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Вступ. На сьогоднішній день сучасними рентгенологічни-
ми методами виміру мінеральної щільності кісткової тканини
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(МЩКТ) є одно- і двофотонна рентгенівська денситометрія для
досліджень периферичного (променева кістка і п'ята) і осьово-
го (проксимальний відділ стегнової кістки і хребет) скелету В
результаті проведених досліджень в Україні цими методами бу-
ло з'ясовано, що вимір МЩКТ є необхідним для його застосу-
вання, як у терапевтичній, так і у хірургічній практиці при пер-
винних та вторинних ураженнях кісткової тканини. Також
вони інформативні для діагностики остеопорозу і є основними
методами для оцінки ризику переломів [1].

Щільність кісткової тканини залежить від віку, статі, особ-
ливостей харчування, а також від етнічної належності даної гру-
пи осіб до певних клімато-географічних зон [2] та корелює із
порушеннями гормонального статусу [3]. В роботах Повороз-
нюка В.В. [4, 5] вказано, що за період від ЗО до 80 років у жінок
МЩ компактної КТ знижується на 27%, чоловіків — на 22%,
МЩ губчастої КТ, відповідно, на 33% та 25%. При хронічних за-
хворюваннях, що супроводжуються втратою кісткової маси,
кісткова тканина не залишається інтактною та реагує на дію ен-
догенних та екзогенних факторів. Ці зміни залежать також від
тривалості захворювання, активності процесу, тяжкості
функціональних розладів, проведеної терапії. При цьому і ло-
кальне, і генералізоване зниження МЩКТ розвивається у
різних ділянках скелету [6]. Враховуючи недавнє впроваджен-
ня на Україні методу двофотонноі рентгенівської денситометрії
[2, 7], існує необхідність детального вивчення даної методики та
інтерпретації отриманих результатів. Ознайомившись з цілим
рядом наукових праць, в яких доведено, що з віком та при пато-
логічних процесах значно змінюється мінеральна насиченість
кісток скелету [9, 10, 11], встає питання про створення нових
підходів до методики денситометрії для української популяції.

У зв'язку з цим метою дослідження було вивчення та
оцінка структурно-функціонального стану кісткової тканини за
даними денситограм для прогнозування інволюційного остео-
порозу, з врахуванням віку, статі і етнічної належності методом
двофотонної рентгенівської денситометрії.

Матеріал та методи. Дослідження проведено на 52 зразках
правого надплечового кінця ключиць, отриманих при аутопсіі
осіб чоловічої (28] та жіночої [24] статі віком від 20 до 80 років,
померлих в Івано-Франківській області за 2002 рік без ознак за-
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хворювань, які впливають на метаболізм кісткової тканини
МЩКТ оцінювали методом двофотонної рентгенівської денсі-
тометрп, якій реалізований на рентгенівському абсорбціометрі
(технологія - БЕХА) фірми СНАЬЬЕМСЕК. (Ргапсе).
Дослідження проводили по стандартній програмі для перифе-
ричних відділів скелета, при виконанні якого зразки розміщу-
вали на парафіновому бруску товщиною 6 см. Це дозволило
порівняти результати з нормативною базою даних, яка вико-
ристовується для діагностики остеопорозу. Отримані величи-
ни визначались соматотином та індивідуальними особливос-
тями. Спеціальне програмне забезпечення дозволяло точно
вимірювати мінеральну щільність кісткової тканини в певній
ділянці досліджуємого об'єкта. Оброблені дані відображались
на моніторі комп'ютера у вигляді кольорового графіка, в циф-
ровій формі та відсотковому виразі. Остеопороз діагностува-
ли за умов відхилення показників МЩКТ більше як — 2,5 від
нормальних величин за показником Т, остеопенію за умов
відхилення показників МЩКТ від — 1,0 до —2,5 від нормаль-
них величин.

