5-е (2) и 10-е (3) сутки)
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2,6
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посттравматическим остеомиелитом дистального от-

дела большеберцовой кости при помощи фонофореза 

препаратов Фастум® гель и Лиотон® гель, показывают 

эффективность предложенного метода и его целесо-

образность. 

Важным с точки зрения долговременной эффек-

тивности лечения является тот факт, что ни у одного 

больного за весь период наблюдения (7 месяцев) не 

развился рецидив остеомиелита. 

Лечение фонофорезом с препаратами Фастум® гель 

и Лиотон® гель хорошо переносилось всеми больными 

и не вызвало никаких местных или системных побоч-

ных эффектов. 

Эффективность используемого лечения подтверж-

дена динамикой коэффициента асимметрии диасто-

лического индекса на уровне голеней, снижением 

уровня болевых ощущений по ВАШ (с 5,5 ± 0,3 балла 

до лечения до 3,8 ± 0,2 балла к 10-му дню лечения) и 

уменьшением разницы между окружностями больной 

и здоровой голени.

Необходимость повторного курса возникала только 

через 5–7 месяцев.

Âûâîäû
1. Фонофорез с препаратами Фастум® гель и Лио-

тон® гель является обоснованным и эффективным ме-

тодом лечения и реабилитации больных с посттравма-

тическим остеомиелитом и артритом. Эффективность 

фонофореза препаратов Фастум® гель и Лиотон® гель 

подтверждена динамикой ВАШ, разницы окружностей 

больной и здоровой голени, коэффициента асимме-

трии диастолического индекса на уровне голеней.

2. С учетом того, что за 7 месяцев наблюдения ни у 

одного больного не возникло рецидива остеомиелита, 

можно сделать вывод о противорецидивной эффектив-

ности лечения фонофорезом препаратов Фастум® гель 

и Лиотон® гель.

3. Определена хорошая безопасность и переноси-

мость лечения.
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ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ 
З УРАЖЕННЯМ ГОМІЛКИ ТА ГОМІЛКОВОГО СУГЛОБА 

ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПРЕПАРАТІВ ФАСТУМ® ГЕЛЬ 
ТА ЛІОТОН® ГЕЛЬ

Резюме. У роботі викладено досвід проведення фонофорезу 

препаратів Фастум® гель та Ліотон® гель у хворих із посттрав-

матичним остеомієлітом дистального відділу кісток гомілки та 

остеоартрозом гомілкового суглоба. Обґрунтована клінічна до-

цільність, доведена висока ефективність та безпечність запро-

понованого методу лікування. 

Rushai A.K., Klimovitskyi V.H., Bohdanova L.V., 
Chuchvarev R.V., Valiushko T.V., Bodachenko K.A.
Donetsk Regional Trauma Hospital, Donetsk, Ukraine

PHYSIOTHERAPEUTIC REHABILITATIONS 
OF PATIENTS WITH LESIONS OF THE LOWER LEG 

AND ANKLE JOINT USING FASTUM® GEL 
AND LIOTON® GEL

Summary. The paper describes the experience of phonophoresis 

using Fastum® gel and Lioton® gel in patients with posttraumatic 

osteomyelitis of the distal lower leg bones and arthrosis of the ankle 

joint. Clinical expediency of the proposed method of treatment is 

proved, its high efficiency and safety are shown.
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Âñòóï
У зв’язку зі збільшенням тривалості життя людей, 

хворих на цукровий діабет 2-го типу, проблема по-

рушення кісткового метаболізму в даної категорії на 

сьогодні є вкрай актуальною. Відомо, що у хворих на 

цукровий діабет 2-го типу відбуваються зміни в мета-

болізмі кісткової тканини [4, 5]. Протягом останніх 

десятиліть проводилось велике число досліджень для 

визначення змін у кістковій тканині у хворих на цукро-

вий діабет 2-го типу. Наявні дані дуже різняться між 

собою. Так, за даними різних авторів, наявне як збіль-

шення мінеральної щільності кісток (МЩК), нормаль-

на щільність, так і зменшення МЩК порівняно з конт-

ролем [7, 8]. У метааналіз-спостережуваних дослідах 

L. Ma та співавторів (2012) відмічено, що ці протиріччя 

можуть бути пов’язані з різницею в дизайні дослідів, 

методиках визначення МЩК, вибірках хворих і наяв-

ністю ускладнень [6]. На нашу думку, окремо взятий 

показник МЩК не може повною мірою відображати 

остеорепаративні процеси. Порівняння даних ультра-

звукової денситометрії з мінеральним та гормональним 

балансом дозволить краще зрозуміти зміни кісткового 

метаболізму у хворих на цукровий діабет 2-го типу та 

допоможе знайти шляхи їх лікування та профілактики 

[1–3].

Мета — вивчити зміни кісткового метаболізму при 

переломах вертлюгової ділянки стегнової кістки у хво-

рих на цукровий діабет 2-го типу.

Ìàòåð³àëè ³ ìåòîäè
У період із 2012 по 2015 рік обстежено 42 пацієнти, 

які знаходились на стаціонарному лікуванні в клініці 

кафедри загальної хірургії УжНУ з приводу переломів 

вертлюгової ділянки стегнової кістки. Постраждалих 

жінок було 34, чоловіків — 8. Віковий склад коливався 

від 48 до 79 років, середній вік — 67 років. До травми 

пацієнти вели активний спосіб життя. 

Основну групу становили 19 пацієнтів із цукровим 

діабетом 2-го типу. Індекс маси тіла (ІМТ) становив 

29,4 (25,7–34,2) кг/м2, рівень глікозильованого гемо-

глобіну (HbA1c) — 9,6 (7,7–11,3) %. Частина пацієн-

тів (n = 13) приймала препарати сульфонілсечовини 

по 10,5 (7–10,5) мг/добу, метформіну — по 1,5 (1–

1,5) г/добу та їх поєднання, інші (n = 5) отримували 

комбіноване лікування з інсуліном. Середня тривалість 

захворювання на цукровий діабет становила 8 років. 

Вперше виявлений діабет був в 1 випадку, у 4 хворих 

тривалість захворювання становила до 5 років, у 7 — від 

5 до 10 років, у 7 — понад 10 років. Серед ускладнень 

цукрового діабету найчастіше спостерігались діабетич-

на мікро- та макроангіопатія кінцівок (9 осіб), діабе-

тична ретинопатія (5 осіб), діабетична полінейропатія 

(4 особи). Серцево-судинні захворювання спостеріга-

лись у 13 осіб. У дослідження не були включені паці-

єнти з патологічними переломами, онкологічними за-

хворюваннями та супутньою патологією, пов’язаною з 

ризиком зниження МЩК, з метою збільшення вірогід-

ності результатів. 

Контрольну групу становили 23 пацієнти з пере-

ломами вертлюгової ділянки стегнової кістки, у яких 

показники цукру сироватки крові та глікозильованого 

гемоглобіну не перевищували норму. ІМТ становив 

28,9 (25,3–33,9) кг/м2. Обидві групи були порівнянні за 
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віком, статтю, тяжкістю загального стану, характером 

переломів та методами оперативного лікування.

У всіх пацієнтів проводили лабораторні та інстру-

ментальні клінічні дослідження, визначали рівні каль-

цію, фосфору, 25-гідроксивітаміну (ОН) D, лужної 

фосфатази, паратгормона та остеокальцину.

Для визначення МЩК проводили ультразвукову 

денситометрію у трьох стандартних відділах скелету 

(поперековий відділ, проксимальний відділ стегна, 

передпліччя). Оцінювали мінеральну щільність кісток 

L1-L4 хребта, проксимального відділу стегнової кіст-

ки та дистального відділу передпліччя. Оцінку МЩК 

виконували згідно з рекомендаціями ВООЗ за Т- і 

Z-критеріями. У жінок у період постменопаузи та у чо-

ловіків старше 50 років використовували Т-критерій з 

інтерпретацією даних згідно з денситометричною кла-

сифікацією ВООЗ (норма від +2,5 до –1, остеопенія — 

від –1 до –2,5, остеопороз — від –2,5 SD і нижче).

Ðåçóëüòàòè òà ¿õ îáãîâîðåííÿ
Результати біохімічного дослідження рівнів каль-

цію, фосфору, 25-гідроксивітаміну (ОН) D та лужної 

фосфатази показані в табл. 1.

У людей із цукровим діабетом 2-го типу порушен-

ня фосфорно-кальцієвого балансу можливе на різних 

стадіях хвороби, та багато дослідників вказують на 

нормальний або незначно знижений рівень кальцію та 

фосфору у крові пацієнтів, що збігається з нашими да-

ними. У дослідній групі рівні кальцію та фосфору були 

нижчі за показники в контрольній групі, але знаходи-

лись у межах норми. Це ж стосується і рівня 25-гідро-

ксивітаміну (ОН) D, рівень якого знаходився в межах 

норми в обох групах. Рівень лужної фосфатази був ви-

щим у дослідній групі, але значних відхилень виявлено 

не було.

Значну роль у регуляції остеогенезу та остеорепа-

рації відіграє паратиреоїдний гормон. У дослідній гру-

пі відмічався вищий рівень паратгормона, ніж у групі 

контролю, та хоча в частини пацієнтів із погано конт-

рольованою глікемією він був вищим за норму, середнє 

значення знаходилось у межах норми. Можна відміти-

ти, що зазвичай при нормалізації глікемії нормалізу-

вався і рівень паратгормона також.

У наш час визнано, що найбільш інформативним 

показником кісткового росту є рівень остеокальци-

ну, що синтезується остеобластами. У пацієнтів із цу-

кровим діабетом 2-го типу рівень остеокальцину був 

нижчим за норму або знаходився близько нижньої 

межі норми. Він був вірогідно нижчим, ніж у пацієнтів 

контрольної групи. З цього можна судити, що рівень 

кісткоутворення в пацієнтів із цукровим діабетом 2-го 

типу нижчий, ніж у здорових осіб (табл. 2).

При вивченні даних денситометрії в трьох осно-

вних точках (поперековий відділ, проксимальний від-

діл стегна, передпліччя) зменшення кісткової маси 

(Т < –1) виявлено в більшості пацієнтів, причому в 

дослідній групі воно було більш виражене, ніж у групі 

контролю. У дослідній групі переважали хворі з уста-

новленим діагнозом остеопорозу (Т < –2,5), у групі 

контролю переважали хворі з остеопенією (табл. 3).

При порівнянні денситометричного вимірювання у 

трьох стандартних точках було відмічено, що в дослід-

ній групі остеопенічний синдром найбільш часто спо-

стерігався в проксимальному відділі стегна (78,9 %), 

тоді як у групі контролю найбільш виражені зміни були 

в поперековому відділі (73,9 %) (табл. 4).

Клінічний приклад
Хвора М., 77 років, травму отримала в побуті, гос-

піталізована ургентно. Діагноз: закритий черезверт-

люговий перелом лівої стегнової кістки зі зміщенням 

відламків. Супутній діагноз: цукровий діабет 2-го типу, 

середнього ступеня тяжкості, субкомпенсований (три-

валість 10 років). Діабетична полінейропатія. Діабетич-

на мікро- та макроангіопатія.

Показник Дослідна група (n = 19) Контрольна група (n = 23) Норма

Загальний кальцій, ммоль/л 2,13 ± 0,03 2,37 ± 0,03 2,05–2,54

Фосфор, ммоль/л 1,05 ± 0,04 1,28 ± 0,04 0,87–1,45

25-гідроксивітамін (ОН) D, нг/мл 37,4 ± 0,8 49,5 ± 0,7 30–70

Лужна фосфатаза, од/л 128,70 ± 0,04 156,30 ± 0,04 98–279

Таблиця 1. Показники фосфорно-кальцієвого обміну

Показники Дослідна група (n = 19) Контрольна група (n = 23) Норма

Паратгормон, пг/мл 58,08 ± 2,70 41,55 ± 1,90 15–65

Остеокальцин, нг/мл 19,92 ± 0,80 32,87 ± 0,90 11–32

Таблиця 2. Показники паратгормона й остеокальцину

Показник Дослідна група (n = 19) Контрольна група (n = 23)

Норма (Т > –1) 4 (21,0) 6 (26,1)

Остеопенія (Т від –1 до –2,5) 6 (31,6) 10 (43,5)

Остеопороз (Т < –2,5) 9 (47,4) 7 (30,4)

Таблиця 3. Частота розвитку змін мінеральної щільності кісткової тканини, n (%)
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Показники глікемії: при надходженні — 

16,3 ммоль/л, перед операцією — 12,0 ммоль/л, після 

операції — 13,0 ммоль/л. Рівень глікозильованого ге-

моглобіну — 9,8 %. Загальний кальцій — 2,06 ммоль/л, 

фосфор — 0,96 ммоль/л, лужна фосфатаза — 103 од/л, 

25-гідроксивітамін (ОН) D — 43 нг/мл, паратгормон — 

67 пг/мл, остеокальцин — 15,3 нг/мл. При проведенні 

денситометричного обстеження поперекового відділу 

хребта Т = –1,9 SD, проксимального відділу стегна — 

Т = –2,6 SD, передпліччя — Т = –1,2 SD.

Хвора прооперована на 3-й день госпіталізації. Ви-

конано закриту репозицію кісткових фрагментів із фік-

сацією Gamma-3. 

Âèñíîâêè
Тяжкість та тривалість цукрового діабету 2-го типу 

через зміни мінерального та гормонального балансу 

впливають на кістковий метаболізм і зумовлюють пе-

ребіг остеорепарації у пацієнтів із переломами вертлю-

гової ділянки стегнової кістки. 

Можливість розвитку малооборотних змін кістко-

вої тканини на фоні цукрового діабету 2-го типу робить 

необхідним вирішення питання щодо ранньої діагнос-

тики та лікування порушення кісткового метаболізму в 

даної групи пацієнтів.
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ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОСТНОГО МЕТАБОЛИЗМА 
ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ВЕРТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ У БОЛЬНЫХ 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА

Резюме. Работа посвящена изучению показателей костно-

го метаболизма при переломах вертельной области бедренной 

кости у больных сахарным диабетом 2-го типа. Результаты ис-

следования основаны на клиническом наблюдении 42 больных 

с переломами вертельной области на фоне сахарного диабета 

2-го типа. Полученные данные свидетельствуют об увеличении 

уровня костной резорбции у больных сахарным диабетом 2-го 

типа по сравнению со здоровыми респондентами.
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STUDYING INDICATORS OF BONE METABOLISM 
IN TROCHANTERIC FRACTURES IN PATIENTS 

WITH DIABETES MELLITUS TYPE 2

Summary. The article deals with the studying indicators of bone 

metabolism in trochanteric fractures in patients with diabetes melli-

tus type 2. The findings of the research are based on clinical observa-

tion of 42 patients with trochanteric fractures against the background 

of diabetes mellitus type 2. The data show an increase of bone resorp-

tion in patients with diabetes mellitus type 2 compared with healthy 

respondents.
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ÇÂ’ßÇÎÊ Ì²Æ ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÎ-ÔÓÍÊÖ²ÎÍÀËÜÍÈÌ 
ÑÒÀÍÎÌ Ê²ÑÒÊÎÂÎ¯ ÒÊÀÍÈÍÈ ÒÀ ×ÀÑÒÎÒÎÞ 
ÍÈÇÜÊÎÅÍÅÐÃÅÒÈ×ÍÈÕ ÏÅÐÅËÎÌ²Â Ó Æ²ÍÎÊ 

Ó ÏÎÑÒÌÅÍÎÏÀÓÇÀËÜÍÎÌÓ ÏÅÐ²ÎÄ²
Резюме. Втрата кісткової тканини при остеопорозі відбувається непомітно, тому захворювання часто ви-
являється вже після розвитку перелому. Частота переломів збільшується з віком як у жінок, так і в чоловіків. 
Остеопороз і пов’язані з ним переломи ведуть до збільшення показників захворюваності, інвалідності, зни-
жують якість життя і призводять до збільшення смертності.
Золотим стандартом діагностики остеопорозу на сьогодні залишається двохенергетична рентгенівська аб-
сорбціометрія (ДРА). За даними ДРА, основною кількісною характеристикою структурно-функціонального стану 
кісткової тканини є показник мінеральної щільності (МЩКТ), основною якісною — показник якості трабекулярної 
кісткової тканини (TBS). Відомо, що з віком обидва показники зменшуються і погіршується стан кісткової тканини.
Мета — вивчити частоту низькоенергетичних переломів у жінок у постменопаузальному періоді залежно від 
структурно-функціонального стану кісткової тканини.
Об’єкт дослідження. Обстежено 1369 жінок у постменопаузальному періоді віком 45–89 років (середній 
вік — 62,5 [55,0; 73,0] року, середній ІМТ — 28,6 ± 6,5 кг/м2, середня тривалість постменопаузального пері-
оду — 14,5 ± 9,5 року). Обстежені пацієнтки були розподілені на групи залежно від показників МЩКТ відпо-
відно до критеріїв ВООЗ: норма (Т-критерій > (–1,0) SD; n = 563), остеопенія ( (–1,0) Т-критерій  (–2,5) SD; 
n = 498), остеопороз (Т-критерій  (–2,5) SD; n = 308); а також за показником TBS (TBS L1-L4) на квартилі (гру-
пи): Q-І — найнижчий квартиль (TBS = 0,362–1,077; n = 152); Q-ІІ — нижній квартиль (TBS = 1,078–1,203; n = 156); 
Q-ІІІ — верхній квартиль (TBS = 1,204–1,321; n = 148); Q-ІV — найвищий квартиль (TBS = 1,322–1,793; n = 133).
Методи дослідження. Наявність, локалізацію, механізм та термін виникнення переломів вивчали за допо-
могою спеціалізованої карти Українського науково-медичного центру проблем остеопорозу.
Мінеральну щільність та якість трабекулярної кісткової тканини визначали на рівні поперекового відділу 
хребта (L1-L4) з використанням двохенергетичного рентгенівського денситометра Prodigy (GE Medical 
systems, Lunar, model 8743, 2005). Показник якості трабекулярної кісткової тканини визначали з використан-
ням програмного забезпечення TBS Insight (Med-Imaps, Бордо, Франція, 2006). 
Результати дослідження. У всіх групах жінок залежно від показників МЩКТ зустрічаються низькоенергетичні 
переломи, у тому числі у хворих з остеопорозом — 45,5 % (140) випадків, з остеопенією — 26,9 % (134) та при 
нормальних показниках МЩКТ 18,1 % (102) жінок мають переломи. Найбільша частота низькоенергетичних 
переломів спостерігається у хворих з остеопорозом (46,5 %), причому за рахунок осіб із вертебральними 
переломами та переломами комбінованої локалізації. Частка пацієнтів з остеопорозом серед осіб із не-
вертебральними переломами становить 25,5 %. 
50,8 % вертебральних, 43,7 % невертебральних та 32,8 % переломів комбінованої локалізації розвиваються 
на тлі низької якості трабекулярної кісткової тканини. 
Наявність вертебральних переломів у жінок у постменопаузальному періоді вірогідно збільшує ризик болю 
у грудному відділі в 1,32 раза.
Висновок. Розвиток низькоенергетичних переломів частково пов’язаний із показниками мінеральної щіль-
ності та якості трабекулярної кісткової тканини.

