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УДК 616.728.3-018.3-089.168-036.82:615.8 
ЕЛЕКТРОМІОСТИМУЛЯЦІЯ В РАННЬОМУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ 
ХВОРИХ З УШКОДЖЕННЯМИ ХРЯЩА КОЛІННОГО СУГЛОБА ПІСЛЯ 

АРТРОСКОПІЧНОГО ОПЕРАТИВНОГО ВТРУЧАННЯ – МІКРОФРАКТУРУВАННЯ 
Баяндіна О.І., Ячник С.П., 

ГУ «Інститут травматології і ортопедії НАМН України»  
 Київ. Україна 

 
Однією з задач раннього післяопераційного лікування хворих з ушкодженнями 

суглобового хряща після артроскопічного мікрофрактурування –  є відновлення функції м’язів 
прооперованої кінцівки, в першу чергу розгиначів колінного суглоба. Реабілітація цієї категорії 
хворих має певні особливості, які полягають в ранній розробці рухів в колінному суглобі в 
пасивному режимі без осьових навантажень на прооперовану кінцівку. Основу програми 
реабілітації становили вправи у вихідному положенні лежачи,  а для більш швидкого 
відновлення активності м’язів призначається електроміостимуляція.  

Мета роботи: підвищити ефективність відновного лікування хворих після 
артроскопічного мікрофрактурування локальних дефектів суглобового хряща за рахунок 
поєднаного застосування лікувальної гімнастики та електроміостимуляції.  

Було обстежено 26 хворих з локальними ушкодженнями суглобового хряща (до 2 см2) 
суглобової поверхні медіального виростка стегнової кістки (3-4 стадія за Outerbridge) з  
гіпотрофією м’язів стегна. Середній вік пацієнтів складав 31,2±5,4 років. Всі хворі були 
прооперовані в клініках ДУ «ІТО НАМН України» та пройшли курс відновного лікування у 
відділі реабілітації. Хворим першої групи (14  осіб) проводили лікувальну гімнастику (ЛГ) та 
електроміостимуляцію чотириголового м’язу стегна, хворим другої групи – лише ЛГ.  Контроль 
лікування проводили  за даними гоніометрії та поверхневої електроміографії. 

Особливу увагу приділяли відновному лікуванню в  ранній післяопераційний період 
протягом перших 6-ти тижнів після оперативного втручання. Це період  захисту утвореного в 
процесі мікрофрактурування фібринового згустку. Через це програма ЛГ базувалася на 
пасивних рухах та ізометричних вправах. Хворим другої групи крім того призначали 
електроміостимуляцію  прямої голівки чотириголового м’яза стегна на апараті «АЭСТ - 01», 20 
хвилин.  В обох групах через 6 тижнів отримали збільшення обсягу рухів в прооперованому 
суглобі понад 90 градусів. До лікування не було різниці в  показниках середньої  амплітуди 
прямого м’язу стегна:  в першій групі – (88,3+6,2) мкВ та в другій групі – (89,3+5,8) мкВ. Через 
6 тижнів спостерігали виражене збільшення біоелектричної активності в першій групі 
(136,7+9,1) мкВ  та незначне в другій - (105,1+8,5) мкВ.  

Висновки: Результати показали, що поєднане застосування лікувальної гімнастики та 
електроміостимуляції в ранньому післяопераційному періоді є ефективним методом лікування 
та дозволяє в більшості випадків відновити обсяг рухів в колінному суглобі та біоелектричну 
активність  м’язів нижньої кінцівки.  

Microfracturing is an electrical myostimulation in the early postoperative period of patients with 
damaged knee joint after arthroscopic operative measure. 

Bayandina E.I., Iachnik S.P. 
SI “Institute of traumatology and orthopedics of National Academy of Medical Sciences of 

Ukraine», Kyiv 
One of the tasks of early postoperative treatment of patients with damaged articular cartilage 

after arthroscopic microfracturing is recovery of muscle function of the operated limb, primarily the 
extensors of the knee joint. Aftertreatment of this category of patients has certain features, which 
involve early development of movements in the knee joint in a passive mode without axial loads on the 
operated limb. The basis of the aftertreatment program was the exercise in the initial lying position, 
and electrical myostimulation is prescribed for faster recovery of muscle activity. 
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Objective: to increase the efficiency of restorative treatment of patients after arthroscopic 
microfracturing of local defects of articular cartilage due to combined application of therapeutic 
exercises and electrical myostimulation. 

Conclusions: The results have shown that the combined use of therapeutic exercises and 
electrical myostimulation in the early postoperative period is an effective method of treatment and 
allows in most cases to restore the range of motions in the knee joint and bioelectrical activity of the 
muscles of the lower limb. 

 
 

ВІДНОВЛЕННЯ ЧОТИРИГОЛОВОГО М’ЯЗУ СТЕГНА ЗА ДАНИМИ 
ДИНАМОМЕТРІЇ У ХВОРИХ ПІСЛЯ ПЛАСТИКИ ПЕРЕДНЬОЇ ХРЕСТОПОДІБНОЇ 

ЗВ’ЯЗКИ 
*Баяндіна О.І., **Катюкова Л.Д., **Ячник С.П.,  **Яригін С.В. 

*ДП «Клінічний санаторій «Жовтень» ЗАТ «Укрпрофоздоровниця», м.Київ 
**ДУ «ІТО НАМН України» 

 Київ. Україна 
 
Тривала слабкість розгиначів колінного суглоба часто спостерігається у хворих після 

пластики передньої хрестоподібної зв’язки (ПХЗ), що впливає на стабільність суглоба, збільшує 
ризик повторних травм  та прискорює  розвиток гонартрозу. Відновлення силових 
характеристик м’язів оперованої кінцівки є однією з головних задач відновного лікування. 

Мета: визначити ефективність силових вправ у відновному лікуванні хворих після 
реконструкції ПХЗ. 

Матеріали та методи: Проведено аналіз лікування 24 хворих після артроскопічного 
оперативного втручання – реконструкції ПХЗ, середній вік пацієнтів (31±2,3) роки. Всі хворі 
були прооперовані у клініках  ДУ «ІТО НАМН України». Хворі поступали в відділення 
реабілітації після відновлення опоро-спроможності не раніше 7-го тижня  з моменту 
оперативного лікування. Лікування тривало 3 – 4 тижні. Хворі першої групи (12 осіб) займалися 
за стандартною програмою, другої групи (12 осіб)   - за силовою програмою, тривалість заняття 
40 хвилин в обох групах. Загально-розвиваючі та відновлювальні вправи в обох програмах 
тривали однаковий час. В силовій програмі на силові вправи відводили – 60 % часу, в 
стандартній – 25% за рахунок відповідного зменшення часу виконання вправ на гнучкість та 
координацію.  Використовували силові вправи як ізометричні (при напруженні м’язи не 
змінюють своєї довжини), так і динамічні (напруження супроводжується зміною довжини 
м’яза). Серед динамічних вправ були вправи з використанням власної маси тіла або предметів, 
вправи з опором, вправи на силових тренажерах.  

Стан хворих визначали клінічно та за допомогою шкали Лісхольм, обсяг рухів за даними 
гоніометрії, силові характеристики розгиначів колінного суглоба методом 
електротензодинамометрії. Визначали індекс кінцівки – відношення сили м’язів прооперованої 
кінцівки до неоперованої у відсотках. За критерій одужання вважався індекс вищий за 85%. Всі 
хворі були обстежені на початку відновного лікування (8-9 тижні), після закінчення лікування в 
стаціонарі (12-13 тижні) та через 6 місяців після оперативного лікування. 

Результати: За результатами гоніометрії  більшість хворих  обох груп після 12 тижня 
досягла кута згинання в колінному суглобі 120 градусів і більше, наприкінці лікування обсяг 
рухів в колінному суглобі наближався до фізіологічної норми в усіх хворих.                                              

Силові характеристики до початку реабілітації були знижені в обох групах, наприкінці 
пізнього післяопераційного періоду (16 тижнів після оперативного втручання) момент сили 
чотириголового м’яза стегна в групі хворих, що займалися по силовій програмі, вірогідно вище, 
ніж до лікування, а наприкінці періоду підвищених навантажень (через 26 тижнів) отримали 
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вірогідне підвищення значень моменту сили в обох групах відносно стартових показників,  але 
хворі силової групи відновилися вірогідно краще (p<0.05). 

Таблиця 
 Індекс кінцівки за даними моменту сили чотириголового м’яза стегна у хворих після 

реконструкції ПХЗ 
Групи 
хворих 

Кількість 
хворих 

Індекс кінцівки, % 

Оперована кінцівка Неоперована кінцівка 

до 
лікування 

через 
16 тижнів 

через 
26 

тижнів 

до 
лікування 

через 16 
тижнів 

через 26 
тижнів 

Стандарт
на 
програма 

12 41,05±9,29 45,9±5,6 83,6±23,
8# 

86,1±11,6 87,4±9,6 121,4±15,7 

Силова 
програма 

12 33,48±5,9 62,78±8,9*
# 

92,15±12
,2*# 

99,08±12,
2 

104,95±11,
4 

117,7±14,3
4 

Примітки: 
* - вірогідна різниця між групами (стандартна та силова програми) з p<0.05 
#- вірогідна різниця у порівнянні зі станом до лікування (p<0.05) у самій групі 
Отже, силові характеристики м’язів вірогідно краще відновлювалися при проходженні 

лікування за силовою програмою 
Висновки: 
1. За результатами динамометричних досліджень чотириголового м’яза стегна та оцінки 

функціонального стану колінного суглоба за даними шкали Лісхольм  показана перевага 
застосування програми з силовим блоком у порівнянні із стандартною програмою у відновленні 
силових показників розгиначів колінного суглоба.  

2. У хворих, що займалися згідно обох запропонованих програм,  відновлення амплітуди 
рухів в прооперованому суглобі відбулося протягом перших  12 тижнів після пластики 
передньої хрестоподібної зв’язки. 

3. Відновлення силових показників м’язів прооперованої кінцівки відбувається 
повільними темпами, що унеможливлює раннє повернення прооперованих хворих до значних 
фізичних навантажень.    

 
 

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ БІОРОЗЧИННОГО МАГНІЄВОГО СПЛАВУ ДЛЯ 
ОСТЕОСИНТЕЗУ МЕТОДОМ ГАЗОІЗОСТАТИЧНОГО ПРЕСУВАННЯ 

*Бєліков С.Б., * Шаломєєв В.А., *Цивірко Е.І., *Айкін М.Д., 
**Чорний В.М. 

*Запорізький національний технічний університет 
*Запорізький державний медичний університет 

Запоріжжя. Україна  
 

Виробництво біорозчинних імплантатів для остеосинтезу пред’являє підвищені вимоги до 
якості сплаву, з якого вони виготовляються. Тому поліпшення структури і властивостей 
ливарного сплаву на основі магнію є актуальним завданням. 

Вирішення поставленого завдання пов'язане з необхідністю створення нових наукових 
підходів, що враховують взаємозв'язок структурного стану металу з його фізико-механічними 
властивостями. 
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Аналіз публікацій по металургії і матеріалознавству магнієвих сплавів показав, що 
основним напрямком цих досліджень є вдосконалення структури металу, яка має дуже істотний 
вплив на біорозчинність і механічні властивості. 

Для виготовлення біорозчинних імплантатів застосовують новий сплав системи Mg-Zr-
Nd-Ag, виробництво якого включає в себе виплавку сплаву в індукційних, газових печах, 
рафінування рідкого розплаву флюсом, заливку форм і термічну обробку. При цьому, в 
ливарних виробах можуть зустрічатися ділянки з мікропористістю, що призводить до 
зменшення механічних властивостей матеріалу і підвищенню його біокорозії. 

Одним з перспективних напрямків усунення мікропористості виливків з магнієвих сплавів 
може бути застосування технології газоізостатичного пресування (ГІП). При використанні даної 
технології відбувається зварювання (захлопування) стінок мікропор в результаті 
високотемпературної повзучості і дифузії металу. Застосування ГІП магнієвих сплавів до 
теперішнього часу не вивчалося. Тому випробування технології ГІП виливків з магнієвих 
сплавів для підвищення їх якості і поліпшення фізико-механічних властивостей є 
перспективним. 

Метою цієї роботи є дослідження можливості застосування технології ГІП для виливків з 
магнієвих сплавів, а також вивчення його впливу на структуру і властивості магнієвого лиття. 

Якість виливків з магнієвих сплавів в промислових умовах визначали неруйнівними 
методами контролю: рентгенівським, люмінісцентним і кольоровим. 

Рентгенівський контроль дефектів у виливках з магнієвих сплавів здійснювали за 
допомогою апаратів РАП-150/30, РУП 400-5 та МІРА-2Д і реєстрували отримані дані на 
рентгенівські плівки РМ-1 і РТ-2. 

Люмінісцентний контроль виливків проводили методами ЛЮМ-17-П і ЛЮМ-К, 
використовуючи капілярне проникнення люмінісцентної рідини в порожнину дефекту виробу. 
Після промивання виробу в технічній воді і просушування на контрольовану поверхню 
наносили проявник у вигляді оксиду магнію. Наявність дефектів встановлювали за світінням в 
ультрафіолетовому світлі, що створювався опромінювачем КДЗ-3Л. 

Для дефектоскопії виробів кольоровим методом ЦМ15-В на попередньо очищену 
поверхню виробу наносили шар індикаторного пенетранту. Після витримки, в результаті якої 
пенетрант заповнював поверхневі дефекти, поверхню обробляли рідиною ОЖ-2 і видаляли 
сумішшю 70% трансформаторного масла або МС-8П і 30% палива ТС-1 або РТ. Для фіксації 
дефекту використовували проявник. 

Зразки для металографічного контролю і визначення механічних властивостей 
виготовляли з виливків, що містять мікропористість, до і після ГІП. Газоізостатічне пресування 
проводили в газостаті моделі «QUINTUS» при температурі 395 ± 5 °С, тиску 9,2 МПа протягом 
1,5 години. 

Границя міцності і відносне видовження зразків визначали на розривній машині Р5 при 
кімнатній температурі. 

Макро- і мікроструктуру досліджуваних сплавів вивчали за допомогою просвітлювальних 
мікроскопів «Neophot 32», «OLYMPUS Х 70». 

Ділянки виливків з досліджуваного сплаву на основі магнію зі зниженою щільністю мали 
однорідну дрібнодисперсну макроструктуру. При цьому, мікрорихлоти у виливках з магнієвих 
сплавів були розділені ділянками з нормальною щільністю і мали рівномірне зниження 
щільності в місцях їх розташування, що дозволило класифікувати їх як концентровані 
пластівчасті. 

Мікроструктура термообробленого досліджуваного магнієвого сплаву представляла 
собою δ-твердий розчин з наявністю евтектики (δ + γ (MgZr12Nd)) сферичної форми і складних 
одиничних інтерметалідів. Розмір інтерметалідної фази становив 0,5...2,0 мкм, а відстань між 
осями дендритів другого порядку - 6...10 мкм. 
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Металографічний аналіз показав, що ГІП не впливало на розміри макро- і мікрозерна 
виливків з магнієвих сплавів. При цьому, відбувалося ущільнення металу за рахунок усунення 
мікропор. ГІП сприяло зміцненню металу поверхневих шарів виливків за рахунок їх 
деформації. Мікротвердість металу в поверхневій зоні виливків була значно вище, ніж в її 
центральній частині. При цьому, щільність металу підвищилася на 10...15%, границя міцності 
на ~ 15%, а пластичність на ~ 20%. 

Таким чином, ГІП виливків з магнієвих сплавів є ефективною технологією, що дозволяє 
усувати мікропористість литого металу, підвищувати його щільність і отримувати метал з 
підвищеними механічними властивостями для виготовлення високоякісних біорозчинних 
імплантатів. 

 
 

ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ ГОЛОВКИ ПРОМЕНЕВОЇ КІСТКИ ПРИ “НЕЩАСЛИВІЙ 
ТРІАДІ” ЛІКТЬОВОГО СУГЛОБА 

*Бойко І.В., **Щербаков Д.Є., ***Макаров В.Б., ***Сабсай О.В., ***Малий І.В. 
*Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної 

медицини» Державного управління справами  
 Київ. Україна 

** Комунальний заклад «Криворізька міська лікарня № 10»  
 Кривий Ріг. Україна 

***Державний заклад «Спеціалізована багатопрофільна лікарня № 1 МОЗ України» 
 Дніпро. Україна 

 
Вступ. Термін "нещаслива тріада" ліктьового суглоба (ЛС) визначає поєднання 

переломовивиху головки променевої кістки (ГПК), перелому вінцевого відростка та розриву 
капсульно-зв’язувального апарату. Таку назву використовують через виникнення 
нестабільності або, навпаки, тяжкої контрактури ЛС при консервативній терапії. 

Мета – вивчити результати хірургічного лікування пацієнтів з "нещасливою тріадою" 
ЛС із застосуванням нового безцементного модульного ендопротеза ГПК. 

Матеріал та методи. Авторами проведено хірургічне лікування 6-х пацієнтів з 
"нещасливою тріадою" ліктьового суглоба (4 чоловіка та 2 жінки) у віці від 29 до 63 років за 
період 2016-2018 рр. У всіх пацієнтів хірургічне лікування було проведено на 2-3 добу після 
травми. Середній термін спостереження склав 12 місяців (від 3 до 12 місяців). У всіх пацієнтів 
були багатофрагментарні переломи та переломовивихи ГПК ІІІ-IV типів за Mason-Hotchkiss. 
Переломи вінцевого відростка за Regan-Morrey I типу виявлені у 5-х пацієнтів, II типу – в 
одного пацієнта після проведення металоостеосинтезу гвинтами. Латеральний колатеральний 
комплекс (ЛКК) був відновлений у всіх хворих шляхом трансосального шва. Медіальна 
колатеральна зв’язка була ушкоджена в 2-х випадках, але її хірургічне відновлювання не 
виконували через отримання повної стабільності ЛС після ендопротезування ГПК і шва ЛКК, а 
також передньої капсули ЛС. Цим пацієнтам проводили іммобілізацію ЛС гіпсовою шиною 
впродовж трьох тижнів. У інших хворих гіпсова іммобілізація тривала 5 діб і у подальшому 
була замінена на м’яку пов’язку. Розробку пасивних рухів починали вже з другої доби після 
операції,  активних рухів – після зменшення набряку та больового синдрому, в середньому на 5-
7 добу. Результат лікування оцінювали за системою оцінки Mayo Elbow Performance Score. 

Результати. Клініко-рентгенологічні результати хірургічного лікування оцінені у всіх 
пацієнтів у терміни від 3 до 12 місяців. Кут згинання в ліктьовому суглобі в середньому склав 
130° (від 110 до 140°), середнє значення дефіциту розгинання – 10° (від 5 до 20°), середнє 
значення пронації – 75° (від 70 до 90°), середнє значення супінації – 75° (від 70 до 90°), середнє 
значення обсягу згинання-розгинання – 125° (від 100 до 130°), середнє значення обсягу 
просупінаційних рухів – 140° (від 130 до 160°). Згідно з системою оцінки Mayo Elbow 



 
15 

 

Performance Score у 3-х пацієнтів отримані відмінні, у 2-х – добрі результати й в одного 
пацієнта – задовільний результат, середній бал склав 88,5. 

Висновки. 
1). Застосування розробленого модульного безцементного біполярного ендопротеза ГПК 

і рання мобілізація рухів у ЛС дозволяють отримати у всіх пацієнтів з "нещасливою тріадою" 
ЛС позитивні результати. 

2). Рання мобілізація рухів у ЛС і відновлення капсульно-зв’язкового апарату ЛС, 
металоостеосинтез вінцевого відростка при ушкодженнях II-III типів за Regan-Morrey є 
визначальними факторами досягнення стабільності ЛС і позитивних клініко-функціональних 
результатів. 

 
 
БІОМЕХАНІЧНА ОЦІНКА МЕТОДІВ ОПЕРАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ ТЯЖКИХ 

ВНУТРІШНЬО-СУГЛОБОВИХ НЕСТАБІЛЬНИХ ПЕРЕЛОМІВ ДЕМ ПРОМЕНЕВОЇ 
КІСТКИ (АО23-С3.) 

*Василенко А.В., **Зазірний І.М.  
* Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, Україна. 

** Центр ортопедії, травматології та спортивної медицини Клінічної лікарні «Феофанія»  
 Київ.Україна 

 
 Вступ. Переломи дистального відділу променевої кістки є найчастішим видом перелому, 

які виникають у людей, і складають основну частину роботи ортопедичного і хірургічного 
відділення в усьому світі. Проблема вибору тактики лікування переломів променевої кістки в 
дистальному відділі не втратила своєї гостроти до теперішнього часу. Труднощі лікування 
внутрішньо-суглобових, нестабільних переломів ДЕМ променевої кістки викликана, як 
правило, високоенергетичним характером пошкодження, високою частотою пошкодження 
зв’язкових структур. Основна вимога при лікуванні таких переломів – анатомічна репозиція, 
відновлення суглобової поверхні, довжини променевої кістки, стабільна фіксація уламків.  На 
сьогодні є доступними велика кількість видів лікування, включаючи закриту репозицію і 
накладання гіпсової шини, закритий остеосинтез перелому за допомогою шпиць Кіршнера, 
зовнішня фіксація модульним, стержневим  апаратом і відкрита репозиція та внутрішня 
фіксація за допомогою волярної  блокуючої пластини. 

Метою дослідження було покращення результатів  лікування хворих з нестабільними 
тяжкими внутрішньо-суглобовими переломами ДЕМ променевої кістки 23-С3. Завданням 
дослідження було: визначити залежність величини зміщення уламків від величини 
прикладеного навантаження при фіксації різними фіксуючими системами; визначити 
стабілізуючи властивості різних видів фіксації (шпиць 2,0 мм, пластин без кутової стабільності, 
пластин з кутовою стабільністю та фіксованим кутом і пластин з поліаксіальною кутовою 
стабільністю) при моделюванні перелому ДЕМ ПК типу С3, визначити оптимальний варіант 
фіксації перелому ДЕМ ПК типу С3. 

Матеріал та методи. Дослідження проводилося на 24 синтетичних моделях компанії 
SYNBONE SWISS MADE (7001 right Radius), які за анатомо -механічними властивостями 
наближені до кісткової тканини людини. На муляжах SYNBONE SWISS MADE шляхом 
розрізання було імітовано перелом ДЕМ ПК тип С 3. Кожна модель перелому фіксувалася 4-ма 
способами фіксації: шпиці 2,0 мм, пластиною без кутової стабільності DSP, пластиною з 
кутовою стабільністю та фіксованим кутом (LSP Synthes) і пластиною з поліаксіальною 
(багаторівневою, суглобовою підтримкою) кутовою стабільністю (LSР Stryker). Моделі 
піддавалися різними способами циклічним довготривалим  компресійним навантаженням. Для 
визначення механічних властивостей зразка проводили його компресійне навантаження за 
допомогою машини для біомеханічного дослідження. Зразки встановлювали на рухомому столі 
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дослідної машини. Навантаження прикладали шляхом вертикального переміщення рухомого 
стола машини. Експеримент повторювали з кожним варіантом фіксації на 6 синтетичних 
моделях променевої кістки. Швидкість деформування зразка змінювали від 2 до 8 мм/хв. 
Попереднє навантаження становило 50 Н. Зусилля стискання вимірювали динамометром, 
сигнал з якого поступав у мікропроцесор тензодинамометра CAS CI-2001A с тензометричним 
датчиком SBA-100L. По закінченню дослідження отримана інформація фіксувалася у вигляді 
діаграми деформування у координатах «навантаження Р – абсолютна деформація 
(переміщення)  р". 

Під час роботи з програмою індикатор випробувальної машини показував такі дані: 
поточне число циклів навантаження; поточну величину навантаження P, що діє на зразок; 
переміщення рухомої траверси. Зазначені дані під час випробувань при циклічних 
навантаженнях записували за допомогою Ноутбук ASUS з вбудованою веб-камерою ASUS ( 
1.3mp). Дані, отримані в результаті експерименту, були оброблені статистично. Розрахунки 
проводилися за допомогою пакета для обробки та аналізу дослідницьких даних SPSS 11.0. 
Попередня підготовка даних для обробки проводилася в пакеті MS Excel +2017. Для визначення 
статистичних характеристик моделей фіксації були використані стандартні методи описової 
статистики: визначення середнього, стандартного відхилення вибірки, дисперсія. Для 
визначення ступеня відмінності між видами фіксації застосували дисперсійний аналіз з 
поправкою Бонферроні (для усунення ефекту множинних порівнянь). 

Результати. Після проведеного порівняльного аналізу, ми отримали показники 
стандартного відхилення та дисперсії, які свідчали про те, що змінність даних, отриманих в 
результаті  дослідження, суттєво різняться в досліджуваних групах. Таким чином, ми отримали 
такі результати: найгірші, як і прогнозувалось, показники ми отримали при дослідженні 
способу фіксації за допомогою 2мм шпиць( мав місце ефект «повзучості», як ми його назвали, 
при величині навантаження від 3,0кг); два інших виду фіксації пластини DSP та LSP за своїми 
показниками протистояти навантаженням близькі одне до одного, хоча слід зазначити, що 
навантаження з променевої поверхні та осьове навантаження продемонструвало ваду пластини 
без кутової стабільності (мав ефект «повзучості» при величині навантаження починаючи з 
8,0 кг). Найкращі показники опору навантаженням ми отримали в групі моделей, фіксованими 
поліаксіальними блокованими пластинами (LSP-P), ефект «повзучості» ми отримали при різних 
векторах навантаження починаючи лише з 10,0 кг. Виходячи з отриманих даних дослідження і 
зважаючи на те, що при використанні різних способів фіксації мав місце ефект «повзучості», ми 
прийняли за задовільний результат величину зміщення уламків до 2 мм та об’єктивно провели 
аналіз стабільності фіксації різними системами. Після виконання  експерименту дослідження 
стабілізаційних властивостей різних засобів фіксації перелому променевої кістки АО23-С3, 
виникало  справедливе питання визначення місця кожного з цих імплантів у лікуванні. 
Процедура дисперсійного аналізу, проведеного нами, полягала у визначенні співвідношення 
систематичної (групової) дисперсії до випадкової (внутрішньо-групової) дисперсії у 
вимірюваних даних. Для визначення ступеня відмінності між видами фіксації ми застосували 
дисперсійний аналіз з визначенням критерія Фішера. Відношення внутрішньо-групової та 
міжгрупової дисперсії свідчили  про те, що середні значення в групах відрізнялися завдяки 
використанню різних конструкцій фіксації уламків. Найбільш близькими були показники при 
навантаженні з долонної поверхні. При цьому виді навантаження всі конструкції були найбільш 
близькими за своїми характеристиками. А при навантаженні з променевої поверхні (імітація 
девіації) фіксуючі характеристики конструкцій найбільш відрізнялись. 

 Висновки. Найгіршим методом фіксації уламків перелому променевої кістки АО23-С 
слід вважати використання 2мм шпиць завдяки  тому, що навіть при незначних навантаженнях 
втрачається жорсткість з’єднання уламків. Пластина без кутової стабільності суттєво не 
відрізняється від використання шпиць, хоча може витримувати майже в 2 рази більше 
навантаження. Блоковані пластини з фіксованим кутом мають непогані фіксуючі властивості, 
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але поступаються поліаксіальним, блокованим системам за рахунок відсутності можливості 
протистояти багаторівневим видам навантаження на суглобову поверхню, тим самим 
призводячи до колапсу суглобової фасеткі в зоні фіксаціїї уламків. 

Distal radius fractures are among the most common fractures, incurred by humans and making a 
main part of orthopaedic and surgical sector work worldwide. The problem of treatment method choice 
concerning the distal radius fractures became no less urgent until present time. Complexity of the 
treatment of intra-articular, displaced distal metaphysis radius fractures appears as a general rule, due 
to high-energy nature of injury, high frequency of tendon injuries. The principal requirement in respect 
of the fractures hereof  – anatomic reduction, articular surface restoration, radius length, stable splints 
fixation.  At present a huge number of treatment methods are made available, including  closed 
reduction and plaster splinting, closed fracture osteosynthesis by means of Kirshner wire, external 
fixation by means of rod-type device, and open reduction and internal fixation   by volar locking plate. 

 
 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТУБЕРКУЛЬОЗНОГО 
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Веснин В. В., Голка Г. Г. 

Харківський національний медичний університет 
 Харків. Україна 

 
В Україні кістково-суглобовий туберкульоз займає друге місце (2,6%) серед усіх 

клінічних форм цієї хвороби і перше місце (майже 50%) серед туберкульозу позалегеневих 
локалізацій. 

З метою вивчення сучасних особливостей клінічного і патоморфологічного перебігу 
експериментального туберкульозного спондиліту (ТС) і впливу сучасної антибактеріальної 
терапії на розвиток специфічного деструктивного процесу нами було проведено 
експериментальне моделювання ТС у морських свинок (за розробленою нами методикою, 
патент № 112423 (UA) Україна) 

Вибір тварин обумовлений високою сприйнятливістю до МБТ і будовою скелета, хоча 
останній і відрізняється величиною і формою, але загальний план анатомічної будови схожий. 

Для дослідження були взяті 40 морських свинок. Усіх тварин ми розділили на 4 рівні 
групи. 

Моделювання проводилася шляхом ін'єкції в тіло хребця живої суспензії МБТ людського 
типу (m. Tuberculosis). 

1,2,3 групи (основні) - проводилась ін'єкція 0,5 мл суспензія m. tuberculosis (0,1 мг сухої 
маси в 1 мл). 

Група №1 - 10 свинок - проводилося лікування специфічними антибактеріальними 
препаратами першого ряду. 

Група №2 - 10 свинок - проводилося лікування специфічними антибактеріальними 
препаратами другого ряду. 

Група №3 - 10 свинок - не проводилося лікування 
4 група тварин - контрольна. Тваринам виконувалася ін'єкція стерильного фізіологічного 

розчину (0,9% - 0,5 мл) 
Першій групі вводилися специфічні АБП 1 ряду в дозуваннях згідно ваги тварин 

(парентерально). 
Друга група вводилися специфічні АБП 2 ряду в дозуваннях згідно ваги тварин 

(парентерально) 
Ліки вводилися щодня. 
За всіма експериментальними тваринами проводилося динамічне клініко-рентгенологічне 

спостереження. 
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Рентгенографія хребта проводилась за показниками від 3 до 6 разів за період 
експерименту. Тварин 1 і 2 групи, яким проводили специфічну АБТ, виводили з експерименту в 
2 етапи. В термін 6 тижнів при досягненні преспондилітичної стадії захворювання і в 8 тижнів 
при досягненні спондилітичної стадії. 

Всім виведеним з експерименту тваринам проводилося патоморфологічне дослідження. 
При цьому основна увага приділялася вивченню патоморфології уражених специфічним 
процесом хребців. 

Тварини третьої групи загинули через 4-6 тижнів від моменту зараження від генералізації 
туберкульозного процесу. Дані тварини піддавалися патологоанатомічному дослідженню. 

У  тварин, яким вводилися препарати 2-го ряду, було виявлено чітку лінію демаркації в 
ранній термін лікування (преспондилітична стадія). 

Висновки 
Таким чином, дане дослідження показало, що проведення сучасної інтенсивної 

специфічної антибактеріальної терапії в умовах експерименту дозволяє досягти відмежування 
деструктивного процесу в порівняно ранні терміни розвитку захворювання (4-5 тижнів). 

Отримані нові знання про патоморфологічні особливості перебігу ТС дозволяють 
проводити радикальні оперативні втручання на хребті без ризику генералізації туберкульозного 
процесу в більш ранні терміни. 
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РЕВІЗІЙНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА У ХВОРИХ З 

АСЕПТИЧНОЮ НЕСТАБІЛЬНІСТЮ АЦЕТАБУЛЯРНОГО КОМПОНЕНТА 
ЕНДОПРОТЕЗА КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА. 

Гайко Г.В., Сулима О.М., Підгаєцький В.М.,Осадчук Т.І. 
ДУ “Інститут травматології та ортопедії НАМН України” 

 Київ.Україна 
 
Вступ. Кількість ускладнень ендопротезування зростає з драматично прогресуючою 

швидкістю, і сьогодні світові центри виконують до 25 відсотків ревізійних протезувань 
кульшового суглоба.  Україну ще чекає пік кількості ревізійних операцій. 

Відомо, що результати ревізійного протезування значно гірші за результати первинного. У 
строки 10 років після операції повторна нестабільність ацетабулярного компонента ендопротеза  
становить 30 %, до 15-ти років майже 60 %. (А. Н.Косяков, 2002, Лоскутов А. Е.,2006, P. Buma 
2007, W. G. Paprosky, P. C. Perona, J. M. Lawrence 1998). 

Мета роботи. Покращити результати лікування хворих з асептичною нестабільністю 
ацетабулярного компонента ендопротеза шляхом визначення помилок та ускладнень  
ревізійного протезування. 

Матеріали та методи. Основу роботи склали  результати дослідження 188 хворих з 
асептичною нестабільністю ацетабулярного компонента ендопротеза, яким виконано ревізійне 
протезування кульшового суглоба.  

Результати та їх обговорення. 
Здійснюючи аналіз результатів ревізійного протезування кульшового суглоба, автори 

визначили частоту ускладнень ревізійного протезування у вигляді повторної асептичної 
нестабільності компонента септичної нестабільності вивихів голівок ендопротеза.  

Асептична нестабільність ревізійного компонента ендопротеза спостерігалась в 22 
випадках (12 % від усіх ревізованих суглобів) у перші 10 років після ревізії.  

Тобто за власним клінічним матеріалом визначено, що серед нестабільних ревізійних 
компонентів переважав цементний тип фіксації ендопротеза, де пластика дефектів більше 50 
см3 виконана кістковим цементом (19 випадків, 86 %). За конструкцією - повторно став 
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нестабільним протез ІНМЕД (13 випадків, 59 %). Під час ревізії не вдалося досягти 
рекомендованої позиції компонента в 15 (68 %) випадках, перекриття кісткою не досягало 40 % 
у 16 випадках (73 %). У випадку використання пластичного матеріалу об’єм дефектів в 
середньому переважав 150 см3, контакт трансплантованої кістки з материнським ложем не 
досягав 50 % у всіх 100 % випадках.  

Також причиною ускладнень є імплантація компонента в нерекомендованій позиції та 
незначним, до 40 %, перекриттям кісткою. При використанні кісткового трансплантата більше 
150 см3  контакт трансплантованої кістки з материнським ложем не досягав 50 %, що призвело 
до лізису трансплантованої кістки та вторинному зміщенню компонента. 

Септичні ускладнення спостерігались у 12 (6 %) випадках за 10 років. Визначена пряма 
кореляційна залежність між виникненням септичних ускладнень частотою позитивних 
результатів культурального виділення мікроорганізмів під час ревізійних втручань -  r = 0,58-
0,77. Наявність контамінації мікроорганізмами суглоба  при ревізійному втручанні  збільшує 
кількість ускладнень, що обгрунтовує необхідність мікробіологічного та серологічного 
обстеження хворих з асептичною нестабільністю та необхідність антибіотикопрофілактики 
ускладнень. (p<0,05) 

Вивихи головки ревізійного протеза в післяопераційному періоді спостерігалися в 8 (4 %) 
випадках переважно в ранньому післяопераційному періоді, до 3 місяців. Визначено що 
наявність хронічних вивихів головки ендопротеза достовірно корелює з нерекомендованою 
позицією та  перекриттям кісткою до 40 % ревізійного ацетабулярного компонента ендопротеза 
КС  r=1,0,  p<0,05.  

Висновки 
1.Серед ускладнень ревізійного протезування переважали такі: повторна асептична 

нестабільність компонентів ендопротеза у 12 %  випадках, септична нестабільність у 6 % 
випадків, вивихи голівки ревізійного протеза 4 %.  

2. Факторами,  що привели до повторної асептичної нестабільності, стали:  
а) використання ендопротезів без функціонального покриття та цементного типу фіксації 

ревізійного компонента; 
б) відсутність кістковопластичного заміщення дефектів кульшової западини більше 50 

см3, імплантація компонента в нерекомендованій позиції та незначним, до 40 % перекриттям 
кісткою;  

в) помилки при технічному виконанні кісткової пластики дефектів більше  150 см3,  що не 
забезпечило контакт трансплантованої кістки з материнським ложем (до  50 %), що призвело до 
лізису трансплантованої кістки та вторинному зміщенню компонента в  перші три роки. 

3. Септична нестабільність ревізійного компонента стала наслідком контамінації 
мікроорганізмами кульшового суглоба та неналежна антибіотикопрофілактика.  

4. Вивихи голівки ревізійного ендопротеза стали причиною імплантації нерекомендованої 
позиції ревізійного компонента та з перекриттям кісткою менше 40 %.  

 
 

УМОВИ  РЕВІЗІЙНОГО ЕНДОПРОТЕЗУВАННІ  КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА ПРИ 
НАЯВНИХ ДЕФЕКТАХ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ (БІОМЕХАНІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ). 

Гайко Г.В,. Лазарев І. А., Підгаецький О. М., Осадчук Т.І., Сулима О.М.. 
ДУ “Інститут травматології та ортопедії НАМН України” 

 Київ. Україна 
 
Вступ 
Одним з найважливіших ускладнень первинного ендопротезування є асептична 

нестабільність компонентів ендопротеза. Якість життя пацієнтів та тривалість стабільного та 
безболісного функціонування ревізійного ендопротеза залежить, в значній мірі, від анатомічної 
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повноцінності кульшової западини, яка є опорою, ложем для  ацетабулярного компонента 
ендопротеза. Але слід відмітити, що такі явні ознаки нестабільності, як виражений больовий 
синдром, порушення функції суглоба, прогресуюче рентгенологічне просвітлення між 
компонентами ендопротеза та кістковим ложем, зміна позиції компонентів протеза та його 
руйнування з’являються лише після 3-5-ти років функціонування нестабільного ендопротеза. 

Мета дослідження. 
Метою дослідження був біомеханічний аналіз впливу позиції ацетабулярного компонента 

ендопротеза на розвиток його асептичної нестабільності та біомеханічні умови ревізійного 
протезування у хворих з дефектами кісткової тканини. 

Результати та їх обговорення. Біомеханічне моделювання. 
Під дією ваги тіла (сила F) голівка стегнового компонента ендопротеза зміщується, 

деформуючи значно м’якішу поверхню ацетабулярного компонента. Подальше дослідження 
контактної взаємодії голівки та ацетабулярного компонента ендопротеза виконувалось шляхом 
скінченноелементного моделювання.  

На моделі зона максимального тиску (до 230 Н/см2) розташована вище екваторіальної 
площини западини – в напрямку максимального переміщення голівки. Нижня частина 
контактної поверхні залишається ненавантаженою, або слабко навантаженою (до 50 Н/см2). 

Таким чином, при безцементній імплантації ацетабулярнного компонента ендопротеза КС 
в рекомендованій  позиції можлива максимальна площа контакту компонента та кісткового 
ложа кульшової западини (100 %). При цьому, тиск на кістку кульшової западини не перевищує 
межу міцності спонгіозної кісткової тканини 500 Н/см².   

При неточно встановленому ацетабулярному компоненті (гранично малий кут відхилення 
25º), при внутрішній ротації кінцівки на 10º навантаження  буде складати P=691,3 H/см2.  

Внаслідок концентрації напружень на окремих ділянках тиск може перевершувати 
розрахунковий. 

У випадку неточної установки ревізійної западини, без пластичного заміщення дефектів 
кісткової тканини, в дефект, зв’язаний не з поворотом, а зі зміщенням западини вгору або вниз 
(за напрямом під кутом 45º),  важливо також взяти до уваги місце знаходження точки перетину 
сил м’язів, що діють. У випадку, коли западина встановлена на 5 мм в гору, в дефект даху 
кульшової западини, баланс сил зміниться. При цьому вважаємо, що сили м'язів не змінилися 
(м’язи пацієнта не адаптувалися до нового положення, хоча теоретично така адаптація 
можлива). У цьому випадку величина кута має значення 14,2º. Тоді дуга (вона дуже незначно 
змінюється від зсуву) поділиться у такій пропорції: 3,01 та 3,27 см при загальній довжині 
6,28 см.  Сила, як і раніше, поділиться обернено пропорційно – 3,36 та 3,64 кг. Відповідно це 
дає тиск на меншій ділянці  36,4/3,01=10,21 Н/см2, що складає близько 3,7 % від тиску, що 
створює вага тіла. Проте, в цьому випадку дія тиску, викликаного м’язами, призводить до 
зменшення дисбалансу тиску, тобто сприяє пом’якшенню негативних ефектів розподілу тиску, 
викликаних вагою пацієнта.  

Таким чином, зміщення ацетабулярного компонента вгору послаблює ефект 
нерівномірності тиску на западину. Відповідно, при зміщенні компонента до низу ефект буде 
того ж порядку, але з протилежним знаком. А саме, дія сил тиску, викликана м’язами, 
посилюватиме дисбаланс тиску, викликаний дією ваги пацієнта, на ті ж 3,7%. Якщо взяти 
найбільш несприятливий випадок – западина зміщена донизу і встановлена з відхиленням від 
номінальної позиції на кут 10º, частка тиску дії м’язів буде близько 8% від загального тиску, 
обумовленого вагою пацієнта.  

Висновки 
У випадку помилковою імплантації  штучної западини з відхиленням від номінальної 

позиції на кут більше 10º  зменшується площа контакту компонента менше 62 %, що збільшує 
тиск на кісткову тканину, сприяє дестабілізації ендопротеза, а дія м’язів посилює дисбаланс 
тисків (сприяє додатковому зростанню тиска, а не ослабленню).  
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У випадку неточної установки ревізійної западини без пластичного заміщення дефектів 
кісткової тканини, в дефект, зв’язаний не з поворотом, а зі зміщенням западини вгору або вниз, 
баланс сил змінюється.  

При зміщенні ацетабулярного компонента ендопротеза догори, за рахунок дії м’язів, 
ефект нерівномірності тиску на западину, що викликаний дією ваги пацієнта, послаблюється. 

При зміщенні ацетабулярного компонента ендопротеза донизу, за рахунок дії м’язів, 
ефект нерівномірності тиску на западину, що викликаний дією ваги пацієнта, посилюється 
більше .  

При зміщенні ацетабулярного компонента ендопротеза донизу і встановленні його з 
відхиленням від номінальної позиції роль тиску, викликаного м’язами, є другорядним 
чинником. 

 

 ЛІКУВАННЯ УСКЛАДНЕНЬ ЕНДОПРОТЕЗУВАНЬ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА  
Гайко Г.В, Грицай М.П., Підгаєцький В.М., Сулима О.М., Колов Г.Б., Козак Р.А. 

ДУ “Інститут травматології та ортопедії НАМН України” 
Київ. Україна 

 
Розвиток тих чи інших ускладнень ендопротезування кульшового суглоба потребує ревізійних 

втручань, кількість яких з кожним роком збільшується, в тому числі і в Україні. Це,  безумовно, 
вимагає від ортопедів детального аналізу причин, що призвели до негативних наслідків, з метою їх 
недопущення в подальшому. Все вищевикладене обумовлює актуальність дослідження.  

На матеріалі клініки проведено детальний аналіз та досліджено структуру ускладнень 
тотального ендопротезування кульшового суглоба. Обстежено 339 пацієнтів з ускладненнями після 
тотального ендопротезування кульшового суглоба у 344 випадках. В даній роботі досліджено 
структуру та проаналізовано результати лікування ускладнень тотального ендопротезування 
кульшового суглоба. В роботі були використані такі методи дослідження: клінічний, 
рентгенологічний, імунологічний, мікробіологічний, серологічний та статистичний. 

