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СТАН КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ В НАСЕЛЕННЯ БУКОВИНИ З 

ДЕФІЦИТОМ ВІТАМІНУ D 
 

Дефіцит вітаміну D поступово набуває характеру пандемії, а наслідки даної тенденції для здоров’я населення планети досі 

остаточно не відомі. Оскільки метаболізм та біологічна роль вітаміну D безпосередньо пов’язані з кістковою тканиною, 

припускається і зв'язок між його недостатністю та порушенням мінерального складу скелету.  

В ході дослідження шляхом ультразвукової денситометрії було вивчено показники мінеральної щільності кісток населення 

Буковини. У дослідження були включені три групи обстежених: особи із с. Киселів, м. Вижниця, а також 25 осіб контрольної групи 

з м. Чернівці. Всі групи обстежених не відрізнялися за віком, статтю та ІМТ. 

У проведеному дослідженні встановлено, що особи з дефіцитом вітаміну D належать до групи підвищеного ризику формування 

остеопорозу. Пропонується концепція профілактики і лікування дефіциту та недостатності вітаміну D та порушень 

структурного стану кісткової тканини.  
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Актуальність. Дефіцит вітаміну D набуває 

характеру пандемії і стає дедалі загрозливішою 

та актуальнішою проблемою сьогодення [7]. До 

провідних функцій ВD належить регуляція 

кальцієвого обміну в кістках, кишечнику та 

нирках [4, 7]. Так, рівень ВD корелює із 

ризиком виникнення переломів [6, 8-9], 

порушенням кальцієвого обміну та розвитком 

гіпопаратиреозу [5]. З огляду на це, логічним є 

припущення про можливий зв'язок між рівнями 

вітаміну D та мінеральним складом кісткової 

тканини, її денситометричною характеристикою 

і функцією. Чимало досліджень вже присвяче-

но вивченню даної проблеми, проте точних да-

них наразі немає  [3-6, 8-9]. В контексті вищес-

казаного, а також нещодавніх досліджень, що 

виявили високий рівень недостатності вітаміну 

D серед населення деяких регіонів Буковини [1-

2], актуальним є вивчення стану кісткової 

тканини в аналогічних групах обстежених. 

Мета роботи: вивчити стан кісткової ткани-

ни у населення залежно від вмісту вітаміну D.  

Матеріали і методи. У дослідження включені 

три групи обстежених: особи із с. Киселів (n=52), 

м. Вижниця (n=51), а також 25 осіб контрольної 

групи з м. Чернівці. Всі групи обстежених не 

відрізнялися за віком, статтю та ІМТ. 

Для уточнення впливу віку на метаболізм 

кісткової тканини всі досліджувані групи були 

розділені на підгрупи залежно від віку 

обстежених: від 18 до 30 років і від 31 до 45 

років. Розділення на підгрупи здійснювали 

відносно віку досягнення піку кісткової маси 

(20-30 років) і збереження її плато. Всі обстежені 

були ознайомлені з метою дослідження, після 

чого дали письмову інформовану згоду на 

участь у ньому. У них були виключені 

репродуктивні порушення, захворювання і 

стани, сприяючі порушенню МЩКТ. 

Всі обстежувані були опитані за спеціально 

розробленою анкетою з метою виключення 

травматичних уражень скелета і захворювань, 

які можуть призвести до розвитку вторинного 

остеопорозу. В усіх обстежених представників 

контрольної групи був виключений остеопороз 

і остеопенія, що дозволило нам при подальшо-

му дослідженні трабекулярної структури ствер-

джувати про нормальну незмінену кісткову 

тканину в осіб цієї групи.  