Адреса для листування з авторами:
Орлик Тетяна Василівна

E-mail: problemosteo@ukr.net

© Поворознюк В.В., Орлик Т.В., Дзерович Н.І., 2015

© «Травма», 2015

© Заславський О.Ю., 2015



Òîì 16, ¹1 • 2015 www.mif-ua.com 55

Îðèã³íàëüí³ äîñë³äæåííÿ / Original Researches

Àêòóàëüí³ñòü
Остеопороз (ОП) став однією з основних проблем 

охорони здоров’я майже у всіх промислово розвинених 

країнах [1, 5]. Щороку очікується до 9 мільйонів но-

вих переломів, обумовлених остеопорозом [5]. Рівень 

смертності, пов’язаної з переломами стегна та хребта, 

може перевищити 20 % [5]. У США остеопороз уражає 

від 4 до 6 млн жінок у постменопаузі [13], серед них що-

річно реєструється близько 2 млн переломів. Приблиз-

но 10 % жінок у 50-річному віці вже мають принаймні 

один остеопоротичний перелом [2]. У Канаді остеопо-

роз розвивається в кожної четвертої жінки віком по-

над 50 років [13]. Інші дослідники повідомляють про 

високий ризик розвитку остеопорозу й у чоловіків [5]. 

З огляду на постійне збільшення тривалості життя як 

чоловіків, так і жінок, ці цифри, згідно з прогнозами, 

подвояться протягом наступних 40–50 років [10].

Мінеральна щільність кісткової тканини (МЩКТ), 

виміряна методом двохенергетичної рентгенівської аб-

сорбціометрії (ДРА), — еталон діагностики остеопоро-

зу за відсутності встановлених низькоенергетичних пе-

реломів [5]. МЩКТ є одним з основних факторів, що 

визначають міцність кістки і ризик переломів [11], але 

існує значне перекриття значень МЩКТ серед осіб, які 

мають переломи, та тих, які не мають [7]. Серед інших 

факторів, що впливають на міцність кісток і ризик пе-

реломів, можна назвати такі, як макрогеометрія корти-

кальної та мікроархітектура губчастої кістки, наявність 

мікроушкоджень, мінералізація кісткового матриксу та 

швидкість ремоделювання [14, 19]. Протягом останніх 

років було розроблено ряд методів оцінки кісткової мі-

кроархітектури. Серед неінвазивних методів значного 

вдосконалення технології візуалізації набули кількісна 

(периферична) комп’ютерна томографія та магнітно-

резонансна томографія, що дає можливість прямого 

вимірювання кісткової мікроархітектури [2]. Тим не 

менше обидва методи залишаються непрактичними 

для рутинного скринінгу та контролю лікування [9]. 

Оцінка якості трабекулярної кісткової тканини 

(TBS, безрозмірна величина) — це новий метод виміру 

мікротекстури, що може бути застосований до будь-

яких рентгенівських зображень, включаючи ДРА, шля-

хом кількісної оцінки локальних змін «відтінків сірого» 

[7, 17]. Для визначення TBS використали експеримен-

тальну варіограму 2D-проекційних зображень із метою 

розрізнення 3D-мікроархітектури, яка має однакові 

значення МЩКТ, але різні характеристики трабеку-

лярної кісткової тканини [7, 17]. Були виявлені значимі 

кореляції між TBS і 3D-параметрами кісткової мікро-

архітектури у трупів. Найбільший зв’язок був між TBS 

і щільністю з’єднання, що пояснювало 67,2 % диспер-

сії. На підставі багатофакторного регресійного аналізу 

була створена модель інтерпретації зв’язку між TBS і 

3D-параметрами кісткової мікроархітектури. Більш 

високі значення TBS відображали кращі характеристи-

ки міцності кістки, тоді як низькі вказували на слаб-

кість кісткової тканини та схильність до переломів [7, 

17]. TBS може визначатися ретроспективно на основі 

тих зображень ДРА, що зроблені попередньо, без необ-

хідності будь-яких додаткових досліджень. Крім того, 

показник може порівнюватися з МЩКТ, оскільки ви-

значає стан кісткової тканини у тому ж регіоні кістки. 

Проведено ряд досліджень щодо інформативності од-

ночасного використання TBS та МЩКТ [14, 18, 19]. 

Доведено, що в жінок у постменопаузальному періоді, 

які мали переломи в анамнезі, значення показника 

менше порівняно з особами відповідного віку без пере-

ломів [18]. 

Мета — вивчити частоту низькоенергетичних пере-

ломів у жінок у постменопаузальному періоді залежно 

від структурно-функціонального стану кісткової тка-

нини.

Îá’ºêò äîñë³äæåííÿ
Обстежено 1369 жінок у постменопаузальному пе-

ріоді віком 45–89 років (середній вік — 62,5 [55,0; 73,0] 

року, середній ІМТ — 28,6 ± 6,5 кг/м2, середня трива-

лість постменопаузального періоду — 14,5 ± 9,5 року). 

У дослідження не включалися особи з тяжкою супут-

ньою патологією, високоенергетичними переломами 

чи травмами в анамнезі, високим рівнем фізичного 

навантаження, вторинним остеопорозом або станами, 

що могли би вплинути на структурно-функціональний 

стан кісткової тканини, розвиток її порушень (захво-

рювання сполучної тканини, злоякісні новоутворення 

в анамнезі, прийом глюкокортикоїдів, зловживання 

алкоголем та ін.), клінічно маніфестованими верте-

бральними переломами з тривалістю постпереломного 

періоду менше 6 місяців та інтенсивністю болю у спині 

9–10 балів за візуально-аналоговою шкалою (ВАШ) із 

будь-якої причини.

Обстежені пацієнтки були розподілені на групи у 

два етапи згідно з метою дослідження. На І етапі — за-

лежно від показників МЩКТ відповідно до критеріїв 

ВООЗ: норма (Т-критерій > (–1,0) SD), остеопенія 

(ОПн) ( (–1,0) Т-критерій > (–2,5) SD), остеопороз 

(Т-критерій  (–2,5) SD). Обстежених жінок було роз-

поділено на групи: ОП — 308 пацієнток з остеопоро-

зом, ОПн — 498 пацієнток з остеопенією; норма — 563 

пацієнтки з показниками МЩКТ у межах норми. 

На ІІ етапі — залежно від TBS. Показник TBS на 

сьогодні не має нормативних значень. На сучасному 

етапі в різних країнах, у тому числі і в Україні, тільки 

проводяться дослідження щодо визначення його ре-

ферентних показників [1]. Нормативі значення TBS, 

як і для показника МЩКТ, мають бути специфічними 

для окремих географічних територій та етнічних груп. 

З огляду на це в даному розділі був використаний ста-

тистичний підхід, що застосовується у випадках не-

нормованих кількісних значень, а саме квартильний 

розподіл груп.

Обстежених жінок було розподілено на групи 

(квартилі) за показником TBS (TBS L1-L4): Q-І — 

найнижчий квартиль (TBS = 0,362–1,077; n = 152); 

Q-ІІ — нижній квартиль (TBS = 1,078–1,203; n = 156); 

Q-ІІІ — верхній квартиль (TBS = 1,204–1,321; n = 148); 

Q-ІV — найвищий квартиль (TBS = 1,322–1,793; 

n = 133).
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Ìåòîäè äîñë³äæåííÿ
Наявність, локалізацію, механізм та термін ви-

никнення переломів визначали за допомогою спе-

ціалізованої карти перенесених травм та переломів, 

прийнятої стандартами обстеження в Українському 

науково-медичному центрі проблем остеопорозу. На-

явність та інтенсивність больового синдрому у грудно-

му та поперековому відділах хребта оцінювали за до-

помогою візуально-аналогової шкали у балах від 0 до 

10, яка також входить до складу спеціалізованої карти 

пацієнта центру.

Мінеральну щільність та якість трабекулярної кіст-

кової тканини визначали на рівні поперекового відді-

лу хребта (L1-L4) з використанням двохенергетично-

го рентгенівського денситометра Prodigy (GE Medical 

systems, Lunar, model 8743, 2005). Показник якості 

трабекулярної кісткової тканини визначали з викорис-

танням програмного забезпечення TBS Insight (Med-

Imaps, Бордо, Франція, 2006). 

Статистичний аналіз проводили з використанням 

пакетів програм Statistiсa 6.0 Copyright© StatSoft, Inc. 

1984–2001, Serial number 31415926535897. Вивчали від-

носні та абсолютні частоти методом таблиць спорідне-

ності. Відносний ризик (ВР) обчислювали на основі 

таблиць кростабуляції за формулою: ВР = (а/А) / (с/В), 

визначали довірчий інтервал (ДІ 95 %). Для оцінки 

зв’язків між змінними використовували кореляційний 

аналіз Спірмена (R). Критичним рівнем значущості 

при перевірці статистичних гіпотез вважали р < 0,05. 

Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ
Встановлено, що в усіх групах жінок незалежно від 

показників МЩКТ зустрічаються низькоенергетичні 

переломи: з ОП — у 45,5 % (140) випадків, з ОПн — 

26,9 % (134) та 18,1 % (102) жінок із нормальними по-

казниками мають переломи. Причому частота неверте-

бральних переломів вірогідно не відрізнялася в жінок 

з ОП (11,7 % (36)), ОПн (11,0 % (55)) та нормальною 

МЩКТ (9,8 % (50)). Вірогідні відмінності (2 = 95,66, 

р < 0,0001) спостерігалися за рахунок вертебральних 

переломів (ОП — 20,5 % (63), ОПн — 9,6 % (48) та нор-

ма — 4,3 % (24) жінок мали переломи) та комбінова-

ної локалізації (ОП — 13,3 % (41), ОПн — 6,2 % (31) 

та норма — 5,0 % (28) жінок мали переломи). Частота 

переломів комбінованої локалізації (вертебральних та 

невертебральних) у групах із показниками МЩКТ, що 

відповідають ОПн та нормі, вірогідно не відрізнялася 

(рис. 1). 

Серед 135 обстежених хворих із вертебральними 

переломами частка пацієнтів з ОП (46,6 % (63)) була 

вірогідно більшою порівняно з особами з нормальною 

МЩКТ (р = 0,02). Крім того, 53,4 % жінок, які мали 

вертебральні переломи, мали МЩКТ у межах норми 

(17,8 % (24)) та ОПн (35,6 % (48)).

Серед жінок, які мали невертебральні переломи 

(141 особа), пацієнтки з ОП становили тільки четверту 

частину (25,5 % (36)) від загальної кількості обстеже-

них (з ОПн — 39,0 % (55) та з нормальною МЩКТ — 

35,5 % (50)).

Частка хворих з ОП, які мали переломи комбіно-

ваної локалізації, становила 41,0 % (41) та вірогідно не 

відрізнялась від показників у пацієнток з ОПн (31,0 % 

(31)) та нормальною МЩКТ (28,0 % (28)) (рис. 2).

Серед обстежених жінок зі встановленими верте-

бральними переломами 95,9 % (233) осіб мали біль у 

спині, що було вірогідно більше порівняно з пацієнт-

ками з невертебральними переломами (88,0 % (205)), 

комбінованими переломами (88,5 % (314)) та без пере-

ломів (85,3 % (1821)) (2 = 23,17, р < 0,001).

За результатами визначення ризику розвитку болю 

в спині встановлено, що у випадку наявності верте-

бральних переломів ризик розвитку болю у грудному 

відділі хребта вірогідно збільшується (ВР = 1,32; ДІ 

95%: 1,09–1,60, р = 0,004); ризик розвитку больового 

синдрому в поперековому відділі вірогідно не зміню-

ється (ВР = 1,03; ДІ 95%: 0,98–1,09, р = 0,19).

Рисунок 1. Частота переломів у жінок старших вікових груп залежно від стану мінеральної щільності 

кісткової тканини
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На наступному етапі вивчали особливості розви-

тку переломів у жінок залежно від іншого показника 

структурно-функціонального стану кісткової ткани-

ни — якості трабекулярної кісткової тканини. 

При аналізі частоти розвитку різних типів перело-

мів (вертебральні, невертебральні, комбінованої лока-

лізації) встановлено, що на тлі найнижчих показників 

TBS (Q-І) розвивається 50,8 % вертебральних перело-

мів, 43,7 % — невертебральних та 32,8 % — комбінова-

ної локалізації (рис. 3). 

За результатами кореляційного аналізу встановлено 

вірогідні зв’язки між наявністю переломів різної лока-

лізації та віком, МЩКТ та TBS (рис. 4).

Âèñíîâîê
Найбільша частота низькоенергетичних переломів 

спостерігається у хворих з остеопорозом (45,5 %), при-

чому за рахунок осіб із вертебральними переломами 

та переломами комбінованої локалізації. Частка паці-

єнтів з остеопорозом серед осіб із невертебральними 

переломами становить 25,5 %. 50,8 % вертебральних, 

43,7 % невертебральних та 32,8 % переломів комбіно-

ваної локалізації розвиваються на тлі низької якості 

трабекулярної кісткової тканини. 

Наявність низькоенергетичних переломів частко-

во пов’язана з показниками мінеральної щільності та 

якості трабекулярної кісткової тканини.

Рисунок 2. Частка хворих із різним станом мінеральної щільності кісткової тканини у структурі 

переломів різної локалізації
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Рисунок 3. Частота розвитку переломів різної 

локалізації у жінок у постменопаузальному 

періоді залежно від показника якості 

трабекулярної кісткової тканини
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Рисунок 4. Кореляційні зв’язки між наявністю 

переломів та показниками структурно-

функціонального стану кісткової тканини у жінок 

у постменопаузальному періоді
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СВЯЗЬ МЕЖДУ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ СОСТОЯНИЕМ КОСТНОЙ ТКАНИ И ЧАСТОТОЙ 
НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПЕРЕЛОМОВ У ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Резюме. Потеря костной ткани при остеопорозе происходит 

незаметно, поэтому заболевание часто выявляется уже после 

развития перелома. Частота переломов увеличивается с воз-

растом как у женщин, так и у мужчин. Остеопороз и связанные 

с ним переломы ведут к увеличению показателей заболевае-

мости, инвалидности, снижают качество жизни и приводят к 

увеличению смертности.

Золотым стандартом диагностики остеопороза на сегодняш-

ний день остается двухэнергетическая рентгеновская абсорбци-

ометрия (ДРА). По данным ДРА, основной количественной ха-

рактеристикой структурно-функционального состояния костной 

ткани является показатель минеральной плотности (МПКТ), 

основной качественной — показатель качества трабекулярной 

костной ткани (TBS). Известно, что с возрастом оба показателя 

уменьшаются и ухудшается состояние костной ткани.

Цель — изучить частоту низкоэнергетических переломов 

у женщин в постменопаузальном периоде в зависимости от 

структурно-функционального состояния костной ткани.
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Объект исследования. Обследовано 1369 женщин в пост-

менопаузальном периоде в возрасте 45–89 лет (средний воз-

раст — 62,5 [55,0; 73,0] года, средний ИМТ — 28,6 ± 6,5 кг/м2, 

средняя продолжительность постменопаузального периода — 

14,5 ± 9,5 года). Обследованные пациентки были разделены на 

группы в зависимости от показателей МПКТ в соответствии 

с критериями ВОЗ: норма (Т-критерий > (–1,0) SD; n = 563), 

остеопения ( (–1,0) Т-критерий > (–2,5) SD; n = 498), остео-

пороз (Т-критерий  (–2,5) SD; n = 308); а также по показателю 

TBS (TBS L1-L4) на квартили (группы): Q-І — самый низкий 

квартиль (TBS = 0,362–1,077; n = 152); Q-II — нижний квар-

тиль (TBS = 1,078–1,203; n = 156); Q-III — верхний квартиль 

(TBS = 1,204–1,321; n = 148); Q-IV — самый высокий квартиль 

(TBS = 1,322–1,793; n = 133).

Методы исследования. Наличие, локализацию, механизм 

и сроки возникновения переломов изучали с помощью спе-

циализированной карты Украинского научно-медицинского 

центра проблем остеопороза.

Минеральную плотность и качество трабекулярной костной 

ткани определяли на уровне поясничного отдела позвоночни-

ка (L1-L4) с использованием двухэнергетического рентгенов-

ского денситометра Prodigy (GE Medical systems, Lunar, model 

8743, 2005). Показатель качества трабекулярной костной ткани 

определяли с использованием программного обеспечения TBS 

Insight (Med-Imaps, Бордо, Франция, 2006).

Результаты исследования. Во всех группах женщин в за-

висимости от показателей МПКТ встречаются низкоэнер-

гетические переломы, в том числе у больных с остеопоро-

зом — 45,5 % (140) случаев, с остеопенией — 26,9 % (134) и 

при нормальных показателях МПКТ — у 18,1 % (102) женщин 

встречаются переломы. Наибольшая частота низкоэнерге-

тических переломов наблюдается у больных с остеопорозом 

(46,5 %), причем за счет лиц с вертебральными переломами и 

переломами комбинированной локализации. Доля пациентов 

с остеопорозом среди лиц с невертебральными переломами 

составляет всего 25,5 %.

50,8 % вертебральных, 43,7 % невертебральных и 32,8 % 

переломов комбинированной локализации (вертебральные и 

невертебральные) развиваются на фоне низкого качества тра-

бекулярной костной ткани.

Наличие вертебральных переломов у женщин в постменопа-

узальном периоде достоверно увеличивает риск боли в грудном 

отделе в 1,32 раза.

Вывод. Развитие низкоэнергетических переломов частично 

связано с показателями минеральной плотности и качества 

трабекулярной костной ткани.

Povorozniuk V.V., Orlyk T.V., Dzerovych N.I.
State Institution «Institute of Gerontology named after D.F. Chebotariov of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kyiv
Ukrainian Scientific and Medical Center of Osteoporosis Problems, Kyiv, Ukraine

CORRELATION BETWEEN THE STRUCTURAL AND FUNCTIONAL STATE OF BONE TISSUE AND THE INCIDENCE 
OF LOW-ENERGY FRACTURES IN POSTMENOPAUSAL WOMEN

Summary. Bone loss in osteoporosis is inconspicuous, so the dis-

ease often manifests itself after the fracture. Fracture incidence in-

creases with age in both women and men. Osteoporosis and related 

fractures lead to an increase in morbidity, disability, reduce quality 

of life and result in increased mortality.

Today gold standard in diagnosis of osteoporosis is dual energy X-

ray absorptiometry (DXA). According to the DXA main quantitative 

characteristic of the structural and functional state of the bone tis-

sue is bone mineral density (BMD), the main quality parameter — 

trabecular bone score (TBS). It is known that both parameters are 

reduced with age, which worsens the bone health.

The objective — to study the incidence of low-energy fractures in 

postmenopausal women, depending on the structural and functional 

state of bone.