Резупьтати та де обговорення. Проаналізовано вікові
зміни показників рентгенівської денситометрії на зразках пра-
вого надплечового кінця ключиць. У наведених оригінальних
денситограмах були використані такі англомовні позначення:

— ВМС (Вопе тіпегаї сопіепі) — вміст мінералів у
досліджуваній кістковій тканині, який на 95% зумовле-
ний солями кальцію, результат вимірювання вира-
жається в грамах;
— ВМО (Вопе тіпегаї сіепзііу) — мінеральна щільність
кісткової тканини в досліджуваній ділянці кістки, обчис-
люється за формулою ВМС/Агеа (площа ділянки кістки).
Результат виміру виражається в грамах на сантиметр
квадратний.
— Уоипд Агіиіі: — об'єднує два показники, перший -% з
яких відображає відсоткове співвідношення МЩКТ до
стандартного середнього популяційного показника здо-
рових молодих людей, другій Т — стандартизоване від-
хілення (СВ) МЩКТ від середнього популяційного по-
казника максимальної кісткової маси для ідентичної
статі стосовно здорових людей (20-45 років)
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По Т — співвідношенню визначають ступінь щільності
кісткової маси (остеопенія, остеопороз). Зниження кісткової
маси на одне СВ відповідає втраті 10% мінерального вмісту
кісткової тканини. Згідно з рекомендаціями ВООЗ межі коли-
вань коефіцієнта Т > 0 , - 1 < Т < 0 — відповідають нормі; -2,5 <
Т < -1 — низький кістковій масі (остеопенії); Т < -2,5 — остео-
порозу.

В табл. 1, 2 представлені середньостатистичш показники
денситометричного дослідження правого надплечового кінця
ключиць, осіб чоловічої та жіночої статі в кожній з 6 вікових
груп: 1-а група (20-29), 2-а група (30-39), 3-а група (40-49), 4-а гру-
па (50-59), 5-а група ( 60-69), 6-а група (70-79).

Таблиця 1
Динаміка показників денситограм надплечового кінця

ключиць чоловіків віком від 20 до 79 років

20-29

30-39
4СМ9
50-59
60-69
70-79

п

4

4

5

6

5
4

вмс

0,724 ±.0,016

0.755±_0.014
0,875 ±.0.009
0,647 + 0.011
0,521 І0.013
0,319 ±.0.015

ВМО
С/ст 2

0,602 ±.0,012

0.631 ±.0,016
0,643 ±.0,011
0,473 + 0,014
0.433 ±.0.016
0.289 ±.0.013

Уоипе Аскіїї
%

97

101

103
76

69

53

Т
-0,25

+0,06
+0,19
-1.62
-2.05
-2.74

Таблиця 2
Динаміка показників денситограм надплечового кінця

ключиць жінок віком від 20 до 79 років

А 8 е

20-29

30-39
40^9
50-59
60 69
70-79

п

4

4

4

4

4

4

ВМС
(ггагпіО

0,719±_0,012

0.711 ±.0,017
0.685 ±.0.016
0.573 ±_0.013
0.492 ±.0.012
0,308+.0.011

ВМО
С/ст 2

0,583 ±.0,014

0,572 ±.0,012
0.568±_0.015
0,425 ±.0,013
0,394 ±.0,011
0,261+_0,016

¥оші£ Асіиіі
%

95

89
83

67

62

49

Т
-0,16

-0,57
-1,15
-1,90
2,24

-2.93
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МЩКТ досліджуваних аутопсійних зразків ключиць чо-
ловічої статі, по даних БЕХА, з урахуванням Т — критерій (кла-
сифікація ВООЗ) в 13 випадках наближувалась до норми, в 11
відповідала остеопенії, в решта 4 — остеопорозу різного ступе-
ня прояву Відповідно на об'єктах жіночої статі в 8 випадках
відповідали нормі, в 12 — остеопенії та 4 остеопорозу.

Було прослідковано чіткий взаємозв'зок між віком, статью
та показниками ВМС, ВІУГО, (%), коефіцієнтом Т. При оцінці ре-
зультатів встановлено, що ці показники у осіб чоловічої статі
були в межах норми від 20 до 49 років, ознаки остеопенії вияв-
лені після 50 років та остеопорозу після 65-70 років. Показники
на об'єктах жіночої статі від 20 до 39 років відповідають нормі, з
40 до 69 років остеопенії з чіткою динамікою зниження МЩКТ
та після 70 років — остеопорозу.