Результати дослідження та їх обговорення. 
У попередніх дослідженнях нами вже було 

вивчено рівні вітаміну D серед населення 

с. Киселів та м. Вижниця і встановлено, що 

середній рівень 25(ОН)D у сироватці крові у 

мешканців Киселева становив 14,2±0,6 нг/мл, 

частота дефіциту вітаміну D – 46 %, а 

недостатності – 54 %. Кращою була ситуація в 

м. Вижниця, де аналогічний показник становив 

21,9±1,7 нг/мл, дефіцит вітаміну D виявлено у 

43% обстежених [1, 2]. 
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У проведеному дослідженні встановлено 

достовірне збільшення частоти остеопенії та 

остеопорозу в осіб з Кіцманського району (р<0,05) 

порівняно з частотою розвитку порушень МЩКТ 

у контрольній групі. Остеопенія встановлена у 

36 %, остеопороз – у 16 %, при відсутності змін 

у 48 % обстежених. В осіб із м. Вижниця такі 

порушення за даними ультразвукової денсито-

метрії траплялися лише у 20 % випадків і 

проявлялися зниженням мінеральної щільності 

кістки до стану остеопенії (р > 0,05). 

В обстежених осіб із с. Киселів показники 

кісткової щільності відповідали значенням нижньої 

межі норми (ШПУ – 1557,50±14,29 м/с, ШОУ – 

67,82±3,19 дБ/МГц, Т-показник -0,92±0,32 SD) 

і достовірно відрізнялися від аналогічних по-

казників контрольної групи (Табл. 1). У групі 

осіб з м. Вижниця показники МЩКТ перебували 

в межах норми і не мали відмінностей від ана-

логічних показників контрольної групи. В осіб 

із с. Киселів показники МЩКТ не залежали від 

віку: ШПУ (r=-0,17; р=0,38), ШОУ (r=0,09; 

р=0,70), ІМ (r= -0,02; р=0,92), Т-показник (r=-

0,04; р=0,81) і Z-показник (r=0,23; p=0,17). 

При вивченні впливу вікового чинника на 

кістковий метаболізм встановлено зниження 

МЩКТ відносно піку кісткової щільності. Так, 

в осіб із с. Киселів остеопенія та остеопороз, за 

даними ультразвукової денситометрії, відносно 

піку кісткової щільності діагностувалися 

частіше, ніж відносно цього віку і статі. Дані 

ультразвукової денситометрії за Z-показником 

у 21 осіб віком 31-45 років показали зниження 

щільності до стану остеопенії у 5 (23,8 %), а в 

інших випадках щільність кістки була 

збережена. Зниження МЩКТ за Т-показником 

до рівня остеопенії спостерігалося у 20 %, до 

стану остеопорозу – у 12 %.  

Показники 

Група 

м. Вижниця, 

n=51 

с. Киселів 

n=52 
Контрольна група, n=25 

ШПУ, м/с 
1582,75±18,31   

р>0,05 

1557,50±14,29 

р<0,05 
1598,18±15,78 

ШОУ, дБ/МГц 
89,42±3,85 

p>0,05 

67,82±3,19 

р<0,05 
95,64±4,59 

еМЩКТ, г/см2 
0,54±0,01 

p>0,05 

0,49±0,01 

p<0,05 
0,55±0,01 

ІМ, % 
99,35±2,85 

p>0,05 

87,30±1,82 

р<0,05 
101,60±2,71 

Т-показник, SD 
-0,24±0,19 

р>0,05 

-0,92±0,32 

p<0,05 
-0,23±0,17 

Z-показник, SD 
0,33±0,11 

р>0,05 

-0,19±0,14 

p<0,05 
0,34±0,11 

Таблиця 1 Характеристика показників МЩКТ в обстежених осіб, М±SD 

Примітка: р – рівень значущості між показниками МЩКТ в обстежених осіб і контрольної групи 

 

Частота формування остеопенії та остеопорозу 

у обстежених із с. Киселів не залежала від віку 

(r = 0,24; р = 0,38). Дослідження встановило, що 

показники МЩКТ у більшості обстежених у 

віці 31-45 років відповідали значенням нижньої 

межі норми. У 17 осіб з м. Вижниця у віці 31-45 

років дані ультразвукової денситометрії за Z-по-

казником показали збереження МЩКТ (94,4 %) і 

зниження кісткової щільності до стану остеопе-

нії – в одному випадку (5,6 %), за Т-показником 

виявлено зниження кісткової щільності до рівня 

остеопенії у 16,7 %, в інших обстежених щільність 

кістки перебувала в межах нормальних значень. 