Subject of the Study. 1369 postmenopausal women aged 45–89 

years (mean age — 62.5 [55.0; 73.0] years, mean body mass index — 

28.6 ± ± 6.5 kg/m2, average duration of postmenopausal period — 

14.5 ± 9.5 years) were examined. Surveyed patients were divided into 

groups depending on BMD in accordance with the WHO criteria: 

normal (T-score > (– 1.0) SD; n = 563), osteopenia ( (1.0) T-test 

> (–2.5) SD; n = 498), osteoporosis (T-score  (–2.5) SD; n = 308), 

and also depending on TBS (TBS L1-L4) into quartiles (groups): 

Q-I — the lowest quartile (TBS = 0.362–1.077; n = 152); Q-II — 

the lower quartile (TBS = 1.078–1.203; n = 156); Q-III — the higher 

quartile (TBS = 1.204–1.321; n = 148); Q-IV — the highest quartile 

(TBS = 1.322–1.793; n = 133).

Methods of the Study. The presence, location, mechanism and tim-

ing of fracture were examined using a specialized card of Ukrainian 

scientific and medical center of osteoporosis problems.

BMD and TBS were determined at lumbar spine (L1-L4) using 

Prodigy dual-energy X-ray densitometer (GE Medical systems, 

Lunar, model 8743, 2005). Trabecular bone score was evalu-

ated by means of TBS Insight software (Med-Imap, Bordeaux, 

France, 2006).

Results of the Study. In all groups of women, depending on 

BMD parameters, low energy fractures are being detected, in-

cluding patients with osteoporosis — 45.5 % (140) of cases, with 

osteopenia — 26.9 % (134), and 18.1 % (102) of women with nor-

mal values of BMD have fractures. The highest incidence of low-

energy fractures is observed in patients with osteoporosis (46.5 

%), and, predominantly, in persons with vertebral fractures and 

fractures with combined localization. The part of patients with 

osteoporosis among persons with non-vertebral fractures is only 

25.5 %.

50.8 % of vertebral, 43.7 % of nonvertebral and 32.8 % of fractures 

with combined localization occur on the background of low trabecu-

lar bone score.

The presence of vertebral fractures significantly increases the risk 

of thoracic pain — by 1.32 times.

Conclusion. The presence of low-energy fractures is partially 

due to the parameters of bone mineral density and trabecular bone 

quality.
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Âñòóï
Надзвичайно гострою протягом останніх десятиліть в 

Україні та й у всьому світі залишається проблема тяжких 

механічних пошкоджень, що виникають під час дорож-

ньо-транспортних пригод (ДТП). На автошляхах нашої 

держави майже кожні 17 хвилин трапляється дорожньо-

транспортна пригода з постраждалими, практично кожні 

107 хвилин в автопригодах гине людина. У середньому за 

добу на дорогах України гине 13 осіб і отримують різно-

го виду пошкодження близько 104 учасників дорожнього 

руху [3]. У складі тяжких пошкоджень одне з провідних 

місць займає скелетна травма [5, 7], зокрема переломи 

довгих кісток. На ці переломи припадає від 48 до 70 % се-

ред усіх пошкоджень кісток скелета [1, 6].

У той же час не в повному обсязі вивчені клініко-но-

зологічні характеристики постраждалих із пошкоджен-

нями довгих кісток внаслідок дорожньо-транспортних 

пригод. А враховуючи, що на кожного загиблого вна-

слідок отриманих в ДТП травм припадають 23 госпіта-

лізовані і 112 пацієнтів, які звернулися по невідкладну 

допомогу, це створює величезне навантаження на за-

клади охорони здоров’я, і проблема лишається надзви-

чайно актуальною на даний час [2, 4].

Метою дослідження було вивчення клініко-нозоло-

гічних характеристик пошкоджень довгих кісток у по-

страждалих внаслідок дорожньо-транспортних пригод.

Ìàòåð³àëè òà ìåòîäè
Нами було досліджено 139 випадків пошкоджень 

довгих кісток при політравмі у постраждалих внаслідок 

ДТП, які знаходилися на лікуванні в Сумській міській 

лікарні № 1 у період з 2008 по 2011 рік. Чоловіків було 

86 (61,87 %), жінок — 53 (38,13 %). За ознакою участі 

у русі: пішоходів було 81 (58,27 %), водіїв 2-колісного 

транспорту — 22 (15,83 %), пасажирів 4-колісного тран-

спорту — 20 (14,39 %), водіїв 4-колісного транспор-

ту — 11 (7,91 %), пасажирів 2-колісного транспорту — 5 

(3,6 %). У цілому пасивні учасники руху (пішоходи та 

пасажири) становили 76,26 %, активні учасники руху 

(водії) — 23,74 %. За результатом перебігу травматич-

ного процесу: група тих, які вижили, становила 116 

осіб, група пацієнтів, які померли, — 23 особи.

Аналіз включав вивчення клініко-нозологічних ха-

рактеристик пошкоджень довгих кісток у постраждалих 
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внаслідок дорожньо-транспортних пригод. Розрахунки 

проводились згідно з критеріями та вимогами доказової 

медицини за допомогою комп’ютерних технологій.

Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ 
òà ¿õ îáãîâîðåííÿ

При вивченні розподілу масиву дослідження за 

ознакою кількості пошкоджених анатомо-функціо-

нальних ділянок (АФД) встановлено, що серед по-

страждалих із політравмою внаслідок ДТП з пошко-

дженням довгих кісток найбільш часто спостерігалося 

пошкодження двох АФД — у 76 (54,68 %) постражда-

лих, друге рангове місце займають пошкодження трьох 

АФД — у 34 (24,46 %), третє рангове місце — пошко-

дження однієї АФД (а саме пошкодження кінцівок, 

тобто множинні пошкодження довгих кісток) — у 20 

(14,39 %), четверте рангове місце — пошкодження 

чотирьох і більше АФД — у 9 (6,47 %) постраждалих. 

Коефіцієнт мінімального пошкодження у групі тих, 

хто вижив, становить 2,12; у групі пацієнтів, які помер-

ли, — 2,78; у загальному масиві — 2,23.

Розподіл нозології пошкоджених АФО у результа-

тивних групах постраждалих наведено в табл. 1.

Як свідчить аналіз даних, що наведені в табл. 1, 

серед постраждалих із політравмою внаслідок ДТП 

з пошкодженням довгих кісток найбільш часто спо-

стерігалося пошкодження голови — у 118 (60,21 %) 

постраждалих, друге рангове місце займають пошко-

дження грудної клітки — у 23 (11,74 %), третє ранго-

ве місце — множинні пошкодження кінцівок — у 20 

(10,20 %) постраждалих, четверте рангове місце — по-

шкодження живота — у 17 (8,67 %), п’яте рангове місце 

займають пошкодження таза — у 9 (4,59 %) постраж-

далих, шосте — пошкодження хребта — у 6 (3,06 %), 

сьоме рангове місце займають пошкодження шиї — у 3 

(1,53 %) постраждалих.

Пошкодження довгих кісток нижніх кінцівок спо-

стерігалося у 79 (56,84 %) постраждалих, верхніх кін-

цівок — у 32 (23,02 %), верхніх і нижніх кінцівок — у 

28 (20,14 %). Правобічні пошкодження спостерігалися 

у 60 (43,17 %) постраждалих, лівобічні — у 55 (39,57 %), 

двобічні пошкодження — у 24 (17,26 %).

Розподіл кількості пошкоджених довгих кісток у ре-

зультативних групах постраждалих наведено в табл. 2.

Серед постраждалих із політравмою внаслідок ДТП 

з пошкодженням довгих кісток найбільш часто спо-

стерігалося пошкодження однієї довгої кістки — у 59 

(42,45 %) постраждалих, друге рангове місце займають 

пошкодження двох довгих кісток — у 55 (39,56 %), третє 

рангове місце — пошкодження трьох довгих кісток — у 

17 (12,23 %), четверте рангове місце — пошкодження 

чотирьох довгих кісток — у 5 (3,6 %), п’яте рангове міс-

АФД

Пацієнти, які вижили 
(n = 116)

Пацієнти, які померли 
(n = 23)

Загальний масив (n = 139)

N % R N % R N % R

Голова 95 48,47 1 23 11,74 1 118 60,21 1

Шия 2 1,02 7 1 0,51 6 3 1,53 7

Грудна клітка 15 7,66 3 8 4,08 2 23 11,74 2

Живіт 11 5,61 4 6 3,06 3 17 8,67 4

Таз 4 2,04 5 5 2,55 4 9 4,59 5

Хребет 3 1,53 6 3 1,53 5 6 3,06 6

Кінцівки (множинні) 19 9,69 2 1 0,51 6 20 10,20 3

Усього 149 76,02 47 23,98 196 100

Таблиця 1. Розподіл постраждалих за ознакою пошкоджених анатомо-функціональних ділянок 

у результативних групах

Примітки: тут, а також у табл. 2–4: n — абсолютне значення; % — питома вага; R — ранг.

Кількість 
пошкоджених 
довгих кісток

Пацієнти, які вижили 
(n = 116)

Пацієнти, які померли 
(n = 23)

Загальний масив 
(n = 139)

N % R N % R N % R

1 54 38,85 1 5 3,6 2 59 42,45 1

2 46 33,09 2 9 6,47 1 55 39,56 2

3 13 9,35 3 4 2,88 3 17 12,23 3

4 2 1,44 4 3 2,16 4 5 3,6 4

5 1 0,72 5 2 1,44 5 3 2,16 5

Усього 116 83,45 23 16,55 139 100

Таблиця 2. Розподіл постраждалих за ознакою кількості пошкоджених довгих кісток 

у результативних групах
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це займають пошкодження п’яти довгих кісток — у 3 

(2,16 %) постраждалих.

Розподіл пошкоджених довгих кісток у результа-

тивних групах постраждалих наведено в табл. 3.

За рівнем пошкодження довгих кісток у результа-

тивних групах постраждалі розподілилися так: найбільш 

часто спостерігалися пошкодження великої гомілкової 

кістки — 30,2 %, друге рангове місце займають пошко-

дження малої гомілкової кістки — 25,09 %, третє рангове 

місце — пошкодження стегнової кістки — 18,04 %, чет-

верте рангове місце — пошкодження плечової кістки — 

14,9 %, п’яте рангове місце — пошкодження променевої 

кістки — 7,06 %, шосте рангове місце займають пошко-

дження ліктьової кістки — 4,71 %. Якщо у групі паці-

єнтів, які вижили, коефіцієнт поєднання пошкоджень 

довгих кісток (середня кількість пошкоджених довгих 

кісток в одного постраждалого) становив 1,71, то у групі 

пацієнтів, які померли, — 2,48, у загальному масиві до-

слідження — 1,83.

У загальному масиві дослідження у постраждалих із 

політравмою внаслідок ДТП 198 (77,65 %) пошкоджень 

довгих кісток були закритими, а 57 (22,35 %) — відкри-

тими. У групі пацієнтів, які вижили, закриті пошко-

дження становили 164 (82,83 %) випадки, а відкри-

ті — 34 (17,17 %), у групі тих, які померли, закриті — 29 

(50,88 %), а відкриті — 28 (49,12 %). Таким чином, спів-

відношення закритих і відкритих пошкоджень у групі 

тих, які вижили, становила майже 5 до 1 (4,82/1), у гру-

пі пацієнтів, які померли, — майже 1 до 1 (1,04/1), а у 

загальному масиві — 3,5 до 1 (3,47/1).

За видом пошкодження довгих кісток розподіл ви-

явився наступним: 41 (16,08 %) — прості пошкодження, 

195 (76,47 %) — уламкові, 19 (7,45 %) — багатоуламкові. 

Вірогідної різниці видів пошкодження у результатив-

них групах нами не виявлено.

Розподіл пошкоджених сегментів довгих кісток у 

загальному масиві дослідження наведено в табл. 4.

У загальному масиві дослідження у постраждалих із 

політравмою внаслідок ДТП пошкодження сегментів до-

вгих кісток у цілому майже однакові: проксимальний сег-

мент — 97 (33,11 %), діафізарний сегмент — 96 (32,76 %), 

дистальний сегмент — 100 (34,13 %), у 38 (12,97 %) ви-

падках спостерігалося пошкодження двох, як правило, 

суміжних сегментів. При пошкодженні плечової кістки 

превалюють пошкодження проксимального сегмента — 

25 (56,82 %), при пошкодженні променевої кістки — 

пошкодження дистального сегмента — 8 (42,1 %), при 

пошкодженні ліктьової кістки — пошкодження прокси-

мального сегмента — 6 (46,15 %), при пошкодженні стег-

нової кістки превалюють пошкодження проксимального 

сегмента — 20 (38,46 %), при пошкодженні великої гоміл-

кової кістки — пошкодження діафізарного сегмента — 35 

(38,89 %), при пошкодженні малої гомілкової кістки — 

пошкодження дистального сегмента — 30 (40 %). Вірогід-

ної різниці пошкоджень сегментів довгих кісток у резуль-

тативних групах нами не виявлено.

Âèñíîâêè
1. Пошкодження довгих кісток у постраждалих із 

політравмою внаслідок дорожньо-транспортних при-

Пошкоджена довга 
кістка

Пацієнти, які вижили 
(n = 116)

Пацієнти, які померли 
(n = 23)

Загальний масив (n = 139)

N % R N % R N % R

Плечова 31 12,16 3 7 2,74 4 38 14,9 4

Променева 14 5,49 5 4 1,57 5 18 7,06 5

Ліктьова 9 3,53 6 3 1,18 6 12 4,71 6

Стегнова 27 10,59 4 19 7,45 1 46 18,04 3

Велика гомілкова 64 25,1 1 13 5,1 2 77 30,2 1

Мала гомілкова 53 20,78 2 11 4,31 3 64 25,09 2

Усього 198 77,65 57 22,35 255 100

Таблиця 3. Розподіл пошкоджених довгих кісток постраждалих у результативних групах

Кістка
Проксимальний сегмент Діафізарний сегмент Дистальний сегмент

N % R N % R N % R

Плечова 25 56,82 5 7 15,91 12 12 27,27 10

Променева 5 26,32 14 6 31,58 13 8 42,1 11

Ліктьова 6 46,15 13 5 38,46 14 2 15,39 15

Стегнова 20 38,46 7 15 28,85 9 17 32,69 8

Велика гомілкова 24 26,67 6 35 38,89 1 31 34,44 2

Мала гомілкова 17 22,67 8 28 37,33 4 30 40 3

Усього 97 33,11 96 32,76 100 34,13

Таблиця 4. Розподіл пошкоджених сегментів довгих кісток у загальному масиві дослідження
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год найбільш часто поєднуються з пошкодженням 

голови — 60,21 %. Множинні пошкодження кінцівок 

становлять 10,20 %.

2. Пошкодження великої гомілкової кістки спосте-

рігалися у 30,2 %, малої гомілкової кістки — у 25,09 %, 

стегнової кістки — у 18,04 %, плечової кістки — у 

14,9 %, променевої кістки — у 7,06 %, ліктьової кіст-

ки — у 4,71 %. У 16,08 % випадків спостерігалися прості 

пошкодження, у 76,47 % — уламкові, у 7,45 % — багато-

уламкові. Пошкодження сегментів окремих довгих кіс-

ток характеризуються варіабельністю, але в загальному 

масиві дослідження майже однакові.

3. Проблема пошкоджень довгих кісток у постражда-

лих із політравмою внаслідок дорожньо-транспортних 

пригод залишається значущою в травматології та орто-

педії. Потребують уточнення і подальшого вивчення пи-

тання надання медичної допомоги та методів лікування, 

без чого тяжко очікувати зниження рівня летальності.
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КЛИНИКО-НОЗОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 
ПОВРЕЖДЕНИЙ ДЛИННЫХ КОСТЕЙ 

У ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ

Резюме. В статье приведены данные анализа 139 случаев по-

вреждений длинных костей при политравме в результате дорож-

но-транспортных происшествий. Рассмотрены основные кли-

нико-нозологические характеристики повреждений длинных 

костей. Установлено, что повреждения длинных костей наибо-

лее часто сочетаются с повреждением головы — 60,21 %, грудной 

клетки — 11,74 % и живота — 8,67 %. Множественные повреж-

дения конечностей составляют 10,20 %. Повреждение длинных 

костей нижних конечностей было в 56,84 %, верхних конечно-

стей — в 23,02 %, верхних и нижних конечностей — в 20,14 % 

случаев. Правосторонние повреждения составили 43,17 %, ле-

восторонние — 39,57 %, двусторонние повреждения — 17,26 %. 

Повреждение большой берцовой кости наблюдалось в 30,2 %, 

малой берцовой кости — в 25,09 %, бедренной кости — в 18,04 %, 

плечевой кости — в 14,9 %, лучевой кости — в 7,06 %, локтевой 

кости — в 4,71 %. Коэффициент сочетания повреждений длин-

ных костей в группе выживших составил 1,71, в группе умер-

ших — 2,48, в общем массиве исследования — 1,83. В 16,08 % 

случаев наблюдались простые повреждения, в 76,47 % — осколь-

чатые, в 7,45 % — многооскольчатые. Повреждения сегментов 

отдельных длинных костей характеризуются вариабельностью, 

но в общем массиве исследования почти одинаковые: прокси-

мальный сегмент — 33,11 %, диафизарный сегмент —32,76 %, 

дистальный сегмент — 34,13 %. В 12,97 % случаев наблюдалось 

повреждение двух, как правило, смежных сегментов.

Ключевые слова: повреждение, длинные кости, дорожно-

транспортное происшествие, структура.

Huriev S.O., Yevdoshenko V.P., Satsyk S.P.
State Institution «Ukrainian Scientific and Practical Center 
of Emergency Medical Care and Disaster Medicine of 
Ministry of Healthcare of Ukraine», Kyiv, 
Ukraine

CLINICAL AND NOSOLOGICAL STRUCTURE 
OF LONG BONES INJURIES 

OF PERSONS SUFFERED DUE 
TO THE TRAFFIC ACCIDENTS

Summary. The article presents the analysis of 139 cases of long 

bone injuries associated with polytrauma due to traffic accidents. 

There were considered the main clinical and nosological character-

istics of long bone injuries. It was established that the injuries of long 

bones were mostly combined with head injuries in 60.21 %, with the 

chest ones — 11.74 %, and abdominal ones — 8.67 %. Limbs mul-

tiple injuries were in 10.20 % cases. The injuries of the long bones of 

the lower extremities were in 56.84 % cases, those ones of the up-

per extremities — in 23.02 % persons, those ones of upper and lower 

extremities — in 20.14 % patients. The right-side injuries amount-

ed about 43.17 %, the left-side injuries occurred in 39.57 % cases, 

and bilateral injuries were in 17.26 % persons. Injuries of the tibia 

waeres observed in 30.2 % cases, peroneal injuries were in 25.09 % 

patients, the femoral ones occurred in 18.04 % cases, the humerus 

ones were observed in 14.9 % persons, radius injuries were in 7.06 % 

cases, ulnar ones were in 4.71 % cases. The ratio of combination of 

long bone injuries in the group of survived was 1.71, in the group of 

died was 2.48, in the total array of the research that parameter was 

1.83. Simple injuries were observed in 16.08 % cases, syntripsis were 

in 76.47 % cases, multi-fragment injuries were in 7.45 % cases. The 

injuries of individual segments of long bones were characterized by 

their variability, but in general array of the research they were al-

most identical: the proximal segment injury was in 33.11 % cases, 

diaphyseal segment and distal segment ones occurred in 32.76 % and 

34.13 % cases, relatively. In 12.97 % cases there were observed the 

bisegmental injuries.