Проведений аналіз та з’ясування причин ускладнень  ендопротезування кульшового суглоба 
покладено в основу запропонованих принципів щодо передопераційного планування, техніки 
імплантації компонентів та заходів профілактики їх розвитку. Крім того, з метою профілактики 
ускладнень запропоновано алгоритм  підбору ендопротеза за типом фіксації, формою та парою тертя. 
На основі проведеного аналізу результатів лікування ускладнень запропоновано алгоритми та 
удосконалено тактику лікування ускладнень тотального ендопротезування кульшового суглоба. 
Дотримання вищевказаних рекомендацій дасть можливість значно покращити результати тотального 
ендопротезування кульшового суглоба та зменшити кількість помилок та ускладнень. 

 " Treatment of complications of endoprosthetics of the hip joint " 
Authors: Gayko G.V., Grytsay M.P., Pidgaietskiy V.M., Sulima O.M., Kolov G.B., Kozak R.A. 
SI “ Institute of traumatology and orthopedics of NAMS of Ukraine”  
In connection with the widespread introduction into clinical practice hip replacement is constantly 

increasing the number of errors and complications associated with it. The most common ones are: aseptic 
loosening of components, dislocation of the femoral head, heterotopic ossification, periprosthetic femoral 
fractures, suppurative complications and pain that is not associated with the instability. The development of 
various complications of hip replacement require revision surgery, the number of which increases every year, 
including in Ukraine, it certainly requires a detailed analysis of the orthopedic reasons that led to negative 
consequences, with a view to avoiding further. All of the above leads to the relevance of the study. 

On a material of the clinic conducted a detailed analysis and study of the structure of complications of 
total hip arthroplasty. The study involved 339 patients with complications after total hip arthroplasty in 344 
cases. In this paper we study the structure, determine the cause and analyzed the results of treatment of 
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complications of total hip arthroplasty. We used the following methods: clinical, radiological, immunological, 
microbiological, serological and statistical. 

The analysis and determine the causes of complications hip replacement as the basis for the proposed 
principles preoperative planning, implantation technique components and prevention of their development. 
Furthermore, in order to prevent complications, an algorithm selection endoprosthesis type fixing components 
and form a pair of friction. Based on the analysis of results of treatment of complications and improved 
algorithms of tactics treatment of complications of total hip arthroplasty. Compliance with the above 
recommendations will significantly improve the results of total hip arthroplasty has decreased in numbers, 
and the number of errors and complications. 

Актуальність 
У зв’язку з широким впровадженням в клінічну практику ендопротезування кульшового 

суглоба невпинно зростає кількість помилок та ускладнень, пов’язаних з ним. Найбільш поширені з 
них такі: асептична нестабільність компонентів, вивих головки ендопротеза, гетеротопічна 
осифікація, перипротезні переломи стегнової кістки (СК), гнійні ускладнення та больовий синдром, 
що не пов’язаний з нестабільністю.  Розвиток тих чи інших ускладнень ендопротезування 
кульшового суглоба (КС) потребує ревізійних втручань, кількість яких з кожним роком збільшується, 
в тому числі і в Україні, що безумовно вимагає від ортопедів детального аналізу причин, що призвели 
до негативних наслідків, з метою їх недопущення в подальшому. Все вищевикладене обумовлює 
актуальність дослідження, що проводилось. 

Мета роботи: Покращити результати тотальних ендопротезувань кульшового суглоба за 
рахунок зменшення кількості помилок та ускладнень. 

Матеріали та методи  
Обстежено 339 пацієнтів з ускладненнями після тотального ендопротезування кульшового 

суглоба у 344 випадках. В даній роботі досліджено структуру, визначено причини та 
проаналізовано результати лікування ускладнень тотального ендопротезування кульшового 
суглоба.  

Результати досліджень та їх обговорення 
Ускладнення після ендопротезування кульшового суглоба виявлено у 339 пацієнтів, яким 

у 344 випадках було виконано ТЕП кульшового суглоба. Структура ускладнень була така: 
асептична нестабільність компонентів у 158 випадках (45,9 %), вивихи головки ендопротеза - 41 
випадок (11,9 %), параартикулярна гетеротопічна осифікація - 30 (8,7 %), перипротезні 
переломи стегнової кістки - 25 (7,3 %), біль в протезованому суглобі (не пов’язаний з 
нестабільністю) - 35 (10,2 %) та інфекційні ускладнення у  55 випадках (16,0 %).  

Тотальна нестабільність компонентів ендопротеза кульшового суглоба спостерігалась у 43 
випадках (27,2 %), нестабільність ацетабулярного компонента (АК) спостерігалась у 65 
випадках (41,1 %), нестабільність стегнового компонента (СК) спостерігалась у 50 випадках 
(31,6 %).  

Серед нестабільних АК домінували компоненти з безцементним типом фіксації (59 
компонентів, що склало 54,6 %). Серед нестабільних стегнових компонентів домінували 
компоненти з цементним типом фіксації (53 компоненти, що склало 57,0 %). Асептичну 
нестабільність компонентів до 5 років після операції виявлено у 51 випадку (32,3 %), в строки 
5-9 років у 64 випадках (40,5 %) та в строки 10-14 років у 43 випадках (27,2 %). Більшість 
ендопротезів дестабілізувалась в період  від 5 до 9 років після операції протезування. 

Проаналізовано результати лікування ускладнень тотального ендопротезування 
кульшового суглоба. У хворих з нестабільністю АК результати ревізійної заміни останніх були 
найкращими при дефектах кульшової западини І, ІІ типів за Paprosky та ревізійній імплантації 
первинних ацетабулярних компонентів з безцементним типом фіксації. Так, через 10 років після 
ревізійної заміни абсолютна більшість АК (33 компонента, що склали 86,8 %) залишається 
стабільною (t=9,3,  р<0,05). Середній термін функціонування ацетабулярних компонентів 
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(первинних) з безцементним типом фіксації, імплантованих при ревізії, склав 8,2 ± 0,5 років, а з 
цементним типом фіксації становив 4,5 ± 0,5 років.  

Результати ревізійної заміни нестабільних ФК компонентами з цементним та 
безцементним типами фіксації через 10 років після ревізії не мали суттєвої різниці. Так, 
середній термін функціонування стегнових компонентів з безцементним типом фіксації, 
імплантованих при ревізії становив 7,8 ± 0,5 років, а з цементною фіксацією - становив 8,1 ± 0,5 
років. Рецидив асептичної нестабільності спостерігався лише у 7 випадках, 5 з яких (71,4 %) 
були з цементним типом фіксації. 

При тотальній нестабільності різниці в результатах ревізійної імплантації при застосуванні 
виключно первинних компонентів та в комбінації первинних з ревізійними реконструктивними 
системами компонентів виявлено не було. Через 10 років абсолютну достовірну більшість (t=7,3, 
р<0,05) склали випадки зі збереженою стабільністю компонентів ( 35 випадків, що склало 81,4 %). 
Рецидив нестабільності одного з компонентів спостерігався у 8 випадках, що склало 18,6 % від 
загальної кількості тотальної ревізійної заміни компонентів. 

Рецидив вивиху головки ендопротеза КС після закритого вправлення спостерігався у 
72,7% випадків, а після оперативного лікування лише в 20,6%. Ефективність оперативного 
лікування вивихів достовірно вища у порівнянні із закритим їх усуненням (χ 2=15; р<0,01).  

При лікуванні параартикулярної гетеротопічної осифікації у хворих, при наявності 
контрактур в КС >200 в двох площинах, найбільш ефективним методом відновлення функції 
суглоба та лікування є оперативне вилучення осифікатів, хоча рецидив осифікації спостерігався 
у 70 %.  

Єдиним ефективним методом лікування перипротезних переломів в усіх 100 % випадків 
була відкрита репозиція уламків та МОС. В жодному випадку рецидив перелому стегнової 
кістки чи несправжнього суглоба виявлено не було.  

У випадку вертеброгенного больового синдрому кращі результати лікування виявлено у 
хворих з ураженням задньої колони поперекового відділу хребта. Консервативне лікування 
довело свою ефективність у всіх хворих з позиційним та невропатичним болем. 

Висновки: 
Структура ускладнень ендопротезувань кульшового суглоба була така: асептична 

нестабільність компонентів у 158 випадках (45,9 %), вивихи головки ендопротеза - 41 випадок 
(11,9 %), параартикулярна гетеротопічна осифікація - 30 (8,7 %), перипротезні переломи 
стегнової кістки - 25 (7,3 %), біль в протезованому суглобі (не пов’язаний з нестабільністю) - 35 
(10,2 %) та інфекційні ускладнення у  55 випадках (16,0 %).  

Найбільш ефективними методами лікування ускладнень було ревізійне ендопротезування 
із заміною компонентів та кістковою пластикою дефектів у разі їх наявності. Єдиним 
ефективним методом лікування перипротезних переломів стегнової кістки була відкрита 
репозиція уламків та МОС. У випадку вертеброгенного больового синдрому кращі результати 
лікування виявлено у хворих з ураженням задньої колони поперекового відділу хребта. 
Консервативне лікування довело свою ефективність у всіх хворих з позиційним та 
невропатичним болем. 
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МЕТОДИКА ЕЛЕКТРОПУНКТУРНОЇ ДІАГНОСТИКИ У ХВОРИХ НА                               
ДИСПЛАСТИЧНИЙ КОКСАРТРОЗ ІІІ-ІV СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ 

 Герасименко С.І., Гайко О.Г., Полулях М.В., Перфілова Л.В.,  
Гужевський І.В., Бабко А.М, Полулях Д.М. 

ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», 
Київ. Україна. 

 

Вступ. Диспластичний коксартроз (ДК) є одним з найбільш тяжких захворювань 
кульшового суглоба (КС).  Це захворювання характеризується швидким прогресуванням і 
незначним ефектом консервативного лікування, що, у свою чергу, розширює показання до 
хірургічних втручань. Тяжкі форми ДК складають майже 19 % від усіх випадків, найбільш 
ефективним методом їх лікування є тотальне ендопротезування (ТЕП). При тяжких формах 
дисплазії КС незадовільні результати ТЕП спостерігаються майже у 20 % хворих (Р.М. Тихілов, 
2014). Невирішеність та актуальність питання зниження ризику незадовільних результатів ТЕП 
при ДК знаходять своє підтвердження у появі чималої кількості публікацій з цієї проблеми. 
Серед причин незадовільних результатів ТЕП не останнє місце займають патологічні процеси у 
периартикулярних структурах (ПС) КС, зокрема, у м’язах, що оточують суглоб. За допомогою 
загальновідомих методів досліджень неможливо одержати інформацію про характер 
патологічного процесу (запального або дегенеративного) та ступінь його інтенсивності у ПС 
КС. 

Отже, актуальність дослідження полягає у впровадженні нових кількісних методів 
функціональної діагностики з метою підвищення її ефективності, тобто всебічного вивчення 
шляхом одержання нової інформації про функціональний стан ПС КС у хворих із ДК ІІІ-ІV 
ступеня.  

Мета дослідження: кількісно визначити функціональний стан ПС КС (характер та ступінь 
інтенсивності патологічного процесу у ПСКС по стадіях Р.Фолля у хворих на ДК ІІІ-ІV ступеня 
за допомогою методу електропунктурної діагностики (ЕПДФ).  

Матеріали і методи. За допомогою методу ЕПДФ було обстежено 23 хворих із ДК ІІІ-ІV 
ступеня, з них 17 жінок і 6 чоловіків віком 19-69 років. 13 осіб мали двобічний ДК із 
переважним ураженням одного з КС, а 10 – однобічний ДК. Провели понад 46 вимірювань 
показників у біологічно активних точках (БАТ) ПС КС, розташованих на  відстані  3 мм від 
основи нігтя другого пальця стопи по задньо-медиальній поверхні останнього симетрично з 
урахуванням максимальних значень з найбільш ураженої сторони. 

ЕПДФ – неінвазійна експрес-методика, дає змогу кількісно протягом кількох хвилин  
визначити характер (запальний або дегенеративний) та ступінь інтенсивності (І-ІІІ стадії) 
патологичного процесу у будь-яких органо-тканинних утвореннях, зокрема, ПС КС, а також 
проводити моніторинг їх стану на різних етапах перебігу захворювання. ЕПДФ – це визначення 
та оцінка функціонального стану будь-яких органо-тканинних утворень людини на підставі 
результатів вимірювань електропровідності шкіри, що  проводяться у відповідних БАТ, де 
“функцією” (Енціклопедичний словник медичних термінів) є діяльність клітини, органу чи 
системи органів як фізіологічний процес. Вимірюючи електропровідність у репрезентативних 
(представницьких) БАТ, можливо одержати інформацію про стан будь-якого органо-
тканинного утворення. Підвищена електропровідність БАТ вказує на наявність запального 
процесу різної інтенсивності стадійно за Р.Фоллем,  проте, знижена електропровідність у БАТ є 
ознакою дегенеративного процесу різної стадійності .     

Метод ЕПДФ понад 16 років застосовується у науково-практичній діяльності нашого 
закладу з метою проведення більш інформативної комплексної діагностики захворювань 
ортопедо-траматологичного профілю, однак при ДК ІІІ-ІV ступеня дотепер не 
використовувався. 
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 Стадії запалення Р.Фолля: І – підгостра стадія запалення (ПСЗ) –  66-75 умовних одиниць 
(УО); ІІ –  гострий запальний процес локальний (ГЗПл) – 76-85 УО; ІІІ – гострий запальний 
процес тотальний (ГЗПт) – 86-100 УО. Стадії дегенерації Р.Фолля: І – початкова стадія 
дегенерації – 49-36 УО; ІІ – прогресуючий дегенеративний процес – 35-26 УО; ІІІ – виражений 
дегенеративний процес – 25-0 УО.   

 Результати та їх обговорення. За даними ЕПДФ-дослідження, серед осіб із двобічним 
ДК із ураженої сторони І стадію запалення Р.Фолля – ПСЗ було визначено у 1 (4, 5 %), ІІ стадію 
запалення – ГЗПл – у 6 (26 %) і ІІІ стадію запалення – ГЗПт також у 6 (26 %) хворих.  

При однобічному ДК з боку ураження  ІІ стадію запалення – ГЗПл визначено у 4  (17, 5 %), 
а ІІІ стадію запалення – ГЗПт визначено у 6 (26 %) хворих.  

Слід зауважити, що підвищення показників вимірів інтерпретуються як стадії запалення 
Р.Фолля виключно за наявності больового синдрому як основної ознаки запалення. Якщо при 
обстеженні встановлено підвищення показників вимірів, а больового синдрому немає, це 
свідчить тільки про підвищення функції (гіперфункцію) органо-тканинного утворення 
(навантаження при ході тощо). Ймовірний дегеративний процес при ДК ІІІ-ІV ступеня можна 
зареєструвати за методом ЕПДФ, якщо водночас із ним у органо-тканинному утворенні немає 
запальних змін. Якщо ж запальні зміни, навіть незначні, мають місце на тлі дегенеративних, то 
за методом ЕПДФ визначаться саме запалення, як більш енергетично активний процес.   

Висновки.  
1. Одержання нових кількісних даних про різну інтенсивність запального процесу по І-ІІІ 

стадіях Р.Фолля дало змогу об’єктивно оцінити функціональний стан ПС КС у хворих на ДК 
ІІІ-ІV ступеня. 

2. Визначено кількісно запальний характер патологічного процесу різного ступеня 
інтенсивності по І-ІІІ стадіях Р.Фолля у ПС КС у 100 % обстежених хворих. 

3. Встановлено наявність найбільш інтенсивних стадій запалення Р.Фолля (ІІ – ГЗПл і ІІІ – 
ГЗПт) у переважної більшості (95, 5 %) хворих.  

4. Враховуючи встановлену високу інтенсивність запального процесу Р.Фолля у ПС КС, 
для запобігання ризику ускладнень після ТЕП було рекомендовано проведення доопераційної 
протизапальної корекції у хворих із тяжкими формами ДК. 

5. Діагностичні можливості методу ЕПДФ, вперше застосованого для визначення 
функціонального стану ПС КС у хворих на ДК ІІІ-ІV ступеня, обумовлюють доцільність його 
широкого використання для суттєвого доповнення комплексу широковідомих діагностичних 
заходів. 

 
 

РОЛЬ «ДОРЗАЛЬНОЇ» СИНОВЕКТОМІЇ У ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА 
ПІГМЕНТНИЙ ВІЛЛОНОДУЛЯРНИЙ СИНОВІТ КОЛІННОГО СУГЛОБА. 

Герасименко С.І., Бабко А.М., Костогриз О.А., Костогриз Ю.О. 
ДУ “Інститут травматології та ортопедії НАМН України” 

Київ. Україна 
 

Вступ. Пігментний віллонодулярний синовіт (ПВНС) виділили як самостійну нозологічну 
форму у 1941 році H. Jaffe та співавтори, які й запропонували даний термін. В основі цього 
маловивченого захворювання лежить специфічне ураження синовіальних оболонок суглоба, 
сухожилкових піхв та слизових сумок. Морфологічна картина поліморфна – спостерігається 
різноманіття клітин гістіоцитарного і фібробластичного типу, макрофаги, клітини лімфоїдного 
ряду, гігантські багатоядерні і пінисті клітини. До сьогодення немає єдиної точки зору про 
походження захворювання, а всі існуючі гіпотези не знайшли достатнього підтвердження. 
Протягом багатьох років домінувала думка щодо запального ґенезу, проте останнім часом 
збільшується число авторів, які вважають ПВНС пухлиноподібним захворюванням, що 
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знайшло відображення і в гістологічній класифікації ВООЗ (Женева, 1974). При пігментному 
віллонодулярному синовіті, зазвичай, уражається один суглоб, але також описані і випадки 
множинного ураження суглобів. Однією із самих частих локалізацій є колінний суглоб, на його 
долю припадає до 80% всіх випадків захворювання. В залежності від поширеності процесу 
розрізняють дві форми захворювання – локальну та дифузну, що характеризується ураженням 
всієї чи значної частини синовіальної оболонки суглоба, сухожильної піхви чи слизової бурси з 
можливою інвазією в кісткову тканину і утворенням вогнищ деструкції. При локальній формі 
захворювання методом вибору є операція – часткова синовкапсулектомія. Лікування дифузної 
форми викликає значні труднощі. При дифузній формі пігментного віллонодулярного синовіту 
післяопераційні рецидиви при використовуваних методах хірургічного втручання 
спостерігаються в 33-46% випадків [Johansson J. E.]. Повторні, нерідко неодноразові, операції 
пов’язані з великим радикалізмом і, як наслідок, ризиком виникнення функціональних 
ускладнень. При повторних рецидивах описані випадки ампутації кінцівки. F. Jones та 
співавтори повідомляють про ампутації кінцівки після 6 операцій з приводу рецидивів ПВНС. 

Високий відсоток рецидивів після субтотальної синовкапсулектомії, в тому числі при 
поєднанні цієї операції з променевою терапією, у хворих з дифузною формою є приводом для 
покращення існуючих та розробки нових методів лікування пігментного віллонодулярного 
синовіту. В тому числі слід приділяти більше уваги і «дорсальній» синовектомії.  

Мета. Вивчити та проаналізувати сучасні можливості «дорзальної» синовектомії у 
лікуванні пігментного віллонодулярного синовіту колінного суглоба.  

Матеріали та методи. Нами на базі «Відділу захворювань суглобів у дорослих» ДУ «ІТО 
НАМН України» з 2011 по 2018 роки було обстежено та прооперовано 48 пацієнтів з 
патологогістологічно верифікованим діагнозом: пігментний віллонодулярнмй синовіт 
колінного суглоба (ПВНС КС). Виділяють дві форми даного захворювання: дифузна, локальна 
(Granowitz, 1975рік). Нами проліковано 28 пацієнів з дифузною формою та 20 пацієнтів з 
локальною. Серед них було 22 пацієнта з ПВНС КС, яким виконували «дорсальні» 
синовектомії.  Більшість пацієнтів – це молоді особи, переважно жіночої статі, середній вік 
яких склав 34 роки. Тривалість захворювання була від 3 до 10 років. На доопераційному етапі 
всі вони лікувались консервативно за місцем проживання, деякі з них також лікувались 
оперативно в інших лікувальних закладах. Хворі були клінічно, лабораторно, інструментально 
обстежені.  Діагностичну цінність рентгенографії, УЗД, МРТ оцінювали ретроспективно, з 
урахуванням інтраопераційних даних (у деяких випадках артроскопія) та патоморфології.  

Результати. Пацієнти звертались зі скаргами на постійний біль та дискомфорт, періодичні 
болі, виражений набряк, на обмеження рухів у колінних суглобах, що спостерігалось у всіх 
досліджуваних хворих. 7 з них скаржились на наявність «випинання», відчуття припухлості в 
ділянці підколінної ямки.  

Під час клінічного огляду спостерігались характерні ознаки для синовіту колінного 
суглоба. Об’єм рухів значно менший, у порівнянні з контрлатеральною кінцівкою – згинально-
розгинальна контрактура.  

Доопераційну диференційну діагностику пігментного віллонодулярного синовіту 
проводили з гігантоклітинною пухлиною, синовіальною саркомою, синовіомою, ревматоїдним 
артритом, синовіальним хондроматозом. 

Стандартні рентгенівські знімки рідко бувають достатньо інформативними щодо самого 
захворювання. Не надто інформативним є і УЗД. Але, на відміну від усіх інших випадків при 
ПВНС КС, за наявності припухлості в ділянці підколінної ямки ми завжди виконували УЗД з 
ціллю передопераційного планування, адже у 2 випадках спостерігалось проростання 
захворювання в ділянку судинно-нервового пучка.  Найбільш інформативним є МРТ. Цей метод 
дає можливість оцінити розміри, розміщення та масштаб ураження структур суглоба. 

«Дорсальна» синовектомія колінного суглоба останні кілька років є невід’ємною 
складовою в лікуванні пігментного віллонодулярного синовіту колінного суглоба, особливо 
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коли мова йде про дифузну форму чи рецидив захворювання. Частою помилкою при лікуванні 
проявів ПВНС КС в ділянці підколінної ямки була недооцінка масштабів ураження дорсальної 
поверхні колінного суглоба. 5 прооперованих нами пацієнтів вже оперували кісту Бейкера 
підколінної ямки раніше, але дана операція не була успішною. 

Всім 22-м хворим було виконано  «тотальну» синовектомію колінного суглоба. Відкриту 
«дорзальну» синовектомію» виконали 6-м хворим (наявна клінічно та за даними УЗД- та МРТ-
обстеження кіста підколінної ямки, так звана кіста Бейкера). Решті 16 хворим виконували 
синовектомію задніх відділів за допомогою артроскопічної техніки.  Інтраопераційно 
візуалізована нами синовіальна оболонка була характерна для ПВНС КС: зміни у вигляді 
ворсинчастих та вузлових розростань із характерним їх забарвленням у червоно-коричневий 
колір, що обумовлене наявністю гемосидерину та ліпідів. Колір пігментації коливався від 
жовтого до темно-коричневого, залежно від частоти та об’єму крововиливів із крихких 
новоутворених судин.  

Максимальний термін спостереження даної групи хворих склав 5 років, мінімальний – 1 
рік. Віддалені результати розцінено як добрі. 

Висновки.  
Серед неінвазивних інструментальних методів обстеження найбільш інформативним є 

МРТ, що дозволяє найбільш точно оцінити ступінь ураження та поширення захворювання. Але, 
за наявності пухлиноподібного утворення в ділянці підколінної ямки, варто також робити 
додатково і УЗД, щоб виключити проростання захворювання в судинно-нервовий пучок. 

«Дорсальна» синовектомія повинна бути невід’ємною частиною лікування ПВНС, щоб 
істотно зменшити ймовірність виникнення у даної групи пацієнтів рецидивів. 

Пацієнти з ПВНС потребують динамічного спостереження з періодичним повторенням 
МРТ, для виключення можливості виникнення рецидивів. 

Пацієнти з рецидивами ПВНС КС після встановлення патоморфологічного діагнозу 
потребують додаткового спостереження та консультації онкоортопеда щодо доцільності 
подальшої променевої терапії. 

  

НЕСТАНДАРТНИЙ СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ДИНАМІЧНОЇ 
ЕКСТРАВАЗАЛЬНОІ КОМПРЕСИ ХРЕБТОВОЇ АРТЕРІЇ НА СЕГМЕНТАХ V1, V2 У 

ХВОРИХ ІЗ ХРОНІЧНИМ ПОРУШЕННЯМ КРОВООБІГУ У 
ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОМУ БАСЕЙНІ НА ФОНІ ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІЙ 

ШИЙНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА 
Герцен Г.І., Дибкалюк С.В. 

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кафедра 
ортопедії і травматології №1. 

 Київ. Україна 
 
Синдром компресії хребтової артерії (СКХА) в міжнародній класифікації хвороб МКХ-10 

знаходиться під кодом М-47.0 серед переліку захворювань опорно-рухового апарату. Але в 
багатьох рубриках класифікації можна знайти окремі риси цього синдрому, наприклад: G46.2 
«синдром задньої мозкової артерії»; G46.3 «синдром інсульту в стовбурі головного мозку»; 
G46.4 «синдром мозкового інсульту»; G46.5 «транзиторна глобальна амнезія» і т.д. В іноземній 
літературі, як правило, можна зустріти СКХА під назвою «bow Hunter's stroke» («інсульт 
лучника»). Проявами компресії ХА є нападоподібні стани, пов'язані з поворотами голови. 
Важливе патогенетичне значення також має розвиток рефлекторних вазоспастичних реакцій 
внаслідок подразнення симпатичного сплетіння ХА. Тривалий час екстравазальна компресія 
ХА може протікати безсимптомно, що ускладнює ранню її діагностику. Інструментальна 
діагностика цього синдрому базується на проведенні ультразвукової доплерографії з 
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позиційними пробами та мультиспіральної комп’ютерної томографії-ангіографії з позиційними 
пробами. 

Мета. Запропонувати оптимальний за чутливістю спосіб діагностики компресії хребтової 
артерії на фоні порушення статико-динамічних функцій відділу хребта. 

Недоліками цього способу є: 1) проведення МСКТ-АГ у поєднанні зі стандартними 
позиційними ортопедичними пробами, що є недостатнім для діагностики вертеброгенних 
міогенних форм динамічної екстравазальної компресії хребтової артерії, що виявляються у русі; 
2) проведення МСКТ-АГ як мінімум у двох позиційних пробах подовжує загальний час 
дослідження, а відповідно – й експозицію іонізуючого випромінювання, а також збільшує 
необхідний для тугого наповнення об’єм контрастної речовини і внаслідок цього – збільшує 
навантаження на нирки. 

Матеріал і методи. Діагностика динамічної екстравазальної компресії ХА на сегментах 
V1, V2 була проведена  217  хворим  із хронічним  порушенням мозкового  кровообігу у 
вертебробазилярному басейні на фоні клінічних ознаків порушення статико-динамічних 
функцій шийного відділу хребта шляхом проведення мультиспіральної  комп’ютерної 
томографії – ангіографії. Цей спосіб відрізнявся тим, що попередньо виконувалась 
ультразвукова доплерографія (УЗДГ) у положенні хворого з максимальною компресією 
хребтових артерій з визначенням мінімальних діаметрів хребтової артерії на сегментах V1 та 
V2, мультиспіральну комп’ютерну томографію - ангіографію виконують одномоментно при 
нейтральному положенні голови та в положенні з максимальною компресією хребтової артерії, 
з вимірюванням мінімальних діаметрів хребтової артерії на сегментах V1, V2 та виявленням 
патологічної звивистості хребтової артерії. Таким чином забезпечувалась точність виявлення 
динамічної екстравазальної компресії хребтової артерії на сегментах V1 та V2, що виявлялась у 
русі, а також скорочувався загальний час дослідження, і відповідно – й експозиція іонізуючого 
випромінювання, а також зменшувався необхідний для тугого наповнення об’єм контрастної 
речовини. 

УЗДГ проводили на діагностичному комплексі «Ультразвуковий апарат ALOKA 5000» з 
вихідною потужністю 10-200 мВт/см з можливістю триплексного картування за допомогою 
датчика 7,5-13 МГц. МСКТ-АГ виконували у положенні хворого на спині на робочому столі 
апарату ТОSHIBA AQUILION 64, із розміткою зони сканування від дуги грудного відділу аорти 
до основи черепа. Проводили введення внутрішньовенне струминне йодовмісної 
рентгенконтрастної речовини Ультравіст-370, із розрахунку 2 мл/кг ваги пацієнта у 10-20 мл 
0,9%-го розчину хлориду натрію, зі швидкістю введення 4,5-5 мл/с.  Початок сканування на 20-
й секунді від моменту ін’єкції при нейтральному положенні голови та в позиції з максимальною 
компресією хребтової артерії. 

Результати та їх обговорення. Використання нестандартного способу діагностики 
екстравазальної компресії хребтових артерій при наявності клінічних порушень статико-
динамічних функцій шийного відділу хребта дозволило збільшити інформативність 
нейровізуалізуючих методів діагностики за рахунок збільшення чутливості методу з 35,2±7,2% 
(р<0,05) до 88,5±4,2% (р<0,05). Був описаний «новий» радіологічний феномен «фіксованої 
артерії». 

Висновки. Доповнення стандартних методів діагностики функціонально-ортопедичними 
пробами дозволяє суттєво підвищити ефективність та інформативність дослідження. 
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ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПЕРЕЛОМІВ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ ПІСЛЯ 
ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА 

Герцен Г.І., Штонда Д.В. 
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика 

Київ. Україна  
 

Вступ. Перипротезні переломи стегнової кістки (ППСК) після ендопротезування 
кульшового суглоба (ЕКС) для успішного лікування потребують урахування загального стану 
хворого, локалізації перелому, стабільності стегнового компонента ендопротеза, якості 
кісткової тканини та наявності ендопротеза в каналі стегнової кістки, що перешкоджає 
введенню гвинтів або цвяхів при виконанні металоостеосинтезу (МОС) в перипротезній 
ділянці. 

Мета. Визначити оптимальну класифікацію для успішного планування і хірургічного 
лікування ППСК після ЕКС та удосконалити техніку МОС при різних типах цих переломів. 

Матеріали і методи дослідеження. Нами було хірургічно проліковано 67 хворих на 
ППСК після ЕКС. З усіх 67 пацієнтів, які були проліковані хірургічно, ППСК типу А склали 7 
(10,45 %) випадків, В1 – 17 (25,37 %), В2 – 24 (35,82 %), В3 – 13 (19,4 %), С – 6 (8,96 %). 

Результати. У динаміці спостереження з 67 хворих на ППСК після ЕКС з різних причин 
віддалений функціональний результат лікування через (4,4±1,2) (1,0-6,2) років був оцінений у 
54 (85,71 %) хворих. 

Під час оперативного лікування ППСК після ЕКС в 51,9 % осіб отримано добрий 
функціональний результат. При лікуванні ППСК типу А спостерігався середній віддалений 
функціональний результат у (83,2±1,6) балів за шкалою Харіса, В1 – (81,5±4,1), В2 – (78,4±4,2), 
В3 – (77,1±3,9), С – (81,2±3,1). Задовільний результат був отриманий у 42,6 % випадків. Під час 
лікування ППСК типу В1 середній віддалений функціональний результат склав (73±1,4) балів, 
В2 – (75,2±2,9), В3 – (75,3±3,3), С – 76. Незадовільний результат спостерігався в 5,5 % випадків. 

Висновки. У пацієнтів з ППСК після ЕКС використання ванкуверівської класифікації, 
диференційованого методу хірургічного лікування (остеосинтез, ревізійне ендопротезування 
або одночасне застосування цих методів) з урахуванням якості кісткової тканини дозволяє 
досягти добрих функціональних результатів у 51,9 % випадків, задовільних – 42,6 %, 
незадовільних - 5,5 %. При перипротезних переломах стегнової кістки після ендопротезування 
кульшового суглоба і при наявності остеопорозу використання металоцементного остеосинтезу 
LCР DCP-пластинами з уведенням в канали під гвинти поліметилметакрилатного цементу 
дозволяє досягти стабільності фіксації кісткових відламків, попередити розвиток ускладнень у 
вигляді міграції імплантів. 

 
 

НАШ ДОСВІД ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА 
Голка Г.Г., Бурлака В.В., Перхун М.В., Паламарчук В.В. 

Харківський Національний медичний університет, кафедра травматології та ортопедії, 
Харківська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги ім. проф. О.І.Мещанинова №4, 

Харків. Україна 
 

Вступ. На сьогодні ендопротезування є одним з найефективніших хірургічних методів 
лікування травм та різноманітних захворювань кульшового суглоба, який дозволяє швидко та 
ефективно усунути, больовий синдром, відновити функцію суглоба і кінцівки та покращити 
якість життя пацієнтів на довгий термін. 

Мета. Оцінити результати ендопротезування кульшового суглоба. 
Матеріали і методи. У двох травматологічних відділеннях Харківської міської клінічної 

лікарні швидкої медичної допомоги ім. проф. О.І.Мещанинова №4 з листопада 2015 року 
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розпочато виконання ендопротезування кульшового суглоба. На протязі зазначеного періоду 
часу (2,5 роки) у відділеннях виконано ендопротезування кульшового суглоба 115 пацієнтам. 
Чоловіків та жінок було 37 та 78 відповідно, середній вік хворих становив 68,5 років. У 48 
випадках виконано безцементне ендопротезування (середній вік – 58,9 років), у 65 випадках – 
цементне (середній вік – 74,1 років), в двох випадках – гібридне (66 та 70 років). У більшості 
випадків використані тотальні ендопротези кульшового суглоба, біполярне ендопротезування 
виконано трьом хворим. З приводу гострої травми втручання виконано 77 хворим (67%): 72 
пацієнта з переломом шийки стегнової кістки (71,3 роки), з приводу черезвертлюгового 
перелому у сполученні із коксартрозом та фіброанкілозом кульшового суглоба – 5 хворим (70,6 
років). З приводу наслідків травм та захворювань виконано 38 втручань (33%): артроз – 19 
пацієнтів (61,7 років), артроз внаслідок реактивного артриту – 4 (59 років), диспластичний 
артроз – 1 (47 років), післятравматичний артроз – 3 (53,7 років), хибний суглоб шийки стегнової 
кістки – 5 (58,8 років), асептичний некроз голівки стегнової кістки – 3 (46,7 років), наслідки 
інфекційного артриту (як другий етап після попередньої санації з використанням спейсеру) – 2 
(46 років), асептична нестабільність кульшового компонента ендопротеза – 1(87 років). 
Результати лікування оцінювались шляхом опитування та огляду хворих на предмет наявності 
та ступеню проявлення таких критеріїв: біль (у спокої та при рухах), кульгавість, хода та 
здатність сидіти, скутість та обсяг рухів у суглобі, здатність одягатися та взуватися, 
відновлення професійних здатностей (спрощена шкала Harris-Hip-Score). 

Результати і висновки. Результати лікування оцінені у терміни від 3 місяців до 2,5 років 
після операції. У переважній кількості пацієнтів (109 – 94,8%) результати оцінені як «добрі». 
Летальний наслідок мав місце у 1 пацієнта на 10 добу після операції, причиною якого була 
тромбоемболія легеневої артерії. Вивих у кульшовому суглобі у терміни до 3х місяців після 
операції був у 3 хворих (2,6%), у всіх випадках був пов’язаний з порушенням ортопедичного 
режиму, було проведено закрите усунення вивиху і в подальшому ускладнення не 
повторювалося. Перипротезний перелом стався у 1 хворого (0,9%) через 6 місяців після 
ендопротезування внаслідок адекватної травми, проведено відкриту репозицію та 
металоостеосинтез. Контрактура в кульшовому суглобі виявлена у 2 пацієнтів (1,7%) у терміни 
більше 3х місяців після операції, в обох випадках при рентгенологічному дослідженні виявлена 
гетеротопічна осифікація м’яких тканин у ділянці кульшового суглоба, було проведено курс 
реабілітації та медикаментозного лікування з помірною позитивною динамікою, певні 
функціональні порушення усунути не вдалось. Ранні поверхневі ускладнення у ділянці 
післяопераційної рани мали місце у 3 хворих (2,6%), проявилися у терміни від 10 до 12 днів 
після операції, проведено місцеве лікування з видужанням. Ранні глибокі інфекційні 
ускладнення виявлені у 3 пацієнтів (2,6%) у терміни до 2х тижнів після операції, потребували 
ранньої ревізії, дебрідмента, але з негативним результатом (формування хронічної 
парапротезної інфекціїї); Двом хворим з цієї групи в подальшому виконано ревізійну операцію 
з видаленням ендопротеза (без заміщення), третя хвора продовжила етапне лікування в іншій 
клініці з подальшим видужанням. 

Таким чином, добрі результати лікування відзначено у 109 пацієнтів (94,8%), задовільні – 
у 2 (1,7%) – випадки контрактури у суглобі та незадовільні – у 4 випадках (3,5%) – летальний 
наслідок та глибокі інфекційні ускладнення. 
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ КОНТАКТНИХ НАПРУЖЕНЬ НА 
ПОВЕРХНЯХ АЦЕТАБУЛЯРНОГО КОМПОНЕНТА ЕНДОПРОТЕЗА КУЛЬШОВОГО 

СУГЛОБА ПРИ РІЗНІЙ ТОВЩИНІ ДНА ВЕРТЛЮГОВОЇ ЗАПАДИНИ. 
*Гужевський І.В., *Герасименко С.І., **Солодей І.І. 

*ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України", м. Київ, Україна. 
** ДУ «НДІ будівельної механіки Київського національного університету будівництва та 

архітектури» 
                                                            Київ. Україна. 

 
Вступ. Тотальне ендопротезування на сьогодні є найбільш ефективним методом лікування 

дорослих хворих з розгорнутими стадіями диспластичного кокс артрозу. При цьому у всіх 
публікаціях ендопротезування у хворих з тяжкими формами диспластичного коксартрозу 
відносять до складних операцій, результати яких значно поступаються результатам первинного  
ендопротезування кульшового суглоба у хворих з ідеопатичним коксартрозом. Зокрема, в 
умовах вродженого дефіциту кісткової тканини вертлюгової западини терміни успішного 
функціонування ендопротезів суттєво залежать від можливості отримання надійної первинної 
фіксації безцементного ацетабулярного компонента ендопротеза кульшового суглоба. В 
доступній нам літературі питання теоретичного обгрунтування техніки імплантації 
стандартного ацетабулярного компонету безцементного ендопротеза кульшового суглоба у 
хворих з тяжкими диспластичними змінами кульшової западини залишаютьтся мало 
висвітленими. 

Мета: провести математичне моделювання розподілу контактних напружень на 
поверхнях безцементного ацетабулярного компонента ендопротеза кульшового суглоба при 
різній товщині дна вертлюгової западини.  

Матеріал та методи дослідження.   Математичне моделювання розподілу контактних 
напружень на поверхнях ацетабулярного компонента ендопротеза кульшового суглоба та в 
оточуючій його кістковій тканині вертлюгової западини з використанням  компьютерної 
програми SAFEM. Для побудови та обгрунтування моделі навантаження розроблено 
розрахункові скінченно-елементні апроксимації ендопротеза, який встановлюється шляхом 
запресування у вертлюгову  западину. З метою отримання об’ємної моделі тазу кінцево-
елементна сітка розділялась на кортикальний та спонгіозний шари. Вивчались радіальні 
(стискуючі) та тангенціальні   (розтягуючі) напруження при розташування чашки ендопротеза 
під кутом 45 градусів при моделюванні двох варіантів граничних умови фіксації об’єкта 
дослідження у просторі (з урахуванням опорної функції симфізу та без її урахування) та різної 
товщини кісткової тканини дна вертлюгової западини. Оцінювали контактні напруження на 
внутрішній та зовнішній поверхнях чашки ендопротеза при дії власної ваги пацієнта (напрямок 
відповідає положенню стоячи). Розрахунки виконували виходячи з того, що не відбувається 
взаємного зміщення компонентів ендопротеза, а сумісність деформації досягається за рахунок 
пружної деформації поверхневих шарів матеріалів. 

Результати. Розрахунки показали, що при імплантації ацетабулярного компонента 
безцементного ендопротеза кульшового суглоба головні розтягуючі та стискуючі навантаження 
в обох шарах кісткової тканини вертлюгової западини розташовуються по її периферії, що 
відбувається як за рахунок розподілу природних  для тіла людини  навантажень, так і того, що 
ацетабулярний компонент безцементного ендопротеза кульшового суглоба має форму, при якій 
виникає його «заклинування» саме по периферії. Встановлено, що розподіл напружень у 
системі ендопротез-кістка дозволяє розраховувати на успішну реалізацію «рress-fit» ефекту по 
періметру безцементного ацетабулярного компонента ендопротеза кульшового суглоба при 
зміщенні її медіального сектора за межі дна кульшової западини не більше, ніж на 0,5 см. 

Висновки. Дефіцит кісткової тканини дна вертлюгової западини не є критичним 
фактором для забезпечення первинної стабільної фіксации безцементного ацетабулярного 
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компонента кульшового суглоба, головною умовою є збереження  кісткової тканини стінок 
вертлюгової западини. 

 
 

ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ДОБРОЯКІСНИХ 
ПУХЛИН І ПУХЛИНОПОДІБНИХ УРАЖЕНЬ КІСТОК У ДІТЕЙ З ВИКОРИСТАННЯМ 

БІОІМПЛАНТАТІВ. 
Дегтяр В.А., Зацепін А.В., Камінська М.О., Мохов О.І. 

ДЗ «Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України» 
КЗ «Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня»ДОР» 

Дніпро. Україна 
 
 Вступ. Лікування доброякісних пухлин і пухлиноподібних уражень кісток у дітей є 

одним із складних розділів дитячої онкоортопедії. В даний час у дитячій онкоортопедії широко 
використовуються біоімплантати з кісткової тканини для заміщення дефектів, які утворюються 
після резекції патологічних ділянок кісток. 

 Мета роботи - аналіз результатів хірургічного лікування доброякісних пухлин і 
пухлиноподібних уражень кісток у дітей з використанням в якості кістковопластичного 
матеріалу біоімплантатів. 

 Матеріали та методи.  В клініці Обласної дитячої клінічної лікарні м.Дніпро 
застосовуються кісткові біоімплантати різних форм випуску. Під нашим наглядом у 2013 – 
2018 рр. перебувало 146 дітей у віці від 2 до 18 років, яким виконувалися замісні 
кістковопластичні операції з приводу доброякісних пухлин і пухлиноподібних уражень кісток 
різної локалізації. В групі у 19 (13,3%) дітей відзначалися доброякісні пухлини (остеома, 
остеоід-остеома, хондрома, остеохондрома, хондробластома, остеобластокластома), у 127 
(86,6%) хворих пухлиноподібні ураження кісток (солітарна і аневризмальна кіста кістки, 
фіброзна дисплазія, еозинофільна гранульома). За локалізацією і характером патологічного 
процесу розподіл хворих виглядав таким чином: у 39 (26,7%) пацієнтів були уражені кістки 
верхніх кінцівок і у 107 (73,3%) пацієнтів були вражені кістки нижніх кінцівок, причому 
вогнище частіше локалізувалося в стегновій 28 (18, 9%) і великогомілковій кістках 60 (41,1%). 
У 91 пацієнтів (62,2%) була фіброзна дисплазія, у 32 пацієнтів (22,23%) - кісти кісток, у 3 
пацієнтів (2,22%) - остеобластокластома, у 5 пацієнтів (3,33%) - остеоід-остеома, 
хондробластома, у 3 пацієнтів - еозинофільна гранульома, хондрома (2,22,%) і у 2 пацієнтів - 
остеома, остеохондрома (1,11%). 