Аналіз показників стану кісткової тканини досліджених
аутопсійних зразків ключиць по даних ОЕХА показав динаміку
вікових змін. У чоловіків вони наростають в 1, 2 вікових групах
та набувають пікового значення в 3 групі і відповідають нормі. В
подальшому спостерігалось їх поступове зниження у чоловіків
віком 50-59 років (4 вікова група). Також по наших даних
відмічено найбільше зниження вмісту мінералів та зменшення
МЩКТ у чоловіків в 60-69 та 70-79 років (5, 6 вікові групи). У
жінок ці показники аналогічно змінюються, але на одне деся-
тиріччя опереджають чоловіків, тому ознаки остеопенії в них
просліджуються після 40 років.

Є публікації по визначенню щільності тіл хребців за допо-
могою комп'ютерної томографії у практично здорових осіб
різних вікових груп для виявлення ступеня остеопорозу [8]. Та-
кож була встановлена різниця у щільності хребців залежно від
віку, яка прогресивно зменшувалась у чоловіків та жінок від 20
до 79 років. Виявлено максимальну мінеральну насиченість
кісткової тканини в віковій групі 20-29 років та мінімальну у чо-
ловіків віком 70-79 років.

В даний момент робота над створенням нових підходів до
діагностики структурно-функціонального стану кісткової тка-
нини методами двофотонноі рентгенівської денситометрії і
комп'ютерної томографії нами продовжується та аналізується в
різних вікових групах практично здорових людей. В перспек-
тиві буде проводитись рентгенівське денситометричне дослід-
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ження з комп'ютерною томографією при різних патологічних
станах для більш детального їх вивчення.

Висновки. Таким чином, метод двофотонної рент-
генівської денситометрії дозволяє виявити динаміку МЩКТ та
її мінералізації в віковому та статевому аспекті, на основі якого
можливо з певною достовірністю судити про структурно-
функціональний стан кісткової тканини, як в нормі, так і при
різноманітних патологічних процесах, що має практичне зна-
чення для клініки У Прикарпатському регіоні, який є ен-
демічним районом по дефіциту йоду, фтору і інших мікроеле-
ментів, при вивченні показників денситометричного
дослідження на об'єктах чоловічої та жіночої статі, прослід-
жується суттєве погіршення структурно-функціонального ста-
ну кісткової тканини після 40 років у жінок та після 50 років у
чоловіків. Це вказує на прискорене постаріння населення цьо-
го регіону.

Наукові пошуки дають підстави рекомендувати показники
виміру МЩКТ як об'єктивний критерій для визначення
ймовірності розвитку інволюційного остеопорозу.
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Реферат
ДОСЛІДЖЕННЯ ВІКОВИХ ЗМІН КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ

МЕТОДОМ ДВОФОТОННОЇ РЕНТГЕНІВСЬКОЇ
ДЕНСИТОМЕТРІЇ

В.М. Рижик, В.М. Кметюк, С.В. Федьків
За допомогою методу двофотонноі рентгенівської денситометрії визнача-
лась мінеральна ЩІЛЬНІСТЬ КІСТКОВОЇ тканини (МЩКТ) з урахуванням віку, статі
та індивідуальних особливостей Досліджено 52 зразка правого надплечо-
вого кінця ключиць, отриманих при аутопси осіб чоловічої (28) та жіночої (24)
статі віком від 20 до 79 років, померлих без ознак захворювань, які впливають
на метаболізм кісткової тканини Для імітації м'яких тканин використовували
парафін що дозволяло порівнювати отримані результати з нормативною ба-
зою Встановлено, що показники МЩКТ у ЧОЛОВІКІВ та жінок мають чіткий
взаємозв'язок з віковими змінами в КІСТКОВІЙ тканині, які відбуваються
внаслідок остеопорозу і мають певне клінічне значення
Ключові слова: двофотонна рентгенівська денситометрія, мінеральна
ЩІЛЬНІСТЬ кісткової тканини, остеопороз. ключиця, вік