Key words: injuries, long bones, traffic accident, structure. 
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15–17 квітня 2015 року у ВЦ «КиївЕкспоПлаза» 
відбудеться головна подія галузі охорони здоров’я 
України — VI Міжнародний медичний форум «Інно-
вації в медицині — здоров’я нації». Щороку форум 
запам’ятовується проведенням Міжнародного ме-
дичного конгресу «Впровадження сучасних досягнень 
медичної науки у практику охорони здоров’я Укра-
їни», що є потужною платформою для підвищення 
кваліфікації вчених і практикуючих лікарів. Серед 
ключових напрямів роботи конгресу — актуальні та 
проблемні питання ортопедії і травматології.

Форум проходить за підтримки Президента Украї-

ни та під патронатом Комітету Верховної Ради Украї-

ни з питань охорони здоров’я. Організатори — Націо-

нальна академія медичних наук України, Національна 

медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шу-

пика, компанія LMT. Офіційна підтримка — Кабінет 

Міністрів України, Міністерство охорони здоров’я 

України, Державна служба України з лікарських засо-

бів, Київська міська державна адміністрація. За спри-
яння медичних асоціацій, громадських об’єднань, ви-

щих навчальних медичних закладів України та закладів 

післядипломної освіти, соціальних фондів.

Міжнародний медичний конгрес «Впроваджен-
ня сучасних досягнень медичної науки у прак-
тику охорони здоров’я України» внесений до 
«Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та на-
уково-практичних конференцій, що проводи-
тимуться в Україні у 2015 році», затвердженого 
МОЗ та НАМН України.

Про останні методи та сучасні технології лікуван-

ня захворювань та ушкоджень хребта і суглобів можна 

буде дізнатися, відвідавши круглий стіл «Нові підходи 
до ортопедичного лікування дітей та підлітків». Орга-

нізатором заходу виступить ДУ «Інститут ортопедії і 
травматології НАМН України». Модератори — заві-

дувач відділу травматології та ортопедії дитячого віку 

проф., д.м.н. Ю.М. Гук та завідувач відділу захворю-

вань суглобів у дітей та підлітків к.м.н. М.С. Касацій.

На форумі також можна буде долучитися до роботи 

науково-практичного заходу, який організують співробіт-

ники ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. 
М.І. Ситенка НАМН України» разом із фахівцями з 

Українського науково-дослідного інституту протезуван-
ня, протезобудування та відновлення працездатності та 

за підтримки Асоціації ортопедів-травматологів. Зараз 

програма знаходиться у стадії формування, але можна з 

упевненістю сказати, що на обговорення буде винесена 

актуальна інформація про стан і тенденції розвитку орто-

педії та травматології, останні дослідження та методики, 

які неодмінно знайдуть втілення в медичній практиці.

Сертифікати про підвищення кваліфікації отри-
мує кожен учасник науково-практичних заходів 
конгресу.

Окрім численних симпозіумів, конференцій, круглих 

столів та семінарів спеціалісти форуму зможуть відвіда-

ти найбільші в Україні спеціалізовані виставки — Між-
народну виставку охорони здоров’я  MEDICAEXPO та 

Міжнародну фармацевтичну виставку PHARMAEXPO, 

що проходитимуть одночасно і на одній платформі з 

конгресом. У рамках виставок компанії-учасники, які 

займаються реабілітаційним обладнанням, проведуть 

власні презентації та майстер-класи на новітньому об-

ладнанні. Тут також будуть представлені повний спектр 

медичного інструментарію, новітнє медичне обладнан-

ня та фармацевтична продукція.

Виставково-конгресовий формат форуму спрямо-

ваний на надання можливості спеціалістам охорони 

здоров’я представити свої розробки, ознайомитися з 

останніми революційними відкриттями, обмінятися 

досвідом, перейняти світові методи та методики ліку-

вання, започаткувати нові проекти, поспілкуватися з 

колегами, у тому числі із суміжних спеціальностей та 

різних куточків світу, щоб спільними зусиллями вдо-

сконалити медицину в Україні. 

Минулорічний Міжнародний медичний форум зі-
брав на 5078 м2 350 учасників, 10 252 спеціалістів, 
було проведено 55 науково-практичних заходів, 
30 майстер-класів, організаторами та співорга-
нізаторами виступили 76 установ та організацій .

Вхід на форум вільний за умови попередньої реє-

страції на офіційному веб-сайті www.medforum.in.ua
Не пропустіть Міжнародний медичний форум «Ін-

новації в медицині — здоров’я нації» 15–17 квітня 
2015 року у ВЦ «КиївЕкспоПлаза» (Україна, м. Київ, 
вул. Салютна, 2б)!

Додаткова інформація
З питань участі у виставках:
Тел.: +380 (44) 526-93-09, 526-92-97, 526-94-87

E-mail: med@lmt.kiev.ua, expo@lmt.kiev.ua

З питань участі у конгресі:
Тел.: +380 (44) 526-92-89, 361-07-21

E-mail: congress@medforum.in.ua

www.medforum.in.ua
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Âñòóï
Проблема лікування хворих із переломами кіс-

ток таза залишається дискутабельною, а результати 

сумнівними. Висока смертність, велика кількість 

ускладнень як після консервативного, так і опера-

тивного лікування потребують переглянути техні-

ку і методи лікування хворих із переломами кісток 

таза, особливо потерпілих із політравмою [3]. Лі-

кування тяжкотравмованого з політравмою повин-

но ґрунтуватися на наступних чотирьох принципах: 

обстеження, протишокова терапія, попередня ста-

білізація, кінцева стабілізація [4]. За даними M. Tile 

(1987), після консервативного лікування нестабіль-

них пошкоджень таза 50 % хворих у віддаленому 

періоді скаржились на біль у ділянці крижово-клу-

бового зчленування, 8 % — на часткову втрату пра-

цездатності, 46 % хворих мають неврологічні роз-

лади, а 32 % кульгають [2]. Такий високий відсоток 

ускладнень пов’язують з необґрунтованим застосу-

ванням при нестабільних переломах застарілих ме-

тодів консервативного лікування, відсутністю чітко 

розроблених показань до остеосинтезу, недостат-

нім впровадженням у практику сучасних показань 

до остеосинтезу [2]. Перелом кісток таза фактично 

є політравмою, бо супроводжується супутніми по-

шкодженнями в 90 % випадків, у кожного третього 

травмованого виявляється кров у черевній порож-

нині, клінічне обстеження при переломах кісток 

таза не має жодного значення і шкодить. Зовнішня 

стабілізація кісток таза серед інших втручань першої 

доби при травмі має виконуватись ще раніше, ніж 

трепанація, часто — ще до лапаротомії. При цьому 

мета втручання полягає в зупинці заочеревинної 

кровотечі, а не лікування перелому [1]. Хірургічна 

стабілізація таза є невідкладним втручанням. У па-

цієнтів у стані шоку стабілізація переломів довгих 

кісток може і повинна виконуватись невідкладно. 

Оптимальним є застосування стрижневих апара-

тів [1]. Накістковий остеосинтез кісток таза є най-

більш потрібним при переломах ділянки кульшової 

западини. Переваги в ранньому періоді полягають 

в отриманні стабільної реконструкції кульшової 

западини, що дозволяє ранні рухи в суглобі. Пози-

тивним у відстроченому періоді є збереження рухів 

у кульшовому суглобі на багато років уперед. Для 
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Резюме. Проаналізовано результати лікування 20 хворих із політравмою та нестабільними переломами кіс-
ток таза, яким проводилась заміна способу лікування переломів кісток таза, та 15 хворих, яким проводило-
ся лікування тільки первинно накладеним стрижневим апаратом у травматологічному відділенні 8-ї міської 
клінічної лікарні, за період 2009–2014 рр. 
У хворих обох груп із нестабільними переломами кісток таза в комплекс протишокових заходів входило 
накладання стрижневих апаратів на кістки таза. Хірургічна стабілізація таза є невідкладним життєзбе-
рігаючим втручанням. У пацієнтів у стані шоку стабілізація переломів довгих кісток може і повинна ви-
конуватись невідкладно. Оптимальним є застосування стрижневих апаратів. Накістковий остеосинтез 
кісток таза є найбільш потрібним при переломах ділянки кульшової западини. Згідно з європейськими 
стандартами, зміщення кісткових уламків більше ніж 2–3 мм, особливо при переломах кульшової за-
падини, є абсолютним показанням до відкритої репозиції і внутрішнього остеосинтезу. Такі операційні 
втручання необхідно проводити до 3 тижнів з моменту травми, оскільки в пізніші терміни досягнути задо-
вільного співставлення відламків не вдається.
Ключові слова: політравма, заміна способу, переломи кісток таза.
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досягнення ідеального співставлення кісток таза, а 

особливо ділянки кульшової западини, згідно з єв-

ропейськими стандартами, при зміщенні кісткових 

уламків більше ніж 2–3 мм потрібна відкрита репо-

зиція і накістковий металоостеосинтез (МОС).

Мета дослідження: для покращення якості ліку-

вання хворих із політравмою та нестабільними пере-

ломами таза визначити необхідність етапної заміни 

способу остеосинтезу. 

Ìàòåð³àëè ³ ìåòîäè
Нами проаналізовані результати лікування 20 

хворих із політравмою та нестабільними перело-

мами кісток таза, яким проводилась заміна спосо-

бу лікування переломів кісток таза, та 15 хворих, 

яким проводилося лікування тільки первинно на-

кладеним стрижневим апаратом у травматологічно-

му відділенні 8-ї міської клінічної лікарні, за період 

2009–2014 рр. Розподіл хворих за статтю та віком 

наведено в табл. 1. Переважну кількість хворих як у 

першій, так і у другій групі становили хворі молодого 

та середнього віку (85 %). Осіб чоловічої статі було 

вдвічі більше, ніж жінок. У хворих обох груп із не-

стабільними переломами кісток таза в комплекс про-

тишокових заходів входило накладання стрижневих 

апаратів на кістки таза. В усіх хворих, які лікувались 

первинно без заміни методу з зовнішнього на вну-

трішній та усунення грубого зміщення, відмічались 

ускладнення, що наведені в табл. 2, і у більш піз-

ньому періоді усувались із великими зусиллями або 

взагалі не піддавались корекції. У хворих після ста-

білізації загального стану, яким виконували заміну 

методу остеосинтезу з якомога кращою репозицією, 

відмічалось зачне зниження відсотка ускладнень. 

Ðåçóëüòàòè òà ¿õ îáãîâîðåííÿ
Більшість хворих обох груп надходили в стані 

гіповолемічного шоку в реанімаційне відділення і 

операційну, де разом з інфузійно-трансфузійною 

терапією проводилось рентгенологічне досліджен-

ня. За ступенем тяжкості шоку хворі як першої, так і 

другої групи розподілялись так: І ст. — 45 %, ІІ ст. — 

29 %, ІІІ ст. — 26 %. Середній вік як в основній, так 

і контрольній групі практично не відрізнявся, кіль-

кість жінок в обох групах ідентична.

У табл. 3 наведено розподіл хворих основної і 

контрольної групи з тяжкою поєднаною травмою: пе-

реломи кісток таза були тяжкими, в основному типу 

B i C, майже в однаковій кількості. Особливо тяжким 

був загальний стан пацієнтів при переломах кісток 

таза С2–С3 в поєднанні з травмою грудної клітки. 

Поєднані пошкодження як в основній, так і конт-

рольній групі майже не відрізняються. Найчастіше 

переломи кісток таза поєднувались із пошкодженням 

органів черевної порожнини та сечовивідної системи. 

Розподіл методів лікування засвідчив значно більшу 

кількість ускладнень різного характеру після закритої 

репозиції й апаратного остеосинтезу, ніж відкритої 

репозиції з внутрішньою фіксацією.

Враховуючи нестабільну гемодинаміку у по-

страждалих із політравмою та переломами кісток 

таза, що зумовлена масивною кровотечею, ми за-

стосовували техніку damage control (контроль по-

шкоджень). Так, при внутрішньочеревній крово-

течі, при пошкодженнях печінки застосовували 

методику paking, при пошкодженнях селезінки — 

спленектомію або кліпси на ніжку селезінки. У 

всіх випадках кістки таза стабілізували стрижне-

вими апаратами, що накладали після лапаротомії. 

У 15 хворих конт рольної групи первинно накла-

дені стрижневі апарати залишались на весь період 

лікування, близько 2–3 місяців, при задовільно-

му або незадовільному співставленні відламків. 

Обов’язковим методом обстеження, крім рентгено-

графічного, було проведення комп’ютерної томо-

графії (КТ) або магнітно-резонансної томографії, 

Групи 
пацієнтів

Чоловіки 
(%)

Жінки (%) Середній 
вік, роки

Основна 
(n = 20)

14 (70) 6 (30) 42

Контроль-
на (n = 15)

8 (60) 6 (40) 45

Таблиця 1. Розподіл хворих з поєднаною 

травмою за статтю і віком

Ускладнення
Накістковий 
остеосинтез

Апаратний 
остеосинтез

Біль у ділянці таза 1 3

Порушення ходи 0 2

Укорочення 
кінцівки 0 4

Неврологічні про-
яви 1 3

Урологічні про-
блеми 0 2

Таблиця 2. Порівняльний аналіз методів 

остеосинтезу та виявлені ускладнення 

в післяопераційному періоді

Таблиця 3. Розподіл хворих контрольної 

та основної групи за поєднаними 

пошкодженнями (%)

Поєднання пошкоджень
Основна 

група 
(n = 20)

Контроль-
на група 
(n = 15)

Черепно-мозкова травма, 
травма грудної клітки 25 26,7

Тупа травма живота з по-
шкодженням паренхіма-
тозних органів

20 33,3

Тупа травма живота з по-
шкодженням кишечника 30 13,3

Пошкодження сечового 
міхура й уретри 25 26,7

Усього 100 100
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що дозволяло виявити всі пошкодження кісток таза 

та величину їх зміщення. В основній групі (20 хво-

рих) після КТ-діагностики стрижневі апарати було 

демонтовано, а в середньому через 7–14 днів була 

проведена відкрита репозиція і накістковий остео-

синтез кісток таза реконструктивними пластинами. 

Накістковий МОС проводили в термін 14–20 днів 

після отримання травми. Показаннями до відкритої 

репозиції та внутрішнього остеосинтезу при пере-

ломах кульшової западини були зміщення уламків 

більше ніж 2–3 мм. Особливо це стосувалось пере-

ломів передньої та задньої колони, задньої стінки 

кульшової западини. Пошкодження заднього пів-

кільця (одно- чи двобічні) синтезували канюльова-

ними гвинтами чи реконструктивними пластинами.

Клінічний приклад 1
Хворий К., 43 р., ДТП (мотоциклетна травма). 

Діагноз: політравма, забій головного мозку, закри-

тий перелом правої стегнової кістки в середній тре-

тині, перелом кісток таза типу В, задньопоперечний 

злам крила таза зліва (рис. 1). Надійшов у стані шоку, 

при надходженні — гіпотонія. Основні показни-

ки гемодинаміки та гомеостазу: артеріальний тиск 

(АТ) — 80/60 мм рт.ст., частота серцевих скорочень 

(ЧСС) — 100 уд/хв, гемоглобін — 70 г/л, еритроци-

ти — 2,7 • 1012/л, лейкоцити — 8,2 • 109/л, SpO
2
 — 

88 %.

Клінічний приклад 2
Хворий М., 30 р., ДТП. Діагноз: політравма, за-

бій головного мозку, забій грудної клітки, закритий 

поперечний перелом лівої стегнової кістки, задньо-

косий перелом лівої ключиці, задній перелом кри-

жової та лобкової кістки (рис. 2). Основні показ-

ники гемодинаміки та гомеостазу: АТ — 75/50 мм 

рт.ст., ЧСС — 110 уд/хв, гемоглобін — 80 г/л, ери-

троцити — 2,8 • 1012/л, лейкоцити — 9,0 • 109/л, 

SpO
2
 — 85 %. 

Порівняльний аналіз результатів лікування хво-

рих з переломами кісток таза апаратним остеосин-

тезом і відкритою репозицією та накістковим остео-

синтезом суттєво відрізняється. Віддалені результати 

остаточного лікування хворих із переломами кісток 

таза переконливо свідчать про переваги накісткового 

Рисунок 1. Фотовідбитки рентгенограм таза та КТ хворого К., 43 р., історія хвороби № 3487: 

А — пошкодження цілісності переднього та заднього півкілець, поперечний перелом крила таза 

зліва; Б — МОС даного перелому апаратом зовнішньої фіксації; В, Г — візуалізація перелому за 

допомогою 3D-реконструкції; Д — хірургічне втручання, остаточна фіксація переднього та заднього 

півкілець

Рисунок 2. Вигляд хворого М. в момент 

надходження, негайне транспортування 

в оперційну, ресусцитація та МОС 

позавогнищевими апаратами пошкоджених 

сегментів
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остеосинтезу порівняно з позавогнищевим при пере-

ломах кісток таза у хворих із політравмою. Таким чи-

ном, відкрита репозиція та накістковий остеосинтез 

кісток таза значно покращують результати лікування 

у віддаленому періоді та знижують ускладнення з 40 

до 21 %.

Âèñíîâêè
1. У хворих із політравмою та нестабільними пе-

реломами кісток таза негайне накладання стрижне-

вих апаратів на кістки таза в гострому періоді трав-

матичної хвороби дозволило знизити летальність з 

24 до 7 %.

2. Заміна методу остеосинтезу при переломах кіс-

ток таза в комбінації з переломом кульшової запади-

ни терміном до 3 тижнів з моменту травми дає мож-

ливість досягнення ідеальної репозиції та стабільної 

фіксації. 

3. Відкрита репозиція та внутрішній остеосинтез 

при нестабільних переломах кісток таза, а особливо 

ділянки кульшової западини, дозволяє досягнути 

кращого результату та зниження відсотка ускладнень 

у віддаленому періоді практично в половину.
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Рисунок 3. Фотовідбитки рентгенограм таза та КТ хворого К, 30 р., історія хвороби № 1236: А — 

візуалізація переломів за допомогою 3D-реконструкції; Б, В — хірургічне втручання, остаточна 

фіксація пошкодження цілісності заднього півкільця накістковою реконструктивною пластиною 

та кортикальними гвинтами (Б — після операції, В — через 6 міс. після операції); Г — міні-інвазійні 

доступи, післяопераційні рубці

Филь Ю.Я.1, Лобанов Г.В.2, Гурьев С.Е.3, Завадський А.4, Филь А.Ю.1

1Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого
2Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького
3Государственное учреждение «Украинский научно-практический центр экстренной медицинской помощи и медицины 
катастроф Министерства здравоохранения Украины», г. Киев
4Независимая общественная клиническая больница имени профессора А. Груца, г. Отвоцк, Польша

ЗАМЕНА СПОСОБА ОСТЕОСИНТЕЗА ПРИ ПЕРЕЛОМАХ КОСТЕЙ ТАЗА У БОЛЬНЫХ С ПОЛИТРАВМОЙ

Резюме. Проанализированы результаты лечения 20 больных с 

политравмой и нестабильными переломами костей таза, которым 

проводилась замена способа лечения переломов костей таза, и 15 

больных, которым проводилось лечение только первично нало-

женным стержневым аппаратом в травматологическом отделении 

8-й городской клинической больницы, за период 2009–2014 гг.

