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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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винених країнах світу та в Україні, були виявлені регіональні,
вікові, етнічні особливості досягнення піка кісткової маси і по-
дальшої її втрати, а також розвитку остеопорозу [6, 9, 12, 14]
Однією з основних вікових змін в кістковій системі є природне
старіння і, як наслідок цього закономірного процесу, розвиток
інволюційного остеопорозу, який характеризується біологічно
обумовленою віковою порозністю кісткової тканини з змен-
шенням маси кісткової речовини на одиницю об'єму та пору-
шенням нормального ремоделювання ії складових компонентів
[11, 17]. Кісткові структурні зміни у віковому та статевому ас-
пекті потребують детального вивчення та спеціальних науко-
вих розробок Променеві методи дослідження дозволяють
оцінити структурно-функціональний стан кісткової тканини і є
провідними у виявленні інволюційного остеопорозу [4, 10, 15,
16), що може бути використано також в судово-медичній прак-
тиці при остеологічних експертизах.

Мета роботи — за допомогою рентгенографічного
дослідження вивчити кісткову структурну організацію клю-
чиць з врахуванням віку та статі для виявлення рентгено-
логічних ознак вікових особливостей структурних змін кістко-
вої тканини та встановити критерії вікової градації ключиці для
судово-медичної ідентифікації загиблої особи.

Матеріал та методи. Нами вивчені рентгеноанатомічні
особливості правих ключиць 136 трупів відомих осіб чоловічої
(71)і жіночої статі (65), які померли без ознак системних захво-
рювань і патології опорно-рухового апарату в віці 20-80 років
Після очищення аутопсійних кісток від м'яких тканин проводи-
ли рентгенографію ключиць на стаціонарному рентгенодіагно-
стичному апараті "Месіісог Висіарезі ЕОК 750 В" методом кон-
тактної рентгенографії в двох проекціях: з укладкою на нижню
та задню поверхні ключиць. При цьому фокусна відстань 100 см,
напруга 40-50 кВ, сила струму 20 мА, час експозиції до 4-5 сек. (в
залежності від масивності кістки). Центральний промінь на-
правлявся на середину діафіза На нижніх рентгенограмах про-
зорою лінійкою виміряні загальна сумарна ширина кортикаль-
ного шару та ширина кістково-мозкової порожнини в ділянці
діафізу ключиць. Отримані середні величини і статистичні па-
раметри ключиць уважно вивчались та аналізувались по кожній
з 6 вікових груп 1-а група (20-29 років), 2-а група (30-39 років),
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3-я група (40-49 років), 4-а група (50-59 років), 5-а група (60-69
років), 6-а група (70-79 років) Також на 136 об'єктах було вста-
новлено середньостатистичні показники ширини кортикально-
го шару та ширини кістково-мозковоі порожнини ключиць по
вікових групах в обох статях. Статистична обробка матеріалу
проводилась за допомогою загальноприйнятих методів
варіаційної статистики з обрахуванням величин середньої
арифметичної та її похибки.

Для первинно-збільшеної рентгенографії ключиць викори-
стовували рентгенівський апарат "Светлана" (РЕИС-Д) з
розміром фокусної плями 10-15 мкм. Отримували рентгеногра-
ми з прямим збільшенням зображення об'єкта до 10 разів. При
цьому дослідили рентгеноархітектоніку епіфізу та метафізу
надплечового кінця 42 правих ключиць та оцінили структуру
трабекулярноі тканини. Вивчаючи первинно-збільшені рентге-
нограми ключиць у кожній віковій групі було досліджено по 7
об'єктів.