Реферат
ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗРАСТНЬІХ ИЗМЕНЕНИЙ КОСТНОЙ
ТКАНИ МЕТОДОМ ДВОХФОТОННОЙ РЕНТГЕНОВСКОЙ

ДЕНСИТОМЕТРИИ
В.М. Рижик, В.М. Кметюк, С.В. Федькив

С помощью метода двохфотонной рентгеновской денситометрии опреде-
лялась минеральная плотность костной ткани (МҐ1КТ) с учетом возраста. по-
ла и индиеидуальньїх особенностей Исследовано 52 образца правого ак-
ромиального конца ключиц, полученньїх при аутопсии лиц мужского (28) и
женского (24) пола в возрасте от 20 до 79 лет. умерших без признаков забо-
леваний которьіе влияют на метаболизм костной ткани Для имитации мяг-
ких тканей использовали парафин. что разрешало сравнивать полученньїе
результатьі с нормативной базой Установлено, что показатели МПКТ у муж-
чин и женщин имеют четкую взаимосвязь с возрастньїми изменениями в ко-
стной ткани. которьіе происходят вследствие остеопороза и имеют опреде-
ленное клиническое значение
Ключевью слова, двохфотонная рентгеновская денситометрия минераль-
ная плотность костной ткани остеопороз. ключица, возраст
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АЬаігасі
КЕ5ЕАКСН ОР АСЕ СНА1МСЕ8 ОР ВСЖЕ ТІ55ИЕ ОР

Е ^ К С У Х-КАУ АВ5ОКРТЮМЕТКУ
У.М. НугЬук. У.М. Кшеііик, 8.У. Регікіу

\Л/іїп їпе пеір ої а ГТ»ЄЇІ~ЮСІ сіиаі-епегду х-гау аЬзогрїютеїгу (РЕХА) ттегаї
аегеіїу Ьопе Ііззие \лгаз сіеЯпесі іп ^е\л/ оі аде. зех апсі Іпсіїуїсіиаі ґеа^игез Із
іпуе$їідаіесІ 52 $атрІе5 оі гІдИ осготіаі впй оГ т е сіауїсіе оЬіаІпес) т аиіор-
5у о( ІІте рвгїопз тап'5 (28) апсі « о т в п (24) о^ а таїе Ьу аде їгот 20 1-іИ 79
уеагз УИІО сіївсі ^гот сШегепї сіізеазез \л/і»ґіои+ йізІигЬапсе о^ Ьопе теїаЬоІїзт
^еге іп\/в5»іда^ес1. Рог +ґіе ігпЛаїіоп оґ зоП Ііззиех изесі рага№п, ІИаі регтіїівс) 1о
сотраге +Гю ГЄСЄІУЄСІ гезиНв 1о погтаїл/е Ьазе Із ез+аЬІізИесі. іґіа* іїіе рага-
те+егз (РЕХА) Ьауе ргесізв тіеггеїаііоп \А І̂ІҐІ аде сґіапдез т Ьопе •іззие. у/ґіїсЬ
апз \лл+ґі о^еорогозіз апо1 ^юув Иіе сегїаіп сііпісаі хюіие
Кву УЮПІІ: сіиаі-впегду х-гау аЬзогрНотеіїу, тіпегаї с/епи^у Ьопе ґіззие.
о$іеорого$!з. сіа^іе. аде
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ОЦІНКА ВІКОВИХ ЗМІН КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ
ЗАДАНИМИ РЕНТГЕНОГРАФІЧНОГО

ДОСЛІДЖЕННЯ КЛЮЧИЦЬ
С.В. Федьків

Івано-Франківська державна медична академія,
Івано-Франківськ

Вступ. Серед актуальних проблем сучасної медицини одне
з провідних місць займають питання діагностики стану кістко-
вих структур опорно-рухового апарату скелета. Привернення
уваги і вивчення різноманітних аспектів цієї проблеми не ви-
падкове. Це обумовлено тим, що за останні десятиріччя
відмічається значне постаріння населення України, збільшення
кількості людей літнього та старечого віку [5, 7, 8]. Як показали
масштабні епідеміологічні дослідження, що проводились в роз-
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