У больных обеих групп с нестабильными переломами костей 

таза в комплекс противошоковых мероприятий входило на-

ложение стержневых аппаратов на кости таза. Хирургическая 

стабилизация таза является неотложным жизнесохраняющим 

вмешательством. У пациентов в состоянии шока стабилизация 

переломов длинных костей может и должна выполняться без-

отлагательно. Оптимальным является применение стержневых 

аппаратов. Согласно европейским стандартам, смещение кост-

ных отломков более 2–3 мм, особенно при переломах вертлуж-

ной впадины, является абсолютным показанием к открытой 

репозиции и внутреннему остеосинтезу. Такие операционные 

вмешательства необходимо проводить до 3 недель с момента 

травмы, поскольку в более поздние сроки достичь удовлетво-

рительного сопоставления отломков не удается.

Ключевые слова: политравма, замена способа, переломы 

костей таза.
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CHANGING METHODS OF OSTEOSYNTHESIS FOR PELVIS BONES FRACTURES IN PATIENTS WITH POLYTRAUMA

Summary. There was analyzed the results of treatment of 20 pa-

tients with polytrauma and unstable pelvic fractures, who underwent 

the change of the treating methods for the pelvis fractures, and 15 

patients who underwent primary treatment only with system external 

fixation in the trauma unit of the 8th city hospital during 2009–2014. 

The patients of both groups with unstable pelvic fractures were 

treated using anti-shock measures combined with the external pin 

fixators pelvis fractures. Emergency surgical stabilization of the pel-

vis fractures is the lifesaving measure. In the patients in shock sta-

bilization of fractures of the long tube bones might and should be 

performed immediately. The external fixation systems use is appro-

priate. Extra-cortical osteosynthesis of pelvic bones is necessary in 

acetabular fractures.

According to European standards the displacement of the bone 

fragments more than 2–3 mm, especially in acetabular area, is an 

invariable indication for open reposition and internal osteosynthesis. 

These surgeries should be performed not later than 3 weeks from the 

injury, as in later periods achievement of good matching of the frag-

ments is impossible.

Key words: polytrauma, change of the methods, pelvis fractures.



Òîì 16, ¹1 • 2015Òðàâìà,   ISSN 1608-170672

Ë³êàðþ, ùî ïðàêòèêóº
To General Practitioner

УДК 616.728.2-007.17-089.844

КАНЗЮБА А.І., КЛИМОВИЦЬКИЙ В.Г., КАНЗЮБА М.А.
НДІ травматології та ортопедії Донецького національного медичного університету ім. М. Горького
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Резюме. Диспластичний коксартроз належить до найбільш тяжких уражень опорно-рухової системи. На 
відміну від ідіопатичного та післятравматичного артрозо-артриту це зумовлене насамперед не проявами де-
структивно-дистрофічного процесу в кульшовому суглобі, а різноманіттям і складністю прогресуючих анатомо-
фізіологічних змін опорно-рухового апарату. Більшість пацієнтів — молоді люди працездатного віку, які через функ-
ціональні обмеження стають інвалідами. На цій стадії захворювання тотальна артропластика кульшового суглоба 
визнається безальтернативним хірургічним утручанням, що дозволяє відновити опорно-рухову функцію.
У науковому й практичному аспектах головним завданням численних досліджень є максимальне віднов-
лення опорно-рухової функції або компенсація біомеханічних порушень, а також забезпечення умов для 
тривалого збереження стабільності імплантату (компонентів ендопротеза) у тазовій кістці й проксимально-
му відділі стегнової кістки.
Мета роботи — аналіз факторів, що визначають вибір хірургічної тактики й особливості первинної тотальної 
артропластики при диспластичному коксартрозі.
До ретроспективного аналізу включено 157 пацієнтів, серед яких було 148 жінок і 9 чоловіків віком від 19 
до 56 років (середній вік 37,4 ± 3,2 року). За даними рентгенографії, 93 (59,2 %) пацієнти мали ураження 
обох кульшових суглобів. Загальна кількість операцій первинної артропластики — 193 (100 %), у тому числі 36 
(18,7 %) на обох кульшових суглобах. Планування лікувальної тактики проводили на підставі результатів рент-
генографічного дослідження і спіральної комп’ютерної томографії. Отримані результати були систематизо-
вані за ступенем проксимальної дислокації стегна (Crowe et al., 1979), а також за проявами патологічних 
змін вертлюжної западини відповідно до класифікації Hartofilakidis et al. (1996).
Визначено головні моменти, які впливають на вибір хірургічної тактики, визначають особливості хірургічних 
утручань: недорозвиненість і навіть відсутність склепіння, недорозвиненість задньої і, особливо, передньої 
стінки, зменшення глибини западини з потоншенням медіальної стінки, порушене співвідношення дисплас-
тичної вертлюжної западини й головки стегнової кістки, деформація проксимального відділу стегна, наявність 
двобічного ураження кульшових суглобів, деформація тазового кільця, сколіотична деформація хребта, дис-
баланс і слабкість м’язів тазового поясу, а також супутні деформації кінцівки диспластичного генезу.
Розташування чашки ендопротеза відповідно до фізіологічних параметрів має забезпечити відновлення 
природного центру обертання кульшового суглоба, офсету й балансу м’язів. У випадках занадто малої 
й тонкої передньої стінки необхідно зберегти її субхондральну кортикальну пластинку. Кісткове ложе для 
чашки рекомендуємо формувати римерами, переважно за рахунок більш міцної й масивної задньої коло-
ни. При центральних дефектах медіальної стінки западини виконували кісткову пластику.
При дефекті покриття ацетабулярного компонента більше ніж 30 % застосовували кісткову пластику склепіння 
кортикально-губчастим трансплантатом. Для мобілізації стегна ми застосовували реліз сідничних м’язів, висі-
чення суглобової капсули, міотомію аддукторів, відтинання від малого вертлюга сухожилка m. iliopsoas, остеото-
мію великого вертлюга з м’язами, що до нього прикріплюються, із подальшим його зведенням і фіксацією, а та-
кож flapping trochanter osteotomy. У 10 пацієнтів виконано вкорочуючі та корегуючі остеотомії стегнової кістки.
Віддалені результати за шкалою Harris Hip Score були досліджені в 124 (78,98 %) оперованих пацієнтів у терміни 
від 3 до 14 років після артропластики. 36 пацієнтів перенесли артропластику обох кульшових суглобів. Середній 
термін спостереження — 7,8 ± 1,1 року. Узагальнені результати визнано відмінними (середній бал 93,67 ± 0,35) у 47 
(37,9 %), добрі (середній бал 85,69 ± 0,52) — у 48 (38,7 %), задовільні (середній бал 75,56 ± 0,58) — у 22 (17,7 %) осіб. 
Погані результати (середній бал 46,96 ± 3,05) у 7 (5,7 %) пацієнтів були зумовлені розвитком нестабільністі компо-
нентів. Асептична нестабільність у 5 пацієнтів виникла через 3–5, 7 і 11 років після артропластики. Септична неста-
більність у 2 пацієнтів виникла через 6 і 7 років. У 5 пацієнтів у подальшому виконано ревізійне ендопротезування.
При ендопротезуванні кульшового суглоба з приводу диспластичного коксартрозу у складних ситуаціях 
необхідно передбачати різні прояви анатомічних і біомеханічних порушень опорно-рухової системи, різні 
варіанти фіксації вертлюжного та стегнового компонентів, можливості застосування кісткової пластики й 
реконструкцій, а також не відкидати інтраопераційне рішення про зміни ходу оперативного втручання.
Ключові слова: кульшовий суглоб, дисплазія, артропластика.
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Âñòóï
Диспластичний коксартроз належить до найбільш 

тяжких уражень опорно-рухової системи. На відміну 

від ідіопатичного та післятравматичного артрозо-ар-

триту, це зумовлено насамперед не проявами деструк-

тивно-дистрофічного процесу в кульшовому суглобі, а 

різноманіттям і складністю прогресуючих анатомо-фізі-

ологічних змін опорно-рухового апарату. Саме прогре-

сування цих змін диспластичного генезу має наслідком 

виникнення й прогресування деструктивно-дистрофіч-

ного ураження кульшового суглоба, яке в англомовній 

літературі ідентифікується як developmental dysplasia of 

the hip (DDH) [6, 8]. Етіологія захворювання є мульти-

факторною й включає генетичні порушення, а також 

ендогенні та екзогенні фактори, що впливають на пере-

біг внутрішньоутробного розвитку плода [6, 8, 9].

Після застосування неоперативних і оперативних 

методів лікування дисплазії кульшового суглоба клі-

нічні прояви прогресування коксартрозу свідчать про 

декомпенсацію патологічного процесу. Більшість па-

цієнтів — молоді люди працездатного віку, які через 

функціональні обмеження стають інвалідами. На цій 

стадії захворювання тотальна артропластика кульшо-

вого суглоба визнається безальтернативним хірургіч-

ним утручанням, що дозволяє відновити опорно-рухо-

ву функцію [2, 4, 5, 10].

За даними національних реєстрів Швеції, Фінлян-

дії, Норвегії, Данії та Австралії (1990–2004 рр.), серед 

загальної кількості операцій артропластики кульшового 

суглоба з приводу різних захворювань операції при DDH 

становлять 2 %. Серед пацієнтів віком до 50–60 років 

кількість цих операцій збільшується до 14–29 %. Абсо-

лютна більшість пацієнтів — жінки (56–62 %) [8, 9, 10].

Численні анатомічні й фізіологічні порушення, що 

спостерігаються в пацієнтів, зумовлюють складнощі 

планування операції та необхідність оптимізації хірур-

гічної тактики з урахуванням особливостей ортопедич-

ного й загальносоматичного стану пацієнтів.

У науковому й практичному аспектах головним за-

вданням численних досліджень є максимальне віднов-

лення опорно-рухової функції або компенсація біо-

механічних порушень, а також забезпечення умов для 

тривалого збереження стабільності імплантату (компо-

нентів ендопротеза) у тазовій кістці й проксимальному 

відділі стегнової кістки [5, 10].

Мета роботи — аналіз факторів, що визначають ви-

бір хірургічної тактики й особливості первинної тоталь-

ної артропластики при диспластичному коксартрозі.

Ìàòåð³àë ³ ìåòîäè
До ретроспективного аналізу включено 157 пацієн-

тів, серед яких було 148 жінок і 9 чоловіків віком від 

19 до 56 років (середній вік 37,4 ± 3,2 року). За дани-

ми рентгенографії 93 (59,2 %) пацієнти мали ураження 

обох кульшових суглобів. Загальна кількість операцій 

первинної артропластики — 193 (100 %), у тому числі 

36 (18,7 %) — на обох кульшових суглобах.

Планування лікувальної тактики проводили на 

підставі даних рентгенографічного дослідження й спі-

ральної комп’ютерної томографії (СКТ). Прояви де-

генеративно-дистрофічного процесу відповідали 3-й 

стадії артрозу. Отримані результати були системати-

зовані за ступенем проксимальної дислокації стегна 

(Crowe et al., 1979), а також за проявами патологічних 

змін вертлюжної западини відповідно до класифікації 

Hartofilakidis et al. (1996) [6, 7] (табл. 1).

У 4 пацієнтів із диспластичним коксартрозом через 

попереднє невдале артродезування на момент вико-

нання артропластики виявлено додаткове руйнування 

ділянки вертлюжної западини.

Унаслідок перенесених у минулому остеотомій 

Шанца та Шанца — Ілізарова 16 пацієнтів (26 суглобів, 

13,5 %) мали значну деформацію проксимального від-

ділу та діафіза стегнової кістки із суттєвим ротаційним 

компонентом. Три пацієнти з високою дислокацією 

стегна (III тип за Hartofilakidis et al.) перенесли подо-

вження стегнової кістки за методом Ілізарова.

Статичну деформацію тазового кільця спостерігали 

в 19 пацієнтів. У 6 вона поєднувалась із кіфосколіотич-

ною деформацією хребта III та IV ступеня.

У більшості випадків (133 суглоби, 68,91 %), засто-

совано безцементну версію імплантатів із фіксацією 

press fit. Систему ендопротеза як для безцементної, так 

і цементної фіксації обирали залежно від конфігурації 

«ніжки», яка б максимально відповідала у першу чергу 

особливостям проксимального відділу стегнової кістки.

Статико-динамічну функцію пацієнтів перед ар-

тропластикою й у різні терміни після операції оціню-

вали за шкалою Harris Hip Score.

Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ 
³ ¿õ îáãîâîðåííÿ

Аналіз результатів передопераційного обстеження 

пацієнтів дозволив виділити складові патології опо-

рно-рухового апарату, які впливають на вибір хірургіч-

ної тактики, визначають особливості хірургічних утру-

чань і результати ендопротезування.

1. Прояви деструктивно-дистрофічного ураження 

суглоба. Характеризуються поширеним асептичним 

некрозом головки й шийки при їх малих розмірах, що 

обмежує можливості використання видалених фраг-

ментів як пластичного матеріалу.

Crowe et al., 1979 
(n = 193) (%)

Hartofilakidis et al., 1996 
(n = 193) (%)

Група I 63 (32,64) I тип — дисплазія 73 (37,82)

Група II 97 (50,25)
II тип — низь-
ка дислокація 
стегна

88 (45,59)

Група III 20 (10,36)
III тип — висо-
ка дислокація 
стегна

32 (16,58)

Група IV 13 (6,73)

Таблиця 1. Характер патологічних змін в 

оперованих кульшових суглобах згідно з 

класифікаціями Crowe et al. (1979) та Hartofilaki-

dis et al. (1996), n — кількість суглобів
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2. Власне прояви дисплазії вертлюжної западини. 

Недорозвиненість і навіть відсутність склепіння, не-

дорозвиненість задньої і, особливо, передньої стінки, 

зменшення глибини западини з потоншенням меді-

альної стінки зумовлюють загальний дефіцит кісткової 

тканини в цій ділянці.

3. Порушене співвідношення диспластичної верт-

люжної западини й головки стегнової кістки (II–IV 

типи за Crowe) визначає різні, інколи контраверсійні 

підходи до зведення стегна й розташування штучної 

западини: атипове, більш проксимальне розміщення 

чашки, застосування великих доз міорелаксантів під 

час операції для зведення стегна [3], різних варіантів 

укорочуючої остеотомії [2, 11], закрите зведення стегна 

із застосуванням дистракційних апаратів перед вико-

нанням артропластики [1].

4. Деформація проксимального відділу стегна: ва-

русна чи вальгусна деформація шийки; вкорочення 

шийки й надмірна антеверсія; вузький і деформований 

кістково-мозковий канал; багатоплощинні деформації 

нижче від малого вертлюга після попередніх рекон-

структивних утручань, інколи невидалені конструкції.

5. Наявність двобічного ураження кульшових сугло-

бів, деформація тазового кільця, сколіотична деформа-

ція хребта — це фактори, що визначають відновлення 

довжини обох нижніх кінцівок і загалом адаптацію па-

цієнта до нових біомеханічних умов.

6. Дисбаланс і слабкість м’язів тазового поясу, а та-

кож супутні деформації кінцівки диспластичного гене-

зу, післяопераційні деформації діафіза стегнової кістки 

й вторинні деформації колінних суглобів необхідно 

враховувати при плануванні післяопераційної реабілі-

тації, насамперед як фактори ризику вивихів у штучно-

му суглобі [8].

7. Локальний (або системний) остеопороз — фак-

тор, що визначає інтраопераційні ризики додаткових 

пошкоджень, вибір технології ендопротезування й 

строки виживання імплантатів.

У зв’язку з тим, що артропластика з приводу DDH 

виконується у пацієнтів молодого віку, а нестандартні 

й складні умови для імплантації ендопротезів не до-

зволяють напевно прогнозувати тривалі результати, 

під час первинної операції необхідно зберігати й навіть 

створювати «анатомічні резерви» кісткової тканини 

для подальших ревізійних утручань.

Найчастіше труднощі імплантації ацетабулярного 

компонента пов’язані із дефектом кісткової маси в ді-

лянці вертлюжної западини. Головні моменти — мала 

глибина западини, недостатність, а часто відсутність 

верхньої стінки або склепіння.

Розташування чашки ендопротеза відповідно до 

фізіологічних параметрів має забезпечити відновлення 

природного центру обертання кульшового суглоба, оф-

сету й балансу м’язів. Орієнтиром для визначення міс-

ця формування кісткового ложа обирали нижній край 

істинної вертлюжної западини. У багатьох випадках 

його доводилося звільняти від остеофітів. При змен-

шених поперечних розмірах западини відзначається 

стоншення задньої і, особливо, передньої та медіальної 

стінок. Головним правилом при цьому вважаємо мак-

симальне збереження кісткової маси.

У випадках занадто малої і тонкої передньої стінки 

необхідно зберегти її субхондральну кортикальну плас-

тинку. Кісткове ложе для чашки рекомендуємо форму-

вати римерами, переважно за рахунок більш міцної й 

масивної задньої колони.

Відповідальний етап — поглиблення вертлюжної 

западини. В окремих випадках при видаленні корти-

кальної пластинки утворюється кістковий дефект дна 

сформованої западини. При достатньому контакті 

ацетабулярного компонента зі стінками це не впливає 

на рівень первинної і розвиток вторинної стабілізації 

імплантату. Але, враховуючи ймовірність ревізійних 

операцій у майбутньому, доцільно забезпечити від-

творення кісткової тканини в місцях дефектів. У та-

ких випадках перед імплантацією чашки виконуємо 

автопластику дефекту кістковими чипсами, які через 

невеликий отвір розміщуємо під медіальною стінкою 

(дном) вертлюжної западини. Протягом 3 місяців на 

контрольних рентгенограмах у ділянці колишнього де-

фекту спостерігали кістковий регенерат, товщина яко-

го інколи перевищувала 1 см.

При дефекті покриття ацетабулярного компонен-

та більше ніж 30 % застосовували кісткову пластику 

склепіння кортикально-губчастим трансплантатом, 

сформованим із видаленої головки та шийки стегно-

вої кістки. В окремих випадках, коли через деструк-

цію, наявність кіст, значний остеосклероз об’єм такого 

трансплантату видавався недостатнім, додатково вико-

ристовували трансплантати із гребеня клубової кістки. 

Мінімальне можливе видалення кісткової тканини при 

підготовці западини й застосування кісткової пластики 

забезпечують надійну фіксацію й необхідну просторову 

орієнтацію імплантату. У більшості пацієнтів діаметр 

ацетабулярних імплантатів коливався від 42 до 48 мм.

