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Проблема порушення кальцієвого обміну при різних, 
в тому числі екозумовлених,  захворюваннях у дітей 
досить широко вивчається на сучасному етапі [1]. 
Відомо, що будь-яка патологія ендокринної системи 
призводить до гормонального дисбалансу та порушень 
регуляції обмінних процесів у всіх органах, в тому числі 
й у кістковій системі [2]. У багатьох дослідженнях дове-
дено, що остеопороз та остеопенія є визнаними усклад-
неннями цукрового діабету у дорослих та дітей [3].

Зростає кількість структурно-функціональних пору-
шень кісткової тканини і при патології сполучної ткани-
ни у дітей. Одним з найчастіших проявів недиференці-
йованої дисплазії сполучної тканини, які реєструються 
у 80% випадків, є різноманітні диспластикозалежні 
зміни кісткової тканини, які мають тяжкий перебіг і 
виражені косметичні дефекти, що зумовлює не тільки 
медичну, але й соціальну значущість, погіршуючи якість 
життя і психоемоційний стан хворих, серед яких пере-
важають діти пре- і пубертатного віку [4]. 

Порушення метаболізму кісткової тканини і знижен-
ня МЩКТ спостерігалось і при захворюваннях дихаль-
ної системи у дітей. Зміни стану кісткової системи у 
дітей спостерігались і при ревматичних захворюван-
нях. Ревматичним хворобам у дітей властиві затримка 
лінійного росту й розвиток остеопорозу, вираженість 
яких залежить від віку дитини в дебюті захворювання, 
часу початку застосування глюкокортикостероїдної 
терапії та корелює з тяжкістю і тривалістю хвороби. У 
дітей, хворих на ревматоїдний артрит, рано розвива-
ється системний остеопороз, який найбільш вираже-
ний і швидко прогресує у випадках тяжкого перебігу 
захворювання  із залученням в аутоімунне запалення 
внутрішніх органів. При ювенільних артритах в структу-
рі патології опорно-рухового апарату відмічається ріст 
питомої ваги сколіозу, раннього остеохондрозу, часто-
ти переломів кісток, що викликані неадекватно малою 
травмою [5].

Аналіз наукових публікацій дає загальні уявлення про 
механізм розвитку остеопенічного синдрому на фоні 
різноманітної соматичної патології. Раніше вважалось, 
що остеопороз – це прерогатива людей похилого віку, 
переважно жінок. Однак зниження мінеральної щіль-
ності кісткової тканини приходить не тільки з віком, але 
ще більшою мірою – при всіх станах, що приводять до 
зміни балансу гормонів гіпоталамо- гіпофізарної систе-
ми, щитовидної залози та наднирників [6]. 

Посилює ситуацію також погіршення екологічних 
умов, збільшення частки генетично зумовлених захво-
рювань, порушення харчування, що призводить до 
збільшення частоти остеопенічних станів у дітей [7].

Висвітлюючи проблему негативного впливу екологіч-
ного забруднення довкілля на стан здоров’я дітей, 
доцільно акцентувати увагу на тому факті, що, незалеж-
но від характеру дії екологічно шкідливих чинників, у 

більшості випадків страждають слизові оболонки рес-
піраторного та травного трактів, сечовидільної, кістко-
вої та ендокринної систем, з подальшим розвитком 
різної екопатології та ускладнень [8].

З огляду літератури можна зробити висновок, що на 
організм людини, зокрема вагітної, плода, новонаро-
дженого, дошкільнят та школярів, ксенобіотики спри-
чинюють системний негативний вплив, пошкоджуючи 
найчастіше травну, видільну, кісткову, кровотворну та 
ендокринну системи, що проявляється симптомами 
ксеногенної інтоксикації [9].

Потенційний екопатогенний ризик для здоров’я насе-
лення в цілому і для здоров’я дітей, зокрема, як за кор-
доном, так і в Україні, стимулював розвиток нових 
напрямків у медицині – клінічної екопатології та еколо-
гічної педіатрії [10].

На думку академіка Ю.Г.Антипкіна, за ступенем чутли-
вості до дії негативного впливу ксенобіотиків, перше 
місце займає щитовидна залоза дитини, далі – печінка, 
легені, нирки і кісткова система дитини [11]. 
Багаточисленні дані літератури поєднують екозалежні 
ендокринопатії та остеопатії як в Західному регіоні 
України, так і за його межами [12].

Різноманітна соматична патологія у дітей (захворю-
вання ендокринної системи, нирок, шлунково-
кишкового тракту, серцево-судинної та дихальної сис-
тем) призводять до метаболічних захворювань скелета 
у дітей [13].