 Результати. В групі хворих, за якими проводилося спостереження, віддалені результати 
простежені до 8 років. Результати лікування вважали хорошими у 110 дітей (75,3%), коли у 
віддаленому періоді після оперативного лікування відсутні будь-які скарги при повному 
збереженні форми і функції сегмента, а рентгенологічно відзначалося відсутність рецидиву і 
повна функціональна перебудова кістки. Задовільні результати були у 31 дитини (22,2%), коли 
відзначалося скорочення оперованого сегмента не більше 1-2 см з повним збереженням опорної 
і рухової функції, наявністю залишкових порожнин в зоні операції діаметром до 0,8-1,0 см. До 
незадовільних результатів віднесли 5 випадків (3,5%). Два незадовільних результати були 
пов'язані з переломом регенерату на етапі лікування, в двох випадках мав місце рецидив 
пухлини, в одному випадку мало місце скорочення  оперованої кінцівки до 5 см, що пов’язане 
ураженням пухлиною росткової зони 

 Висновки. Таким чином, застосування кісткових біоімплантатів різних форм випуску є 
ефективним при хірургічному лікуванні доброякісних пухлин і пухлиноподібних уражень 
кісток у дітей і дозволяє досягти позитивних результатів. 
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МІНІІНВАЗИВНА  КОРЕКЦІЯ КІЛЕПОДІБНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ГРУДНОЇ КЛІТКИ У 
ДІТЕЙ 

Дігтяр В.А., Шульга Д.І., Камінська М.О., Мохов О.І. 
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» 

КЗ «Криворізька міська клінічна лікарня №8»  
КЗ «Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня» ДОР» 

Дніпро. Україна  
 

Вступ. Кілеподібна деформація грудної клітки (КДГК)– це важка вада розвитку, що 
характеризується вираженим косметичним дефектом. У вітчизняній і зарубіжній літературі 
відзначається великий відсоток добрих результатів корекції цієї патології відкритим способом, 
проте усі види операцій дуже травматичні, використовують широкий операційний доступ, 
включають маніпуляції на кістково-хрящовій і м'язових тканинах грудної клітки, при цьому є 
високий ризик розвитку ускладнень в інтра- і післяопераційному періодах. У зв'язку з цим 
залишається актуальною необхідність розробки нових малоінвазивних методів оперативної 
корекції цієї вади розвитку грудної клітки, коли при мінімальній травмі шкірного покрову і 
грудинно-реберного комплексу усувається деформація з урахуванням естетичних вимог 
пацієнта.  

Мета роботи - провести аналіз результатів хірургічного лікування КДГК у дітей з 
використанням малоінвазивної передньої торакопластики. 

Матеріал та методи. На базі КЗ «Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня»  
проведено оперативне лікування 35 дітей з КДГК II та III ступеню в стадії компесації та 
субкомпенсації. Хлопчиків було 32 (91,4%), дівчаток 3 (8,6%). За класифікацією В.Б. Шамика 
(2003) грудинно-реберний I тип трапляється у 15 дітей (42,85%), реберно-грудинний II тип у 20 
дітей (57,15%). За формою деформації частіше зустрічалась еліпсова та кругла. Признаки 
дисплазії сполученої тканини виявлені у всіх пацієнтів. Це проявлялось у вигляді деформації 
хребта (сколіоз або кіфоз), плоскостопості, малих аномалій розвитку серця, гіпоплазії легеневої 
тканини. Більшість дітей прооперовано у віці від 11 до 18 років, коли деформація грудної 
клітки мала найбільш виражені прояви. Прогресування деформації грудної клітки припадало на 
пубертатний період. Усім дітям виконувалось комплексне обстеження за загально прийнятою 
методикою. Оперативне лікування виконувалося способом малоінвазивної передньої 
торакопластики з використанням титанової пластини. Спосіб полягає в усуненні КДГК шляхом 
компресії титанової пластини в ділянках деформації передньої стінки грудної клітки, пластину 
проводять субфасціально нагрудинно-реберно через попередньо сформований тунель із двох 
розрізів в передне-аксілярних ділянках з обох боків. 

Результати. У пацієнтів, оперованих за даною методикою, переливання еритроцитарної 
маси і препаратів крові не виконувалося. Середня тривалість оперативного втручання складала 
від 60 до 100 хв. Знеболювання наркотичними анальгетиками не проводилося.  Застосували 
епідуральну анестезію, що дало можливість  переводити пацієнтів у вертикальне положення та 
дозволяти ходити на другу добу після операції. Ранні післяопераційні ускладнення 
(консервативне лікування пневмотораксу) мали місце у одного хворого (2,85%). У 
відстроченому післяопераційному періоді виявлено розрив металевої ниті кріплення 
стабілізаторів у двох хворих (5,7%), серома в одному випадку (2,85%). 

Результати лікування простежені у всіх пацієнтів після операції. Добрі результати 
отримані у 32 (91,4%)  випадках, задовільні у 3 (8,6%) , незадовільних результатів не визначено.  

Висновки. Використання мініінвазивної передньої торакопластики за допомогою  
титанової пластини має переваги в порівнянні з резекційними методиками, а саме: відсутність 
резекції ребер та грудини, мобілізації загрудинного простору, скорочення терміну операції, 
менш виражений больовий синдром, відсутність міграції пластини, можливість росту та 
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розвитку грудної клітки, усувається деформація з вдалим функціональним та косметичним 
результатом.  
 
 

ОСОБЛИВОСТІ УРГЕНТНОЇ ЕНДОСКОПІЇ У ДІТЕЙ З ПОЛІТРАВМОЮ. 
Дігтяр В.А., Садовенко О.Г., Камінська М.О., Щудро С.А. 
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» 

КЗ «Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня»ДОР» 
Дніпро. Україна  

 
Актуальність.  Ургентна ендоскопія реанімаційно-консультативними бригадами у 

хворих з політравмою важлива для покращення  лікування дітей з ушкодженнями внутрішніх 
органів. 

Мета дослідження. Проаналізувати необхідність ургентної ендоскопії на етапах 
надання медичної допомоги дітям з різними видами політравми.   

Матеріал та методи. За останні 5 років ( 2013-2017 рр.) виконано  165 ендоскопічних 
досліджень у дітей з політравмою, ВЧМТ, ЗЧМТ. Виконано 21 ФГДС 
(фіброгастродуоденоскопія), 9 - первинних, 12 - повторних, 144  ФБС (фібробронхоскопія), 41 - 
первинних, 103 - повторних. Загальна кількість дітей - 92, з них у віці до 7 років - 27 дитина, від 
8 до 18 років - 65 дітей. Показаннями до екстреної бронхоскопії у дітей були невідкладні стани 
з гострою або прогресуючою хронічною дихальною недостатністю, що розвивалася внаслідок 
обтурації бронхів в'язким слизом, кров'ю, вмістом шлунку.  

Результати та їх обговорення. Метою бронхоскопії була діагностика причини 
обструкції бронхів, відновлення їх прохідності для поліпшення легеневого газообміну. У 
хворих, що знаходяться на ШВЛ, ФБС виконувалася через інтубаційну або трахеостомічну 
трубку. Оксигенація забезпечувалася вентиляцією через інтубаційну трубку з використанням 
спеціального коннектора. У дітей, які перебували на самостійному диханні, перевага надавалася 
масочному наркозу. Жорстка бронхоскопія виконувалася під наркозом з обов'язковим 
використанням міорелаксантів короткої дії. Під час проведення ФБС проводився  постійний  
моніторинг вітальних функцій і визначення насичення гемоглобіну в артеріальній крові. 
Особливості ендоскопічного дослідження у дітей визначаються насамперед анатомічними 
особливостями органів дихання: невеликі розміри досліджуваних органів, підвищена 
рухливість стінок трахеї і бронхів, що ускладнює введення інструмента, а також схильність до 
набряку слизової оболонки, гіперпродукція бронхіального секрету. 

При політравмі з  пошкодженням легень і легеневою кровотечією бронхоскопія 
проводилася після виведення хворого з важкого стану, щоб уникнути поглиблення гіпоксії та 
виникнення рефлекторних розладів при наявності виражених порушень дихання і кровообігу. У 
перші години після травми є важливими заходи для відновлення кардіо-респіраторної 
рівноваги. Обов’язково проводилась декомпресія межистіння і плевральних порожнин при 
наявності напруженого пневмотораксу та емфіземи межистіння.  Проводять санацію 
трахеобронхіального дерева шляхом аспірації вмісту трахеї і бронхів трансназальним 
катетером, бронхоскопом, інтратрахеальним введенням антибіотиків і ферментних препаратів, 
мікро- трахеостомією. Сучасне анестезіологічне обладнання дозволяє тривало застосовувати 
ШВЛ без розвитку трахеобронхіту і обструкції бронхів. У хворих з грубими порушеннями 
стовбурових функцій відзначається  гіперпродукція слизового секрету, а також відсутність 
кашльового рефлексу, що призводить до виникнення ускладнень з боку органів дихання. Під 
час проведення ФБС  застосовуються одноразові введення невеликих обсягів рідини з негайною 
аспірацією.   

Висновки. Показаннями до екстреної бронхоскопії у дітей були невідкладні стани з 
гострою або прогресуючою хронічною дихальною недостатністю. Особливості ендоскопічного 
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дослідження у дітей визначаються насамперед анатомічними особливостями органів дихання. 
При політравмі з  пошкодженням легень і легеневою кровотечією бронхоскопія проводилася 
після виведення хворого з важкого стану. У дітей з політравмою проведення своєчасної 
бронхоскопії призводить до зниження кількості наступних повторних бронхоскопій і значно 
зменшує прояви запальних змін.  

 
 

КЛІНІКО-РЕНТГЕНОЛОГІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З 
ПОШКОДЖЕННЯМИ АКРОМІАЛЬНОГО КІНЦЯ КЛЮЧИЦІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЮ 

ПЛАСТИНОЮ HOOK. 
Долгополов О.В., Безрученко С.О. 

ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» 
 Київ. Україна 

 
Вступ. Травматичні пошкодження акроміально-ключичного суглоба з вивихом 

акроміального кінця ключиці є поширеною травмою верхньої кінцівки. Вивихи акроміального 
кінця ключиці складають від 12% до 15% всіх дислокацій ділянки плечового поясу та 8% від 
вивихів інших локалізацій, займають третє місце після вивиху плеча та передпліччя. 
Оригінальна Hook пластина була вперше використана для лікування вивиху акроміального 
кінця ключиці Balser та інш. в 1976.  Її конструкція складалась з пластини, яка фіксувалась до 
акроміального кінця ключиці, та гачка, який заводився через акроміально-ключичний суглоб і 
фіксувався в ньому. З того часу даний фіксатор був багато разів модифікований, та після 
внесення змін в оригінальний дизайн гачок сучасних пластин не проходить безпосередньо через 
суглоб. На сьогоднішній день Ноок - пластина є популярним фіксатором при вивихах та 
переломах акроміального кінця ключиці.  Тим не менш, сучасні дослідження показують велике 
число невдалих функціональних результатів у пацієнтів, які перенесли оперативне втручання, в 
якому було використано даний метод фіксації.  

Мета. Покращення результатів лікування хворих з ушкодженнями акроміально-
ключичного суглоба на основі профілактики помилок та ускладнень, викликаних 
використанням Hook-пластини. 

Матеріали та методи. Проведено ретроспективний аналіз 74 хворих, які проходили в 
період з 2011 по 2018 роки стаціонарне лікування в ДУ «ІТО НАМН України»:  з приводу 
травматичного вивиху акроміального кінця ключиці ІІІ та V ст. за Rokwood (ІІІ ст. за Тossy) – 
52 хворих (70 %) та закритим переломом акроміального кінця ключиці з використанням Hook-
пластин – 22 хворих (30 %)  .  Вік пролікованих хворих варіював від 18 до 56 років (середній вік 
28,7 років), переважали чоловіки працездатного віку 61 (82 %), жінки – 13 (18 %). В більшості 
випадків пошкоджена кінцівка була домінантна (87 %). При проведенні аналізу особливу увагу 
було приділено технічним та тактичним ускладненням, які виникали під час проведення 
оперативних втручань на акроміально-ключичному суглобі з використанням Hook-пластин. 
Ускладнення ми спостерігали у 36 хворих: з вивихом акроміального кінця ключиці, III тип за 
Rockwood - 18 хворих, V тип – 14 хворих та з переломом акроміального кінця ключиці, IIB тип 
за Neer – 1 хворий та V тип – 3 хворих. Аналіз помилок та ускладнень оцінювався клінічно та за 
допомогою інструментальних методів дослідження. Використовувались такі рентгенологічні 
проекції: оглядова рентгенографія обох акроміально-ключичних суглобів,  проекції Zanca, 
рентгенографія плечового суглоба в проекції Alexander, аксіальна проекція. В особливо 
складних випадках виконувалось комп’ютерна томографія та МРТ дослідження 

Результати. Спеціалізовані пластини Hook забезпечують стабільну фіксацію акроміально-
ключичного суглоба, що дозволяє ранню реабілітацію та ранній початок рухів в плечовому 
суглобі при хірургічному лікуванню травматичних вивихів акроміального кінця ключиці III-VI 
типів за Rockwood та переломів акроміального кінця ключиці IIA, IIB та V типу за Neer. Однак, 
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кількість скарг на неможливість повного функціонування верхньої кінцівки та постійний 
больовий синдром у післяопераційному періоді вимагають аналізу даних ускладнень. Помилки 
та ускладнення, що були нами встановлені: невірне розташування фіксатора 6 пацієнтів (16 %), 
остеоліз акроміального кінця ключиці – 18 пацієнтів (50 %), міграція фіксатора – 2 пацієнта (5 
%), пролежень та дефект акроміального відростка лопатки – 2 пацієнта (5 %), асептичний 
некроз акроміального кінця ключиці – 1 пацієнт (3%), осифікація ключично-клювовидної 
зв’язки – 8 пацієнтів (22 %), післятравматичний деформуючий артроз акроміально-ключичного 
суглоба ІІ-ІV Kellgren – 11 пацієнтів (31 %), субакроміальний імпіджмент та часткове 
пошкодження сухожилків ротаторної манжети плеча – 5 пацієнтів (14%). 

Висновки. Таким чином, ретроспективний аналіз помилок та ускладнень, які виникали 
інтраопераційно та в процесі лікування хворих з вивихом акроміального кінця ключиці та 
переломом акроміального кінця ключиці, дозволив виявити та проаналізувати фактори, які 
суттєво впливають на кінцевий результат лікування. Загалом, підсумовуючи аналіз результатів 
наслідків та ускладнень хірургічного лікування хворих з вивихом акроміального кінця ключиці 
прооперованих із застосуванням спеціалізованої пластини з гачком Hook, можна дійти 
висновку, що достатня частина ускладнень пов’язана з технічними помилками - недотриманням 
техніки встановлення фіксаторів. Щоб запобігти виникненню ускладнень, необхідно чітко 
дотримуватися правил передопераційного планування,  правил операційної техніки та 
обережного відноситись до м'яких тканин під час оперативного втручання.  

 
 
УДК 611.018.4:616.711.11-001.5 

НЕУСКЛАДНЕНІ НИЗЬКОЕНЕРГЕТИЧНІ КОМПРЕСІЙНІ ПЕРЕЛОМИ ТІЛ 
ХРЕБЦІВ 
Зінченко В. В. 

ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»  
Київ. Україна 

 
Системний остеопороз вважається одним з найбільш поширених захворювань скелета.  
Порушення структурно-функціонального стану кісткової тканини є однією з причин 

виникнення та прогресування компресійних переломів тіл хребців, тому є актуальним пошук 
можливих зв’язків між мінеральною щільністю кісткової тканини та частотою або тяжкістю 
перебігу компресійних переломів тіл хребців у хворих.  

Мета роботи – дослідити мінеральну щільність кісткової тканини у хворих з 
неускладненими низькоенергетичними компресійними переломами тіл хребців. Робота 
базується на результатах рентгенівського денситометричного обстеження кісткової тканини 31 
хворого (22 жінки і 9 чоловіків) з неускладненими низькоенергетичними компресійними 
переломами тіл хребців. Середній вік обстежених хворих у центрі остеопорозу ДУ “ІТО НАМНУ” 
становив 63,3±2,2 роки.  

Результати та їх обговорення.  
Представлений аналіз даних рентгенівської денситометрії пацієнтів з неускладненими 

низькоенергетичними компресійними переломами тіл хребців. Досліджено особливості ло-
калізаціі, форми компресії і змін мінеральної щільності кісткової тканини при неускладнених 
низькоенергетичних компресійних переломах тіл хребців.  

Висновки  
Закономірність появи одиничних або множинних низькоенергетичних переломів тіл 

хребців у нашому дослідженні не залежала від МЩКТ прямопропорційно.  
Низькоенергетичні переломи тіл хребців у жінок виникали, у середньому, при показниках 

МЩКТ тіл L1–L4: 0,8495±0,03 гр/см²; Т=-2,8±0,25; Z=-1,5±0,25; у чоловіків: 1,0663±0,05 гр/см²; 
Т=-1,3±0,42; Z=-1,2±0,40. Тобто в групі чоловіків компресійні переломи тіл хребців виникали 
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при зниженні МЩКТ тіл L1–L4 хребців у межах остеопенії, а у жінок виключно при 
остеопорозі. 

Найбільш частою локалізацією компресійних переломів хребців були тіла Th12 та L1. 
За формою компресії тіл хребців за частотою переважала двоввігнута (49%) та 

клиноподібна (34%) деформації.  
 

ОДНОВИРОСТКОВЕ ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ 
ГОНАРТРОЗУ 

Калашніков А.В., Ставінський Ю.О., Осадчук Т.І., Літун Ю.М. 

Державна установа «ІТО НАМНУ»,  
 Київ. Україна. 

 
ВСТУП. Остеоартроз великих суглобів продовжує залишатися істотною проблемою 

сучасної ортопедії, що в чималому ступені обумовлено постійним зростанням кількості хворих. 
Відомо, що серед хворих на гонартроз, яким виконується тотальне ендопротезування, у 5-20% 
відзначається переважне ураження тільки одного з відділів суглоба, причому частіше 
медіального. У сучасній ортопедії одновиросткове ендопротезування колінного суглоба є 
методом вибору хірургічного лікування хворих старших вікових груп з ізольованим 
дегенеративно-дистрофічним ураженням медіального відділу стегново-великогомілкового 
зчленування. Показаннями до одновиросткового ендопротезування є: гонартроз (медіальний) з 
варусною деформацією колінного суглоба до 15º, ізольоване дегенеративно-дистрофічне 
ураження внутрішного відділу колінного суглоба, асептичний некроз медіального виростка 
стегнової кістки. Необхідною умовою виконання таких операцій є збереження зв’язкового 
апарату колінного суглоба. 

МЕТА РОБОТИ – вивчити результати одновиросткового ендопротезування у пацієнтів з 
гонартрозом. 

МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ. За період з 2009 по 2015 р. включно було імплантовано 37 
одновиросткових ендопротезів. Всі оперативні втручання проводилися з використанням 
малоінвазивного хірургічного доступу. В 25 випадках оперативне втручання розпочинали із 
діагностичної артросокпії. 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ. 
Результати хірургічного лікування вивчені в терміни від 6 місяців до 5 років у всіх хворих 

з використанням бальних шкал оцінки функції колінного суглоба: KSS, WOMAC. Відмінні 
результати відзначені в 11 (29,7%), хороші - в 20 (54,0%), задовільні - в 6 (16,3%) 
спостереженнях. Необхідності в повторних хірургічних втручаннях через прогресування 
патологічного процесу в суміжному відділі суглоба або асептичної нестабільності компонентів 
ендопротеза протягом даного терміну спостереження не було. 

З ускладнень слід відзначити розвиток у однієї хворої поверхневого некрозу країв рани, 
що не позначилося на кінцевому функціональному результаті лікування. 

ВИСНОВКИ 
Одновиросткове ендопротезування є операцією вибору для пацієнтів з ізольованим 

ураженням лише одного з відділів колінного суглоба, дозволяючи зберегти досить високий 
рівень фізичної активності. 

Одновиросткове ендопротезування, якщо воно виконане за показаннями, не поступається 
тотальному, дозволяючи домогтися більш повноцінного відновлення функції колінного 
суглоба. 
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ОПЕРАТИВНЕ ЛІКУВАННЯ ЧЕРЕЗВЕРТЛЮГОВИХ ПЕРЕЛОМІВ 
Калашніков А.В., *Малик В.Д., Лазарев І.А., Ставінський Ю.О., Літун Ю.М. 

ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» 
 Київ. Україна 

* Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського 
Полтава. Україна 

Вступ. Переломи проксимального відділу стегнової кістки зменшують середній показник 
тривалості життя людини на 12-15 %. Більше 50 % постраждалих не в змозі пересуватися без 
сторонньої допомоги, а одна третина з них втрачають здатність до самообслуговування. 

Мета роботи. Визначити показання до застосування проксимального стегнового стержня 
при через- і підвертлюгових переломах стегнової кістки. 

Матеріал та методи. Результати вивчено у 105 пацієнтів із черезвертлюговими 
переломами. Пацієнтів чоловічої статі було 46 (43,8%), жіночої – 59 (56,2%), середній вік склав 
71±3 років. Постраждалим проводилось клінічне, рентгенологічне та загальнолабораторне  
обстеження. 

На основі аксіальних сканів СКТ моделей стегнової кістки з різними варіантами фіксації 
за допомогою програмного пакету в лабораторії біомеханіки ДУ «ІТО НАМНУ» відтворено 
просторову геометрію системи фіксатор – кістка, згенеровано скінченно-елементну сітку, 314 
511 вузлів, 181 741 елементів. Моделі в полілініях імпортовано в середовище SolidWorks, де за 
допомогою відповідних інструментів створено імітаційні 3-D моделі проксимального відділу 
стегнової кістки. 

Результати та їх обговорення. В результаті досліджень виявлено, що найменші величини 
напружень на елементи фіксатора є різними залежно від дистальної фіксації стержня та виду 
перелому. Мінімальні величини напружень виявляли за відсутності вільного блокування при 
переломах типу А1 за міжнародною класифікацією (AO/ASIF), динамічного дистального 
блокування в овальному отворі при переломах А3 та статичного блокування у випадках 
нестабільних переломів типів А2.2 та А2.3. 

Ми використовували цей підхід до лікування у 105 постраждалих з переломами ділянки 
проксимального відділу стегна. Результати оперативного лікування вивчено в терміни від 6 
тижнів до 3-х років. Середня кількість балів за шкалою Харріса через 6 тижні склала - 56,6, 
через 6 місяці - 64,4, протягом 1 року - 71,2 та 73,4 відповідно. В жодному з випадків не 
спостерігалося зламів або міграції фіксаторів. 

Висновки. 
Встановлено, що застосування проксимальних стегнових стрижнів при остеосинтезі 

черезвертлюгових і підвертлюгових переломів стегнової кістки позитивно впливало на 
результат лікування за рахунок таких чинників, як малоінвазивність та відносна 
короткочасність оперативного втручання, мінімальна крововтрата, можливість досягнення та 
збереження стабільної фіксації фрагментів, а також рання активізація пацієнтів з проведенням 
функціонального лікування. 

 

ТОТАЛЬНА АРТРОПЛАСТИКА КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА У ПАЦІЄНТА З 
НЕДОСКОНАЛИМ ОСТЕОГЕНЕЗОМ (КЛІНІЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ) 

Канзюба А.І., Шимон В.М. 
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кафедра загальної 

хірургії  з курсом травматології, оперативної хірургії та судової медицини, 
Ужгород. Україна 

 
Вступ Недосконалий остеогенез (НО), або хвороба крихких кісток, є генетичним 

захворюванням сполучної тканини, що характеризується крихкістю кісток та підвищеним 
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ризиком до переломів від легкої травми. Клінічний спектр даної недуги є надзвичайно 
широким, починаючи від смертельних випадків у перинатальному періоді до симптомів, які 
дуже важко виявити у більш пізньому віці, оскільки захворювання може перебігати під маскою 
раннього остеопорозу. Пацієнти з НО можуть мати затримку в рості, вормієві кістки (ossa 
Wormiana), сколіоз та екстраскелетні прояви, такі як недосконалий дентиногенез, втрату слуху, 
макроцефалію, голубі склери, бочкоподібну деформацію грудної клітки. За даними літератури, 
дегенеративні ураження кульшових суглобів у цих хворих зустрічаються доволі часто і суттєво 
ускладнюють загальний стан пацієнтів. 

Мета дослідження – на підставі ретроспективного аналізу змін опорно-рухової системи 
визначити особливості ортопедичних порушень у пацієнтв, що страждають на НО і потребують 
тотального ендопротезування кульшових суглобів. 

Матеріал та методи Ми спостерігали три випадки родинного захворювання на НО I типу, 
за класифікацією Sillence D.O. (1979),  серед мешканців Закарпатської області (загальна 
кількість 9 осіб віком від 24 до 56 років), що звертались протягом 2017 – 2018 років до ортопеда 
з приводу деформацій кінцівок та хребта. Підчас обстеження виявлено значні деформації 
сегментів нижніх кінцівок кутового та ротаційного характеру у зв’язку з перенесеними 
численними переломами та хірургічними втручаннями у дитинстві, підлітковому та молодому 
віці. Окремі пацієнти протягом життя мали більше 40 переломів різної локалізації, що виникали 
без травматичного впливу, інколи спонтанно. Усі пацієнти (7 чоловіків і 2 жінки) мали 
характерні зовнішні прояви захворювання (голубі склери, підвищену схильність до 
крововиливів, за петехіальноплямистим типом, зниження слуху або гіпермобільний синдром).  
Три чоловіка віком, відповідно 32, 41 та 56 років, мали дестрофічно-некротичні зміни у 
кульшових суглобах 3-ї стадії (за класифікацією Н.С. Косинської). У одного з них було 
застосовано цементну версію тотальної артропластики кульшовоо суглоба. 

Результати. Через 14 місяців після операції функціональний результат склав 88,7 балів за 
шкалою Harris. Підчас планування та виконання хірургічного втручання були визначені 
порушення, які обумовили особливості хірургічного доступу до кульшового суглоба і 
підготовки кісткових утворень до імплантації компонентів ендопротеза. Головними чинниками 
були остеопороз, значна контрактура м’язів тазового поясу та поперекового відділу, деформація 
поперекового відділу хребта, гіпертрофія кісткової тканини у ділянці суглоба.  Ці чинники 
обумовили відносно уповільнений перебіг реабілітаційного періоду. Але відновлення опорної 
та рухової функції оперованого кульшового суглоба сприяло значному поліпшенню функції 
обох нижніх кінцівок та хребта. Загоєння операційної рани відбувалося без ускладнень, у 
звичайні терміни.  

З позиції ретроспективної оцінки спостережень, припускаємо, що етіологічними 
чинниками розвитку коксартрозу у хворих на НО, окрім системного остеопорозу і порушення 
метаболізму сполучної тканин,  були прогресуючі складні біомеханічні порушення усієї 
опорно-рухової системи. 

Висновки Базуючись на даних світової літератури і власних спостереженнях, вважаємо, 
що тотальна артропластика кульшового суглоба у пацієнтів що страждають на НО, дозволяє 
значно поліпшити статико-динамічні можливості і загальний стан пацієнтів.   
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«ПЕРЕЛОМИ НЕСПРОМОЖНОСТІ» ТАЗОВОГО КІЛЬЦЯ 
*Канзюба А.І., **Шамова Т.О.  

*ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кафедра загальної 
хірургії  з курсом травматології, оперативної хірургії та судової медицини. 

Ужгород. Україна 
** «Медичний центр «Асклепій». 

Київ. Україна 
 

Вступ За даними світової літератури стресові переломи поділяються на дві групи – 
«втомні» переломи (Fatigue fractures) та переломи, обумовлені неспроможністю кісткової 
тканини – «переломи неспроможності» (Insufficiency fractures). Стресові втомні переломи 
визначаються як результат тривалої дії надмірних навантажень на кістку, що повторюються – у 
практично здорових, фізично активних людей – військовослужбовців, спортсменів, артистів 
балету. У літературі широко обговорюються аспекти діагностики та лікування втомних 
переломів у лобкових кісток та крижа у професійних бігунів на довгі дистанції. На відміну від 
втомних переломів, «переломи неспроможності» розвиваються у результаті низько- 
енергетичних впливів або фізіологічних навантажень на змінену ослаблену кістку зі зниженою 
еластичною резистентністю. Загальна патофізіологія переломів неспроможності полягає у 
невідповідності між міцністю кістки та величиною навантаження, що на неї випадає – від 
низької енергії до фізіологічної (повсякденні навантаження, зумовлені масою власного тіла). У 
зв’язку зі збільшенням тривалості життя людей збільшується і кількість пацієнтів із низько 
енергетичними переломами тазового кільця, що виникають спонтанно через виражений 
остеопороз.  

Мета роботи – на прикладі власних клінічних спостережень обґрунтувати і оптимізувати 
клініко-рентгенологічну діагностику переломів неспроможності тазового кільця. 

Матеріал та методи Об’єкт обстеження – 3 пацієнти із виявленими переломами тазового 
кільця. Ретроспективна оцінка клінічних проявів. Аналіз результатів рентгенографії, СКТ та 
МРТ тазового кільця, обґрунтування комплексної діагностики.  

Результати Характерні клінічні прояви переломів неспроможності тазу – поступово 
прогресуючі болі, що локалізуються у ділянці попереку, крижа і пахових ділянках, посилення 
болю підчас ходи, відсутність в анамнезі даних щодо перенесеної травми. Диференційний 
діагноз слід проводити з остеохондрозом поперекового відділу хребта. За наявності типових 
клінічних симптомів пропонується оглядова рентгенографія тазу, рентгенографія у проекціях 
Autlet та Inlet, а також рентгенографія кульшових суглобів у аксіальній проекції. На 
рентгенограмах легше розпізнаються переломи неспроможності, що локалізуються у 
парасимфізарній ділянці та переломи гілок лобкових кісток. На ранній стадії визначається 
вертикально розташована лінія перелому. Для більш пізньої стадії характерна наявність 
параосального регенерату, а при уповільненій регенерації визначається зона лізису. За 
відсутності травматичного анамнезу варіанти пізніх змін можуть сприйматися як пухлинні 
ураження. На рентгенограмах важко визначити переломи неспроможності у ділянці крижа та 
клубових кісток. При визначенні на рентгенограмах пошкоджень у ділянці лобкових кісток, 
рекомендуємо виконувати СКТ таза для виявлення прихованих переломів у задніх відділах 
тазового кільця. Інформативною, також, є МРТ, котру слід виконувати при стійкому больовому 
синдромі, що неможна пояснити, у ділянці попереку та крижа. 

Висновки Переломи неспроможності тазового кільця, як різновид втомних утворюють 
особливу групу пошкоджень, відмінну від високоенергетичних переломів кісток тазу. Відносна 
рідкість переломів неспроможності тазового кільця у осіб похилого та старечого віку, 
недостатня інформованість лікарів ортопедів щодо певних чинників, особливості клінічних 
проявів зумовлюють труднощі діагностики та вибору лікувальної тактики. 
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ІПСІЛАТЕРАЛЬНІ ПЕРЕЛОМИ ШИЙКИ ТА ДІАФІЗА СТЕГНОВОЇ КІСТКИ  - 
ХІРУРГІЧНА ТАКТИКА 

* Климовицький В.Г., *Канзюба М.А., **Канзюба А.І., ***Хайло П.А.  
* НДІ травматології та ортопедії Донецького національного медичного університету 

 ім. М. Горького  
Донецьк. Україна 

** ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кафедра загальної 
хірургії  з курсом травматології, оперативної хірургії та судової медицини, 

Ужгород.Україна 
*** КЛПЗ «Міська клінічна лікарня» 

 Слов’янськ. Україна 
 

Вступ Зростання числа постраждалих з переломами проксимального відділу стегнової 
кістки в усьому світі супроводжується зростанням частоти переломів шийки стегнової кістки 
(ПШСК) серед осіб молодого та середнього віку. І хоча переломи шийки стегнової кістки 
складають лише від 2 до 6 % від усіх переломів у ділянці кульшового суглоба у осіб віком до 60 
років, загальна тенденція до збільшення їхньої кількості зумовлена ростом травматизму, а 
також підвищенням верхньої межи молодого та середнього віку. У молодому віці ПШСК є, 
переважно, наслідком високоенергетичної травми – кататравма або дорожньо-транспортні 
пригоди. Механогенез травми, за даними літератури, обумовлює у постраждалих віком від 15 
до 50 років у 43 % випадків наявність множинних та поєднаних пошкоджень. Особливу 
проблему представляють іпсілатеральні (однобічні) переломи шийки стегнової кістки, які у 
молодому віці спостерігаються більше, ніж у 20 % випадків. При цьому у 19 – 31 % 
постраждалих вони діагностуються несвоєчасно. Спірними залишаються вибір оптимальної 
хірургічної тактики у постраждалих з політравмою, вибір фіксаторів, послідовність стабілізації 
шиїчного та діафізарного переломів, вплив вимушеного пізнього виконання остеосинтезу 
шийки на частоту розвитку аваскулярного некрозу головки стегнової кістки. 

Мета роботи – на підставі аналізу результатів застосування внутрішнього остеосинтезу 
обґрунтувати диференційований підхід до вибору хірургічної тактики при іпсілатеральних 
переломах шийки та діафізу стегнової кістки (ІПШДСК). 

Матеріал та методи Досліджено 17 пацієнтів віком від 18 до 58 років (середній вік  – 42,3 
± 1,1 роки), що лікувалися у відділеннях НДІ ДонНМУ та лікувальних закладах Донецької 
області у період з 2009 по 2016 роки. Обставини травми: ДТП – 12 (70,5 %), кататравма – 5 
(29,4 %). Усі переломи були базіцервікальними і належали до III типу за Pauwels. За характером 
зміщення у 4 випадках відповідали II, у 14 – III та IY типу по Garden. Двоє  постраждалих мали 
відкриті переломи діафіза стегнової кістки відповідно I та II типу по Gustilo.  Шість осіб мали 
множинні переломи кісток скелета, три – поєднані ушкодження. Індекс важкості стану 
постраждалих за шкалою ВПХ-П(СП) був у межах від 14 до 33 балів. Залежно від загального 
стану постраждалих, остеосинтез стегнової кістки виконано у період з 9 по 18 добу після 
травми. 

Результати Віддалені результати застосування остеосинтезу при ІПШСК досліджено у 
всіх прооперованих пацієнтів. Термін спостереження від 2 до 6 років. У всіх досягнута 
консолідація переломів шийки та діафіза, відновлено рухову та опорну функцію пошкодженої 
кінцівки. У 14 пацієнтів середній результат за шкалою Harris склав 94,43 ± 1,30 бали. У 2 
пацієнтів результати склали, відповідно, 84,43 та 86,23 бали. Незадовільний результат у 1 
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пацієнта був обумовлений вираженим деструктивно-дистрофічним процесом у кульшовому 
суглобі, переважно, з проявами аваскулярного некрозу головки стегнової кістки. 

Особливості хірургічних втручань – положення пацієнта на операційному столі, обрання 
способу фіксації, а також послідовність виконання остеосинтезу діафіза і шийки стегнової 
кістки, залежали від загального стану постраждалих у зв’язку з характером політравми, 
характеру зміщення фрагментів шийки, локалізації та типу переломів діафіза. Оптимальним 
вважаємо виконання операції у  положенні на спині з постійною тракцією за віссю стегна. У 3 
випадках, за відсутністю зміщення фрагментів у ділянці шийки, виконана роздільна фіксація 
проксимального метафіза конструкцією DHS та остеосинтез діафіза накістковою пластинкою. 
При переломах шийки стегнової кістки зі зміщенням фрагментів у 12 пацієнтів виконана 
відкрита репозиція переломів шийки та діафіза, остеосинтез обох переломів цефаломедулярним  
цвяхом. У 2-х випадках застосовано ретроградний остеосинтез перелому діафіза з подальшою 
відкритою репозицією та фіксацією перелому шийки канюльованими гвинтами. За нашими 
спостереженнями, виконання репозиції перелому шийки значно полегшується після 
інтрамедулярної фіксації діафізарного перелому. При цьому дистальне блокування 
інтрамедулярного фіксатора доцільно виконувати після завершення стабілізації перелому 
шийки. Стабілізація переломів стегнової кістки сприяла ранній активізації пацієнта та 
скороченню періоду реабілітації. 

Висновки.  
1. Поєднання переломів шийки та діафіза стегнової кістки (іпсілатеральні переломи) є 

наслідком високоенергетичної травми.  
2. Обов’язкове рентгенологічне дослідження ділянки кульшових суглобів у постраждалих 

з політравмою з активним пошуком можливих скритих пошкоджень дозволяє запобігти 
діагностичних помилок. 

3. При плануванні та виконанні внутрішнього остеосинтезу необхідно враховувати 
важкість стану постраждалих,  анатомо-фізіологічні особливості проксимального відділу 
стегнової кістки, локалізацію та тип перелому шийки, характер діафізарного перелому стан 
оточуючих м’яких тканин. 

 

ПЕРЕЛОМИ ГОЛОВКИ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ (ПОШКОДЖЕННЯ PIPKIN) – 
ХІРУРГІЧНА ТАКТИКА 

*Климовицький В.Г.,  **Канзюба А.І, *Климовицький Ф.В., *Черниш В.Ю.,  
*Канзюба М.А.  

*НДІ травматології та ортопедії Донецького національного медичного університету  
Лиман. Україна 

**ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кафедра загальної хірургії  з курсом 
травматології, оперативної хірургії та судової медицини, 

Ужгород.  Україна 
 

Вступ Серед переломо-вивихів у ділянці кульшового суглоба особливе місце займають 
переломи головки стегнової кістки. Численні варіанти цих переломів у літературі позначаються 
як переломи, або пошкодження Pipkin. Вони належать до високоенергетичних пошкоджень, 
включають поєднання перелому головки з вивихом стегна, а також з переломом шийки 
стегнової кістки та вертлюжної западини. Залежно від локалізації перелому головки і супутніх 
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внутрішньосуглобових пошкоджень виділяють 4 типи: I тип – перелом головки стегнової кістки 
дистальніше місця прикріплення круглої зв’язки; II тип – перелом верхнього полюса головки, 
включаючи місце прикріплення круглої зв’язки; III тип – перелом головки та шийки стегнової 
кістки; IY тип – перелом головки стегнової кістки та вертлюжної западини. Через механізм 
травми пошкодження кульшового суглоба у більшості випадків є складовою політравми. 
Складність анатомічних пошкоджень кульшового суглоба та контузійного ураження кістково-
хрящових утворень зумовлюють контраверсійність у виборі хірургічної тактики.  

Мета дослідження – з позиції клініко-рентгенологічного та інтраоперційного досліджень 
обґрунтувати диференційований підхід до вибору хірургічної тактики при пошкодженнях 
Pipkin. 

Матеріал та методи Об’єкт дослідження – 26 постраждалих, що лікувались у клініках та 
відділеннях НДІ ТО Донецького НМУ у період з 2007 по 2016 р. Серед них було 23 чоловіки і 3 
жінки. 24 пацієнта були віком від 32 до 46 років (середній вік 40,04±0,7 років), вік 2-х 
постраждалих – 62 роки. Пошкодження кульшового суглоба об’єднували вивихи стегна з 
переломом головки стегнової кістки, у тому числі у 5 пацієнтів – з переломами вертлюжної 
западини. Пошкодження Pipkin I типу – 13, II типу – 5, III типу – 3, IY типу – 5. При плануванні 
хірургічного втручання оцінювали характер пошкодження кульшового суглоба і тазового 
кільця за даними рентгенографії та СКТ.   

Відновлювальні операції у 16 пацієнтів включали відкриту репозицію, внутрішній 
остеосинтез головки, у 2 – видалення вільних кістково-хрящових фрагментів нижнього 
сегмента головки (тип I). У 10 пацієнтів із застарілими пошкодженнями, що відносились до II 
типу (2 випадки), III типу (3 випадки) та IY типу (5 випадків) у терміни від 4 до 8 тижнів після 
травми виконано первинне тотальне ендопротезування кульшового суглоба.  

Результати відновлювальних операцій у терміни від 5 до 7 років після травми за шкалою 
Harris (середній бал): 93,14±0,81 – 3; 86,26 ± 0,44 – 10; 76,47 ± 1,09 – 3. У зв’язку з 
прогресуючим післятравмтичним коксартрозом у 4 пацієнтів протягом перших 3 років після 
травми виконано міжвертлугові остеотомії. Після тотального ендопротезування у терміни від 3 
до 7 років у всіх оперованих пацієнтів результати за Harris були відмінним – середній бал 94,43 
± 0,12. 

Висновок При пошкодженнях Pipkin вибір хірургічної тактики визначається характером 
пошкодження кульшового суглоба і дегенеративними змінами у його тканинах. 

 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ЛФК 
*Климовицкий Ф.В., *Гончарова Л.Д., **Тяжелов А.А. 

*НДІ травматології та ортопедії ДонНМУ 
Лиман. Україна 

**ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І.Ситенка НАМН України» 
Харків. Україна 

 
Введение. Сгибательно-приводящая контрактура тазобедренного сустава при 

коксартрозе  приводит к изменению положения таза и, в ряде случаев, затрудняет позиционную 
адаптацию компонентов эндопротеза, что может приводить к уменьшению общего бедренного 
офсета и нарушению работы абдукционного механизма.  
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Проведенные нами клинико-рентгенологические, рентгенометрические  и 
биомеханические исследования показали зависимость качества позиционной адаптации 
компонентов эндопротеза тазобедренного сустава и послеоперационной реабилитации от 
наличия выраженной сгибательно-приводящей контрактуры. Мышцы являются основным 
динамическим фактором компенсации вертикальной позы и прямохождения при нарушении 
формы позвоночника и таза. 

Цель работы - разработать комплекс предоперационного восстановительного лечения, 
ориентированный на облегчение позиционной адаптации компонентов эндопротеза, 
восстановление работы скомпрометированных мышц тазового пояса и объема движений в 
тазобедренном суставе. 

Результаты исследования. Нами разработан комплекс дооперационной ЛФК, в котором 
упражнениярекомендуем выполнять из облегченного исходного положения, с 
противодействием максимальному сопротивлению, при гравитационно разгруженном суставе. 
Повышенный тонус определенных мышечных групп (аддукторов, флексоров тазобедренного 
сустава), способствующий образованию контрактуры сустава, предлагаем устранить при 
помощи релаксирующих техник и пассивных упражнений и массажа.  

Разработанная нами методика предоперационной ЛФК была использована в 
клинической практике отделения  эндопротезирования НИИ травматологии и ортопедии 
ДонНМУ (Лиман) у 10 пациентов в возрасте от 48 до 68 лет, среди которых женщин было 6, 
мужчин 4.  

После выполнения оперативного вмешательства – тотального бесцементного 
эндопротезирования тазобедренного сустава – всем больным вычислялась величина общего 
бедренного офсета оперированного тазобедренного сустава. Сравнение величины плеча силы 
абдукторов до операции и после выполнения эндопротезирования показало, что ни в одном 
случае не отмечено расхождение показателей более чем на 5 мм, т.е. показатели практически не 
изменились. Это подтверждает наше предположение о том, что позиционная адаптация 
компонентов эндопротеза тазобедренного сустава зависит от состояния мягких тканей, 
окружающих тазобедренный сустав, главным образом, от состояния мышц тазового пояса.  

В послеоперационном периоде все больные получали стандартный курс 
восстановительного лечения. Эффективность работы мышц оценивали согласно разработанной 
нами методике. 