Складнощі імплантації стегнового компонента — 

ніжки ендопротеза — пов’язані з малим поперечним 

розміром і деформацією кістково-мозкового каналу 

проксимального відділу стегнової кістки, особливо 

після перенесених реконструктивних операцій. У на-

ших спостереженнях відзначено деформацію на рівні 

малого вертлюга та дистальніше від нього. У 6 пацієн-

тів вальгусна деформація дорівнювала 25–30°.

Через занадто вузький канал, навіть у пацієнтів із 

надмірною масою тіла, в окремих випадках вимуше-

но імплантували ніжку мінімального розміру. Дизайн 

(конфігурацію) ніжки обирали при плануванні опера-

тивного втручання на підставі багатоплощинного до-

слідження, використовуючи дані СКТ. Через дефор-

мацію інколи не досягається щільний контакт кістки з 

усією поверхнею ніжки протеза, необхідний для забез-

печення пресової посадки імплантату (фіксація press 

fit). Це зумовило застосування цементної фіксації при 

протезуванні 11 суглобів. Однак необхідно зазначи-

ти, що цементна мантія нерівномірна і має недостат-

ню товщину. З цим фактором ми пов’язуємо розвиток 

ранньої нестабільності й міграцію ніжки ендопротеза 

в кістковому каналі у 2 пацієнтів із надмірною масою 
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тіла. В інших випадках після застосування цементної 

версії в терміни від 6 до 14 років не відзначено ознак 

нестабільності. Разом із цим значне руйнування про-

ксимального відділу стегнової кістки при видаленні 

цементної мантії за таких умов залишає мало шансів 

для наступного ревізійного протезування.

У переважної більшості пацієнтів застосоване без-

цементне ендопротезування. При значній деформації 

проксимального відділу після попередніх реконструк-

тивних утручань у 5 пацієнтів для імплантації стегно-

вого компонента виконано корегуючу остеотомію на 

рівні деформації (нижче від малого вертлюга) із на-

кістковою фіксацією фрагментів пластинкою (рис. 1). 

Особливості виконання цього етапу визначали при 

доопераційному плануванні, а остаточно — під час 

операції.

У 2 пацієнтів із значною вальгусною деформацією й 

антекурвацією в підвертлюговій ділянці після операції 

Шанца — Ілізарова ніжка ендопротезу імплантована в 

канал стегнової кістки після остеотомії на рівні дефор-

мації (рис. 2).

Оптимальні біомеханічні умови для подальшого 

функціонування опорно-рухової системи забезпечує 

розташування ацетабулярного компонента ендопро-

теза відповідно до фізіологічних параметрів щодо та-

зової кістки.

При значній проксимальній дислокації стегна пере-

міщення його до рівня імплантованої чашки ендопро-

теза пов’язане з подоланням ригідності м’яких тканин і 

ретракції м’язів. Існує ризик тракційного пошкодження 

сідничного нерва. Це найскладніший для оперативного 

Рисунок 1. Фотографії рентгенограм 

пацієнтки М., 38 років: а, б) правобічний 

диспластичний коксартроз, деформація 

проксимального відділу стегнової кістки, 

III ступінь дислокації стегна за Crowе; 

в) після безцементної артропластики 

із застосуванням корегуючої остеотомії 

й остеосинтезу стегнової кістки

Рисунок 2. Фотографії рентгенограм пацієнтки 

О., 36 років: а) дисплазія кульшового суглоба, 

високий вивих стегна, вальгусна деформація 

стегнової кістки після остеотомії Шанца — 

Ілізарова; б) імплантація ніжки ендопротеза 

з пластикою медіальної стінки стегнової кістки
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лікування варіант дисплазії, при якому застосовуються 

різні тактичні підходи: намагання усунути високий ви-

вих стегна під час операції, використовуючи великі дози 

міорелаксантів, зведення стегна перед артропластикою 

за допомогою дистракційних апаратів і застосування 

вкорочуючих остеотомій стегнової кістки [1–3, 11].

У наших спостереженнях для мобілізації стегна 

ми застосовували декілька прийомів: реліз сідничних 

м’язів, висічення суглобової капсули, міотомію ад-

дукторів, відтинання від малого вертлюга сухожилка 

m. iliopsoas. Найбільш часто застосовували остеотомію 

великого вертлюга з м’язами, що до нього прикріплю-

ються, із подальшим його зведенням і фіксацією, а та-

кож flapping trochanter оsteotomy.

У 3 випадках, коли було необхідне зведення стегна 

до 6 см, застосовано укорочуючу остеотомію на рівні 

малого вертлюга із видаленням сегмента кістки зав-

вишки 3,5–4 см. В 1 випадку водночас усунено значну 

кутову деформацію підвертлюжної ділянки. Після імп-

лантації ніжки протеза виконано накістковий остео-

синтез пластинкою (рис. 3).

При ураженні обох кульшових суглобів (36 паці-

єнтів), що потребували артропластики, особливості 

планування операції були пов’язані насамперед із 

різним ступенем укорочення обох нижніх кінцівок 

унаслідок проксимальної дислокації стегна, ана-

томічного вкорочення (прояви дисплазії або на-

слідки попередніх операцій) і порочної установки 

кінцівок. Чотирнадцять пацієнтів мали деформацію 

таза й кіфосколіотичну деформацію хребта. Після 

операції на одному суглобі різниця в довжині кін-

цівок тимчасово збільшується. За таких умов стояло 

завдання не тільки відновити довжину обох кінці-

вок, адекватну конкретній ситуації. Було важливим 

визначити послідовність оперативних утручань на 

обох кульшових суглобах задля забезпечення опти-

мальних біомеханічних умов післяопераційної реа-

білітації пацієнтів.

Нестандартні умови ендопротезування потребу-

вали нестандартного і навіть індивідуального підхо-

ду до післяопераційного ведення пацієнтів. У першу 

чергу це стосувалося складних проявів анатомічних 

порушень.

Через значний м’язово-тонічний синдром на 

фоні залишкового дисбалансу опорно-рухової сис-

теми більшість пацієнтів після артропластики потре-

бували більш тривалого перебування в ліжку (від 5 

до 12 діб) після операції, відновлення в першу чергу 

пасивних рухів в оперованому суглобі, укріплення 

м’язів. Із початком ходіння доцільно тимчасово за 

допомогою взуття компенсувати різницю в довжині 

нижніх кінцівок.

Віддалені результати за шкалою Harris Hip Score були 

досліджені в 124 (78,98 %) оперованих пацієнтів у тер-

міни від 3 до 14 років після артропластики. Тридцять 

два пацієнти перенесли артропластику обох кульшових 

суглобів. Середній термін спостереження — 7,8 ± 1,1 

року. Узагальнені результати визнано відмінними (се-

редній бал 93,67 ± 0,35) у 47 (37,9 %), добрі (середній 

бал 85,69 ± 0,52) — у 48 (38,7 %), задовільні (середній 

бал 75,56 ± 0,58) — у 22 (17,7 %) осіб. Погані результа-

ти (середній бал 46,96 ± 3,05) у 7 (5,7 %) пацієнтів були 

зумовлені розвитком нестабільності компонентів. Асеп-

тична нестабільність у 5 пацієнтів виникла через 3–5, 7 

і 11 років після артропластики. Септична нестабільність 

у 2 пацієнтів виникла через 6 і 7 років. У 5 пацієнтів у по-

дальшому виконано ревізійне ендопротезування.

Ступінь відновлення статико-динамічної функ-

ції залежав від проявів локальних патологічних змін 

у кульшових суглобах до операції, а також від інших 

складових патології опорно-рухової системи. Ми спо-

стерігали позитивну динаміку відновлення статико-

динамічної функції в усіх прооперованих пацієнтів. Це 

відбувалося завдяки активізації багатьох компенсатор-

них механізмів після артропластики, насамперед через 

покращання біомеханічного стану й усунення больо-

вого синдрому. Однак процес відновлення був достат-

ньо тривалим — від 1 до 3 років після операції.

Âèñíîâêè
1. При значних деструктивно-дистрофічних змі-

нах у кульшовому суглобі, зумовлених дисплазією, то-

тальна артропластика визнається безальтернативним 

хірургічним утручанням, що дозволяє відновити опо-

рно-рухову функцію.

2. При ендопротезуванні кульшового суглоба з 

приводу диспластичного коксартрозу у складних си-

туаціях необхідно передбачати різні прояви анатоміч-

них і біомеханічних порушень опорно-рухової систе-

ми, різні варіанти фіксації вертлюжного та стегнового 

компонентів, можливості застосування кісткової 

пластики й реконструкцій, а також не відкидати ін-

траопераційне рішення про зміни ходу оперативного 

втручання.

Рисунок 3. Фотографії рентгенограм пацієнтки 

Р., 38 років: а) дисплазія лівого кульшового 

суглоба, високий вивих стегна (IV ступінь за 

Crowe); б) імплантація ніжки після вкорочуючої 

остеотомії стегнової кістки
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3. Під час первинної артропластики необхідно збе-

рігати і навіть створювати анатомічні резерви кісткової 

тканини для можливого виконання в майбутньому ре-

візійних утручань.
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ОСОБЕННОСТИ ТОТАЛЬНОЙ АРТРОПЛАСТИКИ ПРИ ДИСПЛАСТИЧЕСКОМ КОКСАРТРОЗЕ

Резюме. Диспластический коксартроз принадлежит к наи-

более тяжелым поражениям опорно-двигательной системы. В 

отличие от идиопатического и посттравматичного артрозо-ар-

трита это вызвано в первую очередь не проявлениями деструк-

тивно-дистрофического процесса в тазобедренном суставе, 

а многообразием и сложностью прогрессирующих анатомо-

физиологических изменений опорно-двигательного аппарата. 

Большинство пациентов — молодые люди работоспособного 

возраста, которые из-за функциональных ограничений ста-

новятся инвалидами. На этой стадии заболевания тотальная 

артропластика тазобедренного сустава признается безальтер-

нативным хирургическим вмешательством, которое позволяет 

возобновить опорно-двигательную функцию.

В научном и практическом аспектах главной задачей много-

численных исследований является максимальное восстанов-

ление опорно-двигательной функции или компенсация био-

механических нарушений, а также обеспечение условий для 

длительного сохранения стабильности имплантата (компо-

нентов эндопротеза) в тазовой кости и проксимальном отделе 

бедренной кости.

Цель работы — анализ факторов, которые определяют выбор 

хирургической тактики и особенности первичной тотальной 

артропластики при диспластическом коксартрозе.

В ретроспективный анализ включено 157 пациентов, среди 

которых было 148 женщин и 9 мужчин в возрасте от 19 до 56 лет 

(средний возраст 37,4 ± 3,2 года). По данным рентгенографии 

93 (59,2 %) пациента имели поражение обоих тазобедренных 

суставов. Общее количество операций первичной артропла-

стики — 193 (100 %), в том числе 36 (18,7 %) на обоих тазобе-

дренных суставах. Планирование лечебной тактики проводили 

на основании результатов рентгенографического исследова-

ния и спиральной компьютерной томографии. Полученные 

результаты были систематизированы по степени проксималь-

ной дислокации бедра (Crowe et al., 1979), а также по проявле-

ниям патологических изменений вертлюжной впадины в соот-

ветствии с классификацией Hartofilakidis et al. (1996).

Определены главные моменты, которые влияют на выбор 

хирургической тактики, определяют особенности хирургиче-

ских вмешательств: недоразвитость и даже отсутствие свода, 

недоразвитость задней и, особенно, передней стенки, умень-

шение глубины впадины с истончением медиальной стенки, 

нарушенное соотношение диспластической вертлужной впа-

дины и головки бедренной кости, деформация проксималь-

ного отдела бедра, наличие двустороннего поражения тазобе-

дренных суставов, деформация тазового кольца, сколиотиче-

ская деформация позвоночника, дисбаланс и слабость мышц 
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тазового пояса, а также сопутствующие деформации конечно-

сти диспластического генеза.

Расположение чашки эндопротеза в соответствии с физио-

логическими параметрами должно обеспечить возобновление 

естественного центра вращения тазобедренного сустава, оф-

сета и баланса мышц. В случаях слишком маленькой и тонкой 

передней стенки необходимо сохранить ее субхондральную кор-

тикальную пластинку. Костное ложе для чашки рекомендуем 

формировать риммерами, преимущественно за счет более креп-

кой и массивной задней колонны. При центральных дефектах 

медиальной стенки впадины выполняли костную пластику.

При дефекте покрытия ацетабулярного компонента более 

30 % применяли костную пластику свода кортикально-губчатым 

трансплантатом. Для мобилизации бедра мы применяли релиз 

ягодичных мышц, иссечение суставной капсулы, миотомию ад-

дукторов, отрезание от малого вертлюга сухожилия m. iliopsoas, 

остеотомию большого вертлюга с прикрепленными в нему 

мышцами с дальнейшим его низведением и фиксацией, а также 

flapping trochanter osteotomy. У 10 пациентов выполнены укора-

чивающие и корректирующие остеотомии бедренной кости.

Отдаленные результаты по шкале Harris Hip Score были ис-

следованы у 124 (78,98 %) оперируемых пациентов в сроки от 3 

до 14 лет после артропластики. Тридцать шесть пациентов пере-

несло артропластику обоих тазобедренных суставов. Средний 

срок наблюдения — 7,8 ± 1,1 года. Обобщенные результаты 

признаны отличными (средний балл 93,67 ± 0,35) у 47 (37,9 %), 

хорошими (средний балл 85,69 ± 0,52) — у 48 (38,7 %), удовлет-

ворительные (средний балл 75,56 ± 0,58) — у 22 (17,7 %) лиц. 

Плохие результаты (средний балл 46,96 ± 3,05) у 7 (5,7 %) паци-

ентов были вызваны развитием нестабильности компонентов. 

Асептическая нестабильность у 5 пациентов возникла через 3–5, 

7 и 11 лет после артропластики. Септическая нестабильность у 2 

пациентов возникла через 6 и 7 лет. У 5 пациентов в дальнейшем 

выполнено ревизионное эндопротезирование.

При эндопротезировании тазобедренного сустава по пово-

ду диспластического коксартроза в сложных ситуациях необ-

ходимо предусматривать разные проявления анатомических и 

биомеханических нарушений опорно-двигательной системы, 

разные варианты фиксации вертлюжного и бедренного компо-

нентов, возможности применения костной пластики и рекон-

струкций, а также не исключать интраоперационное решение 

об изменениях хода оперативного вмешательства.

Ключевые слова: тазобедренный сустав, дисплазия, артро-

пластика.
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FEATURES OF TOTAL ARTHROPLASTY IN DYSPLASTIC COXARTHROSIS

Summary. Dysplastic coxarthrosis is one of the most severe lesions 

of the locomotor system. Unlike idiopathic and post-traumatic 

arthritis it is due to rather the diversity and complexity of progressive 

anatomical and physiological changes in the musculoskeletal system 

than to manifestation of degenerative and dystrophic process in 

the hip joint. Most patients are young people of working age who 

become disabled because of functional restrictions. On this stage 

of the disease total hip arthroplasty is considered as no alternative 

surgery that allows restore locomotor functioning.

In the scientific and practical aspects, the main objective of the 

numerous studies is to fully restore or compensate biomechanical 

disorders of the locomotor function, and provide the conditions for 

long-term preservation of implant stability (prosthetic components) 

in the pelvic bone and in the proximal femur.

The aim of the study is to analyze determining the choice of 

surgical tactics and characteristics of primary total arthroplasty in 

dysplastic coxarthrosis.

The retrospective study included 157 patients, 148 of whom were 

women and 9 men aged 19 to 56 years old (mean age 37.4 ± 3.2 

years old). According to X-rays 93 (59.2 %) patients had lesions in 

both hip joints. Total number of primary arthroplasty operations 

was 193 (100 %), including 36 (18.7 %) ones of both hip joints. 

The treatment strategy was determines on the basis of the results of 

radiographic studies and spiral computed tomography. The results 

were systematized by the degree of dislocation of the proximal femur 

(Crowe et al., 1979), as well as signs of pathological changes in the 

acetabulum (Hartofilakidis et al., 1996).

There were noted the key points that determine the choice of 

surgical treatment, surgery features: malformations and even lack of 

vaults, malformations of back and especially anterior walls, reduced 

depth of the cavity with the medial wall thinning, abnormal ratio of 

dysplastic acetabulum and femoral head, deformity of the proximal 

femur, bilateral lesions of the hip joints, deformity of the pelvic ring, 

spine scoliotic deformity, imbalance and weakness of the pelvic 

girdle muscles and concurrent limb deformity of dysplastic genesis.

Location of prosthetic cup according to physiological 

parameters might ensure restoration of the natural center of hip 

joint rotation, offset and muscles balance. In cases of too small 

and thin anterior wall there should be kept its sub-chondral 

cortical plate. Bone bed for the prosthetic cup is recommended 

to be shaped by rimmers, mainly due to a strong and massive 

posterior column. In central defects of the cavity medial wall bone 

graft plastic was performed.

In defect of atsetabular component coverage more than 30 

% there was used osteoplasty with cortical spongy graft. The hip 

was mobilized by the gluteal muscles release, excision of the joint 

capsule, adduktor miotomy, cutting off of m. iliopsoas tendon 

from small trochanter, and large trochanter osteotomy with 

adjoining muscles following by its further fixation and flapping 

trochanter osteotomy. In 10 patients were undergone shortening 

and corrective osteotomy of the femur.

Long-term results were investigated in 124 (78.98 %) patients 

using a scale Harris Hip Score were operated on during 3–14 years 

after arthroplasty. Thirty six patients were undergone arthroplasty of 

both hip joints. The average duration of observation was 7.8 ± 1.1 

years. General results were excellent (average score 93.67 ± 0.35) in 

47 (37.9 %), good ones (average score 85.69 ± 0.52) in 48 (38.7 %), 

satisfactory ones (average score 75.56 ± 0.58) in 22 (17.7 %) persons. 

Bad results (average score 46.96 ± 3.05) in 7 (5.7 %) patients were 

due to components instability development. Aseptic instability 

occurred in 5 patients, in 3–5, 7 and 11 years after arthroplasty. 

Septic instability occurred in 2 patients in 6 and 7 years. Five patients 

had executed revision arthroplasty.

Various manifestations of anatomic and biomechanical 

impairments of locomotor system, various forms of acetabulat and 

femur components, possible use of bone grafting and restorations 

should be regarded in difficult situations while hip arthroplastic 

because of dysplastic coxarthrosis. There also could be intraoperative 

changes in surgery.

Key words: hip joint, dysplasia, arthroplasty.
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Нейрогенна ГО характеризується утворенням но-

вої додаткової кісткової тканини в м’яких тканинах, 

що оточують периферичні суглоби, у хворих на не-

врологічні розлади. У хворих із травматичним по-

шкодженням спинного мозку частота розвитку цьо-

го ускладнення варіює: 16–53 % пацієнтів за даними 

Rehabilitation Institute of Chicago [34], 13 % — за даними 

Hospital Nacional de Paraplejicos, Toledo [15] та 8 % — за 

Swiss Paraplegic Centre, Nottwil. До значного обмежен-

ня рухів у суглобах призводить від 10–20 % [5] до 30 % 

[34] випадків. Така різниця в показниках обумовлена 

застосуванням різних методів діагностики та різних 

діагностичних критеріїв [19, 35, 40, 53, 57].