Результати та ЇХ обговорення. Було встановлено, що у чо-
ловіків у віці 20-29 років загальна сумарна ширина кортикаль-
ного шару (СШКШ) у ділянці діафізу ключиць становить 0,7 см
і в жінок відповідно 0,51 см; середні величини ширини кістково-
мозкової порожнини (ШКМП) становлять 0,58 см у чоловіків і
0,45 см у жінок. Будова губчастої речовини на об'єктах чо-
ловічої і жіночої статі в ділянці діафіза та метафіза дрібно-1 се-
редньокомірцева, в ділянці епіфіза — дрібнокомірцева

У віці 30-39 років СШКШ у чоловіків 0,68 см, у жінок 0,47 см
Відповідно ШКМП у чоловіків 0,6 см, у жінок 0,53 см. Будова
губчастої речовини в ділянці діафіза та метафіза залишається
незмінною, але у 6% випадків з'являються перші ознаки
розрідження губчастої речовини, яка набуває частково велико-
комірцевої будови за рахунок витончення трабекул централь-
ної зони. Кісткові балки переважно розміщуються по ходу го-
ризонтальних силових ліній в межах діафізу

У віці 40-49 років СШКШ у чоловіків 0,65 см, у жінок 0,45 см,
ШКМП у чоловіків 0,6 см, у жінок 0,58 см. Будова губчастої ре-
човини в ділянці діафіза переважно — середньокомірцева, в
28% випадків об'єкти від осіб чоловічої та жіночої статі характе-
ризуються наявністю поодиноких елементів вєликокомірцевої
структури губчастої речовини, яка стає більш розрідженою за
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рахунок незначного розсмоктування кісткових балок У 9% випадків
виявляється підкресленість країв кортикального шару діафізу ключиць
("феномен рамки", що виникає внаслідок аномальної прозорості губча-
стої речовини, та більшої контрастності звуженої смуги кортикальної
речовини- А. Кошег - 1928 р.) [8]. В ділянці егафізу з одного або двох
боків у 39% випадків відмічається посилення малюнку наявної дрібно-
комірцевоі губчастої речовини та спостерігається помірна середньо-
комірцева будова.

У віці 50-59 років СШКШ 0,42 см у чоловіків і 0,4 см у
жінок. ШКМП у чоловіків 0,7 см, у жінок 0,63 см. Будова губча-
стої речовини в ділянці діафіза середньо- (58%) та велико-
комірцева (42%). Спостерігається звапнення крайової зони
кісткових пластинок у вигляді посилення малюнку губчастої ре-
човини у 45% випадків. У 32% спостерігається підкресленість
країв кортикального шару

У віці 60-69 років загальна СШКШ у чоловіків 0,35 см та у
жінок коливається від 0,25 до 0,3 см. ШКМП у чоловіків
збільшується до 1,0 см, у жінок до 0,84 см Структура губчастої
речовини в ділянці діафізу стає менш диференційованою, пере-
важно великокомірцевою, з ознаками звапнення та просвітлен-
ня, зменшена загальна кількість трабекул. Переважають гори-
зонтальні кісткові пластини, вертикальні починають
редукуватися Кістково-мозкові проміжки стають вузькими та
видовженими. Ширина кісткових балок збільшується до 0,1 см.
Краї кортикального шару помірно підкреслені. В ділянці ме-
тафізів і епіфізів середньокомірцева і у 60% випадків вияв-
ляється великокомірцева будова губчастої речовини

У віці понад 70 років у чоловіків і жінок відмічається вира-
жене стоншення кортикального шару до 0,25-0,2 см, переважає
його ендостальна резорбція ШКМП зростає у чоловіків до 1,1 см,
у жінок до 0,9 см Малюнок губчастої речовини в ділянці діафізу
ключиці хаотичний, місцями перерваний, поєднаний з вираже-
ним звапненням. Тому з'являються товсті кісткові балки, що
обумовлює груботрабекулярну, великокомірцеву структуру.
Ширина силових смуг збільшена до 0,2 см По всій поверхні
кортикальний шар чітко підкреслений В ділянці груднинного
та надплечового кінців ключиць малюнок середньо- та велико-
комірцевий Всі структури обох епіфізів ключиці сильно
розріджені, чітко помітні окремі порожнини.
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В результаті проведеного дослідження було встановлено у
чоловіків та жінок рентгенологічні середньостатистичні показ-
ники ширини кортикального шару та ширини кістково-мозко-
вої порожнини ключиць, які представлені в таблицях 1, 2