Показатель эффективности работы мышц, обеспечивающих сохранение вертикальной 
позы, у больных группы клинической апробации, получавших до операции курс ЛФК, к 6 
месяцам после операции соответствовал оценке - хорошее состояние мышц и превышал не 
только аналогичный показатель группы ретроспективного анализа, но и показатель группы 
ретроспективного анализа к 12 месяцам после операции. 

Заключение. Устранение сгибательно-приводящей контрактуры и восстановление 
эластичности и силы абдукторов до операции, обеспечивает оптимальную позиционную 
адаптацию компонентов эндопротеза тазобедренного сустава, облегчает выполнение 
тотального бесцементного эндопротезирования и создает хорошую основу для последующей 
послеоперационной реабилитации. 
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СУЧАСНІ МАЛОІНВАЗИВНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ ОРТОПЕДИЧНИХ ПРОЯВІВ 
ГЕНЕТИЧНИХ СИНДРОМІВ У ДІТЕЙ 

* Корольков О.І., **Кацалап Є.С., **Рахман П.М. 
* КЗ ЛОР Львівська обласна дитяча клінічна лікарня "ОХМАТДИТ" 

Львів. Україна 
**ДУ “Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І.Ситенка НАМН України”. 

Харьків. Україна 

Вступ. При генетичних синдромах клініко-рентгенологічні прояви ураження опорно-рухової 
системи (ОРС)  дуже різноманітні, можуть проявлятися у будь-якому віці дитини і носити як локальний, 
так і генералізований (системний) характер. Зокрема патологічні процеси у кістковій тканині 
супроводжуються такими основними змінами: 

- відхилення за формою та величиною (атрофія, гіпертрофія, деформація, диспропорції розвитку (у 
тому числі – укорочення і подовження сегментів кінцівок), недорозвинення сегмента, аплазія, гіпоплазія, 
гіперплазія тощо); 

- зміни контуру та структури кістки (гіперостоз, кистоподібна перебудова, остеопенія, остеопороз, 
остеоліз, деструкція, остеосклероз, некроз, секвестрація тощо); 

- затримка або випередження кісткового віку дитини. 
Окрім того можливі зміни у тканинах, які оточують кістку:  м’язах, нервах, судинах, капсулі суглоба 

тощо.  
З ортопедичної точки зору варто виділяти такі основні види клінічних змін в ОРС:  

- деформації хребта – первинні або вторинні (сколіоз, кіфоз, кіфо-сколіоз); 
- деформації верхніх та нижніх кінцівок (наприклад, на рівні одного або декількох суглобів, які 

носять одно- або багатоплощинний характер та локалізуються на рівні епіфіза, метафіза, діафіза 
або їх поєднання); 

- контрактури суглобів (десмогенні, артрогенні, міогенні, теногенні, змішані); 
- гіпермобільність суглобів та м’язова слабкість; 
- підвищена ламкість кісткової тканини  та зміни «якості кістки» – остеопенія та остеопороз, 

остеосклероз; 
- ураження наросткових зон кісток. 

Усі вищезазначені патологічні зміни в ОРС дитини при генетичних синдромах часто обмежують або і 
унеможливлюють самообслуговування та соціальну адаптацію таких хворих. 

Мета: представити власний досвід лікування ортопедичних проявів генетичних синдромів 
у дітей з використанням сучасних малоінвазивних технологій. 

Матеріал та методи:в дослідження увійшли 116 пацієнтів у віці 2-14 років з різними 
генетичними синдромами, які з 2000 по 2017 рік проходили стаціонарне лікування. Основні з 
цих синдромів такі: синдром Елерса-Данло, Ульріха, Ларсена, Фрімана–Шелдона, Poland-
синдром, артрогрипоз, Apert-синдром, Proteus–синдром, нейрофіброматоз, синдром 
Целлевегера, синдром Марфана, синдром Прадера-Віллі, синдром Дауна, TAR-синдром, 
Шарко-Марі, м’язова дистрофія Дюшенна, синдром уроджених перетяжок, фетоалкогольний 
синдром, синдром каудальної регрессії, синдром Рассела-Сильвера, діастрофична дисплазія та 
багато інших). 

Усім дітям виконували до початку і в процесі лікування стандартизований об'єм клінічних 
та інструментальних досліджень: клінічні, рентгенологічні, біомеханічні, неврологічні, медико-
генетичне консультування, УЗД, динамометрія і електроміографія м'язів та інші – за 
показаннями. 

Вищеозначеній групі дітей виконувалися малоінвазивні хірургічні втручання на сегментах 
нижніх кінцівок (геміепіфізіодез наросткових зон стегнової кістки та/і великогомілкової кістки 
у випадках осьових відхилень, тимчасове тотальне блокування дистальної наросткової зони 
стегнової кістки та/і великогомілкової кістки у випадках укорочення сегмента або кінцівки в 
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цілому, піднадп'ятковий артроерез у випадках гнучкої плоско-вальгусної деформації стопи з 
больовим синдромом), із застосуванням сучасних приладів інтраопераційної візуалізації 
(електронно-оптичний перетворювач), що дозволило мінімізувати ступінь травматизації тканин 
оперативної зони та значно скоротити час втручання.  

Результати та їх обговорення.  
Малоінвазивні хірургічні втручання застосовувалися у таких випадках: 
- деформації кісток нижніх кінцівок у фронтальній і сагітальній площині у дітей із 

збереженими наростковими зонами; 
- вальгусна деформація проксимального відділу стегнової кістки; 
- різниця в довжині сегментів кінцівок від 1 до 3 см.; 
- "гнучка" плоско-вальгусна деформація стоп з больовим синдромом; 
- асептичний некроз головки стегнової кістки та деформації проксимального відділу 

стегнової кістки, які супроводжувалися високим розташуванням великого вертлюга (як правило 
– coxa vara).  

Слід відзначити переваги таких втручань: малоінвазивність; повне навантаження на 
кінцівку на 2-3-у добу; можливість поліфокальной корекції деформації; можливість повторної 
корекції в процесі росту; менша кількість ускладнень; метод є прямим конкурентом остеотомій 
при корекції кутових деформацій нижніх кінцівок у дітей; зменшення терміну перебування у 
стаціонарі; максимально швидке повернення до повноцінного звичайного життя; значний 
позитивний психологічний вплив на хворого та його оточення; відсутність вираженого 
больового синдрому та косметичний результат; зменшення затрат на лікування та зменшення 
відсотку ускладнень і виходу на інвалідність. 

Висновки. 
1. Лікування дітей з генетичною патологією у поєднанні з відхиленнями в опорно-руховій 

системі повинно бути побудовано на принципах етапності, комплексності, послідовності, 
максимальної функціональності, з використанням всього арсеналу методів медикаментозного, 
консервативного та хірургічного, протезно-ортопедичного, санаторно-курортного лікування та 
засобів лікувальної фізкультури і фізіотерапії. 

2. Сучасні малоінвазивні технології лікування дітей з генетичною патологією дозволяють 
отримати високий відсоток хороших і задовільних результатів (залежить від віку, в якому 
розпочато лікування, ступеня деформації та супутньої патології) при повному дотриманні 
технології, комплексному реабілітаційному лікуванні та адекватному ортезуванні, а 
застосування розробок вітчизняного виробництва дозволяє знизити вартість лікування на більш, 
ніж 60% у порівнянні із закордонними аналогами. 

 
 
МОДЕЛИРУЮЩАЯ РЕЗЕКЦИЯ ГОЛОВКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ (МРГБК) У ДЕТЕЙ. 

* Корольков А.И., * Кузьо З.Т., **Кацалап Е.С. 
* Львовская областная детская клиническая больница "ОХМАТДЕТ" 

Львов. Украина 
**ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов  

им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины» 
Харьков. Украина  

 
Введение. При патологии тазобедренного сустава (ТБС) у детей: асептический некроз (АН) 

головки бедренной кости (ГБК), патологический, врожденный вывих бедра (ВВБ), 
посттравматическая деформация проксимального отдела бедренной кости (ПОБК) - часто 
развивается деформация ГБК.  Одним из видов вмешательств, которые могут применяться в 
указанных случаях, является МРГБК. 

Цель работы: представить результаты использования МРГБК у детей. 
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Материал и методы. Под наблюдением находились 44 пациента (26 девочек и 18 мальчиков) в 
возрасте от 10 до 18 лет. Отдаленные результаты МРГБК прослежены в сроки от 5 до 20 лет 
(средний срок 8,4 года) и оценены с учетом клинических, биомеханических и рентгенологических 
критериев. 

Методика выполнения моделирующей резекции ГБК: 
- 1-й этап –   мягкотканная декомпрессия ТБС;  
- 2-й – доступ к ТБС, передний или латеральный - с остеотомией большого вертела;  
- 3-й этап –  собственно моделирующая резекция ГБК: формировали ГБК максимально округлой 

формы путем сбивания деформированного латерального и/или верхне-латерального края и 
остеофитов с ее краев, при этом максимально сохраняли хрящевой покров в ее центральной и 
особенно верхней (наиболее нагружаемой) части; 

- 4-й этап – в зависимости от показаний, выполняли ОВБ, ОБВер и/или КМО по общепринятой 
методике. 

В послеоперационном периоде иммобилизацию проводили в деротационном сапожке с 
накроватным вытяжением на протяжении 1,5 – 2 мес. и проводили разработку движений в аппарате 
для автоматической разработки движений в суставах отечественного производства. 

Результаты. В отдаленном послеоперационном периоде у больных выявлялись следующие 
данные:  у больных, ранее перенесших внутрисуставные вмешательства на ТБС, а также при 
патологическом вывихе бедра, отмечалось уменьшение объема движений в суставе. У 4 больных 
развилась тугоподвижность в ТБС, а в дальнейшем - анкилоз, у 8 - появились или увеличились 
явления АНГБК. 11 пациентов отмечали болевой синдром при ходьбе от 500 до 1000 метров и 
умеренное снижение объема движений в ТБС; длина оперированной нижней конечности у 37 детей 
(61,4 %) была меньше противоположной от 1 до 3 см, а у 27 детей (38,6 %) - бедро было короче 
более, чем на 3 см; показатели взаимоотношения компонентов ТБС (КВ, коэффициент покрытия 
ГБК вертлужной впадиной, КВС и др.) характеризовались их нормализацией по сравнению с 
данными в дооперационном периоде (р<0,05), что свидетельствует об устранении децентрации и 
подвывиха у пациентов данной группы. 

Результаты лечения  в отдаленном периоде распределились следующим образом: хорошие - 31,8 
% (14  больных), удовлетворительные - 40,9 % (18 больных), неудовлетворительные – 27,3 % (12 
больных).  

Выводы: 1. Показаниями к выполнению МРГСК являются: значительные костно-хрящевые 
разрастания в области ГБК и/или седловидная деформация ГБК, которые препятствуют центрации 
ГБК в ВВп; случаи, когда деформированная часть ГБК занимает от ¼ до ½ ее диаметра при 
децентрации и подвывихе бедра, но с достаточным объемом движений в сагиттальной плоскости. 

2. Неудовлетворительные результаты обусловлены в первую очередь исходным состоянием ТБС 
на момент проведения МРГСК и особенностями основного заболевания. Так, наибольший процент 
неудовлетворительных результатов (24%) после МРГСК получен нами в подгруппе больных с 
патологическим вывихом бедра, а наименьший - у больных с АНГБК (9%). 

 
 
 
 
 
 

 



 
48 

 

ПРЕВЕНТИВНАЯ ХИРУРГИЯ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ У ДЕТЕЙ С ДЦП. 
* Корольков А.И., **Рахман П.М., *Рыкун Н.Д.  

* Львовская областная детская клиническая больница «ОХМАТДЕТ» 
Львов. Украина 

**ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И.Ситенко НАМН Украины». 
Харьков. Украина 

 
Вступление. У детей с ДЦП длительно существующий мышечный дисбаланс и 

отсутствие полноценной и своевременной ходьбы - нагрузки на тазобедренные суставы (ТБС) - 
приводит к формированию coxa valga и, как следствие, к развитию и прогрессированию 
децентрации, подвывиха и вывиха бедра.  

Цель работы: представить варианты лечения, направленные на профилактику развития 
нестабильности ТБС у детей с ДЦП.  

Материал и методы: обследовано 110 детей с ДЦП, возраст 2-12 лет, по классификации 
GMFCS: у 45 пациентов (40,91 %) - II уровень, у 37 (33,64 %) – III, и у 28 (25,5 %) - IV (в 
исследование не вошли дети с I и V уровнем GMFCS). Средний срок наблюдения - 6,7 лет. 
Обследование: до начала и в процессе лечения - клиническое, рентгенологическое, неврологическое, 
биомеханическое, ультразвуковое, динамометрия и электромиография мышц.   

Результаты: Дети в возрасте 1-5 лет получали консервативное лечение для уменьшения 
тонуса мышц и иммобилизацию в ортезах с эффективностью около 16%. При безуспешности 
лечения вводили ботулотоксин в мышцы-мишени под УЗИ-контролем или проводили 
мягкотканные вмешательства на мышцах нижних конечностей. При прогрессирования coxa 
valga у 22 больных (40 суставов) применяли временный или постоянный гемиэпифизеодез 
медиальной части зоны роста головки бедренной кости с фиксацией винтом и/или костной 
аутопластикой. Только в 3 суставах отмечено отсутствие эффекта от проведенного 
вмешательства. У остальных больных при прогрессировании нестабильности ТБС выполняли 
рутинные вмешательства на бедренном и тазовом компоненте с мягкотканной декомпрессией 
ТБС (межвертельная корригирующая деторсионно-варизирующая остетомия бедренной кости 
и/или остеотомии таза – по показаниям).    

Заключение: полученные данные показывают перспективность превентивной хирургии 
ТБС у детей с ДЦП. Необходимы дальнейшие исследования по уточнению показаний к 
использованию временного или постоянного гемиэпифизеодеза зоны роста головки бедра у 
детей с ДЦП.  

 
 

ПРОМІЖНІ РЕЗУЛЬТАТИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПІСЛЯТРАВМАТИЧНИХ 
УШКОДЖЕНЬ  ХРЯЩА КОЛІННОГО СУГЛОБА АУТОЛОГІЧНИМИ 

ХОНДРОЦИТАМИ. 
Костогриз О.А., *Зубов Д.О., Костогриз Ю.О.  

ДУ “Інститут травматології та ортопедії НАМН України” 
*ДУ “Інститут генетичної та регенеративной медицини НАМН України”, 

 Київ. Україна 
Вступ. В роботі представлені результати лікування хворих з повношаровими 

травматичними дефектами суглобового хряща колінного суглоба методом трансплантації 
аутологічних хондроцитів.  

Мета. Вивчити проміжні результати лікування повношарових травматичних дефектів 
суглобового хряща колінного суглоба методом трансплантації аутологічних хондроцитів. 
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Матеріал і методи. Проаналізовано результати лікування 7 пацієнтів з травматичними 
дефектами суглобового хряща внутрішнього виростка стегна. Всі пацієнти були чоловіки, 
середній вік яких складав 31 рік. Середня площа дефекта хряща - 4,3 см². Результати оцінювали 
по шкалі IKDC, Lysholm та МРТ-дослідження в термінах 6,12,24,36,60 місяців після операції.  

Результати та їх обговорення. Хворі прооперовані в період з 2007 по 2008 роки, і тільки 
2  хворим в передопераційному періоді діагностовано за даними МРТ-дослідження ушкодження 
хряща з невідомою площею ушкодження. 

На першому етапі лікування хворим виконано артроскопічно парціальну резекцію 
ушкоджених частин медіального меніска та видалено вільні хрящові тіла. Взято фрагмент 
оточуючого хряща, який занурено в живильне середовище. 

В лабораторії методом ферментативної дезагрегації отримали первісну культуру 
хондроцитів. Культивування проводили згідно загальновизнаної технології.  За 30 діб було 
отримано 10 млн. культивованих хондроцитів. 

Трансплантацію аутологічних хондроцитів виконали на другому етапі лікування шляхом 
мініартротомії, через 3-4 тижні після першого оперативного втручання. Перша операція із 
клінічним застосуванням аутологічних хондроцитів нами була виконана 22.11.2007 року. 

Інтраопераційно культивовані хондроцити помістили в 5 мл матриці мукополісахарид 
агарози з прекрасними пластичними та адгезивними властивостями. Цю масу у вигляді гелю 
розміщували в місці дефекту, краями якого була здорова хрящова тканина. Після загусання цієї 
маси поверхню трансплантації покривали пластинкою “ТахоКомб”, а краї герметизували 
фібриновим клеєм. В післяопераційному періоді проводили індивідуальну реабілітацію. 

В середньому, за даними IKDC, до операції хворі мали 48 балів, в 6 місяців - 68, 12 - 76, а 
в 24, 36 та 60 місяців - 84 бали. За даними шкали Lysholm, перед операцією хворі мали в 
середньому 62 бали і стійкого результату в 88 балів досягали через 1 рік після операції. За 
даними МРТ-дослідження повноцінна інтеграція трансплантата з оточуючим суглобовим 
хрящем спостерігалася через 1 рік після операції. Двом хворим, у яких була найбільша площа 
дефекту, після появи явища варусної деформації через 1 рік після трансплантації виконано 
корекційну вальгизуючу остеотомію. Віддалений післяопераційний період задовільний. 

Висновки. Проміжні результати застосування трансплантації аутологічних хондроцитів 
при повношарових травматичних дефектах суглобового хряща продемонстрували свою 
ефективність і дають певні надії в майбутньому на відновлення великих за площею дефектів 
суглобового хряща колінного суглоба. 

 
ВОЗМЕЩЕНИЕ КОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ ПРИ РЕВИЗИОННОМ 

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО И КОЛЕННОГО СУСТАВОВ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 
Косяков А. Н., Милосердов А. В., Федин Е. М., Нечай А. А. 

Киевский городской центр эндопротезирования, хирургии и реабилитации  
Киев. Украина. 

 
С ростом числа первичных операций эндопротезирования крупных суставов неизбежно 

растёт количество ревизионных вмешательств. Особую группу пациентов составляют больные 
с нестабильностью компонентов эндопротезов и обширными костными дефектами. Развитие 
технологий цифровой обработки изображений и относительно доступных методов 3D-печати 
различными материалами значительно расширяет возможности ортопедов при планировании и 
проведении ревизионных вмешательств.  

Одной из основных проблем ревизионного эндопротезирования тазобедренного и 
коленного суставов являются дефекты (изъяны) костной ткани тазовой, бедренной и 
большеберцовой костей.  

 



 
50 

 

Цель исследования. 
Изучить результаты возмещение сложных дефектов костной ткани при ревизионном 

эндопротезировании тазобедренного и коленного суставов с использованием 
пространственного моделирования и прототипирования. 

Материалы и методы. 
Перед оперативным вмешательством были обследованы пациенты с костными дефектами 

в зоне тазобедренного и коленного суставов. Основным методом диагностики была 
компьютерная томография, с последующей пространственной реконструкцией и печатью 
костей из пластика в натуральную величину.  Дефекты оценивались по классификациям W.G. 
Paprosky и AORI.  

Основными причинами потери костной ткани под компонентами эндопротеза являются: 
- инфекция;  
- нестабильность сустава; 
- несостоятельность вспомогательного аппарата суставов; 
- остеолиз, обусловленный продуктами деградации пары трения (полиэтилен, 

металлический дебрис, свободные фрагменты костного цемента); 
-нарушение нормальной передачи механических нагрузок между сочленяющимися 

костями (компоненты эндопротеза «гасят» и перераспределяют физические усилия, 
концентрируя их на границе «протез – кость»). В таких условиях, губчатое вещество и 
относительно слабый кортикальный слой эпиметафизарных отделов костей подвергается 
атрофии и разрушению; 

- миграция нестабильных компонентов вызывает вдавливание и сминание подлежащей 
кости вплоть до её импрессионных переломов.     

Основные этапы использования аддитивной технологии для ревизионного тазобедренного 
и коленного эндопротезирования: 

-визуализация дефектов по рентгенограммам и КТ-сканам, их классифицирование;  
-создание компьютерной модели таза, бедра и голени, проектирование индивидуального 

импланта; 
-изготовление полномасштабных прототипов костей и импланта на 3D принтере из 

пластмассы; 
-проверка соответствия компонентов ревизионного эндопротеза и полученных макетов, их 

дополнительная доработка; 
-проведение пробной «операции», внесение окончательных корректив; 
-печать самого металлического импланта на медицинском 3D принтере; 
-пробная сборка всей ревизионной системы; 
-постобработка, упаковка, стерилизация; 
-непосредственно ревизионное хирургическое вмешательство. 
Выводы. 
Созданные на основе КТ, 3D-модели костей обладают всеми анатомическими 

соответствиями с настоящей костью. Предварительно проведенное планирование и проведение 
«операции до операции» позволяет выбрать оптимальный вариант проведения оперативного 
лечения и значительно сократить время операции.  
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ЭФФЕКТ РАСШИРЕНИЯ КОСТНЫХ КАНАЛОВ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ПКС 

Красноперов С.Н., Головаха М.Л.  
Запорожский государственный медицинский университет.  

Запорожье. Украина 
 
Существуют различные виды осложнений после восстановления ПКС, одним из которых 

можно считать расширение костных каналов в послеоперационном периоде, которое может 
привести к таким проблемам, как замедленная интеграция трансплантата с костной тканью и 
развитие вторичной нестабильности, а также к удорожанию и двухэтапности ревизионной 
реконструкции ПКС. 

Наиболее часто используемые методы фиксации трансплантата в бедренной и 
большеберцовой костях включают в себя применение пуговичных подвесных фиксаторов, 
удаленных от места прикрепления передней крестообразной связки, и интерферентных винтов, 
которые фиксируют трансплантат непосредственно у его выхода из костного канала. Несмотря 
на то, что эта проблема на сегодняшний день не решена полностью, существует только лишь 
небольшое количество работ, в которых бы сравнивали влияние различных методов фиксации 
на эффект расширения костных каналов в послеоперационном периоде. 

Целью нашей работы было оценить расширение костных каналов после реконструкции 
ПКС на основании компьютерной томографии. 

Материалы и методы 
В исследование вошли 44 пациента: группа А (24 пациента) – техника «все внутри» с 

фиксацией трансплантата из сухожилия полусухожильной мышцы кортикальными 
пуговичными фиксаторами на бедренной и большеберцовой кости; группа В (20 пациентов) – 
фиксация трансплантата из сухожилия полусухожильной и нежной мышц интерферентными 
винтами в бедренной и большеберцовой кости (транспортальная техника). Протокол 
реабилитации был единым для пациентов двух групп. Средний срок КТ обследования составил 
10 месяцев (от 9 до 13 месяцев) с момента операции 

Клинические результаты оценивали одновременно с КТ обследованием. Результаты 
клинического обследования сравнивали у двух групп пациентов. 

Результаты 
В группе А среднее увеличение диаметра костного канала в бедренной кости на входе в 

канал составило +15% от исходной величины, а в средней части канала - +12%. В группе Б 
среднее увеличение диаметра на входе в канал составило +10%, а в средней части канала - +7%. 

Среднее значение увеличения диаметра канала в большеберцовой кости в группе А на 
входе в канал составило +19%, а в средней части канала - 15%. В группе Б среднее увеличение 
диаметра на входе в канал составило +15%, а в средней части канала - +11%. Согласно данным 
клинического обследования статистически достоверной разницы между двумя группами 
пациентов выявлено не было. 

Выводы 
В группе, где использовали кортикальные фиксаторы отмечено увеличение диаметра 

костного канала в бедренной кости на 15% на входе в канал и на 12% в средней его части, тогда 
как в большеберцовой кости – на 19% и 15% соответственно. В группе, где применяли 
интерферентные винты, отмечено увеличение костного канала в бедренной кости на 10% на 
входе в канал и на 7% в средней его части, а в большеберцовой кости – 15% и 11% 
соответственно. 

Несмотря на то, что в группе, где применяли кортикальные фиксаторы, расширение 
каналов оказалось большим, чем в группе, где применяли интерферентные винты, разница 
этого увеличения в двух группах оказалась не столь существенной – всего лишь 5% для 
бедренного канала, а для большеберцового итого меньше – 4%. 
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В результате исследования можно сделать вывод, что рентгенологические результаты 
расширения костных каналов не влияют на клинические субъективные и объективные 
результаты реконструкции ПКС. 

Таким образом, при применении кортикальных подвесных фиксаторов расширение 
костных каналов незначительно превосходит таковое при применении интерферентных винтов 
(от 5% до 4%), а результаты клинического обследование не отличаются в двух группах 
пациентов. 

Ключевые слова: реконструкция передней крестообразной связки, расширение костных 
каналов, компьютерная томография 
 

POLYMER MATERIALS USING TO PATIENTS WITH THE DIAPHYSIS DEFECT OF 
SHOULDER 

Krivenko S.N., Popov S.V. 
Donetsk National Medical University named after M. Gorky,  

Donetsk, Ukraine. 
 
ACTUALITY. Treatment of patients with the diaphysis defect of shoulder is the issue of the 

day, as this type of traumas is one of the most frequent reasons, that result in disability. Roads cases in 
2010 appeared by the reason of destruction a 280 thousand of persons. This type of damages is 
accompanied by deep disorders of the systems of homeostasis, weight of which exceeds adaptation 
possibilities of human organism, that stipulates the high level of lethality (49,6%)  and disability (29%) 
among victims. The study of conformities to the law of metabolic violations at the bones of extremities 
a victim with the diaphysis defect of shoulder is instrumental in the correct understanding of 
compensating mechanisms of organism, development of surgical and medicinal tactic of treatment of 
traumas of skeletal vehicle a victim with this kind, directed on warning of exhaustion of major tissue 
depots, providing of compensation of losses for the which most rapid convalescence of long bones of 
extremities a victim with the diaphysis defect of shoulder and prophylaxis of complications. Absence 
of unique conceptual positions in relation to the proper metabolic reaction of organism on a trauma, 
character of changes in the organism of victims, terms of renewal of exchange processes, influencing 
of different methods of operative treatment and terms of their implementation on renewal of metabolic 
equilibrium of organism of a victim in general, appeared by basis for conducting of this supervision. 
By the study of general metabolic reaction of organism it is set at the breaks, that she is characterized 
by two phases. At once after a trauma there is the catabolic reaction, which the redistribution and 
alteration of processes of exchange of matters with the considerable loss of whole row of organic and 
mineral matters due to disintegration of tissue albumens. The first phase lasts to two weeks. An 
anabolic phase comes to the end of the second week of post traumatic period, functional ability of liver 
and buds recommences, is multiplied concentration of albumens matters and electrolytes of  blood, 
composition of blood and plasma is normalized. The general catabolic reaction of organism on a 
trauma is instrumental in freeing of major chemical elements necessary for the regeneration. In an 
initial, catabolic phase, negative nitric balance with the loss of albumens in the form of albumens is set 
in an organism, with the selection through the buds of plenty of albumens nitric products. Such 
redistribution of albumens matters is the element of active part of organism, that begins gradually to 
prevail and conduces to compensation of the lost albumens at a trauma and, thus, to providing of 
valuable regeneration process. Low concentration of albumens of whey of blood is kept in continue 
two weeks after a trauma. The expressed catabolic reaction is related to alteration of exchange of 
matters, adaptation of organism to new terms by the redistribution of internal resources. 

MATERIALS AND METHODS. With the purpose of research of pathogenesis aspects of 
diaphysis defect of shoulder in the conditions of research institute of traumatology and orthopedics of 
the Donetsk state medical university  in the period of 2010-2016y. by us the conducted complex clinic-
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laboratory inspection 140 patients with defects of  shoulder diaphysis with polymer material using 
(oxide akril). We learned patients, who  was treated  the method offered by us with the use of internal 
and external osteosynthesis  closed breaks of shoulder segments. The state of metabolic processes in 
the organism of victims was explored in 1, 7, 14, 21 days after a trauma. Metabolic state of victims in 
the 1st day after a trauma was characterized by normal indexes to potassium, sodium, calcium in the 
whey of blood. Indexes of amount in the whey of blood of magnesium, to the chlorine and 
phosphorus at victim did not differ from indexes practically healthy persons. The features of 
albumens exchange in victims represented the active processes of catabolism of albumens, that 
appeared in the decline of concentration of general albumens and albumens in the increase of 
products of their exchange - urea and kreatining - in the whey of blood. The study of indexes 
of albumens exchange at the persons with the diaphysis defect of shoulder that in the sharp and 
early term of flow of traumatic illness the amount of general albumens in the whey of blood 
was reduced to 60,24 1,48 g/l (Р<0,05) in comparison with a norm (75,46 4,72 g/l). Thus, the 
indexes of albumens exchange patients with the diaphysis defect of shoulder have typical 
conformity to the law. Greater duration that considerable albumens in the researches got us 
depended on weight of trauma, more considerable disintegration of albumens in the places of a 
few breaks of segments, and also from more protracted term of catabolism reaction at this 
category of victims. Mathematical analyses of results of biochemical researches by the method 
of main components allowed to expose the underlying structure of biochemical processes of 
sharp period of diaphysis defect of shoulder and define its integral indexes. It is set that the 
first main component, that explains 54% of all composition of internal factors and certain by 
us, as «early phase changes of exchange processes at a trauma». For more clear presentation of 
pathogenesis basis of the explored phenomenon correlation communications of these 
biochemical indexes in victims in the sharp period of trauma and in the control are analyzed in 
a comparative aspect. For the analysis were taken only coefficient correlations. On 7th days 
after the trauma of loud speaker of exchange processes at extremities a victim with diaphysis 
defect of shoulder in comparison with first days was characterized by the decline of activity of 
transaminas and lizosomal enzymes, and increase of activity of amylases and alkaline 
fosphotases. It should be noted that without regard to the decline of the АSТ activity, АLТ, 
RNK-elements, DNK-elements and catepsin - D, the sizes of them exceeded the scopes of 
norm. The Ritis (АSТ/АLТ) Coefficient in victims made 0,7 (norm 1,3), that testified to 
dysfunctions of liver. The increase of activity of alkaline fosphotases in victims was 
conditioned inflammatory processes in bone and muscular fabrics. The promoted activity of 
amylases in the whey of blood is conditioned by the functional changes from the side of 
pancreas, as a result of what post traumatic diabetes developed in victims, what the promoted 
concentrations of glucose in the whey of blood specified on. The method of factor analysis sets 
a main component, that characterizes the internal factors of exchange processes on 7th days 
after a trauma and which is adopted by us «activity of processes of catabolism of albumens». 
On 14th days after the trauma of loud speaker of exchange processes in comparison with first 
days was characterized by the increase of concentration in the whey of blood of general 
albumen, albumens and decline of maintenance  -1 and  -2-globulines, urea, urinary acid and 
creatinin. These changes of albumens exchange characterized a tendency to the decline of 
activity of processes of catabolism of albumens. Main component of this period of traumatic 
illness, adopted by us straight correlated «activity of processes of synthesis of albumen» with 
albumens and bark - with the globulins of whey of blood. On 21st days after the trauma of 
change of exchange processes in comparison with first days was characterized on a background 
the subsequent increase of concentration of general albumen in the whey of blood by the 
decline alpha-1, alpha-2-globuline, urea and creatinin on the whole testified to normalization 
of albumens exchange in patients. In this period of inspection the normal indexes АSТ and 
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АLТ were registered in victims, sour phosphates, creatinkenasa and LDG, and also lizosomal 
enzymes. The high were the indexes of activity of amylase and alkaline phosphates only. 

CONCLUSIONS. Thus, it should be noted that beginning from the moment of damage, the 
diaphysis defect of shoulder a victim with the plural breaks have the difficult metabolic changes both 
in the site of fracture and in an organism on the whole on the type of protective reaction on 
unfavorable agents of external environment. The unfavorable reactive changes arising up in an 
organism are under the common regulative influencing of cortex. The general metabolic reaction 
removes all physiology processes of organism in reply to a trauma and contains the difficult complex 
of different metabolic changes of albumens, carbohydrate, mineral exchanges, and also enzymes 
system. This protective reaction of organism is characterized by two phases: catabolism and 
anabolism. There is alteration of exchange of matters in a catabolism phase: disintegration of tissue 
albumens, promoted excretions of nitric matters from an organism. The catabolism reaction mobilizes 
all necessary resources for future reparation processes. In 2-3 weeks after the break, in  anabolic phase, 
correlation of metabolic processes toward the biosynthesis of organic and mineral components for 
providing of accretion of break comes in an organism. For explanation of general metabolic reaction of 
organism at the diaphysis defect of shoulder with polymer material using have most informing indexes 
of the albumens, carbohydrate and enzymes state. 

 
 

ДІАГНОСТИЧНА ЧУТЛИВІСТЬ ЛАБОРАТОРНИХ МАРКЕРІВ  
У ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ ВЕЛИКИХ СУГЛОБІВ 

Леонтьєва Ф.С., Морозенко Д.В., Воронцова М.П. 
ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України» 

Харків. Україна  
 

Вступ. Розробка й впровадження у практику алгоритмів діагностики та лікування 
остеоартрозу великих суглобів має бути заснована не лише на клінічних, а й на біохімічних 
критеріях, які характеризують метаболічні порушення після ендопротезування. Лікування 
пацієнтів на пізніх стадіях остеоартрозу методом ендопротезування є досить актуальною і 
водночас складною проблемою сучасної ортопедії. Під час оперативного втручання та після 
нього в організмі пацієнтів розвиваються різноманітні метаболічні порушення, пов’язані із 
операційною травмою кісток та м’яких тканин, супутніми захворюваннями. У пацієнтів із 
остеоартрозом великих суглобів, що потребують ендопротезування, часто спостерігаються 
супутні захворювання, які ускладнюють перебіг післяопераційного періоду та погіршують 
кінцевий результат лікування. Для того, щоб своєчасно виявити можливість супутньої 
патології, необхідно використовувати ефективні та інформативні лабораторні тести, що 
відповідають вимогам доказової медицини. Цієї мети можна досягти шляхом використання 
оптимального комплексу біомаркерів запально-деструктивних порушень, обміну ліпідів, 
імунного статусу та гемостазу. Особливе значення має дослідження порушень ліпідного обміну 
у хворих на остеоартроз великих суглобів після ендопротезування. Всі ці метаболічні 
порушення недостатньо досліджені, проте можуть суттєво впливати на загальний соматичний 
стан пацієнтів. 

Мета роботи –  встановити найбільш діагностично чутливі показники, що можуть бути 
використані для прогнозування ускладнень післяопераційного періоду. 

Матеріали та методи. У клініці ортопедичної артрології і ендопротезування ДУ 
«Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України» було проведено 
обстеження 147 хворих на ІІІ та ІV стадіях остеоартрозу, яким виконувалося ендопротезування. 
Вік пацієнтів – від 40 до 87 років. Результати лабораторних досліджень було оброблено за 
допомогою формули А.М. Земского. Розрахунок діагностичної інформативності лабораторних 
тестів проводився за допомогою модифікованої формули А.М. Земського: ((А / В) – 1) × 100 %, 
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де А – лабораторний показник хворих на остеоартроз до ендопротезування, Б – лабораторний 
показник після ендопротезування. 

Результати досліджень. Найвища діагностична інформативність за остеоартроз великих 
суглобів після ендопротезування була у глікопротеїнів і складала 96,2 %, що свідчить про 
типовість цього показника для даної патології та робить його найбільш інформативним 
діагностичним маркером. Дуже високу інформативність мали такі показники, як 
хондроїтинсульфати (94,3 %), інтерлейкін-1 (92,1 %), гаптоглобін (91,3 %), С-реактивний білок 
(83,4 %), інтерлейкін-6 (83,2 %), активність γ-глутамілтрансферази (89,7 %) та кислої фосфатази 
(80,7 %). Така діагностична чутливість біохімічних маркерів (глікопротеїнів, 
хондроїтинсульфатів, С-реактивного білка, гаптоглобіну, кислої фосфатази) є патогенетично 
обґрунтованою, оскільки всі вони є показниками запально-деструктивних порушень в сполучній 
тканині хворих на ІІІ та ІV стадіях остеоартрозу кульшового і колінного суглобів. Висока 
діагностична чутливість запальних інтерлейкінів (ІЛ-1 та ІЛ-6) вказувала на імунні порушення, 
а високий показник чутливості у γ-глутамілтрансферази, очевидно, пов'язаний із розвитком 
важкої інтоксикації в організмі хворих, яка, можливо, була спричинена тривалим прийомом 
нестероїдних протизапальних препаратів для зменшення больового синдрому. 

Висновок. Визначені діагностичні критерії інформативності біохімічних та імунологічних 
показників дозволять розширити знання науковців та практикуючих ортопедів-травматологів з 
питань оцінки стану здоров’я хворих на остеоартроз при ендопротезуванні великих суглобів. 

 
 

ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ПОШКОДЖЕННЯ СУХОЖИЛЛЯ ВЕЛИКОГО ГРУДНОГО 
М'ЯЗА  

*Литвин Ю.П., **Литвин В.В. *Логвиненко В.В., 
*ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗУ" 

**КЗ "Міська клінічна лікарня № 16" ДОР"  
Дніпро. Україна 

 
Актуальність. Розрив великого грудного м'яза - травма, яка зустрічається відносно 

рідко і часто залишається нерозпізнаною, що в подальшому може призводити до слабкості і 
порушення рухливості верхньої кінцівки. Дана травма характерна в основному для чоловіків 
молодого віку (20-45 років), які активно займаються спортом чи важкою фізичною працею. 
Отже, отримавши таке пошкодження, хворі найчастіше неспроможні продовжувати повноцінно 
тренуватись або працювати. Часто лікарі первинної ланки недооцінюють тяжкість отриманої  
хворим травми та її наслідки, що веде до пізнього направлення хворого за спеціалізованою 
допомогою.  

Мета роботи. Продемонструвати можливості оперативного лікування хворих з 
пошкодженням сухожилля великого грудного м'яза та оцінити його результати. 

 Матеріали и методи. Під нашим спостереженням за період з 2012 по 2017р.  
знаходилось 5 хворих з травмою великого грудного м'яза (4 - чоловіка, 1- жінка). Вік хворих від 
26 до 43 років (середній вік 27.4років). Строк травми складав від 2 тижнів до 3 місяців. Всім 
пацієнтам проводились клінічне, рентгенологічне та ультрасонографічне дослідження (УСД), в 
трьох випадках виконувалась магнітно-резонансна томографія (МРТ). Троє хворих були 
оперовані, двоє - проліковані консервативно. Реабілітаційний період склав близько 6-8 тижнів.  

Результати та їх обговорення.  
При діагностиці в першу чергу слід спиратися на клінічну картину та дані УСД, яке 

можна використовувати як "скринінговий" метод верифікації повного пошкодження сухожилля 
та  його локалізацію. При відсутності  або сумнівних даних УСД за пошкодження сухожилля  
ми виконували МРТ.  Закордонні автори вказують, що МРТ дозволяє прийняти рішення в тих 
ситуаціях, коли треба визначити ступінь пошкодження при часткових розривах. Так завдяки 
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даним проведеної МРТ, в 2-х випадках було діагностовано часткове  пошкодження сухожилля 
грудного м'яза та в 1-му - повне пошкодження. При цьому, інтраопераційно у всіх оперованих 
пацієнтів виявлено повний розрив сухожилля грудного м'яза, що підтвердило данні променевих 
методів дослідження. Отже, правильно інтерпретовані дані променевих методів дослідження 
дозволяють відрізнити часткові розриви  від повних розривів, що, в кінцевому підсумку, 
впливає на тактику лікування. 

Хірургічне лікування полягає у відновленні цілісності як сухожилля, так і самого м'яза, 
та його наступному "поверненню" в область природного прикріплення м'яза - гребня великого 
горбика плечової кістки, розташованого назовні від сухожилля довгої головки біцепса. Для 
цього нами використовувався дельтовидно-пекторальний доступ, який забезпечує гарну 
візуалізацію зони фіксації сухожилля і можливість міолізу пучків великого грудного м'яза на 
достатній протяжності, а саму міорафію, тенорафію та реінсерцію сухожилля проводили з 
використанням анкерних фіксаторів. Така методика дозволяє відновити не тільки анатомічну 
цілісність м'яза, але біомеханіку його руху. Створення надійної фіксації сухожилля з 
мінімальною травматизацією як самого сухожилля, так і плечової кістки, дозволяє скороти 
термін іммобілізації кінцівки до 3х тижнів та раніше розпочати ранню дозовану функцію.  

Результати оперативного лікування у всіх 3х випадках нами розцінені як відмінні, так як 
пацієнтів біль не турбує взагалі, спостерігається повна амплітуда рухів, немає ніякого 
косметичного дефекта. При мануальній оцінці немає істотної (<10%) відмінності в силі 
приведення кінцівки  в порівнянні зі здоровою рукою і немає обмежень у фізичних вправах. 

На відміну від оперативного, консервативне лікування не може повністю відновити силу 
внутрішньої ротації і приведення, але за наявності часткового пошкодження, дозволяє отримати 
повну амплітуду безболісних рухів. За даними літератури, при консервативному лікуванні у 
всіх випадках повних розривів формується виражений косметичний дефект, що посилюється 
при напрузі мускулатури плечового пояса. В наших 2-х випадках при часткових пошкодженнях 
ми не спостерігали косметичного дефекту. Основна скарга хворих залишалась на зниження 
сили при приведенні кінцівки, яка могла супроводжуватись помірним болем при значному 
фізичному навантаженні. При мануальній оцінці відмінності в силі приведення кінцівки  в 
порівнянні зі здоровою рукою була помірною (<20%).  Такі результати ми розцінили як хороші. 

Висновки. Для підтвердження розриву сухожилля грудного м'яза, його ступеня і 
локалізації пошкодження доцільно використовувати додаткові променеві методи дослідження 
(УСД, МРТ). 

При повному пошкодженні сухожилля грудного м'яза показане хірургічне лікування, яке 
дозволяє уникнути вираженої атрофії і рубцевого переродження пошкодженого м'яза і його 
сухожилля, відновити повну амплітуду рухів та силу, усунути косметичний дефект.  

Консервативне лікування доцільно проводити тільки у випадках часткових, малих 
пошкоджень (менше 50% від товщини сухожилля), так як в цьому разі консервативні методи 
лікування за результативністю не поступаються оперативним. 
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К ВОПРОСУ УЧЕТА ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ЖЕСТКОСТИ 
МЕТАЛЛООСТЕОСИНТЕЗА ПЕРЕЛОМОВ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА 

ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ 
*Макаров В.Б., **Липовский В.И., ***Левадный Е.В.,**** Бойко И.В. 

*Государственное заведение «Специализированная многопрофильная больница № 1 МЗ 
Украины» 

 Днепр. Украина 
** Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара, г. Днепр, Украина 

*** Лодзинский технологический университет 
 Лодзь. Польша 

**** Государственное научное учреждение «Научно-практический центр профилактической и 
клинической медицины» Государственного управления делам. 

 Киев. Украина 
 
Введение. Открытая репозиция и внутренняя фиксация переломов проксимального 

отдела плечевой кости может быть неэффективной из-за остеопороза, поэтому проблема 
жесткости фиксации фрагментов проксимального отдела плечевой кости при помощи 
различных металлоконструкций остается актуальной темой. 

Цель работы – обосновать возможность изучения жесткости фиксации фрагментов 
кости экспериментальным путем, с учетом абсолютной погрешности исследуемого параметра 
за счет случайных ошибок по результатам одной диаграммы деформирования. 