У сучасному суспільстві за соціально-економічною та 
медичною значимістю метаболічні захворювання ске-
лета при порушенні кальцієвого обміну займають важ-
ливе місце, слідом за серцево-судинними, онкологічни-
ми хворобами та цукровим діабетом [14]. До них від-
носяться остеопенія та остеопороз – найбільш пошире-
не системне захворювання скелета, яке характеризу-
ється зниженням кісткової маси й структурними зміна-
ми кісткової тканини (КТ), які виражені настільки, що 
навіть при незначній травмі можуть виникати перело-
ми. Втрата кісткової маси і переломи кісток призводять 
до зниження якості життя пацієнтів і негативно вплива-
ють на перебіг інших захворювань [15].

Проблема остеопорозу при різних захворюваннях у 
дітей досить широко вивчається на сучасному етапі. 
Останнім часом проблеми, пов’язані зі структурно-
функціональними порушеннями кісткової тканини у 
дітей, набули значної актуальності й усе частіше при-
вертають до себе увагу як науковців, так і лікарів [16].

Незважаючи на успіхи сучасної медицини по знижен-
ню рівня захворюваності дітей та дорослих, він все ще 
залишається достатньо високим. Як відомо, для орга-
нізму людини притаманна висока чутливість до дії 
несприятливих (економічних, соціальних, екологічних 
тощо) факторів навколишнього середовища, що можна 
пояснити незрілістю компенсаторних та захисних меха-
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нізмів. При дії таких факторів часто виникають вираже-
ні метаболічні порушення, в тому числі і в кістковій 
тканині. На сьогоднішній день показник поширеності 
захворювань кістково-м’язової системи у населення 
України займає третє місце після захворювань органів 
дихання та шлунково-кишкового тракту. За останні 
п’ять років у всіх регіонах нашої країни, а особливо у 
промислових, кількість захворювань та патологічних 
змін кісткової системи у дітей збільшилась у 8-10 разів, 
а патологія кісток зустрічається у 3-4 рази частіше [17].

В структурі патології опорно-рухового апарата у дітей 
та дорослих домінують малі ортопедичні аномалії 
(порушення осанки, плоскостопість), а також відміча-
ється ріст питомої ваги сколіозу, раннього остеохон-
дрозу, частих переломів кісток, викликаних неадекват-
но малою травмою із збільшенням терміну загоєння в 
2,5 раза. Різноманітність патогенетичних механізмів 
формування та особливостей клінічного перебігу мета-
болічних порушень структурно-функціонального стану 
кісткової тканини у дітей та дорослих спричиняє пошук 
нових алгоритмів їх діагностики та профілактики [18].

За останні десятиріччя проблема остеопорозу у дітей 
набула значної актуальності і постійно привертає до 
себе увагу науковців та лікарів. Це зумовлено різними 
причинами, серед яких погіршення екологічної ситуації 
в Україні, в т.ч. і внаслідок  аварії на Чорнобильській 
атомній станції. Показано, що патологія кісткової ткани-
ни у дітей, які постійно проживають на радіаційно 
контрольованій території, виявляється вдвічі частіше, 
ніж у дітей з умовно чистих регіонів України. Значно 
частіше у них також зустрічаються диспропорційність 
будови скелета та диспластичні зміни кісток, що його 
утворюють. Англійськими дослідниками виявлено 
накопичення радіонуклідів у плаценті вагітних, кістках 
скелета та зародках зубів у плода та у новонароджених 
під впливом малих доз іонізуючого випромінювання. В 
українській популяції дітей після аварії на ЧАЕС, що 
постійно перебувають на забруднених радіонуклідами 
територіях, виявлено накопичення радіонуклідів у 
фетальних зубах, запізніле та раннє прорізування зубів, 
а також схильність до раннього карієсу [19].

 У дітей раннього віку також може проявитись пору-
шення МЩКТ та прояви рахіту, якщо вони народжува-
лись від матерів з остеопенічним синдромом. На  стан 
ремоделювання кісткової тканини у дітей може також 
впливати  і підвищений вміст фтору у питній воді [20].

Для кращого вивчення остеопенічних порушень вче-
ними створювався експериментальний остеопороз. 
Експериментальне моделювання дозволяє вивчити 
патогенез даного процесу, клітинні та системні зміни в 
організмі на молекулярному рівні та оцінити терапев-
тичні можливості застосування тих чи інших препаратів 
при даній патології. Порушення обміну Са вивчалось і 
на тваринах (лабораторних щурах) [21] для кращого 

розуміння патогенезу цього стану та для подальшої діа-
гностики, лікування та профілактики остеопенічного 
синдрому [22].