Таблиця 1
Статистичні показники (М+т) ширини кортикального шару

ключиць, в см

Вікові
групи

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

Кількість
об'єктів

10

12

11

13

13

12

Чоловіки

0.70+.0.01

0.68 ±.0.02

0.65 ±.0.04

0.42±.0.03

0.35±.0.03

0,25±.0,02

Кількість
об'єктів

9

10

11

12

12

11

Жінки

0,51±_0.02

0,47+.0.04

0.45±_0.02

0.40 + 0.03

0.28+_0.01

0.20±_0.03

Таблиця 2
Статистичні показники (М+т) ширини кістково-мозкової

порожнини ключиць, в см

Вікові
групи

20-29

30-39

40-19

50-59

60-69

70-79

Кількість
об'єктів

10

12

11

13

13

12

Чоловіки

0.58 ±.0.02

0.60 +.0.01

0.60 ±.0.02

0.70±.0.03

1.0 + 0.04

1.1 ±.0,03

КІЛЬКІСТЬ

об'єктів

9

10

11

12

12

11

Жінки

0.45+_0,03

0.53 ±.0.05

0.58+.0.03

0.63 ±.0,02

0,84+.0,03

0,90 ±.0.02

Як видно з представлених даних, в вікових групах спос-
терігається динамічна тенденція до витончення кортикального
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шару ключиць та з віком відмічається суттєве збільшення ши-
рини кістково-мозкової порожнини в кістках, що збігається з
даними інших авторів [5, 12] Також в віковому аспекті зако-
номірно змінюється трабекулярна структура кістки і отримані
нами результати добре зіставляються з іншими даними [1, 12].

Вікові ЗМІНИ рентгеноархітектоніки губчастої речовини в
ділянці епіфізів та метафізів були підтвердженні також застосу-
ванням рентгенографії з прямим збільшенням зображення. В ре-
зультаті досліджень було встановлено, що ступінь вікових змін в
кістковій тканині закономірно наростає з кожним десятиріччям.

Наприклад, у віці 20-29 років структура губчастої речовини
епіфізів ключиць має дрібнопетлястий малюнок на об'єктах чо-
ловічої і жіночої статі Комірки переважно округлої форми. Верти-
кальні і горизонтальні пластинки фактично не відрізняються між
собою по довжині і товщині. Кістково-мозкові простори мають ок-
руглу форму. Подібні ознаки спостерігаються у віці 30-39 років.

У віці 40-49 років в епіфізарних ділянках на фоні посилен-
ня малюнку дрібнопетлястої структури спостерігається тен-
денція до розширення комірок трабекулярної сітки. Переважа-
ють поперечно направленні кісткові пластини, а між ними
розміщуються повздовжні трабекули менші за довжиною В по-
дальшому вікова перебудова кісткової тканини характери-
зується помітними змінами.

Кісткова структура губчастої речовини в ділянці груднин-
ного та надплечового кінців ключиць після 59 років у 70% має
середньо- та великопетлястий малюнок, який посилений та
теля 69 років у 98%

Також у цьому віці всі структури обох епіфізів ключиці
сильно розріджені, наявні "пустоти", комірки значно збільшені.
Редукуються вертикальні кісткові пластини і зменшена загаль-
на кількість трабекул.

Метод рентгенографії з безпосереднім збільшенням зоб-
раження заслуговує на увагу [2, 3, 4, 13], так як пояснює на-
явність вікових змін в кістковій тканині та дає можливість вияв-
ляти при інволюційному остеопорозі чітко диференційований
малюнок губчастої речовини.