Материал и методы. При изучении жесткости объекта на основании экспериментов 
необходимо определять значение отношения приращения нагрузки к абсолютному изменению 
размеров Сi=ΔРi/Δli. Пример типовой диаграммы деформирования для соединения перелома 
плечевой кости интрамедуллярным блокируемым остеосинтезом c помощью титанового 
реконструктивного канюлированного стержня диаметром 7 мм и блокируемых винтов 3,5 мм 
представлен на рисунке. Экспериментальная диаграмма деформирования получена при помощи 
испытательной машины модели 4485 фирмы Instron (High Wycombe, UK) и построена по 1250 
точкам измерений электро-механического датчика усилий и деформаций. Точечная выборка, 
исключающая грубые ошибки измерений, очищенного ряда данных позволяет сделать оценку 
жесткости системы фиксации перелома плечевой кости с заданной доверительной 
вероятностью по результатам одной диаграммы деформирования для выборки Сi. 

Обработку этих данных 
производят по стандартной методике: 

– определяют точечные оценки 
математического ожидания X, 
дисперсии Sx

2 и среднего 
квадратичного отклонения Sx 

жесткости; 
– анализируют ряд измерений 

для обнаружения грубых ошибок. Для 
определения грубых ошибок 
статистического ряда используется 
правило трех сигм. Разброс случайных 
величин от среднего значения не 
должен превышать: , = ±3  

– находят точечные оценки 
очищенного ряда данных и 
определяют интервальные оценки 

математического ожидания и дисперсии с помощью доверительной вероятности. Зная величину 
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доверительного интервала 2 , можно получить интервальную оценку математического 
ожидания: − < < + . Значение половины доверительного интервала вычисляется по 
заданной доверительной вероятности Д на основании соотношения Д= ( / ), где (t) 

функция Лапласа. Половина доверительного интервала равна: = · / N . Следует иметь в 
виду, что определяемый указанный образом доверительный интервал характеризует 
абсолютную погрешность оценки исследуемой величины за счет случайных ошибок. 

Результаты. Результаты расчета жесткости по представленной диаграмме 
деформирования определены для доверительной вероятности 99 и 95 %. Жесткость для 
вероятности 99 % равна 262,4±8,9 %, а для вероятности 95 % – 262,4±6,8 % (Н/мм). Предел 
допускаемой относительной погрешности измерения силы испытательной машины равен 0,5 %, 
а деформаций 0,13 мм в диапазоне деформаций до 13 мм. Поскольку приборная погрешность Δ 
по сравнению со случайной ошибкой измерений мала, то этой величиной Δ можно пренебречь 
при оценке жесткости. 

Выводы. Проведенный анализ жесткости фиксации фрагментов кости с 
металлоконструкцией в виде титанового стержня показал, что с заданной доверительной 
вероятностью можно учесть случайные ошибки измерений и по результатам одной диаграммы 
деформирования получить достоверные результаты для оценки жесткости системы. 

 
 

АЛМАЗОПОДОБНОЕ УГЛЕРОДНОЕ ПОКРЫТИЕ СФЕРИЧЕСКИХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ЭНДОПРОТЕЗОВ 

*Макаров В.Б., **Стрельницкий В.Е., **Васильев В.В.,*** Бойко И.В. 
* Государственное заведение «Специализированная многопрофильная больница № 1 МЗ 

Украины» 
Днепр. Украина 

** Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт» 
Харьков. Украина 

*** Государственное научное учреждение «Научно-практический центр 
профилактической и клинической медицины» Государственного управления делами. 

 Киев. Украина 
 
Введение. В настоящее время для уменьшения износа трущихся поверхностей в 

шарнирных узлах эндопротезов используют различные материалы. Одним из возможных путей 
решения этой актуальной проблемы является нанесение защитного алмазоподобного покрытия 
(АПП), обладающего высокой твёрдостью, химической инертностью, биосовместимостью и 
низким коэффициентом трения. 

Цель работы – разработать процесс нанесения на сферические металлические элементы 
эндопротезов алмазоподобные углеродные покрытия. 

Материал и методы. В Национальном научном центре «Харьковский физико-
технический институт» разработан опытный процесс высокопроизводительного нанесения 
алмазоподобных покрытий на сферические элементы эндопротезов, в частности, на 
металлические головки эндопротезов тазобедренных суставов (рисунок). 
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Рис.1. Металлические головки эндопротеза тазобедренного сустава, покрытые 

алмазоподобной углеродной пленкой. 
 
Скорость осаждения АПП на неподвижную подложку составляет 5-6 мкм/час при токе 

дуги 100 А на диаметре до 200 мм на расстоянии 150 мм. Для сравнения, скорость осаждения 
титанового покрытия на неподвижную подложку – 15 мкм/час при токе дуги 100 А на диаметре 
до 200 мм на расстоянии 150 мм. Источник плазмы запатентован в Украине, России, США, 
Южной Корее, Японии, Китае и в настоящее время проходит патентование в пяти странах 
Европы, включая Германию. 

Результаты. Разработанный процесс обеспечивает высокую степень равномерности 
толщины покрытия, которую контролируют на начальной стадии осаждения покрытия по 
равномерности цвета интерференционного отражения от осаждаемой пленки по всей 
сферической поверхности изделия. Одинаковый цвет осаждаемого покрытия свидетельствует о 
высокой степени равномерности толщины покрытия по всей его поверхности. Для осаждения 
АПП использован высокопроизводительный источник фильтрованной вакуумно-дуговой 
катодной плазмы прямолинейного типа, а также система управления плазменными потоками, 
обеспечивающая равномерность нанесения покрытия по всей сферической поверхности. 
Нанесенные АПП обладают высоким уровнем адгезии к материалу изделия и низким уровнем 
внутренних напряжений. Эффективность данного способа была проверена при нанесении АПП 
на уплотнительные кольца сухих газовых уплотнений для валов компрессоров высокого 
давления для перекачки газов под давлением ≥ 150 атм. 

Выводы. Разработанный процесс нанесения алмазоподобного углеродного покрытия на 
сферические металлические элементы эндопротезов позволяет значительно увеличить срок 
службы пары трения. Дальнейшие стендовые трибологические и биомеханические 
исследования помогут получить больше информации о «выживаемости» разработанного 
алмазоподобного углеродного покрытия. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ГІСТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ БІОСУМІСНОСТІ, 
ОСТЕОІНТЕГРАЦІЇ ТА БІОДЕГРАДАЦІЇ ПОЛІЛАКТИДУ 

INGEO™ BIOPOLYMER 4032D 
*Макаров В.Б., **Дєдух Н.В., ***Нікольченко О.А. 

* Державний заклад «Спеціалізована багатопрофільна лікарня № 1 МОЗ України». 
 Дніпро. Україна 

** Державна установа «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України». 
 Київ. Україна 

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

 Харків. Україна  
 

Вступ. Серед синтетичних матеріалів, призначених для медичного застосування, особливу 
увагу ортопедів-травматологів привертають полілактиди. Після імплантації в кістку вони не 
викликають імунної реакції, прості в стерилізації, виявляють різну кінетику біодеградації 
залежно від молекулярної маси і деградують до CO2 і H2O – природних продуктів метаболічних 
процесів. Матеріали на основі полілактидів постійно модифікують для поліпшення 
остеоінтеграції та механічних властивостей, створення матеріалів з керованою деградацією. 

Мета – вивчити іn vivo структурну перебудову кісткової тканини у щурів після 
імплантації синтетичного матеріалу на основі полілактиду Ingeo™ Biopolymer 4032D. 

Матеріал та методи. Експеримент виконано на 35 білих щурах. Тваринам у 
метадіафізарний дефект стегнової кістки імплантували дослідні зразки полілактиду розміром 
3×2 мм, що були фрагментами гвинтів, виготовлених за допомогою 3D-принтера. Полілактид 
Ingeo™ Biopolymer 4032D (NatureWorks LLC) являє собою полімеризовану суміш D- та L-форм 
лактиду. План експерименту був затверджений комітетом з біоетики при ДУ «Інститут 
патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України» (протокол № 158 від 
21.11.2016 р.). 

Регенерацію кістки оцінювали на основі гістологічних досліджень з використанням 
методу морфометрії для визначення індексу остеоінтеграції через 15 діб та 1, 3, 6, 9 місяців 
після імплантації дослідних зразків. 

Результати. Виявлено, що вже на 15 добу імплантат був оточений незрілою кістковою 
тканиною, визначено високий індекс остеоінтеграції (46,6±1,1). Активне формування кісткової 
тканини навколо імплантатів відбувалось до 3 місяців, на наступні терміни показник 
остеоінтеграції не змінювався, що може свідчити про завершення перебудови кістки. 
Імплантати щільно розташовувалися у створеному дефекті, були оточені новосформованою 
кістковою тканиною. Материнська кісткова тканина і кістковий мозок були без виражених 
деструктивних порушень. На ділянках полілактиду, прилеглого до кісткового мозку 
міжтрабекулярних просторів, клітини кісткового мозку розташовувалися безпосередньо на 
імплантаті. Не виявлено порушення клітинного складу або присутності осередків клітинного 
детриту. На всіх етапах дослідження не зафіксовано ознак запального процесу, що свідчить про 
відсутність токсичності біоматеріалу та його добру біосумісність. Не виявлено ні ознак 
локального остеопорозу навколо імплантата, ані деформації та руйнування полілактиду на 
кінцевий термін дослідження – 9 місяців. Низька швидкість резорбції дослідженого нами 
полілактиду, високий індекс остеоінтеграції (97 % на кінцевий термін дослідження), висока 
біосумісність дозволяють рекомендувати його для використання в якості фіксуючих пристроїв 
на тривалий період фіксації. 

Висновок: імплантат з полілактиду Ingeo™ Biopolymer 4032D характеризується високими 
остеокондуктивними та остеоінтегративними властивостями, низькою швидкістю резорбції, 
виявляє біосумісність з кістковою тканиною. 
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ПОМИЛКИ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ПРИ НАПРАВЛЕННІ 
ХВОРИХ ТА ІНВАЛІДІВ НА ТРАВМАТОЛОГІЧНУ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНУ 

ЕКСПЕРТНУ КОМІСІЮ (МСЕК) 
Машихіна І.В., Поляков Г.Л., Чемирисов В.В., Іпатов О.П., Гайдайчук А.С. 

КУ "Обласний центр МСЕ" ЗОР 
Запорожье.Украина 

 
Пункт 17 «Положення про медико-соціальну експертизу», затвердженого постановою КМ 

України від 03.12.2009 р. № 1317, та п.1.4 «Інструкції про встановлення груп інвалідності», 
затвердженої наказом МОЗ України від 05.09.2011 р. № 561, визначають, що «Медико-соціальна 
експертиза проводиться після повного медичного обстеження, проведення необхідних 
досліджень, оцінювання соціальних потреб особи з інвалідністю, визначення клініко-
функціонального діагнозу, професійного, трудового прогнозу, одержання результатів відповідного 
лікування, реабілітації за наявності даних, що підтверджують стійке порушення функцій 
організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які 
спричиняють обмеження життєдіяльності». Також пункт 4 визначає порядок направлення на 
МСЕК:  «Лікарсько-консультативна комісія (ЛКК) лікувального профілактичного закладу охорони 
здоров’я направляє осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, на огляд МСЕК за 
формою, затвердженою МОЗ України (форма 088/о – Направлення на МСЕК). МСЕК приймає 
документи осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, за наявності у них стійкого 
чи необоротного характеру захворювання, а також у разі безперервної тимчасової 
непрацездатності не пізніше ніж через чотири місяці з дня її настання чи у зв'язку з одним і 
тим самим захворюванням протягом п'яти місяців з перервою за останніх 12 місяців, а у разі 
захворювання на туберкульоз – протягом 10 місяців з дня настання непрацездатності». 

Мета дослідження. Визначити помилки лікувально-профілактичних закладів при 
направленні хворих та інвалідів на травмМСЕК (далі – МСЕК), сформулювати основні 
проблеми при їх направленні. 

Матеріали та методи. Інформаційною базою дослідження були дані «Направлень на 
МСЕК» за формою 088/о, а також актів огляду хворих, спрямованих на МСЕК. 

Основними проблемами, які слід вирішувати на рівні медичної організації при 
направленні хворих на МСЕК, можна вважати такі: 

1. Визначення показань для обгрунтованого направлення хворих на МСЕК. 
2. Розробка і реалізація раціонального експертно-реабілітаційного маршруту пацієнтів, в 

тому числі визначення обсягу обстеження, необхідного і достатнього для визначення ступеня 
вираженості функціональних порушень і обмежень життєдіяльності. 

3. Якісне оформлення «Направлення на МСЕК». 
Проблема необґрунтованого направлення громадян на МСЕК в останні роки стає все 

більш актуальною. 
Аналіз помилок ЛКК ведеться з метою: 
забезпечення максимальної об’єктивності при винесенні експертних вирішень; 
досягнення виконання юридичних вимог до заповнення медичної документації; 
досягнення своєчасності оглядів на МСЕК та зменшення кількості необґрунтованих 

направлень;  
 профілактики скарг та письмових звернень. 
Результати аналізу помилок ЛПЗ при направленні хворих та інвалідів на МСЕК, дозволили 

визначити основні причини необґрунтованого направлення на МСЕК,а саме: 
Направлення хворих на МСЕК до настання стійких функціональних порушень. У той же 

час продовження лікування в рамках тимчасової непрацездатності при правильно складеному 
клініко-трудовому прогнозі сприяє профілактиці інвалідності або зменшення її тяжкості. 
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Дефекти у формулюванні діагнозу: не відповідає МКХ-10; не містить ступеню 
функціональних порушень органів та систем організму; відсутні супутні діагнози.  

Вищезазначені помилки цілком та повністю допущені внаслідок службової недбалості або 
ж низької кваліфікації саме голови ЛКК та в другу чергу – її членів. 

До іншої групи дефектів роботи ЛКК відносяться помилки в оцінці ступеня зниження 
життєдіяльності, викликаної порушеннями здоров’я. 

Невідповідність стану хворого (гіперболізація або применшення): невірна оцінка ступеня 
вираженості медико-соціальних наслідків хвороби, травми або дефекту, коли на МСЕК 
направляються хворі з незначними функціональними порушеннями, а в деяких випадках і без 
функціональних порушень; або коли при направленні на МСЕК ступінь вираженості 
функціональних порушень завищена: незначні порушення оцінені як помірні або виражені. 
Почасти це можна пояснити відсутністю єдиних підходів до оцінки функціональних порушень і 
обмежень життєдіяльності фахівцями МСЕК і лікарями ЛПЗ. Обидва випадки є небажаними, бо 
з одного боку, порушають права хворих, які отримують не відповідний законодавству обсяг 
соціальних пільг; з другого боку, можуть вести за собою адміністративну чи кримінальну 
відповідальність за навмисне нанесення матеріальної шкоди органам, які відповідають за 
соціальну допомогу. Відрізнити добросовісну діагностичну помилку від дій, які направлені на 
свідомий обман соціальних структур (зокрема надання медичної документації, яка невірно 
віддзеркалює дані про стан пацієнта),  досить важко.  

Відсутність необхідних допоміжних обстежень, які характеризують стан здоров’я та 
ступінь функціональних порушень хворого. Сьогодні, після широкого впровадження у практику 
нових (інтроскопічних, ендоскопічних, лабораторних та ін.) методів дослідження, діагностика 
захворювань та їх ускладнень значно спростилася, але висока вартість самих досліджень та 
витратних матеріалів (як правило, імпортних) роблять їх практично недоступними для 
абсолютної більшості інвалідів. Внаслідок цього треба проводити обстеження осіб, які 
направляються на МСЕК тільки у обсязі, які підтверджують діагноз, а документація 
недообстежених хворих повинна повертатися до ЛКК ще на стадії подачі документів на МСЕК. 

Відсутність необхідних оглядів суміжних спеціалістів. Суттєвим дефектом є відсутність 
записів суміжних спеціалістів при наявності супутньої патології та відсутність записів вузьких 
спеціалістів з патології, яка призводить до інвалідності. 

Неякісне заповнення (відсутність) планів реабілітаційних заходів. Зокрема, не вказані групи 
медичних препаратів для лікування, не включені заходи по забезпеченню засобами пересування та 
ортопедичними виробами, не зазначена потреба в оперативних методах лікування, у т.ч.. 
відновного. Зрозуміло, що сьогодні плани реабілітаційних заходів мають характер побажань за 
відсутності фінансування, проте їх наявність та повнота є невід’ємною частиною комплексної 
реабілітації інваліда.  

Відсутність нагляду та лікування у міжкомісійному періоді. 
Неінформативність виписок з амбулаторних карток, що утруднює роботу МСЕК. Часто 

виписка не завірена штампами, печаткою лікарні, власною печаткою лікаря. Найбільш суттєвим 
дефектом є відсутність динаміки перебігу захворювання. Фактично дефекти діагнозу 
обумовлені дефектами ведення амбулаторної карти та виписки з неї. 

Необгрунтоване направлення хворих на МСЕК. Хоча ЛКК не має права відмовити 
громадянину від направлення на МСЕК, проте це можна розцінювати як небажання 
конфліктувати з хворим та перекладення відповідальності за відмову визнати пацієнта 
інвалідом на МСЕК. 

Несвоєчасне направлення інвалідів на переогляд є також суттєвим дефектом роботи ЛКК у 
цілому, неякісним проведенням диспансеризації й виконанням індивідуальної програми 
реабілітації (ІПР) зокрема. 

Необґрунтоване перевищення термінів перебування на листку непрацездатності без 
огляду МСЕК (без поважних причин) є дією, яка наносить матеріальну шкоду Фонду страхування 
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від тимчасової непрацездатності та повинна бути відшкодована за рахунок лікаря, який лікує, та 
голови ЛКК у адміністративному чи судовому порядку. 

Існуючі проблеми в проведенні МСЕ нерідко пов’язані з неякісним оформленням 
«Направлення на МСЕК» за формою 088/о, відсутністю в них даних, необхідних для прийняття 
експертного рішення. Повнота, об’єктивність і достовірність даних при оформленні цього 
документа є одним з найважливіших умов своєчасного і обґрунтованого рішення МСЕК. При 
неякісному оформленні медичних документів неминучі труднощі та навіть помилки при оцінці 
наявних обмежень життєдіяльності та винесенні експертного рішення. Дефекти оформлення 
медичної документації при направленні хворих на МСЕК істотно ускладнюють роботу лікарів-
експертів, часто призводять до необхідності направлення хворих та інвалідів на дообстеження, 
затягування термінів експертизи і конфліктних ситуацій. 

В результаті аналізу якості оформлення «Направлення на МСЕК» виявлено, що найбільш 
частими дефектами є: 

– короткий, малоінформативний анамнез; 
– малоінформативний опис об’єктивного статусу; 
– недотримання стандартів обстеження; 
– помилки при формулюванні основного і супутнього діагнозів; 
– помилки при визначенні прогнозу: клінічного і трудового; 
– помилки при формулюванні мети направлення на МСЕК; 
– неякісне заповнення або відсутність рекомендації з медичної реабілітації; 
– наявність висновків фахівців ЛПЗ з питань, що не відносяться до їх компетенції 

(наприклад, рекомендації щодо встановлення конкретної групи інвалідності). 
Помилки і дефекти оформлення форми 088/о багато в чому обумовлені відсутністю чіткої 

регламентації надання експертних послуг лікарями ЛПЗ. Відсутні нормативи лікарського 
навантаження для участі фахівців в роботі ЛКК при обговоренні експертних випадків; 
відвідування пацієнтів з метою оформлення «Направлення на МСЕК» часто займають набагато 
більше часу, ніж відвідування з діагностичною або лікувальною метою, однак окремо не 
враховуються і не оплачуються і т.д. При заповненні "Направлення на МСЕК» у хворих 
виникає фактична необхідність оплати консультаційних оглядів лікарів-фахівців, додаткових 
обстежень (лабораторних, рентгенологічних, ендоскопічних, ультразвукових, функціональних 
та ін.). Цим частково можна пояснити низький рівень або взагалі відсутність мотивації лікарів 
до якісного вирішення медико-соціальних проблем своїх пацієнтів, зокрема, при направленні їх 
на МСЕК. 

Таким чином, результати проведеного дослідження свідчать про необхідність 
вдосконалення експертної роботи ЛПЗ по направленню хворих на МСЕК. Вважаємо доцільним 
продовження співпраці ЛКК та МСЕК для подальшого зниження дефектів документації, що 
направляється на МСЕК, шляхом: 

– посилення контролю головами ЛКК за якістю заповнення документації, яка 
направляється на МСЕК та відповідності її чинному законодавству; 

– продовження аналізу помилок ЛКК головами обласних та міжрай МСЕК; 
– проведення постійного розбору дефектів та помилок ЛКК при направленні хворих та 

інвалідів на МСЕК;  
– систематичного проведення семінарських занять головами ЛКК з питань експертизи; 
– своєчасного інформування головних лікарів ЛПЗ про наявність дефектів у роботі ЛКК. 
Висновки. 
В даний час представляються доцільними такі шляхи вирішення проблем при направленні 

хворих на МСЕК: 
1. Оптимізація взаємодії фахівців МСЕК з лікарями ЛКК (попередні консультації; 

представлення хворих на МСЕК головами ЛКК, як прописано в законодавстві). 
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2. Систематичне проведення поглибленого аналізу причин необґрунтованого направлення 
хворих на МСЕК, обговорення результатів дослідження з фахівцями медичних організацій, а 
також з органами управління охороною здоров’я регіону на спільних конференціях, семінарах і 
т.п. 

3. Підвищення рівня знань лікарів, фахівців ЛПЗ з питань МСЕ та реабілітації. 
4. Забезпечення єдиних підходів до оцінки ступеня вираженості функціональних порушень і 

обмежень життєдіяльності фахівцями МСЕК і лікарями ЛПЗ. 
 
 

ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ ВІДКРИТИХ ВНУТРІШНЬОСУГЛОБОВИХ 
ПЕРЕЛОМІВ ДИСТАЛЬНОГО ЕПІМЕТАФІЗА ПЛЕЧА 

Міренков К.В., Лежнюк А.С. 
Запорізький державний медичний університет 

 Запоріжжя. Україна 
 
Вступ. Лікування внутрішньосуглобових переломів дистальної ділянки плеча потребують 

складного хірургічного втручання, яке часто завершується незадовільно у вигляді стійких 
порушень функції (контрактура, анкілоз) ліктьового суглоба і може призвести до інвалідності. 
За умов відкритого перелому лікування ще більше ускладнюється, а результати його 
погіршуються. 

Мета. Обгрунтування оптимальної тактики лікування відкритих складних 
внутрішньосуглобових переломів дистальної ділянки плеча (ВПДДП) шляхом аналізу 
віддалених результатів. 

Матеріал і методи. Вивчено результати лікування 28 пацієнтів з відкритими 
черезвиростковими переломами плечової кістки. Відповідно до класифікації АО/ASІF, 
переломи типу 13А спостерігали у 2, типу 13В - у 7, а 13С - у 19 випадках. Урґентні втручання 
складалися з ПХО рани і превентивного остеосинтезу модульним стрижневим апаратом. ПХО 
включала ревізію, гемостаз, рясне промивання рани, видалення нежиттєздатних тканин і 
чужорідних тіл. У 5 випадках (тип ІО3) ПХО завершували постановою промивної системи на 2 
доби. Антибактеріальна терапія проводилася шляхом внутрішньовенних введень 
цефалоспоринів 2-3 генерації та орнідазолу. Первинний остеосинтез гвинтами виконали 2 
пацієнтам (тип А1-2 і В1-2). Зміна методу, здійснена 26 хворим (тип В і С), після первинного 
загоєння рани (у середньому на 12 добу), складалася з відкритої репозиції і стабільного 
накісткового остеосинтезу LCP-пластинами. При переломах типу 21С використовували 
трансолекранонний доступ. У післяопераційному періоді зовнішню іммобілізацію не 
застосовували, активно займаючись відновленням функції ліктьового суглоба, поєднано з 
фізіотерапевтичним лікуванням. 

Результати та їх обговорення. Ургентне накладення АЗФ, завдяки стабілізації перелому, 
забезпечивало спокій ділянці пошкодження, сприяючи успішному загоєнню ран. У 19 хворих 
рани загоїлися первинно, у 3 спостерігалося поверхневе запалення, у 4 - крайовий некроз. 
Гнійне ускладнення виникло в одному випадку. Застосовували ревізію рани та її вакуумування. 
В усіх випадках досягли зрощення переломів і відновлення функції пошкодженої кінцівки. У 5 
хворих з переломами типу 13С, після заглибного остеосинтезу пластинами, спостерігалася 
клініка нейропатії ліктьового нерва. Одному пацієнту здійснено ревізію і невроліз, а у решти 
застосовано консервативне лікування, яке призвело до відновлення. Віддалені результати (за 
шкалою клініки Мейо) оцінені як позитивні у 86%.  

Висновки. Застосування у пацієнтів з відкритими внутрішньосуглобовими переломами 
дистального відділу плеча превентивного зовнішнього остеосинтезу у поєднанні з ПХО рани і 
подальша зміна методу на стабільний остеосинтез LCP-пластинами з раннім відновленням 
рухів у ліктьовому суглобі дозволило попередити розвиток інфекційних ускладнень, підвищити 
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якість життя пацієнтів, поліпшити функціональні результати лікування і скоротити термін 
непрацездатності. 

 
ОПТИМІЗАЦІЯ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ПАТОЛОГІЄЮ КУЛЬШОВИХ 

ТА КОЛІННИХ 
 СУГЛОБІВ У ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ. 

Наср Аль Калі 
Львівський державний університет фізичної культури. 

Львів. Україна. 
 

Вступ. Фізична реабілітація хворих з патологією суглобів нижніх кінцівок, зокрема 
кульшових (КС) та колінних  (КолС) суглобів, є актуальною проблемою у нашій країні, адже 
травми та захворювання кістково-м’язової системи належать до найбільш частої патології.  В 
структурі первинної інвалідності наслідки травм і ортопедичних захворювань вже протягом 
декількох десятиріч стійко займають третє місце після серцево-судинних та онкологічних. 

Маємо зауважити¸ що процес відновного лікування хворих з патологією КС та КолС 
постійно удосконалюється. Зокрема, широко використовуються технології фізичного впливу на 
навколосуглобові м'язи та параартикулярні тканини: ізометрична гімнастика, традиційний масаж 
та міофасціальний масаж, ЛФК  та особливі види гімнастики (наприклад, стретчинг - походить 
від англійського слова «stretching» - «розтягування», особливий вид аеробіки, спрямований 
головним чином на розтягуваня м'язів тіла, розвиток гнучкості і еластичності), методики 
фізіотерапевтичного лікування (наприклад - СВЧ-терапія, ДЕНС-терапія тощо), способи впливу 
на тканини суглоба природних чинників (бальнео- та грязелікування), механотерапія за 
допомогою апаратів для пасивної та активної розробки рухів у КС, а також поєднання різних 
методик і технологій. Однак, загальні підходи до реабілітаційного лікування залишаються 
незмінними та полягають у виконанні таких принципів: комплексність, етапність, індивідуальний 
підхід, своєчасне використання фізичних чинників, правильний їх вибір, спадкоємність у лікуванні, 
вибір дозувань, адекватних віку і загальному стану організму. 

Мета: представити оптимізовану методику фізичної реабілітації хворих з патологією 
кульшових та колінних суглобів у післяопераційному періоді із застосуванням методу 
безперервного пасивного руху в суглобах за допомогою вітчизняних апаратів та оцінити її 
ефективність.  

Матеріал та методи. Проведено порівняльний аналіз результатів реабілітації 2 
клінічних груп пацієнтів, які були ідентичні за статтю, віком, типом патології та видом 
хірургічних втручань. Це були 102 чоловіки та 77 жінок, віком від 18 до 60 років з патологією 
КС та КолС, які перебували на стаціонарному лікуванні за період з 2009 до 2017 рр. У 1-у, 
контрольну групу, включені 82 хворих, а в 2-у, основну групу - 97 хворих. Критеріями відбору 
до досліджуваних груп було таке: хворі із патологією КС та КолС, яким були виконані такі 
хірургічні втручання – ендопротезування КС та артроскопія КолС, які потребували 
застосування методів фізичної реабілітації у найближчому післяопераційному періоді. У 
післяопераційному періоді хворі 1-ї групи отримували стандартне реабілітаційне лікування, а 
хворим 2-ї групи, окрім стандартних реабілітаційних заходів, виконували пасивну розробку 
рухів у прооперованих суглобах за допомогою вітчизняних пристроїв для автоматичної 
розробки рухів (ПАРР), які розроблені нами спільно з ООО «Сваркон». 

Пацієнтів обстежували згідно загальноприйнятих методик перед хірургічним лікуванням, 
на 9-10 день після початку реабілітаційного лікування та через 3 місяці після хірургічного 
втручання (анкетування хворих за візуальною аналоговою шкалою болю, вимірювання об'єму 
рухів, допплерографія та реовазографія судин, електроміографія м'язів уражених кінцівок) та 
складали спеціальну анкету, де відзначали індивідуальні анатомо-функціональні особливості 



 
66 

 

КС. На підставі одержаних даних розроблявся індивідуальний план реабілітаційних заходів і 
оцінка стану кожного хворого. Усім клінічним та спеціальним методам досліджень проводилося 
градуювання отриманих даних та надавалася певна оцінка в балах.  

Результати. Пацієнтам основної групи проводили механотерапію методом безперервних 
постійних пасивних рухів одночасно із електростимуляцію 4-голового м'яза та застосовували 
розроблену програму фізичної реабілітації хворих з патологією КС і КолС, яка складається із 
декількох етапів, містить методичні вказівки, принципи та особливості проведення 
реабілітаційного обстеження, критерії оцінювання їх ефективності, базується на комплексному 
застосуванні широкого спектру реабілітаційних засобів з диференційованим індивідуальним 
підходом в залежності від особливостей патології КС і КолС та перебігу післяопераційного 
періоду у кожного конкретного хворого.  

Розробку рухів за допомогою ПАРР проводили за такою методикою: на 2-й день після 
оперативного втручання (і 1-й день реабілітаційного лікування) виконували обстеження і 
приймали рішення про можливість початку розробки рухів у суглобах – 3 рази по 5-10 хвилин 
при мінімальній швидкості розробки рухів і куті згинання–розгинання у суглобі від 5 до 15°; 2-
й день реабілітації – 3-4 рази по  15-20 хвилин при мінімальній швидкості і об'ємі рухів у КС від 
10 до 25°; 3-й день – 3-4 рази по 40-50 хвилин при мінімальній швидкості і об'ємі рухів у 
суглобі від 25 до 45°; в наступні дні збільшували кратність (до 6-7 раз на добу) та швидкість 
розробки і тривалість (до 2-х годин за один сеанс), а об'єм рухів доводили до 70-90° (залежно 
від особливостей основного захворювання та інтенсивності больового синдрому). 

Проведена ретроспективна оцінка клінічних даних (об'єм рухів у суглобах, ступінь 
больового синдрому) та показників інструментальних методів досліджень (електроміографія, 
допплерографія та реовазографія) показала позитивний вплив методу безперервного пасивного 
руху в суглобах на процес відновлення об'єму рухів як у кульшових, так і у колінних суглобах в 
основній групі у порівнянні із контрольною. 

Висновки:  
1. Оцінка результатів клінічних даних та інструментальних методів досліджень 2 груп 

показує, що метод безперервного пасивного руху з використанням вітчизняних пристроїв для 
автоматичної розробки рухів у комплексній фізичній реабілітації хворих з патологією 
кульшових та колінних суглобів, достовірно призводить до скорочення термінів реабілітації, 
збільшення об'єму рухів у середньому на 7% у найближчий післяопераційний період (до 3-х 
тижнів після операції), у порівнянні з контрольною групою, при значному зменшенні больового 
синдрому (за шкалою ВАШ зменшення ступеня болю складає в середньому 14% на користь 
основної групи).  

2. Доведена доцільність та висока ефективність використання розроблених вітчизняних 
пристроїв для автоматичної розробки рухів у суглобах при комплексному відновному лікуванні 
хворих з патологією КС та КолС. Зазначені пристрої значно покращують якість життя пацієнтів 
у перші 3 тижні післяопераційного періоду, що дозволяє рекомендувати їх для широкого 
впровадження у клінічне використання на етапах фізичної реабілітації у реабілітаційних 
центрах та ортопедо-травматологічних відділеннях.  

 
 

ІМУНОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ У ХВОРИХ НА ПІГМЕНТНИЙ 
ВІЛЛОНОДУЛЯРНИЙ СИНОВІТ КОЛІННОГО СУГЛОБА. 
Панченко Л.М., Костогриз Ю.О., Соколовська О.Р., Салманова К.М. 

ДУ “Інститут травматології та ортопедії НАМН України” 
Київ. Україна 

 
Вступ. Пігментний віллонодулярний синовіт (ПВНС) – ексудативно-проліферативне, 

псевдопухлинне, диспластичне ураження синовіальних оболонок суглобів, слизових сумок та 
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сухожилкових піхв. Діагностика ПВНС є складною із-за схожості клініко-рентгенологічних та 
лабораторних проявів з такими захворюваннями, як гемангіома і ангіоматоз синовіальної 
оболонки, синовіальна саркома, остеоартроз, хронічний синовіт тощо.  

Повільний розвиток пігментного віллонодулярного синовіту, протиріччя уявлень щодо 
природи його походження, висока схильність процесу до рецидивування після оперативного 
лікування змушує вивчати різні аспекти реактивності організму у таких хворих. В патогенезі 
хронічних патологічних процесів сполучної тканини (В.В. Серов, 1973; E. Thonar, 1972), у 
синовіальній оболонці зокрема (Т.Н. Копьева, 1980) була показана участь реакції підвищеної 
чутливості сповільненого типу (РПЧСТ). Повільно прогресуючий характер перебігу 
пігментного віллонодулярного синовіту, переважаючий вміст лімфоцитів та гістіоцитів 
(макрофагів) в суглобовій рідині у пацієнтів, а також літературні дані давали привід говорити 
про участь ПЧСТ в патогенезі даного захворювання. Зважаючи на це, були проведені 
дослідження реакції підвищеної чутливості сповільненого типу in vivo та in vitro при 
пігментному віллонодулярному синовіті. Також досліджувався вміст у крові та пунктаті 
суглоба Т- та В-лімфоцитів (Родіонова С.С., 1981). 

Ґрунтуючись на проведених вищезгаданих дослідженнях, Родіонова С.С. та співавтори 
вважали, що робити певні конкретні висновки щодо оцінки результатів дослідження досить 
тяжко, так як ніяких загальних закономірностей виявлено не було. Проте, з отриманих авторами 
даних було видно те, що як у синовіальній рідині, так і в синовіальній оболонці хворих на 
пігментний віллонодулярний синовіт колінного суглоба відзначався досить високий відсоток Т-
лімфоцитів, що брали участь, як відомо, в РПЧСТ. 

Таким чином, отримані Родіоновою та співавторами дані свідчать про те, що у деяких 
пацієнтів з ПВНС колінного суглоба розвивається реакція ПЧСТ (Родіонова С.С., 1981). 

Такі процеси вказують на необхідність подальшого вивчення імунологічних процесів, так 
як вони можуть впливати на розвиток патологічних змін у суглобі, що відбуваються під дією 
даного захворювання.  

Мета. Вивчити та проаналізувати імунологічні показники у хворих на пігментний 
віллонодулярний синовіт колінного суглоба.  

Матеріали та методи. Нами обстежено та прооперовано 48 пацієнтів, які лікувались у 
2011�2018 роках у відділенні захворювань суглобів у дорослих ДУ «ІТО НАМН України». 
Діагноз пігментний віллонодулярнмй синовіт колінного суглоба патологогістологічно 
верифікований. Дана нозологія зустрічається у двох формах: дифузна і локальна. Під нашим 
спостереженням було 28 пацієнів з дифузною формою та 20 - з локальною. Більшість з них – це 
особи молодого віку, переважно жіночої статі, середній вік яких склав ± 30 років, тривалість 
захворювання від 3 до 10 років. На доопераційному етапі всі пацієнти лікувалися 
консервативно за місцем проживання, деякі з них також лікувались оперативно як у нашому 
відділенні, так і в інших лікувальних закладах. Пацієнти обох груп були обстежені клінічно, 
лабораторно та інструментально до операції, через тиждень після операції, через 1, 6 та 12 
місяців після операції. Імунологічні обстеження було виконані 15 хворим на ПВНС колінного 
суглоба (група 1) і 11 пацієнтам з ушкодженням менісків та передніх схрещених зв’язок (група 
2).  Вивчали показники гуморального імунітету – концентрації імуноглобулінів (Ig) класів A, M, 
G за Манчіні (Manchini G. et al., 1965) та рівні циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) за 
преципітацією поліетиленгліколем (Haskova et al., 1978) у сироватці крові та синовіальній 
рідині.  

Результати. Як показали проведені дослідження, рівні циркулюючих імунних комплексів 
у сироватці крові хворих обох груп вірогідно не відрізнялися між собою. Статистично 
достовірної різниці в кількості імуноглобулінів основних класів A, G, M у сироватці пацієнтів 
обох груп  також не виявлено. Середні параметри показників гуморального імунітету (рівень 
ЦІК та концентрації основних класів Ig А,М, G) в синовіальній рідині пацієнтів обох груп мали 
незначні відмінності. Слід зауважити, що у 3 пацієнтів 1-ї групи рівні ЦІК перевищували в 
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1,7�2,2 рази середні статистичні показники. При ретельному аналізі історій хвороб з’ясувалось, 
що у даних пацієнтів був досить агресивний перебіг ПВНС з рецидивуванням. Ці дані 
використані нами для оцінки ймовірності виникнення у таких пацієнтів рецидиву після 
оперативного лікування порівняно з іншими пацієнтами 1 групи. 

Висновки. Результати порівняння показників гуморального імунітету свідчать про 
відсутність у більшості випадків статистично вірогідної різниці рівнів ЦІК у сироватці крові й 
синовіальній рідині хворих на пігментний віллонодулярний синовіт колінного суглоба щодо 
пацієнтів з наслідками отриманої травми (ушкодження менісків, схрещених зв’язок тощо). 
Суттєвих відмінностей у кількості Ig класів A, M, G в обох досліджуваних біологічних рідинах 
не виявлено. Слід продовжити дослідження імунологічних показників крові та синовіальної 
рідини із залученням інших інформативних показників, таких як VEGF-ендотеліальний фактор 
росту судин та цитокінів про- та протизапального профілю, що в подальшому дозволить 
охарактеризувати особливості  імунного статусу хворих на ПВНС з метою покращення 
доопераційного планування та післяопераційного лікування пацієнтів із можливістю 
прогнозування імовірності виникнення/невиникнення рецидиву в майбутньому.  

 
 

РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ ЗІ СПАСТИЧНИМИ ПАРАЛІЧАМИ 
ТА ПАТОЛОГІЄЮ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА ЗА ДОПОМОГОЮ 

ВІДВІДНИХ ОРТЕЗІВ 
Петров В.Г., Шевченко С.Д., Логвін Г.Б., Баєв П.О., Пивоваров В.В. 

Український науково-дослідний інститут протезування, 
протезобудування та відновлення працездатності 

 Харків. Україна 
 

Вступ 
Нестабільність кульшового суглоба у дітей з ДЦП зустрічається від 2,6 до 68 % і 

пояснюється неоднаковим підходом до оцінки стану суглоба, а також різними поглядами на 
характер і причини змін у ньому. Вивих-підвивих голівки стегнової кістки є крайнім ступенем 
нестабільності кульшового суглоба у хворих з ДЦП, формується на фоні м'язового дисбалансу і 
приводить до значних порушень рухових можливостей і зниження реабілітаційного потенціалу 
дитини. Значну роль у цьому процесі грає неможливість або вкрай повільне придбання навичок 
самостійного вертикального положення та пересування хворої дитини. 

При ранньому обстеженні дітей з ДЦП частіше виявляються підвивихи, а не вивихи в 
кульшових суглобах. Для інтенсифікації росту, розробки та послаблення скорочених м'язів, що 
забезпечують рухи в суглобі, проводяться як консервативні, так і оперативні методи лікування, 
в тому числі забезпечення відвідними ортезами на кульшовий суглоб, які дозволяють 
утримувати стегно в заданому положенні. Це забезпечує збереження принципів лікування 
дисплазії кульшового суглоба. 

Основна дія відвідного ортеза полягає в тому, що він протидіє гіпертонусу та зменшує 
його у привідних м'язах стегна, забезпечує стабільність компонентів кульшового суглоба в 
коригованому положенні, нормалізує розподіл тиску між голівкою стегнової кістки та 
ацетабулярною западиною і зменшує імовірність дислокації стегна.  

Мета 
Розширення можливостей профілактичних заходів та підвищення ефективності лікування 

дітей з даною патологією з використанням технічних засобів реабілітації, а саме відвідного 
ортеза на кульшовий суглоб. 

 
 
 



 
69 

 

Матеріал та методи 
В клініці інституту відвідними ортезами на кульшовий суглоб було забезпечено 48 дітей, 

які мали різні форми ДЦП. Рекомендувався режим користування ортезом 6-8 годин на добу. 
Проводились клінічні, рентгенологічні дослідження.  

Результати 
Для оцінки функціонального стану суглоба досліджували об’єм рухів та аналізували такі 

рентгенологічні показники: індекс міграції ГСК Reimers (ІМ), ацетабулярний індекс (АІ). 
Оцінку величини ІМ проводили відповідно до прийнятої градації: норма до 15 %, група ризику 
– 15-33 %, підвивих стегна – 33-80 %, вивих стегна – понад 80 %.  

Проведені клінічні дослідження показали, що вивихи або підвивихи в кульшових суглобах 
спостерігались у 30 % дітей з ДЦП. 

Отримані клінічні, рентгенологічні дані, визначені показники великих моторних функцій 
у дітей зі спастичними парезами до забезпечення шарнірним відвідним ортезом на кульшовий 
суглоб та в процесі користування ортезом в строк від 1,5 місяців до 2,5 років показали 
зменшення спастичності привідних м'язів стегна на 1 бал, зменшення привідної контрактури 
кульшового суглоба на кут від 5 до 15° у 70 % пацієнтів. На контрольних рентгенограмах 
кульшових суглобів значних змін в побудові кульшового суглоба та проксимального відділу 
стегнової кістки виявлено не було, у 38 дітей з підвивихом стегна спостерігалось призупинення 
розвитку деформації. Спостерігалась загальна позитивна динаміка у вигляді гальмування і 
припинення збільшення індексу міграції голівки стегнової кістки. У 9 дітей спостерігалось 
прогресування деформації, яка потребувала хірургічного втручання на кісткових компонентах 
кульшового суглоба.  

Висновки 
Застосування відвідних ортезів на кульшовий суглоб у дітей з привідними контрактурами 

кульшових суглобів, підвивихом стегон дозволило підтвердити їх ефективність у лікувальному 
процесі для дітей зі спастичними паралічами. 

 
 

ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ ПАТОЛОГІЧНИХ КУКС НИЖНІХ КІНЦІВОК 
У ДІТЕЙ ТА   ЇХ ПРОТЕЗУВАННЯ 

Петров В.Г., Шевченко С.Д., Нагорна В.В., Ватолінський Л.Є. 
Український науково-дослідний інститут протезування, 
протезобудування та відновлення працездатності 

 Харків. Україна 
Вступ 
Реабілітація дітей, які мають куксу нижньої кінцівки, є важливим медико-соціальним 

завданням. Ефективність їх реабілітації визначають анатомо-функціональні якості кукси 
кінцівки, правильність виготовлення протезів. Особливістю формування дитячих кукс є 
триваючий ріст у патологічних умовах, дефіцит м'яких тканин стосовно кісткових фрагментів, 
еластичність сухожилково-зв'язувального апарату, наявність вад і хвороб, пов'язаних з 
користуванням протезом, ростом дитини. 