Фактори ризику. Етіологія виникнення гетеро-

топічної осифікації невідома, що обумовлює пошуки 

факторів ризику та виділення категорій пацієнтів із ве-

ликою ймовірністю розвитку ГО. Встановлені загальні 

фактори, що сприяють формуванню ектопічної кістко-

вої тканини, а саме: масивні травми або хірургічні втру-

чання, тяжкі неврологічні ушкодження, наявність ГО в 

анамнезі, генетична схильність, трофічні виразки, ура-

ження електричним струмом, хвороба Педжета, хворо-

ба Бехтерєва, ревматоїдний артрит, посттравматичний 

артрит, остеонекроз, інфекції сечовивідних шляхів, не-

фролітіаз тромбоз глибоких вен, гемофілія, серпоподіб-

ноклітинна анемія, правець, ампутація кінцівок.

Виділено лише декілька факторів ризику форму-

вання саме нейрогенної ГО. Так, при вивченні демо-

графічних факторів не виявлено суттєвої різниці поши-

реності та вираженості клінічних проявів ГО залежно 

від віку, але в дітей осифікати трапляються рідше, ніж 
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Резюме. Нейрогенна гетеротопічна осифікація (ГО) характеризується утворенням нової додаткової кіст-
кової тканини у м’яких тканинах, що оточують периферичні суглоби, у хворих із неврологічними розладами. 
Метою дослідження було визначити особливості ремоделювання кісткової тканини у пацієнтів із хребетно-
спинномозковою травмою (ХСМТ) та виділити показники, специфічні для розвитку ГО. 
Методи. Визначення маркерів ремоделювання кісткової тканини в периферичній крові — остеокальцин, 
P1NP, С-телопептид зшивок колагену І типу (-CTX) — проводилось за допомогою електрохемілюмінесцент-
ного методу на аналізаторі Eleсsys 2010 (Roche Diagnostics, Німеччина) за допомогою тест-систем cobas. У 
дослідження були включені 23 пацієнти з тяжкою ХСМТ (Frankel A, B) з тривалістю посттравматичного періоду 
від 3 до 12 місяців (середній вік 26,8 ± 3,9 року) — група І та 23 практично здорові особи — група ІІ (середній вік 
30,6 ± 6,0 року); групи були порівнянні за віком та статтю. Група І була розподілена на дві підгрупи залежно від 
наявності ГО: підгрупа І — пацієнти з ХСМТ та ГО (n = 11), підгрупа ІІ — пацієнти з ХСМТ без ГО (n = 12). 
Результати обстеження показали, що пацієнти першої групи мали значно вищі маркери ремоделювання 
кісткової тканини, ніж особи контрольної групи: P1NP (256,7 ± 48,2 нг/мл і 49,3 ± 5,1 нг/мл відповідно, p < 0,001), 
-CTX (1,47 ± 0,23 і 0,45 ± 0,04 нг/мл відповідно, p < 0,001), остеокальцин (52,2 ± 9,8 нг/мл і 24,9 ± 2,08 нг/мл 
відповідно, p< 0,001). Серед хворих із ХСМТ у пацієнтів із ГО рівні маркерів метаболізму кісткової тканини 
були значно вищими порівняно з пацієнтами, які не мали ГО: P1NP (404,9 ± 84,9 нг/мл і 133,2 ± 15,7 нг/мл від-
повідно, p < 0,001), -CTX (1,75 ± 0,23 і 0,28 ± 0,14 нг/мл відповідно, p < 0,0001), остеокальцин (87,1 ± 18,9 нг/мл 
і 29,4 ± 3,7 нг/мл відповідно, p < 0,001). 
Висновок: маркери формування і резорбції кісткової тканини у пацієнтів першої групи були значно вищими, 
ніж у здорових осіб відповідного віку. Показники маркерів кісткового метаболізму в пацієнтів із ГO були віро-
гідно вищими, ніж у пацієнтів без ГO, і процеси формування кісткової тканини переважали над процесами 
резорбції у пацієнтів із ГO. 
Ключові слова: гетеротопічна осифікація, пошкодження спинного мозку, маркери ремоделювання кістко-
вої тканини.
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у дорослих (у 3–10 %), і не досягають великих розмі-

рів [33]. Не знайдено відмінностей у поширеності ГО у 

хворих різної статі та раси, хоча в деяких дослідженнях 

частота розвитку ГО була вищою у чоловіків молодого 

віку, але цей контингент становить близько 75 % хво-

рих із травматичною хворобою спинного мозку. 

Найбільш вивченим провокуючим фактором ви-

никнення ГО є скелетна травма. Відомо, що масивні 

ушкодження м’язів та переломи кісток при тяжких 

травмах ЦНС часто асоціюються з розвитком ГО [71]. 

Але навіть незначні травми опорно-рухового апарату 

чи пасивні рухи паралітичними кінцівками, які були 

нерухомі протягом певного часу (більше 7 днів), мо-

жуть ініціювати формування осифікату [11, 43, 49]. 

Серед медичних факторів також не знайдено спе-

цифічних для розвитку ГО, але були виділені фактори, 

що найчастіше трапляються в пацієнтів із ГО на тлі спі-

нальної травми. Серед них: 

— ступінь пошкодження спинного мозку — повне 

поперечне ураження, рівень пошкодження — шийний 

та верхньогрудний, при цьому ступінь пошкодження 

більше впливає на ризик розвитку ГО, ніж рівень по-

шкодження [71];

— кома — тривала кома асоціюється з розвитком 

ГО, проте досліджень впливу коми на ГО не проводи-

лось [71];

— штучна вентиляція легень — тривала штучна 

вентиляція може призвести до зміни гомеостазу паці-

єнта, особливо вмісту електролітів (кальцію і фосфору) 

та кислотно-лужного балансу (зменшити насиченість 

тканин киснем та змінити рН), проте в жодному дослі-

дженні не встановлений чіткий зв’язок між цими фак-

торами та розвитком ГО;

— м’язова спастичність — надзвичайно поширений 

симптомом у пацієнтів із травмами ЦНС, виділена як 

фактор ризику розвитку ГО в численних дослідженнях 

[61, 68] у зв’язку з гіпоксією м’язів та підвищеним рів-

нем травматизації під час активних та пасивних рухів;

— наявність трофічних ран;

— наявність інфекційних ускладнень та конкре-

ментів нирок і сечового міхура; 

— тромбози судин нижніх кінцівок.

Клінічні прояви. Формування та ріст осифікату не 

супроводжується специфічними клінічними ознаками. 

У зоні розвитку ГО може виникати твердий набряк, 

почервоніння, локальне підвищення температури та 

значне обмеження обсягу рухів у суглобах, що зазвичай 

розцінюється як тромбофлебіт чи артрит [2, 59]. У хво-

рих із частково збереженою чутливістю першим симп-

томом може бути біль в ураженій ділянці. 

ГО завжди розвивається нижче рівня травми спин-

ного мозку, частіше за все процес локалізується навко-

ло кульшового суглоба (70–97 %) з залученням перед-

ньої та медіальної групи м’язів стегна [39]. Можливий 

розвиток ГО і в інших ділянках тіла, зокрема навколо 

колінних, ліктьових, плечових суглобів та параверте-

брально (нижче рівня травми) [31, 48]. 

Спектр клінічних проявів ГО варіює від незначних 

змін на рентгенограмах, які є випадковою знахідкою, 

до вираженого обмеження об’єму рухів. У більшості 

випадків ГО мінімальна й діагностується тільки при 

використанні інструментальних методів дослідження. 

Проте у 20–30 % пацієнтів із хребетно-спинномозко-

вою травмою (ХСМТ) клініка ГО виражена й супро-

воджується значним обмеженням рухів у суглобах, а в 

3–8 % пацієнтів розвивається анкілоз суглобів [15, 31]. 

Розвиток осифікації частіше починається в період 

між 1-м та 6-м місяцем після травми спинного мозку. 

Першими ознаками розвитку ГО є зменшення об’єму 

рухів у суглобах та періартикулярний набряк м’яких 

тканин, що можуть з’явитися вже в перші тижні після 

травми. На тлі розвитку ГО підвищується ступінь спас-

тичності, з’являється обмеження рухів у суглобах, що 

погіршує можливості сидіння та взагалі якість життя 

хворого і ставить під загрозу ефективність реабіліта-

ційних заходів [25, 65]. Існують дані, що ГО викликає 

компресію судинних структур і прилеглих периферич-

них нервів, що вже у свою чергу провокує розвиток ан-

кілозу та нейротрофічних порушень.

ГО починається з ділянки набряку, запальної ре-

акції та порушення мікроциркуляції. Спочатку від-

бувається інфільтрація тканин попередниками фі-

бробластів, потім їх проліферація та диференціація з 

формуванням матриксу кісткової тканини. Первинний 

остеоїд формується на периферії ділянки як прошарок 

фібробластної мезенхімальної реакції. Потім через 2 

тижні остеобласти продукують тропоколаген, що по-

лімеризується з формуванням колагену, й виділяють 

лужну фосфатазу. Лужна фосфатаза інактивує піро-

фосфат, який запобігає фіксації кальцію. Отже, інак-

тивація пірофосфату сприяє мінералізації матриксу 

кістки [1, 16, 47]. 

Процес мінералізації остеоїда складається з по-

ступової заміни аморфної фази фосфату кальцію на 

кристали гідроксіапатиту. Процес відбувається в до-

центровому напрямку. Осифікат має зональну будову. 

У центральній зоні відбувається швидка проліферація 

недиференційованих фібробластів, а також розви-

вається некроз м’яких тканин. Проміжна зона міс-

тить прошарок остеобластів, що формують незрілу 

кісткову тканину та трабекулярну облямівку на межі 

з тонкою зовнішньою зоною. Периферична облямів-

ка проміжної зони стає рентгенологічно темною за-

вдяки прогресивній мінералізації [11, 17, 35]. Повна 

послідовність процесів дозрівання кісткової тканини 

завершується в межах 6–18 місяців [26, 46]. Зріла ГО 

нагадує нормальну кісткову тканину як гістологічно, 

так і рентгенологічно й складається з трубчатої кіст-

ки з гаверсовими каналами, кірковим шаром, крово-

носними судинами й кістковим мозком з незначним 

рівнем гемопоезу. 

Діагностика перш за все базується на клінічних 

ознаках. Ранні прояви ГО необхідно диференціювати 

з артритом, тромбофлебітом, гематомою, пухлинами 

м’яких тканин. 

Інструментальні дослідження. Для ранньої діагнос-

тики найбільш інформативним є радіологічне дослі-

дження з використанням технецію 99м. Перші ознаки 
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можна виявити вже через 2,5 тижня після ТХСМ, про-

те недоліком методу є його низька специфічність, що 

призводить до потенційних труднощів у диференційній 

діагностиці ГО від інших запальних, травматичних або 

дегенеративних процесів у скелеті, а також переломів, 

пухлин кістки, метастазів або остеомієліту, що також 

супроводжуються підвищеним накопиченням остео-

тропних ізотопів [60]. Через 4–6 тижнів після перших 

клінічних ознак, коли ГО досягає щільності кістки, 

можливе застосування ультразвукової діагностики та 

рентгенографії. Для контролю розвитку ГО застосову-

ють рентгенографію, проте при великому розмірі оси-

фікату інтерпретація рентгенограм складна, бо незрілі 

елементи можуть закривати зрілу кісткову тканину 

(рис. 1А). Комп’ютерна томографія (КТ) дозволяє кра-

ще візуалізувати ектопічну кісткову тканину відносно 

м’яких тканин. КТ також застосовують при плануванні 

хірургічного лікування, особливо тривимірну томогра-

фію, щоб уникнути в процесі оперативного втручання 

ділянок незрілої кісткової тканини (рис. 1Б.) Магніт-

но-резонансна томографія (MРТ) — найкраща мето-

дика для визначення об’єму залучених м’яких тканин, 

але цей метод не застосовується в ранній діагностиці 

ГО у зв’язку з відсутністю специфічного МРТ-сигналу 

від осифікованих тканин [60, 63].

Лабораторні тести. Рутинні лабораторні дослі-

дження не відіграють суттєвої ролі в діагностиці та 

моніторингу ГО. Привертають увагу високі цифри 

швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ), але цей по-

казник не є специфічним [22]. Рівень кальцію вірогід-

но не змінюється. Лужна фосфатаза (ЛФ) є чутливим, 

але також неспецифічним показником для ГО. Під час 

формування ГО рівень ЛФ вірогідно збільшується, але 

як тільки ріст осифікату припинявся, рівень фермен-

ту знижувався і повертався до норми, що не дозволяє 

використовувати його для діагностики ГО [46]. Вза-

галі рівень ЛФ починає підвищуватися в середньому 

за 7 тижнів перед тим, як з’являються перші клінічні 

ознаки, й досягає пікового рівня за 3 тижні до появи 

клінічних проявів. З того часу рівень ЛФ поступово 

зменшується й досягає норми протягом близько 5 мі-

сяців. Проте масивне утворення кістки може призво-

дити до тривалого збільшення рівня ЛФ, а незначна ГО 

може не супроводжуватись змінами рівня ЛФ взагалі. 

Таким чином, нормалізація рівнів ЛФ не є адекватним 

доказом стабілізації процесу остеогенезу й припинен-

ня росту осифікату. Проте на сьогодні визначення 

рівня лужної фосфатази є єдиним широкодоступним 

методом у диференціальній діагностиці ранньої ГО з 

іншими запальними процесами, тому що ЛФ помітно 

збільшується під час активного остеогенезу й суттєво 

не змінюється при запальних процесах.

Серед інших лабораторних показників виявлено 

підвищення концентрації в сечі гідроксиполіну (мета-

боліт колагену). Але цей показник підвищений майже 

в усіх хворих із травматичним пошкодженням спинно-

го мозку, що не дозволяє використовувати його як діа-

гностичний критерій ГО [4, 50]. На сьогодні не виділені 

маркери ремоделювання кісткової тканини, специфіч-

ні для розвитку нейрогенної гетеротопічної осифікації. 

До того ж тяжкі травми ЦНС викликають суттєві зміни 

кісткового метаболізму, й на цьому тлі складно визна-

чити параметри, специфічні саме для ГО. 

Таким чином, діагностика ГО базується на клі-

нічних проявах та рентгенологічних змінах. З метою 

ранньої діагностики та моніторингу ефективності лі-

Рисунок 1. Гетеротопічна осифікація в ділянці кульшового суглоба: А — рентгенографія, Б — 

комп’ютерна томографія
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кування можливе застосування остеосцинтиграфії. 

Серед лабораторних показників специфічних маркерів 

не знайдено, проте під час розвитку осифікату суттєво 

змінюється рівень лужної фосфатази та збільшується 

показник ШОЕ. Враховуючи специфічний контингент 

пацієнтів (хворі з тяжкою хребетно-спинномозковою 

травмою, яких тяжко транспортувати в медичні за-

клади для проведення специфічних досліджень), най-

більш перспективним напрямком ранньої діагностики 

нейрогенної ГО є маркери метаболізму кісткової тка-

нини. 

У відділі клінічної фізіології та патології опорно-ру-

хового апарату ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Че-

ботарьова НАМН України» проведено дослідження 

особливостей ремоделювання кісткової тканини у па-

цієнтів із ХСМТ та гетеротопічною осифікацією.

Метою дослідження було визначити особливості 

ремоделювання кісткової тканини в пацієнтів із ХСМТ 

та виділити показники, специфічні для розвитку ГО. 

Критерії включення:

1. Тяжка хребетно-спинномозкова травма на ший-

ному чи грудному рівні хребта (Frankel A, B).

2. Тривалість посттравматичного періоду до 12 мі-

сяців.

3. Наявність клінічних ознак розвитку ГО.

Критерії виключення:

1. Тяжка хребетно-спинномозкова травма з неусу-

неною компресією спинного мозку.

2. Інфекційні ускладнення хребетно-спинномозко-

вої травми в гострій стадії.

3. Супутні масивні травми кістково-м’язової системи.

4. Ендокринні розлади, які б могли впливати на 

кальцієвий обмін або потребували б спеціальної тера-

пії (цукровий діабет, гіпотиреоз), прийом глюкокорти-

костероїдів та антиконвульсантів. 

Методи дослідження: обстежено 23 пацієнти з тяж-

кою ХСМТ (Frankel A, B) з тривалістю посттравматич-

ного періоду від 3 до 12 місяців (середній вік 26,8 ± 3,9 

року) — група І та 23 практично здорові особи відпо-

відного віку та статі — група ІІ (середній вік 30,6 ± 6,0 

року). Група І була розділена на дві підгрупи залежно 

від наявності ГО: підгрупа І — пацієнти з ХСМТ та ГО 

(n = 11, віком від 23 до 34 років, середній вік 27,6 ± 4,1 

року) і підгрупа ІІ — пацієнти з ХСМТ без ГО (n = 12, 

віком від 21 до 28 років, середній вік 26,2 ± 3,8 року). 

Обидві підгрупи основної групи були порівнянні за ві-

ком, тривалістю посттравматичного періоду, ступенем 

неврологічних проявів.

Визначення маркерів ремоделювання кісткової 

тканини в периферичній крові (остеокальцин, P1NP, 

С-телопептид зшивок колагену І типу (-CTX)) про-

водилось за допомогою електрохемілюмінесцентного 

методу на аналізаторі Eleсsys 2010 (Roche Diagnostics, 

Німеччина) за допомогою тест-систем cobas. 

Результати дослідження маркерів ремоделювання 

кісткової тканини наведені в табл. 1, 2. Дані наведені 

у вигляді М ± m.

Результати дослідження показали, що в пацієнтів 

із ХСМТ рівень ремоделювання кісткової тканини ві-

рогідно вищий, ніж у здорових осіб відповідного віку. 

При цьому підвищуються як маркери формування (ос-

теокальцин і P1NP), так і маркери резорбції кісткової 

тканини (-CTX). Сироваткові рівні маркерів P1NP 

та -CTX значно перевищують нормативні значення, 

а рівень остеокальцину наближається до верхньої межі 

норми. При розподілі групи пацієнтів із ХСМТ на дві 

підгрупи виявлено, що ремоделювання кісткової тка-

нини суттєво відрізняється в пацієнтів із ГО та без неї. 

У пацієнтів із ХСМТ переважають процеси резорбції, 

що відображається у підвищенні -CTX у середньо-

му у 2,8 раза порівняно зі значеннями у групі ІІ та в 

1,5 раза — відносно нормативних значень. Маркери 

формування кісткової тканини в цієї групи пацієнтів 

підвищуються несуттєво, а саме концентрація P1NP 

збільшена в 2,7 раза щодо практично здорових осіб, 

проте незначно перевищує нормативні значення — в 

1,3 раза; концентрація остеокальцину в цих пацієнтів 

не відрізняється від такої у практично здорових осіб та 

знаходиться в рамках нормативних значень. У пацієн-

тів з осифікатами переважають процеси формування 

кісткової тканини. Концентрації маркерів ремоделю-

вання кісткової тканини вірогідно перевищують зна-

чення для практично здорових осіб та значення паці-

єнтів із ХСМТ без осифікатів (табл. 2). 