Висновки. Таким чином, використовуючи метод рентгено-
графи, виявлені критерії вікової градації ключиці, які проявля-
ються типовими ознаками вікових змін кісткової тканини та доз-
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воляють визначити вік невідомої особи за п кістковими рештка-
ми В результаті проведеного дослідження було встановлено
рентгенологічні середньостатистичні показники ширини корти-
кального шару та ширини кістково-мозкової порожнини клю-
чиць. Також, рентгенологічно оцінено стан вікових структурних
змін кісткової тканини в залежності від статі та з'ясовані ознаки
інволюційного остеопорозу. Ці результати можуть допомогти су-
довим медикам при ідентифікації і встановленні віку загиблої
особи на скелетованих трупах в судово-медичній практиці.

Рентгенографія з безпосереднім збільшенням зображення
дає можливість виявити вікові прояви з боку кісткової тканини
на трабекулярному рівні та одержати розширену інформацію
про зміни кісткової архітектоніки, яка дозволяє своєчасно і
максимально досллдити ранні зміни в кістках.
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Реферат
ОЦІНКА ВІКОВИХ ЗМІН КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ

ЗА ДАНИМИ РЕНТГЕНОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
КЛЮЧИЦЬ
С.В. Федьків

За допомогою рентгенографічного дослідження вивчено кісткову структурну
організацію ключиць з врахуванням віку і статі для виявлення рентгено-
логічних ознак кісткової резорбції і встановлення вікових особливостей
структурних змін кісткової тканини Приведено результати звичайної рентге-
нографії правих ключиць 136 трупів відомих осіб чоловічої (71) і жіночої статі
(65) на рентгенодіагностичному апараті "Меа'їсог Висіарехт ЕйГС 750 В" та пер-
виннозбільшеної рентгенографії епіфізів га метафізів надплечового кінця 42
правих ключиць на рентгенівському апараті "Светлана" (РЕИС-Д) В резуль-
таті проведеного дослідження було встановлено рентгенологічні середньо-
статистичні показники ширини кортикального шару та ширини кістково-моз-
кової порожнини ключиць Аналіз отриманих даних показав, що з віком
спостерігається динамічна тенденція до витончення кортикального шару
ключиць та відмічається суттєве збільшення ширини кістково-мозкової по-
рожнини в кістках Також в віковому аспекті закономірно змінюється трабеку-
лярна структура кістки Звичайна рентгенографія ключиць та рентгенографія
з прямим збільшенням зображення дозволяє оцінити стан вікових структур-
них змін кісткової тканини на трабекулярному рівні і одержати розширену
інформацію та з'ясувати ознаки ІНВОЛЮЦІЙНОГО остеопорозу Ці результати
можуть допомогти судовим медикам при ідентифікації і встановленні віку
невідомої особи за П кістковими рештками в судово-медичній практиці
Ключові слова: КЛЮЧИЦЯ, кісткова тканина, рентгенографія, остеопороз, вік