Мета 
Підвищення ефективності реабілітаційного процесу при лікуванні дітей, які мають куксу 

нижньої кінцівки. 
Матеріал та методи 
У своїй роботі ми користувалися класифікацією вад і хвороб кукс, запропонованою 

В.Г.Саніним, М.Г.Никоненко, Є.О.Мазуркевичем. 
Серед обстежених 87 дітей з куксами стегна, гомілки, стопи ампутація була причиною 

відсутності кінцівки у 58 дітей, а вроджена аномалія – у 29 дітей. Вади та хвороби кукс були 
виявлені у 52 (89,7 %) дітей з куксами після ампутації та у 15 (51,7 %) – з уродженими 
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дефектами, що склало 77,0 % (67 чол.) всіх обстежуваних пацієнтів. Кількість вад і хвороб на 
куксах після ампутації на одну дитину склала 3,3, а у дітей з уродженою куксою - 2,6. 
Найчастіше зустрічалися вади, пов'язані із травмою або оперативним втручанням, це 
рубцевозмінені тканини, часто спаяні з кісткою, вистояння опилів кісток в рубці, остеофіти, 
фантомно-болючі відчуття.  

Фантомно-болючий синдром мав малу виразність і зникав або значно зменшувався після 
проведеного лікування або з початком ходьби в протезі.  

Характерними для дітей хворобами та вадами є конічність кукси, осьові деформації, 
потертості, хронічний венозний застій дистального відділу кукси. Ці вади пов'язані із впливами 
приймальної гільзи протеза на куксу, в тому числі на область росткових зон і триваючим 
ростом кукси.  

Консервативне лікування включало: ЛФК, масаж, різні методики фізіотерапевтичного 
лікування, медикаментозне лікування - і застосовувалося як самостійний метод, так і як 
підготовка до оперативного лікування та після проведення операції.  

Хірургічної корекції патологічних змін кукси потребували 49,4 % дітей: 56,9 % - з 
післяампутаційними куксами і 27,6 % - з куксами внаслідок уродженого недорозвинення. 
Характеристика оперативних втручань була досить різноманітною і передбачала вплив як на 
м'які тканини, так і на кістяк кукси. Застосовувалися реампутації, шкірна пластика, втручання 
на м'яких тканинах для висічення рубців, невром, амніотичних перетинів; видалення 
м’якотканих рудиментів, вплив на росткові зони з метою корекції деформації кукси, остетомії з 
дистракційним остеосинтезом, артродези колінного суглоба та суглобів стопи. 

Результати 
Добрі функціональні результати лікування були отримані у 91,4 % дітей з 

післяампутаційними куксами та у 91,3 % дітей – з уродженими куксами. 
Протезування дітей з куксами нижніх кінцівок проводиться з віку 10-12 місяців при 

вродженій патології та після загоєння післяопераційної рани та проведення підготовчих заходів 
при дефектах нижніх кінцівок внаслідок травми. Протези гомілки для дітей призначаємо з 
приймальною гільзою, що охоплює виростки стегнової кістки, для дітей до 3-х років доцільно 
використання манжетки на стегно. В протезах стегна використання колінного шарніра, в 
більшості випадків, рекомендуємо з віку від 3-х років. Після 6-8 років можливо протезувати 
дітей модульними протезними системами. Диспансерне спостереження слід проводити 3-6 
місяців для оцінки стану кукси та корекції висоти протеза. 

Висновки 
Спостереження за дітьми реабілітаційною командою в складі лікаря ортопеда, техніка-

протезиста, фізіотерапевта, реабілітолога дозволяє виявити, попередити розвиток і провести 
необхідне лікування патологічних станів кукс нижніх кінцівок, пов'язаних з особливостями 
росту кукси, впливом прийомної гільзи протеза, що дозволяє поліпшити показники реабілітації 
даної категорії пацієнтів. 

 
 

РЕАБІЛІТАЦІЯ ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ ХІРУРГІЧНОГО ВТРУЧАННЯ ПРИ 
БАГАТОФРАГМЕНТАРНИХ ПЕРЕЛОМАХ ПРОКСИМАЛЬНОГО ВІДДІЛУ 

ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ 
*Півень Ю.М. , **Литвин Ю.П.  

*ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», Полтава, Україна 
**ДЗ «Дніпропетровська медична академія» 

 Дніпро. Україна 
 
Вступ. На сьогодні існує велика кількість результатів численних досліджень з приводу 

хірургічного лікування переломів проксимального відділу плечової кістки.  Проте питанню 
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реабілітації хворих із даним типом переломів приділяється значно менше уваги, про що 
свідчать поодинокі публікації. Всіх пацієнтів намагаються вести одним шаблоном лікувального 
фізичного навантаження (ЛФН) післяопераційного періоду, що не є прийнятним і не дає 
повноцінного відновлення ушкодженого сегмента, а в деяких випадках приводить до 
незадовільних результатів реабілітації, не дивлячись на блискуче проведене хірургічне 
втручання. 

Мета роботи. Покращення результатів лікування хворих із багатофрагментарними 
переломами проксимального відділу плечової кістки шляхом розробки системи комплексного 
лікування, що основане на  відновленні не лише анатомічної цілісності плечової кістки, а і 
сухожильно-капсульного апарату плечового суглоба із повноцінною індивідуальною 
реабілітацією в післяопераційному періоді та розумінням структури перелому та анатомічних 
аспектів даного сегмента. Тим самим, попередити розвиток аваскулярного некрозу головки 
плечової кістки, відновити об’єм рухів у плечовому суглобі, зменшити розвиток 
посттравматичного артрозу плечового суглоба, зменшити строки непрацездатності пацієнтів, 
знизити відсоток їх інвалідності. 

Матеріали та методи. Групу, що досліджувалась, склали 97 пацієнтів з переломом 
проксимального відділу плечової кістки.  51 хворий мав трифрагментарний перелом,  13 хворих 
– трифрагментарний перелом з вивихом суглобової поверхні головки плечової кістки, 23 
хворих – чотирифрагментарний перелом, 10 хворих – чотирифрагментарний перелом з вивихом 
суглобової поверхні головки плечової кістки.  Даний тип перелому у всіх пацієнтів 
супроводжувався ротаційним компонентом більш, ніж 45° та  діастазом між уламками більш, 
ніж 1 см.  Вік пацієнтів від 16 років до 83 років (середній вік 49,5 років). Чоловіків було – 40, 
жінок – 57. Всі пацієнти оперовані авторським 2-етапним методом остеосинтезу (патент на 
корисну модель № 88435, зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні 
моделі 11.03.2014): 1-й етап – відновлення конгруентності суглобових поверхонь; досягнення 
динамічної стабільності шляхом трансоссальної фіксації уламків та відновлення сухожильно-
капсульного апарату плечового суглоба, його реінсерція, ушивання дефектів за використання 
анкерних фіксаторів (еластична фіксація); 2-й етап - накістковий напружений остеосинтез 
пластиною з гвинтами, що блокуються в ній (жорстка фіксація). Всі хворі проходили в 
післяопераційному періоді індивідуальний розроблений 4-фазний комплекс ЛФН для 
оперованого сегмента.  

Контрольну групу склали 97 пацієнтів із аналогічним типом переломів, яким 
застосовували лише накістковий остеосинтез при хірургічному лікуванні і стандартний 
комплекс післяопераційної реабілітації.  

Результати та їх обговорення. Для визначення функції верхньої кінцівки 
використовували шкалу Constant-Murley. Термін спостереження в період від 1 місяця до 1 року 
після оперативного втручання.  Порівняння двох методик реабілітації у віддаленому 
післяопераційному періоді показало перевагу індивідуального підходу над шаблонним, 
оскільки лише індивідуальне лікувальне фізичне навантаження дає змогу адекватно, не 
перенавантажуючи, поетапно відновити функцію верхньої кінцівки. Відмінні та добрі 
результати отримані у пацієнтів із трифрагментарними переломами та переломо-вивихами 
проксимального відділу плечової кістки. Задовільні результати отримані у пацієнтів із 
чотирифрагментарними переломами. Незадовільні при чотирифрагментарному переломо-
вивиху.  До негативних результатів віднесено: 8 хворих з аваскулярним некрозом головки 
плечової кістки; 2 пацієнтів із нагноєнням гематоми та виникненням синовіальних нориць в 
післяопераційному періоді; 1 хворий з міграцією металоконструкції під час епілептичних 
нападів. 
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Висновки 
Пацієнти із багатофрагментарними переломами проксимального відділу плечової кістки у 

періоді після хірургічного втручання потребують індивідуального лікувального фізичного 
навантаження, в залежності від типу перелома. 

Використання шаблонного підходу не дає можливості повноцінно відновити ушкоджений 
сегмент, а в деяких випадках приносить шкоду, призводячи до ускладнень та інвалідизації 
хворого.  

Позитивні результати лікування у віддаленому післяопераційному періоді свідчать про 
можливість використання розробленої індивідуальної методики реабілітації пацієнтів при 
багатофрагментарних переломах проксимального відділу плечової кістки.  

 
 
УДК 617.574-089 
ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ДІАФІЗАРНИХ ПЕРЕЛОМІВ КІСТОК ПРЕДПЛІЧЧЯ 

*ПоліводаО.М.,  **Чабаненко Д.С. 
* Одеський національний медичний університет  

** Комунальна установа «Одеська обласна клінична лікарня» 
Одеса. Україна  

 
Вступ. Переломи кісток передпліччя, за даними літератури, становлять 3,9 % від загальної 

кількості травм, а серед діафізарних ушкоджень довгих кісток � 12-20,7 % в осіб в основному 
молодого працездатного віку (Громак Г.Б., 1986; Гайко Г.В., 2006).Кістки передпліччя 
відрізняються від інших довгих кісток людини тим, що вони у першу чергу призначені для 
здійснення рухів, а не навантажуваня. Саме тому, величезний обсяг рухів дистального відділу 
верхньої кінцівки людини безпосередньо пов'язаний з унікальністю анатомії кісток 
передпліччя, ліктьового і променевго суглобів. В клінічній практиці існують два хірургічних 
доступа до променевої кістки: заднелатеральномThompson і долонний Henry. До сих пір не 
існує єдиної думки, який з доступів краще для лікування переломів променевої кістки в її 
верхній та середній третині. (Bartoníček J, Naňka O, Tuček M. 2015) Обидва доступи чреваті 
пошкодженням r.profundusn.radialis, що в свою чергу призводить до стійкої втрати функції кисті 
та інвалідизації пацієнта. (Bellemère P, Alnot JY, Oberlin C 2008). 

 Мета. Визначити ефективність сучасних хірургічних методів лікування діафізарних 
переломів кісток передпліччя та оцінити на підставі наукової літератури перспективи їх 
використання. Проаналізувати результати оперативного лікування хворих з діафізарними 
переломами кісток передпліччя з використанням переднього та заднього доступу до променевої 
кістки. Порівняти результати хірургічного лікування в клінічних групах, вивчити причини 
несприятливих наслідків, виявити помилки, ускладнення та намітити шляхи їх усунення. 

Матеріали та методи. Матеріалом дослідження  став аналіз лікування 56 хворих із 
закритими діафізарними переломами променевої або обох кісток передпліччя, які знаходились 
протягом 2006–2018 років на лікуванні в ортопедо-травматологічному відділенні Одеської 
обласної клінічної лікарні. Показаннями до оперативного лікування були невдала закрита 
репозиція, нестабільні переломи та вторинне зміщення уламків. Чоловіків було - 35 (62.5 %), 
жінок - 21 (37.5 %).  Вік пацієнтів становив від 23 до 60 років. Хворих було розділено на 2 
групи:  перша груау – 16 хворих, яких було оперовано за допомогою переднього доступу  Henry 
до променевої кістки, другу групу склали 40 хворих, яким був використаний заднелатеральний 
доступ Thompson. Оперативне лікування переломів ліктьової кістки, у разі наявності, було 
виконано за допомогою стандартного доступу до ліктьової кістки по лінїї, яка з’єднує ліктьовий 
та  шиловиднийвідростки. 

Результати. За даними літератури, власних анатомічних досліджень і клінічного досвіду, 
високий ризик ятрогенного пошкодження r. profundus n. radialis спостерігався в разі виконання 
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заднелатеральном доступу до променевої кістки в середній і верхній її третини. Даний 
хірургічний доступ безпечний при лікуванні переломів променевої кістки на межі середньої та 
нижньої третини, при неухильному дотриманні хірургічної техніки. Передній доступ Henry 
може бути використаний для оперативного лікування переломів променевої кістки на всьому 
протязі з технічними складнощами на межі середньої та нижньої третини. 

Досягнутий результат лікування після оперативного втручання визначався відповідно до 
наявності таких ускладнень в післяопераційному періоді, як неврит або нейропатія гілок 
променевого нерву, незрощення переломів, утворення радіоульнарного синостозу та 
виникнення гнійно-септичних ускладнень. 

У группі хворих, яким виконувався остеосинтез перелома діафіза променевої кістки з 
переднього доступу, відмінний результат  спостерігався у 5 хворих, що склало 31%, добрий 
результат спостерігався в 10 випадках цієї групи (62.5%), задовільний -  у  1 пацієнта. Единим 
видом ускладнень цієї групи було уповільнене зрощення перелому. У группі хворих, яким 
виконувався остеосинтез перелома діафіза  променевої кістки із заднього доступу, відмінний 
результат спостерігався у  3 хворих, добрий результат зафіксовано в 17 випадках із цієї групи, 
задовільний -  у  15 пацієнтів, незадовільний - у 5 хворих.  Під час спостереження за хворими 
цієї групи були виявлені такі ускладнення: незрощення або сповільнене зрощення перелому 
променевої кістки - 9, неврит або нейропатія гілок променевого нерва внаслідок репозиції – 4,  
розвиток радіоульнарного синостозу - 1 випадок, глибока інфекція операційної рани – 
1 випадок. 

Висновки. Враховуючи отриманий досвід, вважаємо доцільним використання переднього 
доступу Henry при  лікування переломів променевої кістки, які локалізуються на всій її 
довжині. Незважаючи на складність, цей доступ зарекомендовав себе як малотравматичний, 
забезпечуючий найбільшу візуалізацію променевої кістки та анатомічне відновлення 
«radialbow». Заднелатеральний доступ можна використовувати при локалізації перелому на 
межі середньої та нижньої третини променевої  кістки. Для запобігання утворення повторних 
переломів рекомендуємо видалення металоконструкції у термін не менше 15 місяців з 
наступним носінням м'якого ортеза 3 тижня та обмеженням навантажень до 3 місяців після 
видалення пластини. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ КОЛІННОГО СУГЛОБА У ХВОРИХ НА 
РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ 

Полулях М.В., Герасименко С.І., Черняк В.П., Бабко А.М., 
Герасименко А.С., Полулях Д.М. 
ДУ «Інститут ТО НАМН України» 

 Київ. Україна  
 

Актуальнісь. За тяжкістю ураження суглобів ревматоїдний артрит не має собі рівних 
серед інших захворювань опорно-рухової системи. Ураження колінних суглобів відмічаються у 
65–70 % випадків і є найбільш поширеною причиною втрати працездатності. Ураження 
колінних суглобів при ревматоїдному артриті супроводжується формуванням контрактур та 
розвитком дискордантних деформацій нижніх кінцівок, які призводять до часткової або повної 
втрати опорно-локомоторної функції кінцівки. Внаслідок цього хворі втрачають працездатність, 
можливість самообслуговування та стають тяжкими інвалідами. 

Матеріал і методи 
В основу роботи покладено аналіз результатів ендопротезування колінного суглоба у 165 

хворих на ревматоїдний артрит з 2008 року у Відділі захворювань суглобів у дорослих ДУ 
«Інститут травматології та ортопедії НАМН України».  Жінок було 132 і чоловіків – 33. Вік 
хворих коливався від 20 до 78 років і становив в середньому (М±σ) 48,33 ±12,94 років. 
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 Результати та їх обговорення 
Ендопротезування колінного суглоба у хворих на ревматоїдний артрит має свої 

особливості, які необхідно враховувати при оперативному втручанні. Важливим етапом при 
підготовці до оперативного втручання є передопераційне планування, яке не повинно 
обмежуватись визначенням розміру компонентів ендопротеза. Необхідно звернути увагу на 
наявність змін опорно-рухової системи в області колінного суглоба: 

наявність післяопераційних рубців по передній поверхні колінного суглоба; 
визначити стан кісткової тканини, а саме наявність остеопенії, чи остеопорозу; 
наявність контрактур, тугорухомості чи анкілозу в колінному суглобі; 
порушення вісі кінцівки; 
визначити силу м’язів; 
наявність змін в інших суглобах кінцівки. 
Ці фактори необхідно враховувати при передопераційному платуванні. Найбільш 

вагомими серед них є остеопороз кісток, що утворюють колінний суглоб, контарктури, анкілоз, 
вальгусна деформація в колінному суглобі. 

 Досить часто хворі на ревматоїдний артрит уже встигли перенести операції на колінному 
суглобі. Найчастіше це відкриті синовектомії колінного суглоба. В таких випадках краще 
використати доступ по післяопераційному рубцю або відступити від нього не менше 6 см, 
оскільки виникає загроза розвитку некрозу м'яких тканин в області післяопераційного шва. 

За тривалий час захворювання встигає розвинутись остеопороз. Стан кісткової тканини 
кісток, що утворюють колінний суглоб, необхідно враховувати, особливо при застосуванні  
протезів  системи PC. Значний остеопороз кісток, що утворюють колінний суглоб, є показанням 
для застосування подовжувачів. 

Згинальні контрактури в колінному суглобі ще один важливий фактор. При наявності 
згинальних контрактур під кутом 10-15 0 можливо виконання оперативного втручання без 
спеціальної підготовки. При наявності контрактури більше 20 0 проводимо поетапне усунення 
контрактури в колінному суглобі накладанням гіпсових пов’язок, а при  фіксованих 
контрактурах за допомогою апарата Волкова-Оганесяна. При анкілозі в колінному суглобі 
визначаємо  силу м’язів кінцівки. При необхідності проводимо передопераційну підготовку, яка 
включає масаж, електростимуляцію, лікувальну фізкультуру. Сила м’язів повинна бути не 
менше М3 балів.   

При значній вальгусній деформації застосовуємо доступ, що проходить латерально 
від надколінка. Такий доступ дозволяє зробити більш повноцінний реліз латеральної зони 
колінного суглоба. 

Важливе місце займає реліз м’яких тканин  по медіальній, латеральній і особливо по 
задній поверхні колінного суглоба. Необхідно видалити капсулу колінного суглоба по 
задній поверхні, відділити її від задніх виростів як стегнової, так і великогомілкової 
кісток.  

Тривалий термін захворювання приводить до розвитку гіпотрофії м’язів, особливо це 
актуально для хворих із анкілозом та значними контрактурами в колінному суглобі. Сила м’язів 
згиначів та розгиначів гомілки повинна бути не меншою М3. 

Висновок 
Ендопротезування колінного суглоба у хворих на ревматоїдний артрит має свої 

особливості, які важливо враховувати при плануванні оперативного втручання. 
Найбільш суттєвими з них є остеопороз, згинальні контрактури, анкілоз та вальгусна 
деформація в колінному суглобі. Результати ендопротезування при значних контрактурах 
і анкілозі в колінному суглобі значно поступаються результатам у хворих, що не мають 
таких змін в колінному суглобі. 
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РЕЗУЛЬТАТИ МІЖЛОПАТОЧНО-ГРУДНОЇ РЕЗЕКЦІЇ ПРИ ПУХЛИНАХ 
ПЛЕЧОВОГО ПОЯСА 

*Проценко В.В., **Чорний В.С. 
*ДУ"Інститут травматології та ортопедії НАМН України", 

**Національний медичний університет ім.О.О. Богомольця МОЗ України 
Київ. Україна 

Вступ 
У зв’язку з великою кількістю морфологічних форм пухлин пласких кісток,  зокрема 

лопатки, грудини та ребер, тактика хірургічного лікування пухлин плечового поясу може бути 
різною. Одним із видів хірургічного втручання при злоякісних пухлинах плечового поясу може 
бути міжлопаточно-грудна резекція. Показаннями до міжлопаточно-грудної резекції (операція 
Тіхова-Лімберга) є злоякісні пухлини кісток чи м'яких тканин плечового поясу з поширенням 
на лопатку і плечовий суглоб, а також пухлини лопатки із залученням ключиці і/або 
плечового суглоба зі сдавленням або проростанням судин та нервів і вираженими болями. До 
блоку тканин, які видаляються, включають лопатку, акроміальний кінець ключиці, плечовий 
суглоб з голівкою плечової кістки, а також ділянки м'язів плечового пояса і/або їх сухожилля.  

Мета дослідження 
Показати результати міжлопаточно-грудної резекції при пухлинах плечового пояса в 

залежності від морфологічної структури  та агресивності пухлинного процесу. 
Матеріал і методи 
В клінічному відділі ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» після 

виявлення новоутворення в кістках плечового пояса виконувалася відкрита або трепанобіопсія 
вогнища ураження в кістці з морфологічною верифікацією процесу. Міжлопаточно-грудна 
резекція виконана 11 пацієнтам з пухлинами плечового пояса. Жінок було 8, чоловіків - 3. Тип I 
– внутрішньосуглобова проксимальна резекція плечової кістки виконана у 2 пацієнтів з 
хондросаркомою та у 1 пацієнта зі злоякісною фіброзною гістіоцитомою. Тип II – часткова 
резекція лопатки виконана у 2 пацієнтів з гігантоклітинною пухлиною, у 2 пацієнтів з 
метастатичними пухлинами та 1 пацієнта з хондросаркомою. Тип III – внутрішньосуглобове 
видалення лопатки з резекцією 1/2 ключиці виконано у 2 пацієнтів з хондросаркомою. Тип IV – 
позасуглобова резекція лопатки і голівки плечової кістки виконана у 1 пацієнта з 
хондросаркомою.  

Отримані результати 
В результаті проведеної міжлопаточно-грудної резекції рецидиви пухлини виявлені у 1 

(9,1%) пацієнта зі злоякісною фіброзною гістіоцитомою плечової кістки та у 1 (9,1%) пацієнта з 
хондросаркомою плечової кістки. Метастази пухлин виявлені у 4 (36,4%) пацієнтів, з них у 2 
(18,2%) пацієнтів в легені, у 1 (9,1%) пацієнта в легені та інші вісцеральні органи і у 1 (9,1%) 
пацієнта у вісцеральні органи та кістки скелета. Вижили 7 (63,6%) хворих: з хондросаркомою 
лопатки - 3, з хондросаркомою плечової кістки - 2, з гігантоклітинною пухлиною лопатки - 2.  

Висновки 
1. Виконання міжлопаточно-грудної резекції при злоякісних пухлинах плечового пояса 

сприяє підвищенню виживаності пацієнтів за рахунок зменшення рецидивів та метастазів 
пухлини.  

2. Рішення про виконання міжлопаточно-грудної резекції приймається з урахуванням 
морфологічної структури новоутворення та агресивності процесу, що дозволяє в більшості 
випадків отримати стійкий позитивний ефект лікування.  
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КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ПЛАЗМОЦИТОМИ 
*Проценко В.В., **Чорний В.С. 

*ДУ"Інститут травматології та ортопедії НАМН України", 
**Національний медичний університет ім.О.О. Богомольця МОЗ України 

Київ. Україна 
Вступ 
Мієломна хвороба (плазмоцитома) – це пухлина, яка складається з плазматичних клітин 

кісткового мозку, що відноситься до парапротеїнемічних лейкозів, високого ступеня 
злоякісності, характеризується множинними вогнищами остеолізу в кістках. Клітини пухлини 
продукують патологічний білок - парапротеїн. Плазмоцитома зазвичай зустрічається у зрілому 
віці, жінки хворіють в 1,5 рази частіше за чоловіків. Найчастіше уражуються хребці (39%), 
кістки черепа (13%), кістки тазу (13%), стегнова кістка (12%). Захворюваність на мієломну 
хворобу в Україні становить 1,6 випадки на 100 тис. населення, смертність 1,1 випадку на 100 
тис. населення. В 20% випадків у ранньому періоді буває безсимптомний перебіг захворювання, 
потім з'являються болі ниючого характеру. Рентгенологічно виявляється остеопороз, а може 
бути сітчаста структура кістки або вогнища деструкції невеликих розмірів, які з плином часу 
збільшуються. Лікування мієломної хвороби, як правило, комплексне (хіміотерапія, 
гормонотерапія, імунотерапія, променева терапія і хірургічне лікування), а також 
трансплантація кісткового мозку після відповідної високодозової хіміотерапії. 

Мета дослідження 
Показати результати комплексного лікування мієломної хвороби. 
Матеріал і методи 
В клінічному відділі ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України" комплексне 

лікування проведено 23 пацієнтам з мієломною хворобою, з них 17 пацієнтів були з 
множинною мієломою, 6 - із солітарною мієломою. Лікування пацієнтів складалося з 
проведення поліхіміотерапії з використанням бендамустину, велкейду, талідоміду, мелфалану 
(алкеран), вінкристину, адріобластину, циклофосфану, гормонотерапії (преднізолон, 
дексаметазон), бісфосфонатів (паміфос, паміредін, золендронова кислота), а також курсу 
променевої терапії до СОД 40-60 Грей на уражений сегмент кістки. Комплексне лікування без 
застосування хірургічного втручання проведено 12 (52,2%) пацієнтам, із застосуванням 
хірургічного лікування проведено 11 (47,8%) пацієнтам. При хірургічному лікуванні, як 
правило, на тлі патологічного перелому застосовано: позавогнищевий остеосинтез АЗФ у 5 
(21,7%) пацієнтів, армований інтрамедулярний остеосинтез у 3 (13%) пацієнтів, 
ендопротезування суглоба та діафіза кістки у 2 (8,7%) пацієнтів, накістковий остеосинтез у 1 
(4,3%) пацієнта. В післяопераційному періоді хворі продовжували отримувати курси 
поліхіміотерапії, гормонотерапії, бісфосфонатів та курс променевої терапії до СОД 40 Грей на 
уражений сегмент кістки при застосуванні апаратів зовнішньої фіксації. 

Отримані результати 
В результаті проведеного комплексного лікування рецидиви солітарної плазмоцитоми 

виявлені у 3 (13%) пацієнтів. Післяопераційні ускладнення спостерігалися у 1 (4,3%) пацієнта 
(асептичне розхитування ніжки ендопротеза), нові вогнища ураження плазмоцитоми 
спостерігалися у 4 (17,2%) пацієнтів, з них у 1 (4,3%) пацієнта в легенях, у 1 (4,3%) пацієнта в 
печінці, у 2 (8,6%) пацієнтів в інших кістках скелета. Відновлення функції кінцівки після 
хірургічного лікування відбулося у 10 (90,9%) пацієнтів. Трирічна загальна виживаність 
пацієнтів склала 86,6±1,4%, п'ятирічна - 73,5±2,2%. 

Висновки 
1. Виживаність при мієломної хвороби залежить від стадії захворювання і чутливості до 

хіміотерапії. 
 2. Застосування комплексного лікування плазмоцитоми дозволяє досягти добрих 

результатів відновлення функції кінцівки та виживаності пацієнтів. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ЕЛЕКТРОПУНКТУРНОЇ ДІАГНОСТИКИ ДЛЯ 
ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ ЛІКУВАЛЬНО-
РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ У ХВОРИХ ІЗ УШКОДЖЕННЯМИ 
ВНУТРІШНЬОСУГЛОБОВИХ СТРУКТУР КОЛІННОГО СУГЛОБА 

Рой І.В, Cтрафун С.С., Гайко О.Г., Перфілова Л.В. 
ДУ “Інститут травматології та ортопедії НАМН України” 

 Київ. Україна 
 
Важливим завданням у сучасній травматології та ортопедії залишається проведення 

об’єктивної оцінки ефективності лікувально-реабілітаційних заходів (ЛРЗ) після 
артроскопічних  втручань у хворих з ушкодженнями передньої хрестоподібної зв’язки (ПХЗ) і 
менісків колінного суглоба (КС).  

Актуальність дослідження полягає у впровадженні нових кількісних методів 
функціональної діагностики з метою підвищення її ефективності при ушкодженнях 
внутрішньосуглобових структур КС для оцінки ефективності постартроскопічних ЛРЗ. 

Мета роботи: визначити функціональний стан періартикулярних структур (ПС) КС  до та 
після ЛРЗ з наступною об’єктивною кількісною оцінкою ефективності ЛРЗ за допомогою 
методу ЕПДФ. 

Задачі дослідження – визначити кількісно ступінь інтенсивності запального процесу по І-
ІІІ стадіях Р.Фолля у ПС КС у динаміці та по розроблених на основі ЕПДФ кількісних критеріях 
оцінити ефективність ЛРЗ. 

Матеріали і методи. За методом ЕПДФ у динаміці було обстежено 77 хворих, зокрема, 50 
жінок і 27 чоловіків віком 17-71 рік. Усіх хворих було розподілено за діагнозами: ушкодження 
ПХЗ КС, ушкодження менісків КС та поєднані ушкодження  ПХЗ і менісків КС. Досліджували 
біологічно активну точку (БАТ) ПС КС з боку ураження. У зазначеній БАТ було проведено 
понад 77 вимірювань показників з урахуванням їх максимальних значень. 

Термін між обстеженнями становив від 1 тижня до 2 років. Слід зауважити, що усіх 
хворих було первинно обстежено через 1 тиждень-3 місяці після артроскопічних втручань. 

Застосовували розроблені нами раніше об’єктивні кількісні критерії оцінки ефективності 
(відмінний, добрий, задовільний та незадовільний) на основі І-ІІІ стадій запалення та норми 
Р.Фолля, порівнюючи дані досліджень у динаміці (до та після ЛРЗ).  

Критерії інтерпретуються як відмінний, добрий, задовільний та незадовільний результати: 
перехід І-ІІІ стадій запалення Р.Фолля до норми вважається відмінним результатом; перехід ІІ 
стадії до І, а ІІІ до І і ІІ – добрим результатом; незмінність стадій: І-І, ІІ-ІІ, ІІІ-ІІІ – задовільним 
результатом. Прогресування запального процесу, а саме, перехід І стадії до ІІ або ІІІ, а ІІ до ІІІ, 
або якщо при вихідній ІІІ (до ЛРЗ) значення показника виміру (після лікування) стало вище, є 
незадовільним результатом.  

Результати досліджень було обраховано за допомогою методу непараметричної 
статистики із застосуванням критерію Вілкоксона-Манна-Уітні, а також із застосуванням 
критерію достовірності p. При значенні р > 0,5 результати вважаються недостовірними, а чим 
значення  р < 0,5, тим ступінь достовірності вважається вищою. 

Результати та їх обговорення. Згідно одержаних даних, з 77 хворих відмінний  
результат мали 26 (33, 7 %), добрий – 31 (40, 2 %) та задовільний – 20 (26 %). Незадовільного 
результату не було у жодного хворого. Тобто, позитивну динаміку (відмінний та добрий 
результати) визначено у переважної більшості (74 %) хворих. На підставі розрахунків із 
застосуванням критеріїв Вілкоксона-Манна-Уітні та достовірності p доведено високий ступінь 
достовірності результатів ЕПДФ-дослідження ( від р < 0,05 до р < 0,01).  
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Висновки.  
1. Одержання нових кільксних даних за допомогою методу ЕПДФ при  ушкодженнях 

менісків і ПХЗ КС у динаміці після артроскопічних ЛРЗ дало змогу суттєво підвищити 
ефективність загальновідомого діагностичного комплексу. 

2. Визначено запальний характер патологічного процесу різного ступеня інтенсивності по 
І-ІІІ стадіях Р.Фолля у БАТ ПС КC усіх (100 %) хворих із зазначеною патологією.  

3. Встановлення різних стадій запалення у ПС КC було підґрунттям для призначення 
протизапальної терапії з метою поліпшення ефективності післяартроскопічних ЛРЗ та 
профілактики можливих ускладнень. 

4. За допомогою розроблених на основі методу ЕПДФ кількісних критеріїв проведено 
об’єктивну оцінку ефективності результатів ЛРЗ після артроскопічних  втручань. 

5. Визначено наявність позитивної динаміки ЛРЗ у переважної більшості (74 %) хворих з 
ушкодженнями менісків і ПХЗ КС. Доведено статистично високий ступінь достовірності (від р 
< 0,05 до р < 0,01) результатів ЕПДФ- дослідження. 

З огляду на зазначене, застосування методу ЕПДФ надало можливість об’єктивно, 
кількісно та достовірно оцінити ефективність постартроскопічних ЛРЗ при ушкодженнях 
менісків і ПХЗ КС. 

 
 

ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ ПОРУШЕНЬ ФОРМУВАННЯ  КУЛЬШОВИХ 
СУГЛОБІВ У ДІТЕЙ ПЕРШОГО РОКУ ЖИТТЯ. 

Рой І.В., Зінченко В.В., Русанова Т.Е. 
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМНУ» 

 Київ. Україна. 
 
Мета роботи.  
На основі вивчення особливостей формування кульшових суглобів у дітей першого року 

життя в залежності від стану сполучної тканини (СТ) підвищити ефективність ранньої 
діагностики та консервативного лікування порушень формування кульшових суглобів (ПФКС) 
шляхом створення алгоритмів моніторингу та лікування. 

Матеріал та  методи  дослідження. 
1549 дітей (600 хлопчиків та   949 дівчаток) віком від 5 днів до 10 місяців  
Кількість дітей в кожній віковій групі було більше 20.  Проводили ультразвукове 

дослідження кульшових суглобів за методикою R. Graf, визначали фактори ризику розвитку 
ПФКС та стан  СТ за щільністю райдужної оболонки  ока - методика B. Jensen.  

Результати.   
В нашому дослідженні для аналізу ми брали сонографічно визначений кут альфа 

кульшового суглоба. Кут альфа  дозволяє оцінити стан розвитку кісткового даху. В результаті 
досліджень отримано достовірну значну нелінійну корелятивну залежність між щільністю РО 
(маркером стану СТ) та кутом альфа (ступенем зрілості КС) з коефіцієнтом η=0,96 (р<0.05). На 
основі встановленого зв’язку запропонований алгоритми моніторингу та лікування порушень 
формування кульшових суглобів у дітей першого року життя. 

Висновки: 
 В результаті досліджень отримано достовірну нелінійну корелятивну залежність між 

маркером стану СТ та ступенем зрілості КС. Така залежність дозволяє нам використовувати 
щільність РО ока (маркер стану СТ) для прогнозування стану зрілості КС. 

Запропонований алгоритм моніторингу формування КС у дітей першого року життя 
дозволить запровадити в Україні загальний ультразвуковий скринінг кульшових суглобів.  

Застосування алгоритму лікування ПФКС у дітей першого року життя дозволить звести до 
мінімуму відсоток розвитку диспластичного коксартрозу в майбутньому. 
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УДК: 615.825:616.712.18-007.971:617.559 
МАНУАЛЬНА ТЕРАПІЯ ПРИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ ЗІ СТЕНОЗОМ 
ХРЕБТОВОГО КАНАЛУ ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА 

Рой І.В., Пилипенко О.В., Ячник С.П. 
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України».  

Київ. Україна. 
 
Вступ. Проведення мануальної терапії за наявності стенозу хребтового каналу потребує 

особливої уважності та обережності. Виконання її за таких небезпечних умов потребує 
обов’язкового дотримання певних особливостей та застережень. 

Метою дослідження було визначення особливостей проведення мануальної терапії (МТ) у 
хворих зі стенозом хребтового каналу (СХК) та вивчення ефективності її застосування при 
різних клінічних ситуаціях. 

Матеріали. Обстежено 43 хворих зі СХК поперекового відділу хребта. У 33 із них була 
застосована МТ з дотриманням визначених нами особливостей, у інших 10 пацієнтів виявлено 
протипоказання для її проведення. Наявність відносного стенозу каналу розглядали як відносне 
протипоказання до проведення МТ. Абсолютний СХК, а також наявність клінічних проявів 
компресії неврально-судинних структур визначали як абсолютне протипоказання. 

Головною метою проведення МТ  було відновлення статико-динамічної функції 
заблокованих рухливих хребтових сегментів (РХС), що межують з ділянкою стенозу. Перша 
особливість запропонованої методики МТ полягала у мінімізації (аж до повного виключення) 
маніпуляцій на сегментах зі стенозом, особливо пов’язаних із силовими заходами (різкі 
поштовхи, тракції, натискання, ударні маніпуляції тощо) та маніпуляціями, що функціонально 
звужують вертебральний канал (розгинання, ротація). Другою особливістю  було уникнення 
класичного випробування «бар’єру пружності» сегментів хребта на рівні стенозу. Третьою - 
підвищена увага до суб’єктивних відчуттів хворого (дискомфорт, біль, відчуття виникнення 
парестезій тощо). Четверта особливість полягала у тому, що маніпуляції проводили неквапливо 
та м’яко, без намірів форсованого подолання рефлекторних м’язово-тонічних реакцій. Загальна 
кількість сеансів коливалась від 3 до 5 з періодом їх повторення через день-два.      

Результати. З пролікованих 33 хворих у 12 (36,36%) пацієнтів такі клінічні прояви, як 
біль, обмеження обсягу рухів хребта, а також наявність м’язово-тонічних рефлекторних 
порушень було ліквідовано повністю.  Контрольне термографічне (ТГ) та електроміографічне 
(ЕМГ) обстеження зафіксувало у всіх 12 хворих суттєву позитивну динаміку. Означені 
позитивні зміни у даної групи хворих дозволили оцінити загальний результат лікування як 
добрий. Дану групу склали хворі з люмбалгіями та торако-люмбалгіями. 

Другу групу склали 15 (45,45%) хворих, у яких переважала люмбалгія з рефлекторною 
ішіалгією. Після курсу МТ інтенсивність болю, відчуття скутості, надмірність рефлекторно-
м’язових розладів та статико-динамічних порушень (анталгічна постава, нахил таза тощо) не 
зникли повністю, але суттєво зменшились (р<0,05). Контрольні ТГ та ЕМГ-обстеження виявили 
у цих хворих також покращення, але в меншій мірі, ніж в першій групі. Результат лікування у 
цієї групи хворих нами був розцінений як задовільний.  

Третю групу склали 6 (18,19%) хворих, у яких застосування виключно однієї МТ не дало 
достовірних клінічних, ТГ та ЕМГ позитивних змін. Результат лікування у цієї групи хворих 
розцінено як незадовільний. Означену групу склали хворі з давно існуючими радікулопатіями, 
епідуральним фіброзом, стійкими невральними та судинними розладами. Позитивний результат 
лікування у них було отримано після додаткового застосування блокад, процедури адгезіолізу, 
медикаментозної, фізіо- та рефлексотерапії.   
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Висновки 
1. МТ за наявності  стенозу хребтового каналу повинна мінімально залучати до 

маніпуляцій хребтові сегменти зі стенозом, а також повністю виключати проведення 
розгинально-ротаційних та силових заходів.    

2. Самостійне застосування МТ найбільш ефективним є при люмбалгіях та рефлекторних 
люмбоішіалгіях. В інших клінічних ситуаціях вона може бути застосованою як складова 
комплексної терапії.  
 

КОРЕКЦІЯ ЗМІН В СЕГМЕНТІ У ХВОРИХ З НЕЗРОЩЕННЯМ КІСТОК ГОМІЛКИ 
ПІСЛЯ ПЕРЕЛОМІВ. 

*Рушай А.К., **Бебих О.Р., **Буглак А.И. 
*Національний медичний університет імені О.О.Богомольця.  

**Міська клінічна лікарня №1.  
Київ. Україна. 

 
Актуальність. Незрощення є неоднорідною патологією, що вимагає індивідуальних 

підходів в кожному клінічному випадку, з певним обсягом і видом втручання. Неоднозначність 
підходів і високий рівень незадовільних результатів обумовлюють медичну і соціальну 
актуальність.  

Мета. Покращити результати лікування хворих з незрощеннями кісток гомілки після 
переломів.  

Завдання. Вивчити судинні та обмінні зміни у гомілці при незрощення кісток після 
переломів.  

За отриманими та літературними даними запропонувати оптимальний обсяг 
медикаментозної терапії. 

Вивчити ефективність запропонованого комплексного лікування у хворих з незрощеннями 
кісток гомілки після переломів. 

Матеріали та методи. Під наглядом перебувало 24 потерпілих з асептичними 
незрощеннями кісток гомілки. Переважали молоді чоловіки - 18 (75%). У 12 (50%) випадках 
порушення репарації кісткової тканини передували високоенергетичні переломи. Терміни після 
травми склали від 6 до 9 місяців. За класифікацією Weber - Cech незрощення відносилися до 
атрофічних. Основою комплексного лікування хворих було хірургічне втручання. Воно 
включало обробку вогнища,  фібулектомію,  застосування в якості пластичного матеріалу 
суміши аутоспонгіози, гідроксіапатиту, фібринового матрикса Platele-Rich Fibrin PRF, 
гемостатичної губки. Фіксація здійснювалася кільцевими  спице-стержньовими апаратами.  

Отримані результати та їх обговорення. Використання запропонованих принципів 
медикаментозного лікування у 24 хворих з незрощеннями великогомілкової кістки свідчить про 
таке. Проведення в комплексному лікуванні попереднього мультимодального періопераційного 
знеболювання, корекція судинних та обмінних порушень було обґрунтованим. Про це свідчать 
дані за наявність місцевого гіпертензійного ішемічного синдрому; за даними УЗД, незрощення 
супроводжувалися змінами в тканинах сегмента за типом хронічного запалення - 
функціональною венозною недостатністю за субкомпенсованим типом.  В умовах недоліку 
кисню судинні  порушення призвели до порушенню обмінних та енергетичних процесів 
(підтверджується динамікою термоасіметрії).  

За даними бальної оцінки за шкалою Non-Union Scoring System (NUSS), ймовірність 
відновлення кінцівки як органу була сумнівна. Використання медикаментозної терапії 
дозволило максимально доповнити можливості індивідуальної хірургічної допомоги. 

Аналіз результатів медикаментозної корекції порушень у сегменті та профілактика 
можливих ускладнень комплексного лікування, з урахуванням складності патології, свідчать 
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про високу ефективність запропонованих підходів. У 18 випадках (75%) отриманий задовільний 
і хороший результат при оцінці за шкалою Любошице - Маттіса – Шварцберг. 

Висновки. Використання у комплексному лікуванні хворих з незрощеннями кісток 
гомілки мультимодального періопераційного знеболювання, корекція судинних та обмінних 
порушень є обґрунтованим.  

Аналіз отриманих результатів запропонованого комплексного лікування свідчить про 
безпеку та високу ефективність: у 18 випадках (75%) отриманий задовільний і хороший 
результат. 
 

ПРОФІЛАКТИКА ЗАПАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ В ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА 
ОРТОПЕДІЇ. 

*Рушай А.К., **Бебих О.Р.,**Буглак А.И. 
* Національний медичний університет імені О.О.Богомольця. 

**Міська клінічна лікарня №1. 
Київ. Україна. 

 
Актуальність. Проблема профілактики післяопераційної інфекції зберігає свою 

актуальність і має не тільки медичне, але й важливе соціально-економічне значення. Основними 
напрямками профілактики раньової інфекції є методи, які забезпечують попередження 
попадання мікробів в операційну рану, і методи, спрямовані на підвищення місцевого та 
загального імунітету. 

Мета. Покращити результати оперативних втручань у хворих  ортопедо–
травматологічного профілю на основі комплексної профілактики інфекційних ускладнень 
області оперативного втручання. 