Загалом результати дослідження свідчать, 

що показники МЩКТ у осіб з м. Вижниця 

віком 31-45 років відповідають значенням 

норми і не залежать від вікового чинника: 

ШПУ (r = 0,28; p = 0,25), ШОУ (r = 0,37; p = 

0,18), еМЩКТ (r = 0,14; р = 0,74), Т-показник (r 

= 0,19; р = 0,49) і Z-показник (r = 0,27; p = 0,34). 

Висновки. У проведеному дослідженні 

встановлено, що особи, які проживають в 

радіаційно забрудненій місцевості, належать до 

групи підвищеного ризику формування остеопорозу.  

Ультразвукова денситометрія розглядається 

як одна з інформативних скринінгових методик 

оцінки ризику остеопоротичних переломів і 

виявлення пацієнтів груп ризику виникнення 

остеопорозу. Це відносно доступний і 

недороговартісний метод діагностики остеопорозу.  

Слід підкреслити, що скринінг порушень 

структурного стану кісткової тканини, профі-

лактичні і лікувально-реабілітаційні програми 

в різних вікових групах відрізняються. Серед 
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людей віком понад 55 років слід враховувати 

притаманну для них поліморбідність.  

Пропонується концепція профілактики і 

лікування дефіциту та недостатності ВD, 

порушень структурного стану кісткової тканини, 

яка складається з двох основних напрямів. 

Перший напрямок профілактики має бути 

спрямованим на цілу популяцію, метою якого є 

формування кісткового скелета з вищою 

мінеральною щільністю шляхом впровадження 

правильного способу життя та повноцінного і 

раціонального харчування, відмови від шкідливих 

звичок, та загалом вниження впливу чинників 

ризику розвитку остеопорозу. Другий напрямок 

спрямований на осіб, що є найбільш схильними до 

переломів в майбутньому (належать до груп 

ризику), що передбачає виявлення таких осіб та 

профілактику виникнення ускладнень з боку 

опорно-рухової системи.  
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Гоян А. В., Панькив И.В. 
СОСТОЯНИЕ КОСТНОЙ ТКАНИ В НАСЕЛЕНИЯ БУКОВИНИ С ДЕФИЦИТОМ ВИТАМИНА D 
Дефицит витамина D постепенно приобретает характер пандемии, а последствия данной тенденции для здоровья населения 
планеты до сих пор окончательно не известны. Поскольку метаболизм и биологическая роль витамина D напрямую связаны с 
костной тканью, допускается и связь между его недостаточностью и нарушением минерального состава скелета. 
В ходе исследования путем ультразвуковой денситометрии было изучено показатели минеральной плотности костей населения 
Буковины. В исследование были включены три группы обследованных: из с. Киселев., г. Вижница, а также контрольная группа из 
г. Черновцы. Все группы обследованных не отличались по возрасту, полу и ИМТ. 
В исследовании установлено, что лица с дефицитом витамина D относятся к группе повышенного риска формирования 
остеопороза. Предлагается концепция профилактики и лечения дефицита и недостаточности витамина D и нарушений 
структурного состояния костной ткани. 
Ключевые слова: Витамин D, дефицит витамина D, минеральная плотность костной ткани, ультразвуковая денситометрия, 
остеопения, остеопороз. 
 
Hoian A., Pankiv I. 
BONE STATUS IN THE BUKOVINIAN POPULATION WITH VITAMIN D DEFICIENCY 
The deficiency of vitamin D is becoming pandemic, and the consequences of this trend for the health of the population are still unknown. Since 
metabolism and the biological role of vitamin D are directly related to bone tissue, the connection between its deficiency and the violation of 
the mineral composition of the skeleton is also assumed. 
In the course of the study by means of ultrasonic densitometry, the mineral density of the bones of the population of Bukovina was studied. The 
study included three groups of subjects: persons from Kiselyov, Vyzhnytsia and people from the control group from Chernivtsi. No groups 
differed by age, gender and BMI. 
The study found that individuals with vitamin D deficiency are at the high risk of developing osteoporosis. The concept of prophylaxis and 
treatment of vitamin D deficiency and structural disorder of bone tissue is proposed. 
Key Words: Vitamin D, vitamin D deficiency, bone mineral density, ultrasonic densitometry, osteopenia, osteoporosis. 

 