Реферат
ОЦЕНКА ВОЗРАСТНЬІХ ИЗМЕНЕНИЙ КОСТНОЙ ТКАНИ

ПО ДАННЬІМ РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
КЛЮЧИЦ

С.В. Федькив
С помощью рентгенографического исследования изучена костная структур-
ная организация ключиц с учегом возраста и пола для виявлення рентгеноло-
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гических признаков костной резорбции и установлення возрастньїх особенно
стей структурних изменений костной ткани Приведеньї результати обьічной
рентгенографии правьіх ключиц 136 трупов известньїх лиц мужского (71) и жєн-
ского пола (65) вьіполненньїх на ренггенодиагностическом аппарате 'Мосіїсог
Виаарезт ЕРР 750 В' и рентгенографии с прямим увеличением изображения
зпифизов и метафизов акромиального конца 42 правих ключиц на рентгенов-
ском аппарате "Светлана" (РЕИС-Д) В результате проведенного исследования
бьіли устаноеленьї рентгенологические среднестатистическиє показатели ши-
риньї кортикального слоя и ширини костномозговой полости ключиц Анализ
полученньїх данньїх показал, что с возрастом наблюдается динамическая тен-
денция к истончению кортикального слоя ключиц и отмечается существенное
увеличение шириньї костномозговой полости в костях Также в возрастном ас-
пекте закономерно изменяется трабекулярная структура кости Обьічная рент-
генография ключиц и рентгенография с прямьім увеличением изображения
позволяет оценить состояние структурних возрастньїх изменений костной тка-
ни на трабекулярном уровне и получить расширенную информацию и вияснить
признаки инволюционного остеопороза Зти результатьі могут помочь судеб-
ним медикам при идентификации и установлений возраста неизвестного лица
за его костньїми остатками в судебно-медицинской практике
Ключввью слова: ключица. костная ткань, рентгенография. остеопороз,
восраст
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КОЕМТСЕГМОСКАРНІС ОР ИЕ5ЕАКСН

\Мтгі тЬе Ьеір гоепїдеподгарг»іс от гезеагсп тЬе Ьопе зтгистигаї огдапігаіюп ої
тЬе сіауісіез із іпVе5тIдаIеа' Іп уіе\« от аде апа1 зех (ог геуеаііпд Х-гау о* агтпЬиї-
Є5 Ьопе гезогр+юп апа1 езтаЬІізптепт от аде їеатигез оі зтгистигаї сЬапдез
Ьопе тіззие ТЬе гезиїтз изиаі юепїдеподгарпу гідгтГ сіауїсіез 136 согрзез о^ Іпе
кпо\л/п рег5опз т а п з (71) апсі ^етаїе (65) оп тпе сііадпозіїс Х-гау аррагатш
«Мегіїсог Висіарвз^ ЕОР 750 В» апсі опдіпаїїу іпсгеазеа' гоептдеподгарпу ері-
рґіузіз апа1 тетарпузіз ехтгетітіев асгогпіаііз СІОУІСІЄЗ от тгіе епсі 42 гідгіт СІОУІ-
сіез оп тгіе х-гау аррагатиз «ЗУІТІАМА» (РЕІ5-Р) аге діуеп Аз а гезиіі ої тпе саг-
пео" оиі1 геіеагсп \л/еге езтаЬІізЬесІ гоептдепоіодіс ауегаде рагатеїегз о1
\л/іа1п согтісаі ої а Іауег апсі \ллйтп от а тесіиііаг сауііу сіауїсіе Тґіе апаїузіз о1
тпе гесеі\/ес1 сіаіа паз 5по\ллі. тгют \А/ІТҐІ аде тгіе сіупаппіс тепсіепсу Іо етасіа-
тюп согтісаі от а Іауег сіауїсіез І5 ОЬЇЄГУЄСІ апгі тпе еззепііаі іпсгеазе от УЛ̂ІСІТП
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паіигаїїу сИапдез ІгаЬесиІю. ІІзиаІ гоепїдеподгарпу сіауїсіез апа
гоептдеподгарпу \А̂ І+П сіїгесі іпсгеазе от тпе ітаде регті'гз їо езІіта*е а зтатиз
ої аде зтгистигаї спапдез от а Ьопе-тіззие оп тгаЬесиІІс а ІЄУЄІ Ьоїп їо ГЄСЄІУЄ
тпе ехтепйвсі іпгогтатюп апа1 то Ппсі оит от ап аттпЬите іпуоїитюпз озіеорого-
зіз Тпезе гезиїтз сап Ьеір іиаїсіаі тваЧсоІ а< ійептКісатюп апа! е5таЬІізптепт оі
аде от тпе ипкпо\л/п регзоп тог гт Ьопез Ьу Іпе гезіз \илтп тесіюоїедаї ргасіїсе
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