Завдання. Сформулювати заходи по профілактиці попадання збудників в операційну рану 
під час втручання. 

Визначити напрямки місцевої та загальної терапії. 
Оцінити ефективність запропонованої програми. 
Матеріали та методи. Проаналізовано результати профілактики інфекційних ускладнень 

в Київському міському Центрі патології стопи та реабілітації хворих ортопедо-
травматологічного профілю Київської міської клінічної лікарні №1 за 2015 – 2017 роки (2696 
операцій).  Під час ортопедичного втручання використовували антимікробні плівки Ioban ™3М. 
Операційне поле відокремлювалося одноразовим нетканим покриттям в декілька шарів. З 
метою зниження мікробної забрудненості повітря операційної використовувалося його 
кондиціонування і створення ламінарних потоків «центральної зони» обладнанням шведської 
компанії Flakt-Woods. Поточний розсіювач NSLA забезпечував дуже чисте повітря, воно 
поставлялося з тепловим комфортом (кондиціонування за визначеною оптимальною 
температурою 16-19°С). Повітря очищувалося фільтром HEPA класу H13 відповідно до 
стандарту EN 1822-1. Повітряний потік подавався через всю дифузорну поверхню 
перфорованого листа над операційним столом і був повністю ламінарний, з низькою швидкістю 
від 0,15 до 0,20 м/с. Техніка втручання була максимально атравматичною. Використовувався 
активний дренаж впродовж 24 годин. Антибіотикопрофілактика здійснювалася введенням 
препаратів перед втручанням і впродовж першої доби. Гемостаз був надійним. При наявності 
можливості накладався віджимний, а потім фіксуючий джгут. Це дозволяло максимально 
зменшити крововтрату. З цією ж метою перед втручанням вводилася транексамова кислота. 
Вона застосовувалася з низькомолекулярним гепарином цибором (профілактика тромбозів з 
можливістю післяопераційного старту). У випадках тяжкого ураження м’яких тканин 
проводили антиоксидантну терапію (берлітіон, витаміни, ендотеліопротектори пентоксіфілін і 
рефортан). 
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Отримані результати та їх обговорення.У всіх випадках проведення занурювального 
остеосинтезу (1222) та ендопротезування кульшового (245) та колінного суглобів (50) гнійних 
ускладнень не спостерігалося. З проведених 2696 втручань лише у 29 випадках (1,5%) мали 
місто ускладнення запального характеру різного ступеню. Виникали вони в ургентних 
травматологічних постраждалих з підвищеним ризиком їх розвитку (12 випадків у хворих з 
вираженими порушеннями обміну – тяжкий цукровий діабет 2 типу та ожирінням; 9 – у 
постраждалих з ішемією кінцівок різного ступеню; 8 – після тяжких травма з некрозом м’яких 
тканин). Дані посівів повітря свідчили про високу ефективність проведених профілактичних 
заходів (у повітрі збудників не висівалося у більшості випадків, лише 12 разів висівалися 
непатогенні сарцини в мінімальній допустимій концентрації до 20 - 45 колоній в м3 при 
допустимій нормі 500 колоній непатогенів). 

Висновки. 
1. Профілактика інфекційних ускладнень у хворих ортопедо-травматологічного профіля 

була комплексна. 
2. Захист зони оперативного втручання складався з застосування захисних плівок з 

антимікробними властивостями, нетканого одноразового операційного покриття, ламінарних 
потоків. 

3. Передопераційне обстеження ортопедичних хворих, виявлення супутньої патології та її 
лікування було обов’язковим.  

4. Мультимодальна анестезія, кровосберігаюча тактика, застосування 
низькомолекулярних гепаринів з транексамовою кислотою, корекція порушень обміну були 
важливою складовою профілактичного комплексу. 

5. Отримані результати свідчать про високу ефективність застосованих заходів 
профілактики. 
 

ВИКОРИСТАННЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЗА «FAST» 
ПРОТОКОЛОМ  ПРИ ПОЛІТРАВМІ У ДІТЕЙ. 

Садовенко О.Г., Дігтяр В.А., Камінська М.О., Андрейченко І.І., Мохов О.І. 
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» 

КЗ «Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня»ДОР» 
Дніпро. Україна 

 
Вступ. УЗД стала невід'ємною частиною ургентної травматології та хірургії. Принципово 

новий підхід до УЗД при політравмі відкриває значні можливості в діагностиці пошкоджень 
внутрішніх органів у дітей. Дитячі травматологи та хірурги, які першими надають допомогу 
постраждалим дітям, повинні володіти методикою FAST для уточнення діагнозу та подальшої 
тактики дообстеження і лікування.   

Матеріал і методи дослідження. В кабінеті ультразвукової діагностики КЗ 
«Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня» ДОР» за останні п’ять років виконано 
всього 1125 досліджень у 327 дітей. Всі ці діти були госпіталізовані в ургентні відділення, 
відділення інтенсивної терапії з діагнозом політравми,  їм  проводили УЗ дослідження у 
стандартних точках згідно «FAST» протоколу. 

Ушкодження печінки спостерігали – у 21 дитини (6,4 %), селезінки у 123 (37,6 %) дітей, 
нирок – у 48 (14,6 %). 117 дітей (35,8 %) із закритою травмою грудної та черевної порожнин 
при політравмі оглядалась в кабінеті УЗД за «FAST» протоколом. 

Результати. Ургентних лікарів треба готувати до можливості самостійного виконання 
ультразвукового дослідження за «FAST» протоколом на етапах надання медичної допомоги 
дітям з політравмою. Дослідження важливе для уточнення джерела кровотечі, проведення 
диференційного діагнозу у постраждалого та визначення тактики подальшої діагностики і 
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лікування. Після пошукового УЗД за «FAST» протоколом ургентним хірургом і лікарем УЗД та 
при виявленні пошкодження внутрішніх органів вирішується питання негайного оперативного 
лікування  або проведення подальшого дообстеження дитини. В цьому випадку більш 
досвідчений лікар УЗД проводить більш ретельне дослідження для визначенні пошкодження та 
виду травми внутрішніх органів грудної, черевної порожнин.  

Для виявлення можливих пошкоджень паренхіматозних органів при політравмі доцільно 
виконання ультразвукового скринінгу за «FAST» протоколом у стандартних точках. 
Послідовність дослідження у стандартних точках більшою мірою залежить від клінічного стану 
дитини. Зона дослідження у пацієнтів зі стабільною гемодинамікою не має значення, оскільки 
УЗД виконується швидко протягом 3-5 хвилин.  

При поглибленому повторному дослідженні, після стабілізації стану постраждалого, 
можна провести більш ретельне дослідження паренхіматозних органів. Значні ушкодження 
можуть бути легко і швидко виявлені більш досвідченим лікарем.  

Зважаючи на те, що в ургентних відділеннях не завжди є можливість виконання 
дослідження лікарями ультразвукової діагностики відразу після надходження постраждалих до 
лікарні, за останні два роки всі ургентні травматологи та хірурги КЗ «ДОДКЛ»ДОР» пройшли 
курси удосконалення по проведенню ультразвукової діагностики за «FAST»  протоколом при 
політравмі  та ушкодженнях внутрішніх органів у дітей. 

Висновки:  
1. УЗД за «FAST» протоколом – є скринінговим методом дослідження, яким повинні 

володіти ургентні травматологи та хірурги. 
2. Переваги методу: швидкість, мобільність, можливість виконання дослідження на 

догоспітальному етапі, можливість виконувати одночасно з реанімаційними заходами, 
відсутність іонізуючої радіації, відносно недорогий і неінвазивний метод. 

3. Клінічна цінність позитивного «FAST» дослідження у дітей з політравмою полягає в 
можливості швидко ідентифікувати пацієнтів у критичних станах з ознаками внутрішньої 
кровотечі.  

4. При нестабільній гемодинаміці показане термінове хірургічне втручання. 
5.  При стабільній гемодинаміці проводиться додаткова діагностика ушкоджень.   

 
 

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ЕЛЕКТРОПУНКТУРНОЇ ДІАГНОСТИКИ 
У ХВОРИХ ІЗ УШКОДЖЕННЯМИ ВНУТРІШНЬОСУГЛОБОВИХ СТРУКТУР 

КОЛІННОГО СУГЛОБА 
Страфун С.С., Рой І.В., Гайко О.Г., Перфілова Л.В. 

ДУ “Інститут травматології та ортопедії НАМН України”, 
 Київ. Україна 

 
Актуальність проблеми відновного лікування та реабілітації хворих із травматичними 

ушкодженнями колінного суглоба (КС) обумовлено частими ушкодженнями передньої 
хрестоподібної зв’язки (ПХЗ) і менісків КС (майже 50 % серед ушкоджень всіх суглобів та до 
24 % ушкоджень нижньої кінцівки).  

Актуальність дослідження полягає у впровадженні нових кількісних методів 
функціональної діагностики з метою підвищення її ефективності (інформативності) при 
ушкодженнях внутрішньосуглобових структур КС.  

Мета роботи – підвищити ефективність діагностики ушкоджень внутрішньосуглобових 
структур КС шляхом кількісної оцінки функціонального стану періартикулярних структур (ПС) 
КС за допомогою методу електропунктурної діагностики (ЕПДФ). 
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Задачі дослідження – визначити кількісно ступінь інтенсивності патологічного процесу 
(запального або дегенеративного) у ПС КС. 

Матеріали і методи. За методом ЕПДФ було обстежено 87 хворих, зокрема 55 жінок та 
32 чоловіка віком 17-71 рік. Усіх хворих було розподілено за діагнозами: ушкодження менісків 
КС (45 осіб), ушкодження ПХЗ КС (18 осіб), а також поєднані ушкодження менісків і ПХЗ КС 
(24 особи). Досліджували біологічно активну точку (БАТ) ПС КC з боку ураження. Було 
проведено понад 87  вимірювань показників у БАТ ПС КС з урахуванням їх максимальних 
значень.  

Метод ЕПДФ як неінвазійна експрес-методика дає змогу кількісно визначити наявність та 
ступінь інтенсивності (І-ІІІ стадії) запальних або дегенеративних  змін у ПС КС. 

Стадії запалення Р.Фолля: І – підгостра стадія запалення (ПСЗ) –  66-75 умовних одиниць 
(УО); ІІ –  гострий запальний процес локальний (ГЗПл) – 76-85 УО; ІІІ – гострий запальний 
процес тотальний (ГЗПт) – 86-100 УО. Стадії дегенерації Р.Фолля: І – початкова стадія 
дегенерації – 49-36 УО; ІІ –  прогресуючий дегенеративний процес – 35-26 УО; ІІІ – виражений 
дегенеративний процес – 25-0 УО. 

Результати та їх обговорення. За одержаними даними, на БАТ ПС КC у хворих з 
ушкодженнями менісків КС І стадію запалення – ПСЗ визначено у 17 (19, 5 %), ІІ стадію 
запалення – ГЗПл у 24 (27, 6 %) та ІІІ стадію запалення – ГЗПт у 4 (4, 6 %) хворих.  

На БАТ ПС КC у хворих з ушкодженнями ПХЗ КС ПСЗ визначено у 7 (8 %), ГЗПл у 9 (10, 
3 %) та ГЗПт у 1     (1, 1 %) хворого.  

На БАТ ПС КC у хворих із поєднаними ушкодженнями менісків і ПХЗ КС ПСЗ визначено у 
12 (13, 7 %), ГЗПл у 9 (10, 3 %) та ГЗПт у 4 (4, 6 %) хворих.    

Тобто, у ПС КC визначено виключно запальний характер патологічного процесу різного 
ступеня інтенсивності (І-ІІІ стадії Р.Фолля) у 100 % хворих даної категорії, проте,  
дегенеративних змін не було виявлено у жодного хворого. Кількісне визначення саме запальних 
змін у ПС КС стало об’єктивним підґрунттям для рекомендації до призначення неспецифічної 
протизапальної терапії з метою поліпшення ефективності лікувально-реабілітаційних заходів та 
профілактики можливих ускладнень. 

Висновки.  
1. За допомогою методу ЕПДФ при обстеженні хворих з ушкодженнями менісків та ПХЗ 

КС вперше було одержано нові кількісні дані, що дало змогу підвищити ефективність  
впроваджених загальновідомих діагностичних заходів. 

2. Визначено запальний характер патологічного процесу різного ступеня інтенсивності по 
І-ІІІ стадіях Р.Фолля у БАТ ПС КC у 100 % хворих з ушкодженнями менісків і ПХЗ КС.  

3. Встановлені наявність та різна інтенсивність (І-ІІІ стадії запалення) у ПС КC при 
ушкодженнях менісків і ПХЗ КС об’єктивно обумовили призначення патогенетично 
обгрунтованої, а саме, протизапальної, терапії для підвищення ефективності лікувально-
реабілітаційних заходів і профілактики можливих ускладнень. 

Таким чином, застосуванння методу ЕПДФ вперше дало змогу суттєво підвищити 
ефективність діагностики ушкоджень менісків та ПХЗ КС шляхом одержання принципово 
нових кількісних даних 
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БІОМЕХАНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХОДЬБИ ХВОРИХ ПРИ ЗБЕРЕЖЕННІ  
ТА ЗМЕНШЕННІ ДОВЖИНИ ПЛЕЧА. ДІЇ АБДУКТОРІВ СТЕГНА ПІСЛЯ 

ПРОТЕЗУВАННЯ 
*Страфун С.С., **Фіщенко О.В., *Карпінський М.Ю., *Карпінськая О.Д. 

*ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України». 
Київ.Україна. 

**Вінницький національний медичний університет ім. М.І. ПіроговаМОЗ України 
Вінниця. Україна.  

***ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф.М.І. Ситенка НАМН України» 
Харків. Україна. 

 
Вступ. Кількість ушкоджень та захворювань кульшового суглоба складає 8,1% серед всієї 

патології опорно-рухової системи. Найбільш ефективними є оперативні методи лікування. 
Щорічно потребують протезування суглобів близько 1000 хворих на 1 млн. населення, для 
України такий показник становить біля 40 тисяч хворих щороку. Незважаючи на постійну 
зростаючу кількість операцій протезування та моделей ендопротезів, одночасно зростає і 
кількість післяопераційних ускладнень. Однією з особливостей протезування кульшового 
суглоба є не дотримання довжини дії абдукторів стегна протезованого суглоба у порівнянні з 
контрлатеральним. Ця проблема мало вивчена в роботах і вітчизняних, і закордонних авторів. І 
якщо якість протезування у хворих оцінюють переважно рентгенометрично, то біомеханіка 
пересування таких хворих вивчено недостатньо. Тим менше є робіт, присвячених розгляду 
віддалених ускладнень ендопротезування кульшового суглоба у хворих з різною довжиною 
плеча дії абдукторів стегна. 

Мета. Вивчити особливості геометричних параметрів ходьби пацієнтів до та після 
тотального протезування кульшового суглоба при збережені та зменшенні довжини плеча дії 
абдукторів стегна після протезування у віддаленому періоді спостереження. 

Матеріали і методи. Проаналізовано параметри ходьби 46 хворих на коксартроз, які було 
поділені на 2 групи. І група - 26 хворих, у яких рентгенометрично після протезування 
кульшового суглоба довжина дії абдукторів стегна не змінилася, ІІ група - 20 пацієнтів, у яких 
після протезування рентгенометрично було виявлено зменшення ДПДА стегна більше, ніж на 
1,0 см. Дані були отримані за допомогою системи GaiteRite. 

Результати. До протезування у хворих спостерігали зменшення тривалості опори на 
хвору кінцівку і, відповідно, зменшення довжини кроків обох кінцівок. Намагання збільшити 
швидкість пересування збільшувала у хворих тривалість опори на здорову кінцівку, але 
довжина кроку хворої кінцівки при цьому майже не змінювалася, що призводило до зростання 
кульгавості. При коксартрозі у хворих змінюється постава кінцівки, а сааме: виникає розворот 
стопи латерально. Протезуванням ці вади, у більшості хворих, було частково виправлено, й 
через 1 рік після протезування спостерігалося значне покращення параметрів ходьби, а через 5-
7 років знову відбувалося погіршення параметрів ходьби, особливо у хворих ІІ групи. Зі 
зменшенням ДПДА стегна виникає постійне перенапруження м’язів нижньої кінцівки, що у 
віддаленому періоді призводило до розвитку чи прогресуванню дегенеративних змін в інших 
суглобах нижньої кінцівки – колінному суглобі, гомілково-ступневому суглобі та поперековому 
відділі хребта, що збільшувало швидкість прогресування дегенеративних змін у суглобах. 

Висновки. Проведений аналіз показав, що у хворих зі зменшенням довжини плеча дії 
абдукторів стегна, внаслідок тривалого однобічного перенапруження м’язів протезованої 
кінцівки, у віддаленому періоді спостерігається втрата опірності та надбаних після 
протезування навичок ходьби.  

 
 



 
86 

 

CLASIFICATION OF KNEE BONE DEFECTS FOR PROPER PREOPERATIVE 
PLANNING 

(EILF–DATABASE REVIEW) 
Tankut O. V., Dudko O.G. 

Sytenko institute of spine and joint pathology 
national academy of medical sciences of ukraine 

HSEEU “Bukovynian State Medical University”, Chernivtsi, Ukraine 
Traumatology and orthopedics department 

 
Actuality. Bone defects of articulating surfaces is considered to be the challenging issue that 

requires surgical treatment. The knee joint, as weight-bearing joint, needs complete restoration of its 
shape and function. There are various causes for knee bone defects development, such as intraarticular 
fractures with depression of tibial or femoral condyles, latest stages of osteoarthrites, previously 
performed primary and revision total knee arthroplasties. The number of total knee arthroplasties is 
progressively increasing all around the world. The resection of bone that is done can cause further 
problems if surgery is needed later. The second revision surgery is more complicated and expensive.  

The aim of our study was to perform a systematic review  of papers for last 15 years in order 
to anallise existing attempts to classify knee bone defects and choose the mosts suitable one for 
preoperative planing. The Pubmed database by mean of trial access to eILF–database of EBSCOhost 
company was used for this purpose. 57 scientific papers were chosen according to the following 
criteria – publication in a per review journal, classification of knee bone defects is present, results of 
clinical approbation are given, follow-up not less then 12 month after surgery. 

Results and discussion. Management of bone defects should be planed according to the size 
and location of bone defects in femur and tibia, and most of the authors use Anderson Orthopedic 
Research Institute (AORI) classification, though we have to point that it does not define properly the 
exact shape and size of a bone defect. It separately classifies the defects of femur and tibia in three 
types: 

First type – the metaphyseal bone is intact with minor defects that will not affect the stability of 
revision components. 

Second type – the metaphyseal bone is damaged. There is a defect of cancellous bone in the 
metaphyseal area. The congruity of joint line have to be restored by filling defects with bone graft, 
cement or augments made of synthetic materials such as porous titanium, tantalum, various polymeric 
materials. 

Third type – significant metaphyseal bone defect involving most of tibial plateau or condyle, 
femoral condyle. These defects requires long-stem implants in combination with bone graft or 
auguments use so as collateral or patella ligaments attachment is involved. The individually 
manufactured hinged prosthesis are another option for these complicated cases. 

Conclusion. Preoperative planing of surgical treatment for knee bone defects should consider 
the location, size and type of bone defect. Various types of bone loss can be managed with the use of 
structural or morsellised bone grafts, cement alone or in a combination with screws and mesh, metal or 
polymeric augments of various shapes, custom made tumor or hinged prosthesis. 
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КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ ПЕРЕБІГУ ОСТЕОАРТРОЗУ НА ТЛІ ОЖИРІННЯ У ОСІБ 
МОЛОДОГО ВІКУ ПРИ НАЯВНОСТІ НЕСПРИЯТЛИВИХ ВАРІАНТІВ 
ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНІВ VDR (BSML C.IVS7 G>A) ТА LCT (-13910T>C) 

Терешкін К.І., Пасієшвілі Л.М., Істомін А.Г. 
Харківський національний медичний університет 

Харків. Україна 
 

Вступ. Основні напрямки генетичних досліджень в області ОА були зосереджені, 
головним чином, на вивченні генів-кандидатів, що мають відношення до кісткового 
метаболізму (Richards J.B., 2009 р.). Протягом десятиліть активно вивчається роль гена, що 
кодує рецептор вітаміну D. Bsml c.IVS7 G>A (VDR) є медіатором дії гормонально-активної 
форми вітаміна D3 (1,25 (OH)2D3), яка здійснюється шляхом модуляції транскрипції генів-
мішеней. Також VDR був представлений як один з генів-кандидатів генетичного контролю 
підтримки достатньої кісткової маси (Yang M., 2015 р.). 1,25 (OH)2D3 взаємодіє з VDR в 
остеобластах, стимулюючи експресію ліганду рецептора-активатора ядерного фактора NF-kB, 
який, у свою чергу, взаємодіє з рецептором-активатором ядерного фактора NF-kB, індукуючи 
трансформацію незрілих моноцитів у зрілі остеокласти, що розчиняють матрикс і мобілізують 
кальцій та інші мінерали з кісткової тканини (Holick M.F., 2011 р.). Поліморфізм VDR (Bsml 
c.IVS7 G>A) виявлено за допомогою рестриктаз BsmI, ApaI, TaqI і FokI. В цілому, відомі 
результати раніше проведених одинадцяти епідеміологічних досліджень щодо зв'язку 
поліморфізму гена VDR і ризику малотравматичних переломів. У шести з них було показано, 
що генотип VDR пов'язаний з підвищеним ризиком переломів, в тому числі і стегна, і хребта 
(Guang Rong J., 2007 р.). Останніми роками з’явилися дані про те, що вітамін D бере участь у 
метаболізмі не тільки кісткової, але й хрящової тканини. Зокрема було показано, що вітамін D 
стимулює синтез протеоглікану хондроцитами, модулює активність металопротеїназ, що беруть 
участь у руйнуванні хряща. Так, зниження рівня 24,25- і 1,25-вітаміну D асоціюється зі 
збільшенням активності металопротеїназ, а його нормальний рівень знижує активність цих 
ферментів in vitro (Arden N., 2006 р.).  

Одним з шляхів розвитку схильності до ОА є лактозна непереносимість (ЛН), при якій, 
внаслідок відсутності кишкової лактази, лактоза не може бути розщеплена до глюкози и 
галактози (Marozik P. 2013 р.) Дослідження поліморфізму -13910 T/С гену лактази (LCT) має 
діагностичне і прогностичне значення, що дає змогу визначити лактозну непереносимість і 
передбачити її розвиток (Pohl D., 2010 р.). Ген LPH (LCT) кодує амінокислотну послідовність 
ферменту лактази. Цей фермент синтезує тонкий кишечник, і він бере участь у розщепленні 
лактози. Поліморфізм цього гену впливає на вироблення лактази. При цьому нормальний 
варіант поліморфізму (СС) пов’язаний зі зниженням синтезу лактази, а мутантний варіант (ТТ) 
– зі збереженням лактазної активності у дорослому віці. Таким чином, гомозиготні носії 
варіанту С нездатні до засвоєння лактози (рівень синтезу мРНК гену лактази у них знижений до 
2-22%); гомозиготні носії варіанту Т легко засвоюють лактозу (Boschmann S.E., 2016 р.). 
Непереносимість лактози через наявність алельного варіанту СС поліморфізму -13910 Т/С гена 
LCT і неусвідомлене прагнення до відмови від молочних продуктів призводить до зменшення 
кісткової маси і 2-5-кратного збільшення ризику переломів (Yilmaz H., 2012 р.). 

Мета дослідження полягала у вивченні особливостей клінічного перебігу остеоартрозу на 
тлі ожиріння у осіб молодого віку при наявності несприятливих варіантів поліморфізму генів 
VDR (Bsml c.IVS7 G>A) та LCT (-13910T>C) з метою удосконалення діагностики та 
прогнозування.  

Матеріали та методи. У дослідженні задіяні 96 пацієнтів з верифікованим діагнозом ОА, 
що перебігав на тлі ожиріння, серед них 24 чоловіки (25%) та 72 жінки (75%) у віці від 21 до 45 
років (середній вік 35,54±0,9 років). Контрольну групу склали 96 практично здорових осіб, які 
були відібрані за принципом «копі-пари». До групи порівняння увійшло 18 осіб з ізольованим 
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ОА аналогічної вікової категорії із реципрокним статевим розподілом. Усі пацієнти були 
додатково обстежені для визначення поліморфізму гена. Обстеженняя проводили за допомогою 
полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) на ампліфікаторі «Rotor-Gene 6000» (Австралія) в 
режимі реального часу. Проведення ПЛР для виявлення поліморфізмів в геномі людини 
проводилось за допомогою наборів: VDR (Bsml c.IVS7 G>A) «Мутація рецептора вітаміну D», 
LCT МСМ-6 (-13910T>C) «Лактазна недостатність». Діагностику порушень МЩКТ виконували 
за результатами двохенергетичної рентгенівської абсорбціометрії (DЕXA), яка проводилася на 
апараті HOLOGIC Explorer QDR W Series Bone Densitometer (USA). Вимірювання МЩКТ 
проводили в трьох ділянках скелета – поперековому відділі хребта, проксимальному відділі 
стегнової кістки і кістках передпліччя. Критеріями оцінки були: показник відхилення кісткової 
маси (ВMD), зокрема T- та Z-критерії (Радченко В.А., 2015 г.). Оцінку тяжкості проявів ОА 
виконано за методикою WOMAC (Насонова Е.Л., 2005 р.). Оцінку критично надлишкової маси 
тіла (кНМТ) та ступеня ожиріння виконано згідно клінічних рекомендацій з використанням 
зросто-вагового індекса Кетлє. Оцінку стадії процесу виконано з використанням 
рентгенологічних критеріїв (Kellgren J.H., Lawrence J.S., 1957 р.). При узагальненні отриманих 
результатів використано методи клініко-статистичного аналізу та варіаційної статистики 
(розрахунок середніх величин, середніх похибок, одностороннього критерію достовірності 
Ст`юдента), а також елементи поліномінального аналізу i моделювання, реалізованими 
стандартним пакетом прикладних програм варіаційної статистики: Stadia 6.0, Statistica for 
Windows 6.0. 

Результати дослідження. Серед пацієнтів основної групи мутантний генотип ВВ гена 
рецептора вітаміну D мали 42,2%, нормальний, але несприятливий щодо перебігу ОА та 
формування порушень МЩКТ, генотип СС гену лактази (LCT, -13910T>C) – 37,4%. Одночасно 
наявність обох несприятливих генотипів була виявлена у 20,2% пацієнтів з ОА. У групі 
порівняння мутантний генотип ВВ був зафіксований у 55,6%, несприятливий генотип СС –
72,2%. Наявність несприятливого перехресту обох гомозиготних генотипів мали 44,4%. 

При клінічній оцінці пацієнтів з несприятливими генотипами ураження великих суглобів 
виявлено 90,5% у основній групі та 75,0% у групі порівняння. Серед них більшість мала 
анамнез захворювання до 5-ти років (відповідно, 61,9% та 75,0%) при віці маніфестації ОА – 
понад 35 років (61,9% та 50,0%).  

За результатами обстеження пацієнтів основної групи та групи порівняння, у яких була 
одночасно визначена наявність несприятливого перехреста генотипів генів рецептора вітаміну 
D та лактази (20,2% та 44,4%), виявлено, що ураження суглобів у означеній групі хворих 
характеризувалося більш тяжким ступенем деградації хряща та порушенням його 
функціональної активності. Але, слід зазначити, що у пацієнтів з ОА та ожирінням індекс 
альго-функціональної активності був достовірно (р<0,05) вищий, ніж у хворих з ізольованим 
перебігом захворювання. 

Узагальнений аналіз показника тяжкості ОА (W, %) та його складових виявив достовірно 
більш високий рівень проявів скутості у цих пацієнтів (59,5±2,5% та 54,69±2,4%). 

Рентгенологічні зміни в суглобах у пацієнтів основної групи відповідали в більшості 
випадків ІІ і ІІІ (71,5%) стадіям та у 19% випадків реєстрували ІV стадію ОА.  

Проведений аналіз частоти та характеру абсорбціометрично верифікованих порушень 
СФСКТ у пацієнтів основної групи дав змогу в 66,7% випадків діагностувати остеопенію та у 
23,8% – остеопороз, тобто остеопоротичні зміни мали 90,5% хворих на ОА та ожиріння з 
наявністю несприятливого перехреста генотипів генів VDR та LCT, що є достовірно (p<0,001) 
частіше у порівнянні з пацієнтами інших генотипів. Така ж тенденція зафіксована і серед 
пацієнтів групи порівняння, у якій остеопенічні стани були зареєстровані у 75,0% випадків. 

Висновок. Таким чином, наявність у пацієнта перехреста гомозиготних варіантів 
поліморфізму генів VDR (Bsml c.IVS7 G>A) та LCT (-13910T>C) є прогностично однією з 
найбільш несприятливих умов перебігу ОА (як на тлі ожиріння, так і при ізольованому 
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перебігу) та передумовою для можливого формування порушень мінеральної щільності 
кісткової тканини у осіб молодого віку. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТРАЛАМИНАРНЫХ ЭПИДУРАЛЬНЫХ БЛОКАД В 
ЛЕЧЕНИИ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ПОЯСНИЧНОМ СПИНАЛЬНОМ СТЕНОЗЕ 

Фищенко Я.В., Кудрин А.П. 
ГУ «Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины». 

 Киев. Украина. 
 
Актуальность. Порядка 36 % всех эпидуральных блокад проводится с целью снятия 

симптомов поясничного спинального стеноза, к которым можно отнести локальный болевой 
синдром, радикулопатию и синдром нейрогенной перемежающейся хромоты. Интраламинарная 
эпидуральная блокада (ИЭБ) – малоинвазивный метод лечения болевых синдромов пояснично-
крестцового отдела позвоночника путём введения медикаментозных препаратов в эпидуральное 
пространство через междужковую связку. При отсутствии флюороскопического контроля в 
30 % случаев лекарственный препарат вводят мимо эпидурального пространства, и более чем в 
50 % случаев блокаду делают не на том уровне, на котором хотели сделать. 

Цель. Провести анализ собственных результатов лечения болевого синдрома пояснично-
крестцового отдела позвоночника на фоне поясничного спинального стеноза методом ИЭБ под 
флюороскопическим контролем. 

Материалы и методы. Проведен анализ результатов лечения 32 пациентов (женщины – 
25 (78,1 %), мужчины – 7 (21,9 %)), средний возраст пациентов - 64,6±2,1 года (возрастной 
диапазон от 31 до 84 лет). Все пациенты до обращения в клинику получали комплексное 
консервативное амбулаторное или стационарное лечение. С целью лечения болевого синдрома 
всем пациентам выполнены от 1 до 3 ИЭБ. Все пациенты обследованы с помощью МРТ, 
оценены показатели боли по ВАШ, анкетирование Оswestry Disability Index (ODI), индекс 
выздоровления (ИВ). Оценку результатов проводили через 1, 3 и 6 мес. 

Результаты. Результаты по ВАШ: через 5-7 дней после блокады 81,0 % пациентов 
отмечали регресс болевого синдрома в пределах 3-6 см по ВАШ (р≤0,05). Через 3 мес. - 91,0% 
(регресс в пределах 3-6см). Через 6 мес. - достоверное уменьшение боли ощущали 75,0% 
пациентов, что указывает на устойчивость полученных результатов. Незначительный регресс 
боли в пояснице через 3 мес. отмечали 9,0 % пациентов, через 6 мес. – 25,0 %, соответственно. 

Результаты анкетирования по Оswestry Disability Index (ODI) позволили установить, что: 
через 5-7 дней после блокады 96,88 % пациентов отмечали достоверное улучшение (регресс 
более 10 баллов). Через 3 мес. данный показатель сохранялся у 90,63 %, а на момент 
окончательного опроса через 6 мес. составил 82,81 %. 

Оценка лечения по индексу выздоровления (ИВ): через 5-7 дней после ИЭБ хороший 
результат отмечали 63,0 % пациентов, удовлетворительный – 31,0 %, неудовлетворительный 
– 6,0 %. Через 3 мес. хороший результат (улучшение состояния более чем на 40 %) отмечали 56 
%, удовлетворительный – 22 %, неудовлетворительный – 22 %. Через 6 мес. хороший результат 
отмечали 56% обследованных, удовлетворительный –  22 %, неудовлетворительный -  22 % 
пациентов.  

Выводы. Проведенное нами исследование показало, что интраламинарные эпидуральные 
блокады, проведённые под флюороскопическим контролем, являются эффективным методом 
лечения болевого синдрома в пояснично-крестцовом отделе позвоночника при поясничном 
спинальном стенозе. Так в 75 % случаев удалось добиться хороших и стойких результатов 
лечения: снижение боли и улучшение качества жизни. Осложнения при проведении 
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интраламинарных блокад отмечали в 8,7 % случаев. Все они носили лёгкий характер и 
требовали лишь симптоматического лечения. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ РАДИОЧАСТОТНОЙ НЕЙРОАБЛЯЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С 
КОКСАЛГИЕЙ НА ФОНЕ ОСТЕОАРТРОЗА ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА 

Фищенко Я.В., Кудрин А.П., Чернобай С.П. 
ГУ «Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины».  

Киев. Украина 
 

Актуальность проблемы исследования. Коксартроз – Артроз  тазобедренного сустава  
приводит к выраженным болевым синдромам, ограничению функции суставов, значительным 
экономическим затратам  и повышению смертности. В зависимости от возраста коксартроза 
проявляется рентгенологически у 28-43% популяции  и в 10-17 % симптоматически. 

Радиочастотная нейроабляция денервация чувствительных нервов тазобедренного сустава 
– новый, эффективный метод лечения коксалгии. Таргетное  термическое  воздействие на 
волокна нервной ткани, которое вызывает их деструкцию и, как следствие, приводит к 
снижению болевого синдрома, который передается по средствам этих нервов,  локальную 
денатурацию, приводит к их Валлеровой дегенерации с последующей регенерацией. Впервые 
использованный для денервации фасеточных суставов метод, за боле чем 30 лет применения, 
зарекомендовал себя эффективным  и долгосрочным в лечении фасет – синдрома в различных 
отделах позвоночника. 

В целом, все проанализированные нами исследования о применении радиочастотной 
нейроабляции нервов тазобедренного сустава были низкого качества с малым размером 
выборки, плохо описанной методологией отбора пациентов  с гетерогенной этиологией 
болевых синдромов (остеоартроз, асептический некроз, метастазы, постоперационные) 
отсутствие анализа функциональных результатов  

Цель нашего исследования. Оценить результаты лечения коксалгии  на фоне 
дегенеративно – дистрофических заболеваний  тазобедренного и сустава посредством 
радиочастотной нейроабляции  суставных веточек бедренного и запирательного нервов.       

Материалы и методы. Проведен анализ результатов  лечения 36 пациентов (37 суставов). 
Средний возраст пациентов составил 66,2±1,5 года (возрастной диапазон от 40 до 81 лет). 
Средний показатель продолжительности болевого синдрома до обращения составил 4,25±2,56 
лет. Все пациенты обследованы клинически и рентгенологически. Рентгенологическую оценку 
стадии коксартроза проводили по классификации J. Kellgren и J. Lawrence. Коксартроз 3 
степени был выявлен у 27 пациентов, 4- ой – у 9.   

Количественную и качественную оценку болевого синдрома проводили на основании 
боли. Измерения функциональных  ограничений, показаний, которые влияют  на качество 
жизни пациента, сустава проводили  по Harris Hip Score (HHS).  Состояние пациента оценивали 
до процедуры РЧНА, через 2 недели, 1,3,6 и 12 месяцев после процедуры ее проведения.  

Результаты исследования и обсуждения. Динамика субъективных болевых ощущений  
до и после  лечения считалась достоверной при уменьшении болевого синдрома на 3 см и более. 
Так, через 14 дней после РЧНА 62,2 % пациентов отмечали регресс болевого синдрома в 
пределах 3-8 см по ВАШ (р ≤ 0,05), через 1 мес. – 81,1 %, через 3 мес. – 64,9 %, 6 мес. – 59,5 %, 
через 12 мес. – 54,1 %. Недостоверные улучшения или отсутствие динамики боли по ВАШ 
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через 14 дней после РЧНА отмечали 37,8 %, через 1 мес. – 18,9 %, через 3 мес. – 35,1 %, 6 мес. – 
40,5 %, через 12 мес. – 45,9 %. 

Оценка влияния боли на функциональные нарушение жизнедеятельности по результатам 
опросника HHS: после проведенного лечения, через 14 дней после РЧНА, достоверное 
улучшение показателя (изменение более чем на 26 баллов) отмечали у 64,1% пациентов, через 1 
мес.- у 82,1% пациентов, через 3 мес. – у 69,3%, через 6 мес. – у 71,8 %,  через 12 мес. – у 76,7%. 
На момент окончательного опроса отсутствие динамики или недостоверное  улучшение по 
сравнению с исходным состоянием отмечали у 23,3 % пациентов. 

Осложнения после процедуры. Большинство процедур проходили без каких-либо 
осложнений. Среди наблюдаемых стоит отметить гематому в паховой области в результаты 
ранения a. femoralis у 1 пациента и гипостезию по передней поверхности бедра у 1 пациента в 
результате повреждения n. anterior femoralis cutaneous в месте термокоагуляции артикулярных 
веточек бедренного нерва. 

Таким образом: 
1. Радиочастотная нейроабляция артикулярных веточек запирательного и бедренного 

нервов является эффективным методом лечения болевого синдрома коксалгии на фоне 
дегенеративного остеоартроза. 

2. Данная процедура  имеет ряд преимуществ, поскольку проходит  практически без 
осложнений и может применяться в случае, когда пациенту запрещено  проведение 
оперативного лечения, но сохраняется выраженный  болевой синдром. 

3. Эта методика не универсальна и не имеет превентивных свойств, которые 
предотвращают прогрессированию основного заболевания, поэтому РЧНА должна применяться 
в сочетании с другим ортопедическим лечением.        

   
УДК 617-089.844:616.711-018.3-002-06 

ТРАНСФОРАМИНАЛЬНЫЕ ЭПИДУРАЛЬНЫЕ БЛОКАДЫ В ЛЕЧЕНИИ 
БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА 

ПРИ ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
Фищенко Я.В., Кудрин А.П. 

ГУ «Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины» 
Киев.Украина  

 
Актуальность. Боль в пояснично-крестцовом отделе позвоночника является одной из 

самых распространённых причин потери трудоспособности взрослого населения, что 
сопряжено с большими финансовыми потерями.  

Трансфораминальная эпидуральная блокада (ТФЭБ) – малоинвазивный метод лечения 
болевых синдромов пояснично-крестцового отдела позвоночника путём введения 
медикаментозных препаратов в эпидуральное пространство через фораминальное отверстие. 

Цель. Оценить результаты лечения болевого синдрома пояснично-крестцового отдела 
позвоночника на фоне дегенеративно-дистрофических заболеваний методом 
трансфораминальных эпидуральных блокад. 

Материалы и методы. Проведен анализ результатов лечения 23 пациентов (14 женщин и 
9 мужчин), средний возраст пациентов - 52,2±2 года (возрастной диапазон от 33 до 79 лет). 
Средний показатель продолжительности обострения болевого синдрома до обращения составил 
4,87±1,2 мес.   
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По данным МРТ идентифицированы нейрокомпрессионные факторы, а пациенты 
разделены на 2 группы: группа 1 – протрузии или грыжи межпозвонковых дисков 16 (69,5 %), 
группа 2 – стеноз спинномозгового канала – 7 (30,5 %). 

Количественную и качественную оценку болевого синдрома проводили на основании 
визуальной аналоговой шкалы боли (ВАШ). Оценку степени нарушения жизнедеятельности, 
обусловленного патологией позвоночника, проводили при помощи анкетирования Оswestry 
Disability Index (ODI). Оценка обобщённых результатов лечения проводилась на основании 
индекса выздоровления (ИВ), характеризующего степень восстановления после 
консервативного лечения. Все процедуры проводились амбулаторно на базе отделения 
реабилитации ИТО НАМН Украины. Повторное наблюдение в динамике проводили через 5-7 
дней, через 3 и 6 мес. после лечения. 

Результаты. Оценивая динамику субъективных болевых ощущений до и после лечения 
по ВАШ (достоверным считали уменьшение болевого синдрома на 3 см и более),  выявлено: в 
группе 1 через 5-7 дней после блокады 88,0 % пациентов отмечали регресс болевого синдрома в 
пределах 3-6 см по ВАШ (р≤0,05), через 3 месяца – 81,0 %, через 6 мес. – 50,0 %. Полное 
отсутствие боли в пояснице через 3 мес. отмечали 6,0 % пациентов, через 6 мес. – 31,0 %. 
Недостоверные улучшения или отсутствие динамики боли через 6 мес. отмечено у 19,0 % 
пациентов; 2-м пациентам выполнено хирургическое удаление грыжи межпозвонкового диска 
(отсутствие эффективности ТФЭБ).  

В группе 2 через 5-7 дней после блокады 43,0 % пациентов отмечали регресс болевого 
синдрома в пределах 3-6 см по ВАШ (р≤0,05). Через 3 месяца после проведенного лечения 
регресс болевого синдрома в пределах 3-6 баллов отмечали 57,0 % пациентов, через 6 мес. – 
29,0 %, что указывает на неустойчивость полученных результатов у пациентов с поясничным 
спинальным стенозом. Незначительный регресс боли или отсутствие результатов лечения через 
3 мес. отмечали 43,0 % пациентов, через 6 мес. – 71,0 %. 

Оценивая уровень жизнедеятельности пациентов по Oswestry Diasability Index (ODI), в 
группе 1 отмечена положительная динамика: через 5-7 дней после блокады 93,8 % пациентов 
отмечают достоверное улучшение (регресс более 12 баллов). Через 3 мес. данный показатель 
сохранялся у 87,5 %, а на момент окончательного опроса через 6 мес. составил 81,3 %. 
Недостоверное улучшение состояния на момент окончательного опроса отмечали 18,8 % 
пациентов. 

В группе 2 достоверное улучшение через 5-7 дней после блокады отмечали у 85,7 % 
пациентов. Через 3 мес. данный показатель сохранялся на том же уровне, а на момент 
окончательного опроса через 6 мес. составил 57,1 %. 

Результаты лечения, интерпретированные по индексу выздоровления (ИВ), были 
достоверно положительными в обеих группах после лечения. Однако в группе 1, хороший 
результат лечения через 5-7 дней после ТФЭБ отмечали 50,0 % пациентов, удовлетворительный 
– 44,0 %, неудовлетворительный – 6,0 %. На момент окончательного наблюдения хороший 
результат отмечали у 81,0 %, неудовлетворительный – у 19,0 %.  

В группе 2, у пациентов с поясничным спинальным стенозом, хороший результат лечения 
через 5-7 дней после ТФЭБ отмечали 14,2 % пациентов, удовлетворительный – 71,4 %, 
неудовлетворительный – 14,2 %. На момент окончательного опроса, через 6 мес. хороший 
результат лечения отмечали у 42,8 %, удовлетворительный – у 14,2 %, неудовлетворительный у 
42,2 %. 

Выводы. Основываясь на сравнении результатов лечения группы 1 и группы 2, можно 
заключить, что эффективность от применения ТФЭБ у пациентов с протрузиями и грыжами 
межпозвонковых дисков выше (81% пациентов отмечали положительный результат т.е. 
значимый регресс боли и более продолжительный эффект после процедуры).   
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У пациентов с поясничным спинальным стенозом эффективность ТФЭБ средняя. Только в 
42,85 % случаев удалось добиться хороших и стойких результатов лечения: снижение боли и 
улучшение качества жизни. 