Отже, ХСМТ характеризується переважанням про-

цесів резорбції над процесами формування кісткової 

тканини, у той час як формування ГО супроводжу-

ється переважанням процесів формування кісткової 

тканини. Відмінністю метаболізму кісткової тканини, 

характерною для ГО у пацієнтів із ХСМТ, є значне під-

вищення, що перевищує в декілька разів (три і більше) 

нормативні значення, рівня маркеру формування — 

P1NP та збільшення вище нормативних значень сиро-

ваткового рівня остеокальцину. Підвищення маркера 

резорбції -CTX більш специфічне для ХСМТ, ніж для 

формування ГО. 

Маркер Група І Група ІІ Нормативні значення

Остеокальцин, нг/мл 52,5 ± 9,8* 24,90 ± 2,03 18–30 p. — 24–70 
30–50 р. — 14–42

P1NP, нг/мл 256,7 ± 48,2* 49,3 ± 5,1 20–100

-CTX, нг/мл 1,47 ± 0,23* 0,45 ± 0,04 < 0,873

Таблиця 1. Показники маркерів ремоделювання кісткової тканини у пацієнтів із травмою хребта та 

спинного мозку і практично здорових осіб відповідного віку

Примітка:* — вірогідні відмінності між групами, p < 0,001
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У результаті проведеного дослідження вдалось ви-

ділити зміни маркерів ремоделювання кісткової ткани-

ни, що свідчать про розвиток ГО та можуть використо-

вуватись для ранньої діагностики ГО.

Рання діагностика ГО на етапі формування ма-

триксу осифікату дозволяє запобігти мінералізації 

м’якотканинної основи осифікату і зберегти об’єм ру-

хів у суглобах та можливості адаптації пацієнта до інва-

лідного візка.

Клінічний приклад 1

Пацієнт Р., 1985 р.н., отримав травму нирця 

27.06.2010 р., при рентгенологічному та МРТ дослі-

дженні шийного відділу хребта діагностований пере-

лом С5-С6 хребців з ушкодженням спинного мозку 

(Frankel А). Через 2,5 місяця після ХСМТ з’явився 

твердий набряк обох стегон, більше виражений справа, 

помірно гарячий без ознак гіперемії. Діагноз не вста-

новлено, лікування не отримував. Пацієнт звернувся 

в ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова 

НАМН України» через 6 тижнів від початку симптома-

тики. На момент звернення тривалість посттравматич-

ного періоду — 4 місяці. 

При об’єктивному обстеженні: верхній змішаний 

глибокий парапарез, нижня спастична параплегія, 

гіпестезія за провідниковим типом від рівня С7. Об-

меження згинання в колінних суглобах до 120° з двох 

сторін, що не дозволяє посадити пацієнта у візок та 

проводити реабілітацію.

Проведено дослідження маркерів метаболізму 

кісткової тканини. У пацієнта виявлено P1NP = 341 

(N = 20–100) нг/мл, остеокальцин = 114 (N = 11–

43) нг/мл, -CTX = 1,73 (N > 0,807) нг/мл, що дозво-

ляє діагностувати ГО. Для підтвердження діагнозу до-

датково виконано прицільну рентгенографію ділянки 

твердого набряку, виявлено вогнище осифікації округ-

лої форми в м’яких тканинах нижньої третини стегна 

(рис. 2А). 

Рання діагностика ГО дозволила вчасно провес-

ти консервативне лікування, запобігти мінералізації 

м’якої основи матриксу та зберегти функцію колінних 

суглобів, що дало змогу проводити активні реабіліта-

ційні заходи.

Приклад 2

Пацієнт К., 1986 р.н., отримав травму нир-

ця 27.06.2009 р., при рентгенологічному та МРТ-

дослідженні діагностований перелом С5-С6 хребців 

із пошкодженням спинного мозку (Frankel A). Перші 

симптоми ГО (набряк нижніх кінцівок без ознак гіпе-

ремії в лютому 2010 року, тривалість посттравматично-

го періоду — 7 місяців). Діагноз не встановлено, ліку-

вання не отримував. Пацієнт звернувся в ДУ «Інститут 

геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України» 

через 5 місяців від початку симптоматики. На момент 

звернення тривалість посттравматичного періоду — 12 

місяців. 

При об’єктивному обстеженні: верхній змішаний 

глибокий парапарез, нижня спастична параплегія, 

гіпестезія за провідниковим типом від рівня С7. Об-

меження згинання в колінних суглобах до 130° з двох 

сторін, що не дозволяє посадити пацієнта у візок та 

проводити реабілітацію.

Проведено дослідження маркерів метаболізму 

кісткової тканини. У пацієнта виявлено P1NP = 572 

(N = 20–100) нг/мл, остеокальцин = 124 (N = 11–

43) нг/мл, -CTX = 2,6 (N > 0,807) нг/мл, що вказує 

на формування ГО. Для додаткового підтвердження 

діагнозу проведена рентгенографія стегнових кісток та 

колінних суглобів, виявлені масивна ГО в зоні медаль-

ної та задньої поверхні колінних суглобів, що перешко-

джають будь-яким рухам у колінних суглобах (рис. 2Б). 

Маркер Підгрупа І Підгрупа ІІ Група ІІ
Нормативні 

значення

Остеокальцин, нг/мл 29,4 ± 3,7* 87,1 ± 18,9# 24,90 ± 2,03 18–30 p. — 24–70 
30–50 р. — 14–42

P1NP, нг/мл 133,2 ± 15,7*, # 404,9 ± 84,9*, # 49,3 ± 5,1 20–100

-CTX, нг/мл 1,28 ± 0,14*, # 1,75 ± 0,23*, # 0,45 ± 0,04 < 0,873

Таблиця 2. Показники маркерів ремоделювання кісткової тканини у пацієнтів із травмою хребта та 

спинного мозку з ГО та без неї

Примітки:* — вірогідні відмінності між підгрупами групи І, p < 0,001; # — вірогідні відмінності між 

пацієнтами з ХСМТ та практично здоровими особами, p < 0,001.

Рисунок 2. Рентгенографія стегнових кісток та колінних суглобів: А — пацієнта Р., Б — пацієнта К.
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У наведеному прикладі консервативне лікування 

неефективне у зв’язку з пізнім виявленням ГО. Для 

відновлення реабілітаційного потенціалу пацієнта 

необхідне лише оперативне видалення осифікованих 

тканин, але це оперативне втручання дуже складне й 

супроводжується високим відсотком тяжких усклад-

нень.

Таким чином, наведені результати біохімічних 

досліджень безперечно вказують на ефективність за-

стосування маркерів ремоделювання кісткової тка-

нини в ранній діагностиці розвитку ГО у пацієнтів 

із ХСМТ.

Обговорення результатів. Згідно з останніми 

тенденціями в генезі формування ГО провідне місце 

належить гуморальним факторам. Ймовірно, три-

герним механізмом виступає поєднання декількох 

факторів. Окрема роль конкретних факторів досі 

дискутується в літературі. Зокрема, відомо, що в па-

цієнтів із тяжкими травмами ЦНС визначають підви-

щені рівні маркерів запалення: ШОЕ, С-реактивний 

білок та ін. І хоча в запальних процесах саме кіст-

кової тканини активну роль відіграє інтерлейкін 6, 

його роль у формуванні ГО досі не вивчалась, про-

те інший фактор — фактору некрозу пухлини альфа 

наразі розглядається як потенційний маркер ран-

ньої діагностики розвитку ГО [69]. Серед маркерів 

ремоделювання кісткової тканини досі не виділені 

фактори, специфічні для тяжких травм ЦНС та не-

йрогенної ГО. За даними одних досліджень, рівень 

паратгормону значно збільшується у пацієнтів із 

травмами ЦНС у ранньому періоді (через 6 годин 

після травми) [66, 70]. Проте, за результатами інших 

досліджень [67], не виявлено істотних відмінностей 

у сироваткових рівнях паратгормону між різними 

групами дослідження в різні періоди посттравма-

тичного періоду. Для лужної фосфатази дані також є 

спірними, оскільки в останніх дослідженнях не було 

показано статистично значущих відмінностей рівнів 

лужної фосфатази між пацієнтами з травмою ЦНС 

та групою контролю [67]. В експерименті доведена 

роль остеокальцину в формуванні м’якотканинного 

матриксу осифікату, проте не визначена його роль 

як предиктора чи специфічного маркера форму-

вання ГО [70, 71]. Trentz et al. [70] висловили тео-

рію дисбалансу між проостеоіндуктивними та анти-

остеоіндуктивними факторами, досліджуючи рівні 

С-телопептиду проколагену І типу і С-телопептиду 

зшивок колагену у 80 пацієнтів із черепно-мозковою 

травмою та ГО. Згідно з їх результатами, не тільки 

рівні С-телопептиду проколагену І типу були вищі 

від нормального діапазону і вищі, ніж в інших групах 

у пацієнтів із ЧМТ (демонструючи підвищену актив-

ність остеобластів), але й рівні С-телопептиду зши-

вок колагену були нижчі, що свідчить про знижену 

активність остеокластів [71]. 

У нашому дослідженні реєструвалось підвищення 

рівнів як маркерів формування кісткової тканини, так 

і маркера резорбції, проте процеси формування також 

переважали над процесами резорбції.

Âèñíîâêè
Ремоделювання кісткової тканини в пацієнтів із 

ХСМТ характеризується прискоренням резорбції кіст-

кової тканини, що ілюструється вищими значеннями 

маркерів резорбції кісткової тканини, зокрема -CTX, 

у сироватці крові пацієнтів із ХСМТ порівняно з осо-

бами контрольної групи та нормативними значеннями. 

Особливістю ремоделювання кісткової тканини, 

притаманною нейрогенній ГО у пацієнтів із ХСМТ, є 

переважання процесів формування кісткової тканини 

над процесами резорбції.

У результаті проведеного дослідження вдалось виді-

лити зміни маркерів ремоделювання кісткової тканини, 

що свідчать про розвиток ГО та можуть використовува-

тись для ранньої діагностики ГО, а саме значне підви-

щення, що перевищує в декілька разів (три і більше) нор-

мативні значення, рівня маркера формування — P1NP та 

збільшення вище нормативних значень сироваткового 

рівня остеокальцину. Рання діагностика ГО на етапі фор-

мування матриксу осифікату дозволяє запобігати мінера-

лізації м’якотканинної основи осифікату і зберігати об’єм 

рухів у суглобах та можливості адаптації пацієнта.
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ДИАГНОСТИКА ГЕТЕРОТОПИЧЕСКОЙ ОССИФИКАЦИИ У БОЛЬНЫХ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ СПИННОГО МОЗГА

Резюме. Нейрогенная гетеротопическая оссификация (ГО) 

характеризуется образованием новой дополнительной костной 

ткани в мягких тканях, которые окружают периферические су-

ставы, у больных с неврологическими расстройствами. Целью 

исследования было определить особенности ремоделирования 

костной ткани у пациентов с позвоночно-спинномозговой 

травмой (ПСМТ) и выделить показатели, специфические для 

развития ГО. 

Методы. Определение маркеров ремоделирования кост-

ной ткани в периферической крови — остеокальцин, P1NP, 

С-телопептид сшивок коллагена І типа (-CTX) — проводи-

лось при помощи электрохемилюминесцентного метода на 
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анализаторе Eleсsys 2010 (Roche Diagnostics, Германия) при 

помощи тест-систем cobas. В исследование были включены 

23 пациента с тяжелой ПСМТ (Frankel A, B) с длительностью 

посттравматического периода от 3 до 12 месяцев (средний воз-

раст — 26,8 ± 3,9 года) — группа І и 23 практически здоровых 

лица — группа ІІ (средний возраст 30,6 ± 6,0 года); группы 

были сопоставимы по возрасту и полу. Группа І была разделена 

на две подгруппы в зависимости от наличия ГО: подгруппа І — 

пациенты с ПСМТ и ГО (n = 11) и подгруппа ІІ — пациенты с 

ПСМТ без ГО (n = 12). 

Результаты обследования показали, что у пациентов пер-

вой группы были значительно выше маркеры ремодели-

рования костной ткани, чем у лиц контрольной группы: 

P1NP (256,7 ± 48,2 нг/мл и 49,3 ± 5,1 нг/мл соответственно, 

p < 0,001), -CTX (1,47 ± 0,23 и 0,45 ± 0,04 нг/мл соответствен-

но, p < 0,001), остеокальцин (52,2 ± 9,8 нг/мл и 24,9 ± 2,08 нг/мл 

соответственно, p < 0,001). Среди больных с ПСМТ у пациен-

тов с ГО уровни маркеров метаболизма костной ткани были 

значительно выше по сравнению с пациентами, у которых не 

было ГО: P1NP (404,9 ± 84,9 нг/мл и 133,2 ± 15,7 нг/мл соот-

ветственно, p < 0,001), -CTX (1,75 ± 0,23 и 0,28 ± 0,14 нг/мл 

соответственно, p < 0,0001), остеокальцин (87,1 ± 18,9 нг/мл и 

29,4 ± 3,7 нг/мл соответственно, p < 0,001). 

Вывод: маркеры формирования и резорбции костной ткани у 

пациентов первой группы были значительно выше, чем у здоро-

вых лиц соответствующего возраста. Показатели маркеров кост-

ного метаболизма у пациентов с ГO были достоверно выше, чем 

у пациентов без ГO, и процессы формирования костной ткани 

преобладали над процессами резорбции у пациентов с ГO. 

Ключевые слова: гетеротопическая оссификация, повреж-

дение спинного мозга, маркеры ремоделирования костной 

ткани.

Povorozniuk V.V., Bystrytska M.A.
State Institution «Institute of Gerontology named after D.F. Chebotariov of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kyiv
Ukrainian Scientific and Medical Center of Osteoporosis Problems, Kyiv, Ukraine

DIAGNOSIS OF HETEROTOPIC OSSIFICATION IN PATIENTS WITH SPINAL CORD INJURY

Summary. Neurogenic heterotopic ossification (HO) is cha-

racterized by the formation of a new additional bone tissue in the 

soft tissues surrounding the peripheral joints in patients with neu-

rological disorders. The objective of the study was to define the 

features of bone remodeling in patients with vertebral and cere-

brospinal injury (VCSI) and to isolate indicators specific to HO 

development.

Methods. Identification of bone remodeling markers (osteocal-

cin, P1NP, C-telopeptide cross-linked collagen type 1 (-CTX)) 

in peripheral blood was carried out using electrochemilumines-

cence method on Elessys 2010 analyzer (Roche Diagnostics, Ger-

many) by means of cobas test kits. The study included 23 patients 

with severe VSCI (Frankel A, B) with duration of posttraumatic 

period from 3 to 12 months (mean age 26.8 ± 3.9 years) — group I 

and 23 apparently healthy individuals matched for age and sex — 

group II (mean age 30.6 ± 6.0 years). Group I was divided into two 

subgroups according to HO presence: subgroup I — patients with 

VSCI and HO (n = 11), and subgroup II — patients with VSCI and 

without HO (n = 12).

Results of the study showed that the patients of the first group had 

significantly higher bone remodeling markers than those of the control 

group: P1NP (256.7 ± 48.2 ng/ml and 49.3 ± 5.1 ng/ml, respectively, 

p < 0.001), -CTX (1.47 ± 0.23 ng/ml and 0.45 ± 0.04 ng/ml, respec-

tively, p < 0.001), osteocalcin (52.2 ± 9.8 ng/ml and 24.90 ± 2.08 ng/ml, 

respectively, p < 0.001). Among patients with VSCI, in persons with HO 

the levels of bone metabolism markers were significantly higher com-

pared with patients who did not have HO: P1NP (404.9 ± 84.9 ng/ml 

and 133.2 ± 15.7 ng/ml, respectively, p < 0.001), -CTX (1.75 ± 

± 0.23 ng/ml and 0.28 ± 0.14 ng/ml, respectively, p < 0.0001), osteo-

calcin (87.1 ± 18.9 ng/ml and 29.4 ± 3.7 ng/ml, respectively, p < 0.001).

Conclusion. Markers of bone tissue formation and resorption in 

patients of the first group were significantly higher than in healthy 

age-matched individuals. Indicators of bone metabolism markers in 

patients with HO were significantly higher than in patients without 

HO, and processes of bone tissue formation dominated the processes 

of resorption in patients with HO.

Key words: heterotopic ossification, spinal cord injury, bone re-

modeling markers.
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Т03024 Нарушения опорно-двигательного аппарата у детей: диагностика, профилактика и 
коррекция: Учебное пособие / Н.Л. Черная и др. — 160 с.

25,00

Т03066 Невідкладна допомога при травмах: Навчальний посібник для лікарів-інтернів 
хірургічного профілю / За заг. ред. В.О.Бабоші, В.Г.Климовицького, Г.В.Лобанова. — 
288 с.

100,00

Т03025 Неоперативная хирургическая техника: учеб.пособие / Н.В. Барыкина. — 192 с. 25,00

Т03016 Неотложная нейротравматология: руководство / А.Н. Кондратьев. — 192 с. 111,00

Т03077 Неотложная травматология и ортопедия / Саймон. — 680 с. 583,00

Т03057 Огнестрельные переломы плоских костей / Пиголкин Ю.И. 62,00

Т03005 Оперативная ортопедия. Руководство для врачей. Изд. 3-е, перераб. и доп. / 
И.А. Мовшович. — 448 с.

277,00

Т03050 Ортопедия: национальное руководство / Под ред. С.П. Миронова, 
Г.П. Котельникова. — 832 с.

825,00

Т03004 Основы чрезкостного остеосинтеза аппаратом Г.А. Илизарова: Монография / 
Л.Н. Соломин. — 544 с.

370,00
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Мы планируем дальнейшее освещение разнообразных проблем на страни-

цах журнала «Травма» при вашем непосредственном участии. Чтобы издание 

было более полезным, профессиональным, интересным и охватывало раз-

ные вопросы медицины, просим заполнить предлагаемую анкету и отправить 

по адресу: редакция журнала «Травма», 04107, г. Киев, а/я № 74, Украина.  

Мы постараемся учитывать все ваши предложения, 

замечания и пожелания.

Анкета читателя

1. ФИО

Место работы

Должность

Квалификационная категория              стаж работы

Ученая степень

2. Укажите номера страниц (или названия материалов), которые заинтересо-
вали Вас в этом номере

3. Укажите номера страниц (или названия материалов), не интересных, по Вашему 
мнению

4. Ваша оценка этого номера по пятибалльной шкале (1 — совсем не понрави-
лось, 5 — очень понравилось)

     1 2 3 4 5

5. О чем бы Вы хотели прочитать в следующих номерах журнала, какие новые 
рубрики Вы хотели бы видеть?

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
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