 
 

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ПАТОЛОГІЧНОГО ПАТЕРНУ ХОДЬБИ ПРИ 
ТРИВАЛОМУ ПЕРЕБІГУ КОКСАРТРОЗУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ВІДНОВЛЕННЯ ПІСЛЯ 

ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ 
Фіщенко В.О., Браніцький О.Ю., Карпінська О.Д. 

Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова МОЗ України 
Вінниця. Україна  

ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМНУ» 
Харків. Україна 

 
Актуальність. Коксартроз – це захворювання, що прогресує. Тому у більшості випадків 

клінічна симптоматика розвивається поступово, даючи можливість хворому пристосуватися до 
неї. На момент операції у хворого формується комплекс кістково-м’язової патології, який 
змінює програму нормальної ходьби і  у деяких пацієнтів залишається і після 
ендопротезування. 

Мета роботи. Визначити фактори, які впливають на ризик збереження набутих 
патологічних патернів ходьби після ендопротезування кульшового суглоба. 

Результати. Найбільш характерним симптомом захворювання у початковому періоді є 
наявність болі при ходьбі, яка з часом посилюється і стає постійною. Розвиток дегенеративно-
дистрофічного процесу призводить до суттєвих порушень статики та локомоції, ступінь 
порушень яких залежить від тривалості та важкості захворювання. Значно знижується сила 
м’язів стегнового суглоба, особливо відвідних, через тривалість захворювання у процес 
руйнування залучаються інші ланки опорно-рухової системи з формуванням складних 
адаптаційно-компенсаторних перебудов не тільки функцій, але й анатомічних взаємовідношень. 
Біль при коксартрозі «вимагає» хворого пристосовуватися до неї. Хворі помічають, що при 
розвантаженні кінцівки біль зменшується, і починають зменшувати опору на кінцівку при 
ходьбі, що призводить до кульгавості. Зменшення навантаження на хвору ногу веде до розвитку 
гіпертрофії м’язів, це супроводжується зменшенням обсягу рухів у порівнянні зі здоровою 
кінцівкою, й у подальшому призводить до розвитку контрактур суглоба. Часто при коксартрозі 
зустрічається вкорочення кінцівки, що ще більше спотворює ходьбу. Так формується «порочне 
коло», коли одні патологічні прояви викликають розвиток інших, а ті, у свою чергу, сприяють 
прогресуванню перших патологічних проявів. При тривалому перебігу захворювання у хворих 
формується комплекс надбаних патологічних патернів, які замінюють нормальну програму 
ходьби. На жаль, у деяких хворих ці надбані патерни зберігаються після ендопротезування. 
Рентгенологічний та функціональний результат (обсяг рухів, сила м’язів) може бути гарними, 
але якість ходьби не відповідати нормальним параметрам.  

Була розроблено статистико-математична модель визначення ризиків збереження набутих 
патологічних особливостей ходьби після ендпротезування. В моделі були враховані такі дані: 
вік пацієнта, термін та анамнез перебігу захворювання, наявність кульгавості та його ступінь, 
контрактури суглобів нижніх кінцівок, асиметричність довжини кінцівок та сили м’язів, 
тазовий баланс. Також враховували параметри ходьби хворих за даними системи GaitRite 
(часові, просторові, FAP). 

Висновки. Аналіз отриманих даних показав, що на ризик збереження патологічного 
патерну ходьби більше за все впливають термін перебігу захворювання, контрактури суглобів 
та асиметричність сили м’язів нижніх кінцівок. Як додатковим обтяжувальним фактором є 



 
94 

 

наявність поперекового сколіозу чи значний нахил тазу, якщо пацієнт тривалий час 
користувався додатковими засобами опори. 

 
 

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД СКЛАДАННЯ ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ДІТЕЙ З ПРОГРЕСУЮЧИМИ НЕРВОВО-МЯЗОВИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ 

Чернишова І.М., Ковальова С.В., Райченко Н.А., Логвін Г.Б. 
Український науково-дослідний інститут протезування, протезобудування та 

відновлення працездатності 
Харків. Україна  

 
За даними меморандуму ВООЗ, прогресуючі нервово-м’язові захворювання віднесено до 

десяти найбільш нез’ясованих хвороб людства з частотою, в середньому, 1 на 5000 - 10000 
осіб,терапевтичні можливості яких вельми обмежені. Тому фізична реабілітація є основою 
лікування та догляду практичне при усіх формах нейром’язових захворювань. Фізична терапія 
включає підтримку та стимулювання рухів, профілактику та лікування контрактур, формування 
компенсаторних можливостей дитини для компенсації втрачених функцій, в першу чергу – 
рухової та дихальної систем. Підходи до фізичної реабілітації мають свої особливості, які 
пов’язані з різним ступенем рухових можливостей, прогресуючим характером перебігу, 
системністю патології та залученням в патологічній процес органів серцево-легеневої та інших 
систем.  

Метою роботи є розробка системного підходу до складання програми фізичної 
реабілітації дітей з прогресуючими нервово-м’язовими захворюваннями в залежності від рівня 
їхніх функціональних можливостей. 

Матеріали та методи 
Дослідження базуються на даних спостереження 29 хворих з прогресуючими нервово-

м’язовими захворюваннями, які проходили курси фізичної реабілітації, обстеження та 
ортезування в клініці Укр НДІ протезування, з них 21 хлопчик та 8 дівчинок віком від 2 до 15 
років. Термін спостереження – 5 років. За ступенем тяжкості порушення рухових функцій 
(H.Ching et al., 2007; K. Bushby із співавт.,2010) пацієнти розподілились на 3 групи: 1 група 
включала пацієнтів, які можуть самостійно пересуватися ( 7 % хворих), в 2 групі були діти, які 
можуть сидіти самостійно, але не можуть самостійно ходити (31 % хворих) та в 3 групі були 
лежачі хворі, які не здатні сидіти самостійно (62 %). 

Курси реабілітації складалися згідно розробленому алгоритму. Основне завдання 
реабілітаційного лікування полягає у максимальному продовженні періоду самостійного 
пересування дитини. Алгоритм призначення методів фізичної реабілітації та ортопедичного 
забезпечення в залежності від збереження рухових функцій включав декілька етапів: етап 
тестування та обстеження хворого, етап проведення курсу фізичної терапії (ЛФК, масаж, ФТЛ, 
механотерапія), етап ортопедичного забезпечення дитини-інваліда. Програма реабілітації 
формувалася за принципом індивідуального вибору відповідних методик та режиму проведення 
процедур для кожної групи пацієнтів, а також раціонального призначення засобів ортезної 
техніці.  

Обстеженні хворих проводилось із застосуванням функціональних тестів, рекомендованих 
для клінічних досліджень при прогресуючих нервово-м’язових захворюваннях (шкала 
Хаммерсміта, тест Ловетт, Functional ambulance category).  

Практика показала, що адекватні реабілітаційні заходи з застосуванням ортезних систем, 
спрямовані на своєчасну корекцію патологічних установок кінцівок і хребта, збереження 
рухової активності пацієнтів, підтримку тонусу дихальних м'язів хворіх із прогресуючими 
нейро-м'язовими захворюваннями, запобігають розвитку деформацій, продовжують певну 
незалежність пересування й збільшують тривалість життя дитини. 
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ОСОБЛИВОСТІ АКТИВНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ВТОРИННОЮ 
ДИСПЛАЗІЄЮ КУЛЬШОВИХ СУГЛОБІВ 

Чернишова І.М., Ковальова С.В., Данильчук. А.В., Логвін Г.Б. 
Украінський науково-дослідний інститут протезування, протезобудування та 

відновлення працездатності 
Харків.Україна 

 
Вступ. Дисбаланс м’язового тонусу на фоні недорозвинення структур кульшового 

суглоба, внутрішньо-ротаційна установка стегна, відсутність своєчасного фізіологічного 
осьового навантаження на кульшовий суглоб призводять до високої частоти розвитку 
вторинних підвивихів та вивихів стегна у дітей з наслідками неврологічних захворювань (28 – 
90 % при спастичних паралічах, 30 – 50 % випадків при в’ялих паралічах). Дислокація в 
кульшових суглобах обмежує можливості застосування навантажувальних методик фізичної 
реабілітації та потребує визначення особливостей при формуванні індивідуальної програми 
фізичної реабілітації. 

Метою дослідження було сформувати алгоритм призначення методів фізичної 
реабілітації дітям з різним ступенем дисплазії кульшових суглобів внаслідок спастичного 
паралічу. 

Матеріали та методи дослідження.  
Під спостереженням знаходились  87 пацієнтів з ДЦП та іншими органічними ураженнями 

головного мозку, 34 хлопчика та 53 дівчинки віком від 3 до 12 років, які розподілилися на 3 
реабілітаційні групи хворих за ступенем дислокації в кульшових суглобах. 

Методи дослідження включали: моніторинг рентгеноанатомії кульшових суглобів з 
визначенням індексу мігріції Reimers (IM), ацетабулярного кута (АК) та кута Віберга (КВ), 
оцінка загальної рухової активності (GMFCS), оцінка ступеню рухових можливостей (GMFM), 
стабілобазометрія (коефіцієнт опірності, загальна площа опори, коливання проекції загального 
центру тиска), дослідження біоелектричної активності м’язів навколо кульшових суглобів. 
Тестування  проводилось до та після курсу реабілітації, обзорна рентгенографія тазу один раз 
на шість місяців. 

Алгоритм активної моделі фізичної реабілітації складався з 4 етапів: 1) обстеження 
пацієнта, тестування фізичних можливостей; 2) визначення реабілітаційної групи; 3) 
формування індивідуальної реабілітаційної програми та проведення курсу лікування; 4) ортезне 
забезпечення.  

Визначені такі реабілітаційні групи пацієнтів зі спастичним паралічем:  
діти з дисплазією кульшових суглобів, децентрацією стегна (група ризику) (15% ≤ IM ≤ 

33%, АК ≤ 27, КВ ≥ 20). Це діти, як правило, зі спастичною диплегією або геміплегією, які 
можуть пересуватися (І-ІІ рівень GMFCS, СРМ 70 – 99%); 

 діти з підвивихами стегна (33% ≤ IM ≤ 50%, АК ≤ 27, 0 ≤ КВ ≤ 20); 
 діти після оперативного лікування (на м’яких тканинах та артропластики кульшового 

суглоба). 
 Для забезпечення диференційного підходу для кожної групи дітей були розроблені схеми 

сполучення методик фізичної реабілітації з використанням методів кінезіотерапії, застосування 
роботизованих систем, раціонального ортезування. 

Результати досліджень. 
За даними функціонального тестування позитивна динаміка рухової активності пацієнтів 

спостерігалась у всіх групах пацієнтів. Спастичність м’язів зменшилась, в середньому, на 1 бал, 
рівень великих моторних функцій (GMFCS) змінився на 0,9 одиниць, амплітуда біоелектричної 
активності м’язів навколо кульшових суглобів підвищилась, в середньому, на 320 – 380 мкВ. 
Коефіцієнт опорності при стоянні після реабілітаційних заходів збільшився в середньому на 



 
96 

 

17 % (с 0,56±0,02 до 0,86±0,05). Моніторинг рентгеноанатомії кульшових суглобів за термін 
спостереження (1 – 2 років) показав стабілізацію індексу міграції та кута Віберга.  

Висновки. Комплексне застосування фізичних методів реабілітації є загальновизнаним 
засобом підвищення ефективності реабілітації пацієнтів з вторинною дисплазією кульшових 
суглобів, руховими порушеннями внаслідок ДЦП та інших органічних пошкоджень головного 
мозку. Воно сприяє потенціюванню позитивного впливу фізіотерапевтичного лікування, 
кінезіотерапії та ортезування на руховий статус дитини. 

 
 

НАВЧАННЯ ТА ОЦІНКА ФУНКЦІЇ ХОДЬБИ ПАЦІЄНТІВ З АМПУТАЦІЙНИМИ 
ДЕФЕКТАМИ НИЖНІХ КІНЦІВОК 

Чернишова І.М., Ковальова С.В., Бехзад Х.З., Кабаненко І.В., Бобошко Р.О. 
Український науково-дослідний інститут протезування, протезобудування та 

відновлення працездатності 
Харків. Україна  

 
Дослідження останніх років показали, що інвалідність внаслідок травм опорно-рухового 

апарату займає друге місце у світі після інвалідності внаслідок серцево-судинних захворювань 
та  часто закінчуються ампутацією кінцівки на різних рівнях.  

Кінцевою метою реабілітації інвалідів з ампутаційними дефектами нижніх кінцівок є 
компенсація втраченої функції ходьби з відновленням опороздатності усіченої кінцівки. Це 
успешно реалізується високофункціональним протезуванням та виробленням нового 
локомоторного стереотипу, максимально близького до фізіологічного акту ходьби, що 
досягається підготовкою кукси до протезування та навчанням ходьбі на протезі. 

Мета: покращення результатів навчання ходьбі на протезі пацієнтів з різним рівнем 
ампутації нижніх кінцівок.  

Матеріали та методи. Первинне протезування  в 2017 році в клініці УкрНДІ 
протезування пройшли 188 пацієнтів віком від 18 до 78 років, з них 158 чоловіків та 30 жінок.У 
171 ( 90,9 %) пацієнта спостерігався однобічний дефект кінцівок (у 116 пацієнтів - на рівні 
гомілки, у 55 інвалідів – на рівні стегна), у 17 ( 9 %) хворих спостерігався двобічний дефект 
кінцівок. Індивідуальна програма реабілітації складалася в залежності від віку людини, 
етіопатогенетичних факторів, рівня ампутаційного дефекту, стану культі та соматичного стану 
пацієнта. Програма включала підготовчий етап до протезування (ФТЛ, компресійна терапія, 
масаж, фізична підготовка пацієнта до вертикалізації, тренування балансу, координації, 
стійкості, зміцнення м’язів кукси), етап первинного протезування пацієнта протезом відповідної 
функціональності та етап навчання ходьбі в протезі, підйом та спук по сходах, спуск на підлогу 
та підйом з підлоги.  При двобічних дефектах навчання ходьбі здійснювалось спочатку в 
бруссях за допомогою системи з розвантаженням ваги тіла. Навчання самостійної ходьбі 
проводилось із застосуванням додаткової опори та без неї. На кінцевому етапі реабілітації 
проводилися тренування в ускладнених умовах  (ходьба по нерівній поверхні, ходьба з 
подоланням перешкод, ходьба зі зміною напрямку і темпу руху за сигналом),  спортивні заняття 
з м’ячем, футбол, настільний теніс. 

Аналіз ходьби проводився за даними біомеханічного дослідження (стабілобазометрія, 
подографія) та 10 – метрового тесту ходьби, рекомендованого до застосування в клінічних 
дослідженнях.  

Результати. В результаті підготовки до протезування та навчання ходьбі на протезі за 
індивідуальною програмою реабілітації  самостійне пересування без опори засвоїли 151 (80,3 
%) пацієнт з однобічною ампутацією нижніх кінцівок. Результати їх тестування в середньому 
відповідають нормі. Інші  пацієнти (люди похилого віку, з двобічними дефектами кінцівок, 
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супутньою патологією) пересувалися за допомогою додаткової опори (палиці, ходунки). 
Результати їх тестування в основном  були на нижній межі норми. 

 Висновок. Таким чином, високий рівень підготовки до протезування, індивідуальна 
концепція тренувань при навчанні ходьбі на протезі та оцінка функції ходьби на протезі після 
курсу реабілітації дають можливість повернути пацієнта до повноцінного та гармонійного 
життя. 

 
САРКОМА ЮІНГА/PNET (ПЕРВИННА НЕЙРОЕКТОДЕРМАЛЬНА ПУХЛИНА), 

РЕЗУЛЬТАТИ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ 
*Чорний В.С., **Проценко В.В. 

*Національний медичний університет ім.О.О. Богомольця МОЗ України, 
**ДУ"Інститут травматології та ортопедії НАМН України" 

Київ. Україна 
Вступ 
Саркома Юінга/PNET (первинна нейроектодермальна пухлина) крупно-дрібно-клітинна 

пухлина кісткового мозку, нейроектодермальної природи, високого ступеня злоякісності. 
Частіше хворіють особи чоловічої статі. Пік захворюваності припадає на вік 10-20 років. 
Саркома Юінга/PNET локалізується в діафізі, рідше метафізі довгих трубчастих кісток і кістках 
таза. Захворювання перебігає, як правило гостро з появою в ураженому відділі кістки болю, 
припухлості, з порушенням функції оточуючогого суглоба. Основним клінічним проявом 
захворювання є біль, яка в початковому періоді захворювання помірна, але з плином часу 
посилюється, особливо вночі. З посиленням болю підвищується температура до 38° і вище, 
після прийому протизапальних препаратів біль вщухає, але потім з'являється знову. 
Рентгенологічно поряд з деструкцією кістки може виявлятися “цибулинний” періостит, який 
зазвичай спостерігається в трубчастих кістках. У деяких кістках відзначається руйнування 
кортикального шару з появою екстраосального компонента. Особливістю пухлини Юінга/PNET 
є швидке гематогенне метастазування в легені. Основним і відносно ефективними методами 
лікування даної нозології є хіміотерапія і променева терапія. 

Мета дослідження 
Показати результати комплексного лікування саркоми Юінга/PNET. 
Матеріал і методи 
В клінічному відділі ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України" комплексне 

лікування проведено 11 пацієнтам із саркомою Юінга/PNET згідно "скандинавського" 
протоколу лікування, який включає проведення поліхіміотерапії з використанням вінкристину, 
доксорубіцину, етопозиду, ендоксану і високодозового іфосфаміду, а також курсу променевої 
терапії до СОД 40-60 Грей на уражений сегмент кістки з подальшим хірургічним лікуванням 
при ефективності лікування або тільки хіміопроменеве лікування при неоперабельних 
пухлинах. 5 (45,5%) пацієнтів з саркомою Юінга/PNET кісток тазу (здухвинна, сіднична, 
лобкова) отримали тільки хіміопроменеве лікування, у 4 (36,4%) пацієнтів після 
хіміопроменевого лікування була виконана резекція суглобового сегменту кістки та 
ендопротезування суглоба (3-х – колінного, 1-го – плечового), у 1 (9,1%) пацієнта з пухлиною 
малогомілкової кістки виконано кістково-пластичну операцію з використанням 
аутотрансплантата, у 1 (9,1%) пацієнта з пухлиною ліктьової кістки виконано сегментарну 
резекцію кістки, без заміщення дефекту. 

Отримані результати 
В результаті проведеного лікування рецидиви саркоми Юінга/PNET виявлені у 2 (18,2%) 

пацієнтів. Метастази спостерігалися у 5 (45,5%) пацієнтів, з них у 3 (27,3%) пацієнтів в легені, у 
1 (9,1%) пацієнта в легені та печінку, у 1 (9,1%) пацієнта в легені та кістки скелета. Трирічна 
загальна виживаність пацієнтів склала 51,12±4,6%, п'ятирічна - 35,6±8,7%. 
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Висновки 
1. Прогноз при саркомі Юінга/PNET, як правило, несприятливий, виділяють стандартний 

ризик (розмір пухлини менше 100 куб.см, локалізація в трубчастих кістках) і високий ризик 
прогресування (розмір пухлини більше 100 куб.см, локалізація в плоских кістках,  наявність 
метастазів). 

2. Використання комплексного лікування саркоми Юінга/PNET дозволило зменшити 
кількість рецидивів та метастазів пухлини. 

 

СИНДРОМ САГІТАЛЬНОЇ ДЕВІАЦІЇ. ОСОБЛИВОСТІ ЗМІНИ 
НАВАНТАЖЕННЯ. 

Шимон В.М., Пушкаш І.І., Шимон М.В., Шерегій А. А. 
Ужгородський національний університет 

Ужгород.Україна 
 

Ключові слова: біль, колінний суглоб, зміни навантаження, синдром сагітальної девіації. 
Вступ. Важливою проблемою сучасної ортопедії є дисплазія колінного суглобу, зокрема 

диспластичний синдром сагітальної девіації виростків стегнової кістки, що  призводить до 
руйнування всіх елементів суглоба.  

Природжена дисплазія колінного суглоба – основна з причин розвитку гонартрозу в 
молодому та зрілому віці.  Згідно даних літератури, подібні  зміни та деформація колінного 
суглоба зустрічається у пацієнтів із частотою до 6,5%, призводить до порушеня розподілу 
навантажень і є причиною розвитку артрозних змін в колінному суглобі [15,16,17]. Фронтальні 
деформації є фактором розвитку диспластичного гонартрозу. 

Мета дослідження. Визначення змін біомеханіки навантаження в колінному суглобі у 
хворих зі зміною кута сагітальної девітації виростків стегнової кістки. 

Матеріали та методи. Проведено аналіз 122 хворих із синдромом сагітальної девіації 
виростків стегнових кісток. На підставі одержаних даних нами було проведено математичне 
моделювання для виявлення зміни навантаження  у суглобі. 

Для виявлення зміни навантаження в колінному суглобі було виконано математичне 
моделювання напружено – деформівних станів досліджуваної біомеханічної системи, з 
використанням методу скінченних елементів у вигляді програмного забезпечення.  

Результати дослідження. 
Всі хворі були нами поділені на групи в залежності від зміни кута девіації та зміни 

навантаження в колінному суглобі, що виявлено за допомогою математичного моделювання. 
Хворі розподілені таким чином: І група – 27 хворих (контрольна) кут девіації в межах 1100;  ІІ 
група – 32 хворих кут девіації в межах 820-1100; IІІ група – 29 хворих кут девіації в межах 1100-

1250;  ІV група - 34 хворих кут девіації більше 1250. 
Висновки. 
На основі застосування метода математичного моделювання у разі синдрому сагітальної 

девіації виростків стегнової кістки визначено вплив біомеханічних порушень у хворих з кутом 
125° та 82°, що сприяє розвитку дегенеративних змін в суглобах. Ці дані потрібно враховувати 
при ендопротезуванні колінного та кульшового суглобів. 

Достовірними клінічними проявами синдрому сагітальної девіації виростків стегнової 
кістки є синдром «ходячої болі», який виявлено у 76,2  % пацієнтів з кутом девіації 110°-125° та 
у 23,8 % пацієнтів з кутом девіації 82°-110°. 
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 ЛІКУВАННЯ ОСТЕОХОНДРОЗУ ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА У 
СПОРТСМЕНІВ  ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ 

Шимон В.М., Пушкаш І.І., Шимон М.В., Шерегій А. А. 
Ужгородський національний університет 

Ужгород.Україна 
 
Ключові слова: лазер, вапоризація, міжхребцевий диск, спортсмен. 
Спортсмени й люди з підвищеною фізичною активністю завжди знаходяться в групі 

ризику через надмірні фізичні навантаження. А як відомо, однією з головних ланок дегенерації 
міжхребцевого диску є надмірне механічне навантаження на нього. У всіх людей, які 
займаються спортом, на хребтовий стовп приходяться значні наванта- ження. 5–10% усіх 
спортивних травм повязано з поперековим відділом хребта. Багато випадків больового 
синдрому в поперековому відділі можуть бути викликані певною травмою, а інші є наслідками 
повторних мікротравм.  

Мета роботи: Аналіз результатів лікування протрузій поперекових міжхребцевих дисків у 
спортсменів.  

Матеріали і методи дослідження: На базі клініки ортопедії Закарпатської обласної 
клінічної лікарні ім. А.Новака проліковано 84 хворих з протрузіями й несеквестрованими 
килами міжхребцевих дисків у поперековому відділі хребта. Серед цих хворих 3 – професійні 
спортсмени (легка атлетика – 2, футбол – 1) і 5 пацієнтів – любителі (всього 8 хворих). 

У 8 хворих виявлено патологію 10 міжхребцевих дисків: L4-5 – 4 диска, L5 -S1 – 6 дисків. 
У 6 пацієнтів наявна патологія 1 міжхребцевого диску L4-5 – 2 хворих, L5 -S1 – 4 хворих. У 2 
пацієнтів виявлено патологію L4-5 та L5 -S1 . При розподілі хворих за віком дотримувались 
класифікації періодів життя сучасної людини, прийнятою ВООЗ, за якою життя людини після 
статевого дозрівання поділяється так: молодий вік – 20–34 роки; зрілий – 35–44; середній – 45–
59 років; похилий – 60–74; старечий – 75–89 років; 90 і більше – довгожителі.  

У всіх хворих відзначено люмбалгію різного ступеня, а у 4 пацієнтів болі іррадіювали в 
нижні кінцівки. Неврологічна симптоматика відсутня. 

Вираженість больового синдрому оцінювализа візуальною аналоговою шкалою (ВАШ 0–
10), де 0 – відсутність болю, а 10 – найсильніший біль, який хворий може уявити (нестерпний 
біль). Четверо хворих оцінили біль на 5 балів, 2 –на 6, 1 – на 7 і 1 – на 8 балів. Ефективність 
лікування оцінювали згідномодифікованого критерію Macnab: відмінно – повна відсутність 
болю й будь-яких симптомів, немає обмеження в рухах, здатність повернутись до нормальної 
роботи й активності; добре – хворий загалом задоволений, зменшення болю, повернення до 
роботи й звичайної щоденної активності, інколи прийом анальгетиків; задовільно – 
функціональна активність незначно покращена, працездатність не відновлена; погано – без 
покращення, наявні корінцеві симптоми, необхідне повторне оперативне втручання; найгірше – 
клінічні симптоми стали гіршими, ніж до лікування. Техніка оперативного втручання. Диск L4 -
L5 пунктували задньо-боковим доступом, а диск L5 -S1 – перидуральним доступом Еrlacher. 
При вдалій спробі голка повинна знаходитись у центрі міжхребцевого диску й паралельно 
замикальним пластинкам. Голку дещо підтягували назад через ексцентричність розміщення 
пульпозного ядра. У роботі використано вітчизняний діодний лазер «Ліка- хірург» виробництва 
Черкаського підприємства «Фотоніка Плюс» з довжиною хвилі 940 нм, потужністю до 30 Вт і 
можливістю роботи у постійному й модульованому режимах. Лазерну вапоризацію диска 
виконано неперервним лазерним випромінюванням потужністю 6 Вт протягом 25–30 с (5–6 раз 
по 5 с). Після кількасекундної перерви, щоб не перегріти голку й навколишні тканини і дати 
утвореним газам вийти з диску, знову включали лазер. Після кожного разу під час перерви 
(через кожні 5 с) голку на 1–2 мм підтягували, а оптичне волокно проводили далі вглиб 
пульпозного ядра. 
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Сумарне енергетичне навантаження на кожен міжхребцевий диск залежало від кількох 
факторів: розміру міжхребцевого диску, розміру кили, відчуттів хворого. Максимально сумарна 
енергія дорівнювала 180 Дж (6 Вт х 5 с х 6 разів). Якщо хворий під час проведення вапоризації 
скаржився на різкий пекучий або розпираючий біль у місці пункції або нижній кінцівці, то 
перерву між включаннями лазеру збільшували; а якщо пацієнт продовжував скаржитись або 
якщо різко погіршилось його самопочуття, то вапоризацію на даному рівні закінчували. Отже, 
енергетичне навантаження на 1 міжхребцевий диск складало від 120 до 180 Дж.  

Результати та їх обговорення: Відразу після операції хворі мобілізувались у ліжку. 
Перший день пацієнти мали дотримуватись суворого ліжкового режиму. В післяопераційному 
періоді призначали дегідратаційну терапію, антибіотики й, за потреби, знеболення. Усіх хворих 
вертикалізовано на наступний день після операції за умови фіксації поперекового відділу 
хребта корсетом. Пацієнтів виписували на амбулаторне лікування за місцем проживання через 
1–3 дні після оперативного втручання. В амбулаторних умовах хворі проходили курс 
реабілітації. Рекомендовано залишити або значно обмежити заняття спортом на 1 місяць. 
Термін спостереження за хворими склав 6 місяців. Стан пацієнтів оцінювали через добу після 
вапоризації та при виписці. Контрольні огляди проводили через 1, 3 і 6 місяців. Больовий 
синдром оцінювали за ВАШ (0–10). Після операції хворі оцінили свій біль таким чином: 
четверо хворих на 2 бали, двоє на 3 бали та ще двоє на 4 бали. При виписці зі стаціонару рівень 
болю не перевищував 3 балів, а у 2 хворих біль був відсутній. Середній рівень болю на 
контрольних оглядах такий: до операції – 5,9±1, через 1 добу – 2,7±0,8, при виписці зі 
стаціонару – 1,6±1,3, через 1 місяць – 1,23±1,2, через 3 місяці – 1,01±1,2, через 6 місяців 
1,05±1,3. Ефективність лікування оцінювали за модифікованим критерієм Macnab. Через 1 
місяць 4 хворих оцінили свій стан на відмінно, ще 4 пацієнтів – на добре. Через 3 місяці 
відмінний результат відзначено у 6 хворих, добрий – у 2. Через 6 місяців відмінно – у 6 хворих, 
добре – у 2. Ускладнень, пов’язаних з оперативним втручанням, не виявлено. Стан жодного 
хворого не погіршився. 6 пацієнтів повернулись до занять спортом через 2 місяці після 
вапоризації, ще 2 – через 3 місяці.  

Висновки:  
Черезшкірна лазерна вапоризація є ефективною при лікуванні протрузій міжхребцевих 

дисків у спортсменів; 
Необхідною складовою лікування є інтенсивна реабілітація; 
При своєчасному лікуванні не виникає потреби в значній перерві в заняттях спортом. 

 

НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ЧРЕЗ- И НАДМЫЩЕЛКОВЫХ ПЕРЕЛОМОВ 
ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ У ДЕТЕЙ. 

*Щекин О.В., **Щекин А.О., **Кухтина С.А., **Шацкий А.В., **Полуботко Б.А., 
*Мариев Г.С. 

*Запорожский государственный медицинский университет, 
 **Запорожская областная детская клиническая больница. 

Запоріжжя. Україна 
 

Вступление. Среди повреждений верхней конечности переломы дистального отдела 
плечевой кости у детей встречаются в 16,2%. Чрезмыщелковые переломы плечевой кости 
составляют от 65,5% до 85,5% всех переломов дистального отдела плечевой кости [2, 4, 6, 7]. 
Экстензионные чрез- и надмыщелковые переломы плечевой кости составляют 85-90%  от всех 
чрез- и надмыщелковых переломов [4]. Сложная анатомия сустава, технические трудности 
сопоставления и удержания отломков плечевой кости, возможные неврологические осложнения 
и нарушения кровообращения в момент травмы и в процессе лечения, формирование 
посттравматических деформаций с ограничением и даже потерей функции локтевого сустава - 
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основные факторы, обуславливающие сложность и неоднозначность подхода к лечению чрез- и 
надмьпцелковых переломов плечевой кости у детей [1]. Наиболее сложными повреждениями в 
лечебно-тактическом и прогностическом отношении являются Т- и У-образные 
чрезмыщелковые переломы [3]. Большинство авторов считает, что только полное 
сопоставление отломков гарантирует оптимальное восстановление функции локтевого сустава 
[3,4,5]. При консервативном лечении количество вторичных смещений составляет 23-42%, в 
зависимости от метода фиксации [5], а количество осложнений при оперативном лечении 
достигает 20% [5]. Общее количество неудовлетворительных результатов лечения достигает 
20% [3]. Значительное количество осложнений и неудовлетворительных исходов вызывает 
необходимость провести более детальный анализ лечения детей с чрезмыщелковыми 
переломами.  

Цель работы. Оптимизация лечения чрез- и надмыщелковых переломов плечевой кости у 
детей. 

Материал и методы. В травматологическом отделении Запорожской областной детской 
клинической больницы с 2013 по 2017г. находилось 273 ребенка с чрез- и надмыщелковыми 
переломами плечевой кости. Из них мальчиков было 187 (63.8%), девочек – 106 (36.2%), 
левосторонних – 196 (66.9%), правосторонних – 97 (33.1%). Разгибательных переломов было 
261 (89%), сгибательных – 12 (4.0%), абдукционных – 10 (3,5%), дистальных 
остеоэпифизеолизов плеча – 10 (3.5%).  Среди Т- и У-образных переломов мы выделяем 
дивергирующие переломы. К ним относятся переломы, при которых один из отломков смещен 
кпереди, а второй кзади. В результате такого смещения удерживающее положение для разных 
фрагментов является противоположным. Т- и У-образных переломов было 8 (2.9%). 
Дивергирующих из них – 2(0,73%). В наших наблюдениях было 9 (3,2%) детей  с 
посттравматическими невритами срединного или лучевого нервов, 8 (2,9%) детей  с клиникой 
сдавления плечевой артерии. 

После закрытой репозиции при разгибательных чрезмыщелковых переломах проводилась 
фиксация повязкой Блаунта в положении сгибания предплечья под острым углом (45-50°). 
Такая фиксация позволяет удерживать отломки даже при косой линии излома и при 
оскольчатых переломах. При сгибательных переломах проводилась закрытая репозиция с 
последующей фиксацией в гипсовой повязке в положении разгибания предплечья до 150-170°. 
Выбор метода фиксации при аддукционных и абдукционных переломах осуществлялся в 
момент репозиции в зависимости от положения, в котором стабилизировался перелом. Во всех 
случаях для определения правильности сопоставления фрагментов применялся предложенный 
нами клинический метод определения боковой стабильности перелома и рентгенконтроль. В 
случаях, когда достигалось сопоставление, но стабилизировать фрагменты не удавалось, 
проводилась чрезкожная фиксация спицами Киршнера. При оскольчатых переломах, в т.ч. и 
при Т- и У-образных (кроме дивергирующих), применялось лечение методом скелетного 
вытяжения. Консервативное лечение было применено у 255 детей (93,4% случаев) - закрытая 
репозиция, вправление на системе скелетного вытяжения - 10 (3,7%). Оперативное лечение 
было проведено у 8 детей (2,9%). Из них  у 3 детей были открытые переломы, у 2 – 
дивергирующие. Еще  у – 3 детей, когда после закрытой репозиции было достигнуто 
сопоставление отломков, но не была восстановлена пульсация на лучевой артерии был 
проведен чрезкожный остеосинтез спицами Киршнера и ревизия сосудисто-нервного пучка. 
При открытых переломах производилась первичная хирургическая обработка раны, расширялся 
доступ к месту перелома, открытая репозиция и остеосинтез спицами. При дивергирующих 
переломах отломок, который удалось сопоставить с помощью закрытой репозиции, 
синтезировали 2 спицами Киршнера, а второй отломок, после открытой репозиции, также 
синтезировали спицами Киршнера.  

 
 



 
102 

 

Результаты лечения. 
В 96,3% указанного лечения было достигнуто полное сопоставление отломков, а в 3,7% - 

удовлетворительное. 
Функциональные результаты:  
В 97,4 % случаев отмечено восстановление полной амплитуды движений в локтевом 

суставе, в 2,6% -  удовлетворительный объем движений.  
У всех детей с посттравматическими невритами срединного или лучевого нервов 

наблюдалось полное восстановление функции нервов.  
Осложнений в виде формирования гетеротопических оссификатов мягких тканей 

локтевого сустава, ишемических контрактур Фолькмана, псевдоартрозов, посттравматических 
варусных деформаций локтевого сустава не было.  

Выводы: 
1. Лечение чрезмыщелковых переломов плечевой кости должно быть максимально 

ранним и щадящим. 
2. После закрытой репозиции экстензионных переломов наиболее целесообразна 

иммобилизация конечности повязкой Блаунта. 
3.  Показаниями к оперативному лечению являются открытые переломы, переломы с 

повреждением сосудисто-нервного пучка, в случае если не произошло восстановление 
кровообращение после закрытой репозиции, и дивергирующие оскольчатые переломы. 

 
 

НЕВРОЛОГІЧНІ РОЗЛАДИ У ДІТЕЙ З ВРОДЖЕНИМИ ДИСПЛАЗІЯМИ 
ВЕЛИКИХ СУГЛОБІВ КІНЦІВОК 

Юрик О.Є., Дуда Б.С., Юрик Н.Є. 
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» 

Київ. Україна  
 

Вступ. Дисплазія великих суглобів кінцівок є не лише медичною проблемою, але і 
соціальною, оскільки досить часто може призвести до ендопротезування цих суглобів у осіб 
молодого віку. 

Метою наших досліджень було вивчення ролі нервових структур у формуванні 
вроджених дисплазій великих суглобів у дітей за допомогою класичного неврологічного 
обстеження. 

Матеріал та методи. Обстежено 35 пацієнтів (18 осіб чоловічої статі та 17–жіночої) із 
вродженою дисплазією великих суглобів кінцівок. За віковими категоріями вони розподілились 
таким чином: четверо дітей були дошкільного віку (2 хлопчики та 2 дівчинки), 12 — молодшого 
шкільного віку (дівчатка і хлопчики розподілились порівно). Середнього шкільного віку було 
10 пацієнтів (5 хлопчиків та 5 дівчаток). Підлітків та осіб молодого віку було 9 (4 юнака та 5 
дівчат). Вроджені дисплазії найчастіше спостерігались в області кульшових суглобів (18 
пацієнтів, де 10 були чоловічої статі та 8 — жіночої). Дисплазія колінного суглоба була у 5 
хлопчиків, гомілково-стопного суглоба — у 7 пацієнтів (4 хлопчики та 3 дівчат). Вроджена 
дисплазія великих суглобів іншої локалізації спостерігалась у 5 пацієнтів, причому у 2 із них 
вона носила системний характер. 

Результати. Проведені клінічні обстеження показали, що майже у всіх дітей з 
вродженими дисплазіями великих суглобів кінцівок в тій чи іншій мірі спостерігались 
порушення в діяльності нервової системи. 

Зокрема, у дітей із дисплазіями кульшових суглобів спостерігався виражений поліморфізм 
неврологічних розладів. Рухливі розлади у більшості пацієнтів цієї групи проявлялись 
підвищеною втомлюваністю ніг, особливо в м’язах гомілки. У них же можна було виявити 
гіпотонію і гіпотрофію перонеальної групи м’язів, або ізольовану слабкість розгиначів пальців 
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ступнів. Іншими словами, визначались чіткі клінічні ознаки периферичного в’ялого парезу 
м’язів дистальних відділів нижніх кінцівок. 

Трофічні порушення носили негрубий характер і виражались в локальному надмірному 
рості волосся переважно в поперековій області, зміною форми і росту нігтів на ногах, 
гіперкератозом або, навпаки, потоншенням шкіри підошвової поверхні ступнів. 

Зміни в рефлекторній сфері характеризувались найчастіше відсутністю ахілових рефлексів 
або значним їхнім зниженням, випадінням кремастерних рефлексів. Колінні рефлекси у 
переважної більшості дітей були пожвавлені, а у трьох дітей мали явно тонічний характер. 
Ступневі патологічні рефлекси були виявлені у чотирьох дітей, рухливі порушення у яких 
носили в’ялий характер. 

Порушення чутливості виявлені всього у 2 пацієнтів. Характерним для чутливих розладів 
було "мерехтіння" гіпестезії від слабовираженої до анестезії. Такі чутливі розлади мали 
сегментарний характер у вигляді вкороченого "сідла" в аногенітальній області. 

В цілому, виявлені неврологічні порушення у дітей з вродженою дисплазією кульшових 
суглобів вкладались в клінічну картину стертої форми мієлодисплазії каудальних відділів 
спинного мозку. При цьому нами виділені такі клінічні варіанти цієї дисплазії: 

1) синдром нижньої ішемічної мієлопатії: 
а) синдром епіконус-конусної мієлопатії: 
б) синдром конусної мієлопатії; 
в) синдром епіконусної мієлопатії; 
2) синдром аміотрофії тазового дна. 
У дітей з вродженими деформаціями колінних  та гомілкових суглобів, з плосковальгусною 

деформацією ступнів виявлений такий несприятливий анамнестичний фон: загроза зриву 
вагітності, наявність токсоплазмозу у матері, жовтяниця новонароджених, вроджена спинно-
мозкова кила поперекового рівня. 

В неврологічному статусі найчастіше виявлялись ознаки в’ялого нижнього парапарезу, що 
супроводжувався порушенням функції тазових органів по периферичному типу. Чітких 
чутливих розладів не спостерігалося. Мала місце також гіпоплазія кісток паретичних кінцівок. 

Вегетативні рефлекси мали тенденцію до парасимпатикотонічних проявів без ознак 
системного дегенеративного процесу периферичних вегетативних нервових структур. 

У дітей з вродженими дисплазіями великих суглобів іншої локалізації зустрічались 
поодинокі неврологічні ознаки порушення сегментарних структур спинного мозку чи нервових 
корінців по типу мінімальних резидуальних органічних неврологічних змін. 

Висновки. Детальне неврологічне обстеження дітей з вродженими дисплазіями великих 
суглобів допомагає внести суттєві корективи в лікування цієї складної ортопедичної патології. 

 
 

ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ПАХВИННОГО БОЛЮ У СПОРТСМЕНІВ 
Юрик О.Є. 

ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» 
Київ. Україна  

 
Вступ: у спортсменів ігрових видів спорту досить часто бувають болі в ділянці паху, які 

можуть носити постійний або перманентний характер.   
Мета: дослідити диференційно-діагностичні відмінності за наявності болю в ділянці паху 

у професійних спортсменів та у осіб інших соціальних груп. 
Методи: клінічно обстежено 46 професійних спортсменів, які займалися ігровими видами 

спорту, та 50 працездатних осіб інших соціальних груп в молодому та середньому віці. За 
необхідності,окрім неврологічного обстеження, пацієнтам застосовували променеві методи 
діагностики (ПМД): рентгенографію, МРТ, СКТ, УЗД.  
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Результати: у професійних спортсменів біль в ділянці пахвини частіш за все виникав в 
момент нанесення травми м’ячем, при інтенсивних фізичних навантаженнях і підсилювався під 
час бігових прискорень, різких випадах стегна вбік. Клінічно в ділянці пахвини часто були 
наявними гематоми, набряк цієї ділянки, симптоматичне укорочення або подовження кінцівки 
на боці болю, наявність осьових деформацій ніг, збільшення лімфатичних вузлів в паховій 
ділянці, локальне збільшення тургору м’язів. Позитивним був тест внутрішнього або 
зовнішнього «клацаючого стегна». Часто діагностувався симптом розширеного зовнішнього 
пахвинного кільця та тест кашльового поштовху при пальпації пахвинного каналу. Об’єм рухів 
був обмеженим в кульшовому суглобі,  рідше – в колінному суглобі на стороні болю та не 
обмежувався в попереково-крижовій ділянці хребта. Сухожильні та періостальні рефлекси з 
нижніх кінцівок не змінювалися. При ПМД часто в ділянці болю діагностували наявність 
гематоми, зміни висоти хряща кульшового суглоба, наявність остеофітів голівки стегнової 
кістки, тендинопатій m.illiopsoas та m.tensor fascia lata. 

У представників інших соціальних груп біль в ділянці паху частіш за все виникав після 
фізичних навантажень на попереково-крижову ділянку хребта і підсилювалися вночі або під 
ранок. При обстеженні діагностували зниження колінних рефлексів та рефлексів з ахілових 
сухожилків, більш виразно на стороні болю. Інколи були ознаки гіпалгезії або гіперестезії в 
ділянці пахвини. Позитивними були симптоми Вассермана, Мацкевича, Ласега,  Бонне, 
Дежеріна. При ПМД діагностували наявність гриж або протрузій міжхребцевих дисків на рівні 
L1-L2, L4-L5. 

Висновки: біль в ділянці паху часто зумовлений професійною діяльністю пацієнтів та 
травмою або дегенеративно-дистрофічними змінами в попереково-крижовому відділі хребта та 
кульшовому суглобі, й тому таких осіб повинен ретельно обстежувати лікар-невролог.     
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