Впровадження в медичну практику сучасних методів 
оцінки структурно-функціонального стану кісткової 
тканини та проведення масових обстежень дитячого 
населення у цьому напрямку дало змогу уточнити віко-
ві особливості формування кісткової тканини у дітей та 
терміни досягнення оптимального піку кісткової маси у 
хлопчиків та дівчат, виявити фактори, що позначаються 
на процесах кісткоутворення, уточнити критерії діа-
гностики остеопорозу та скласти об’єктивне уявлення 
про розповсюдженість цієї патології серед дітей та під-
літків в Україні [23].

Визначення великої групи станів, що спричиняють 
остеопороз, пов’язано з розробкою і широким впрова-
дженням у практику медичної апаратури для визначен-
ня мінеральної щільності кісткової тканини (МЩКТ). До 
них відносяться комп’ютерна томографія, рентгенів-
ська та ультразвукова  денситометрія – точний і атрав-
матичний метод, необхідний для оцінки МЩКТ, ранньої 
діагностики остеопенії, остеопорозу та оцінки ефектив-
ності лікувально-профілактичних засобів. Зокрема, уль-
тразвукова  денситометрія служить для виявлення 
взаємозв’язку між мінеральною щільністю кісток та 
фізичними функціями і частотою переломів та опера-
цій, з використанням доступних методів оцінки функцій 
кісткової системи [24]. Ультразвукова кісткова денсито-
метрія – метод, де не застосовується іонізуюче випро-
мінювання, використовується для оцінки стану скелета. 
Найвідомішим у світі представником ультразвукових 
денситометрів є прилад   ”Ahilles Lunar Corporation”. Він 
вимірює час проходження ультразвукової хвилі через 
п’яткову кістку, визначає швидкість поширення уль-
тразвуку, що залежить від щільності і стану кістки, вира-
ховує широкосмугове ослаблення ультразвуку та індекс 
міцності кісткової тканини. Індекс міцності кісткової 
тканини (BQI) вище нижнього середнього значення 
людей молодого віку (20-39 рр.) є Т – критерієм (T - 
score), індекс міцності вище або нижче очікуваного зна-
чення для вікової норми – Z – критерій (Z - score), оби-
два критерії вимірюються в одиницях девіації (SD) [25]. 
Згідно з рекомендаціями ВООЗ по Т – критерію оціню-
ють виразність остеопенії     (від -1 до -2,5 SD), остеопо-
розу (нижче -2,5 SD), діапазон нормальних коливань 
МЩКТ від 1 до -1 SD. Для визначення структурно-
функціонального віку кісткової системи застосовують 
методику проф. В.В.Поворознюка [309, 310]. Дані МЩКТ 
визначають і за Z – критерієм. Ступені остеопенії оціню-
вали у відсотковому відношенні: 90% - нормальна міне-
ралізація кістки, від 90 до 80% - остеопенія І ст., від 80 до 
70% - остеопенія ІІ ст.. і нижче 70% - остеопенія ІІІ ступе-
ня [26].

Дотепер немає консенсусних даних щодо визначення 
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остеопенії чи остеопорозу в дітей за даними дослі-
дження МЩКТ, інтерпретація яких тісно залежить від 
антропометричних даних дитини і віку. Впровадження 
в останні роки в практику педіатрії методу кількісної 
денситометрії дає змогу проводити популяційні дослі-
дження поширеності остеопенії чи остеопорозу серед 
дитячого населення, що сприятиме поліпшенню про-
філактики та ефективності лікування вказаних станів 
[27].

Високими діагностичними можливостями відзнача-
ються інструментальні методи (рентгенівська чи уль-
тразвукова денситометрія), лабораторні маркери мають 
не менше діагностичне значення щодо діагностики 
остеопенічного синдрому. Не зменшується діагностич-
на цінність методів визначення рівня кальцію, особли-
во іонізованого, магнію, фосфору. Проте для обстежен-
ня хворих дітей, які належать до групи ризику щодо 
вторинного остеопорозу, слід використовувати більш 
сучасні інформативні методи [28].

Одними із найсучасніших методів підтвердження 
остеопенії та остеопорозу є молекулярно-генетичне 
визначення гена – рецептора вітаміну Д3, гена Bsm1, 
гена колагена 1-го типу COL 1A1, а також генів детокси-
кації, що кодують визначені ферменти, які відповідають 
за біотрансформацію ксенобіотиків в організмі [29]. 
Молекулярно-генетична діагностика остеопенічного 
синдрому при екопатології є дуже важливою, оскільки 
для значної кількості ксенобіотиків неможливо виділи-
ти специфічні симптоми, характерні для одного виду 
впливу. Для  1-ої фази біотрансформації (активації) 
застосовують молекулярно-генетичну детекцію окси-
даз, редуктаз та дегідрогеназ, зокрема алкогольдегі-
дрогенази. Важливу роль  серед сполук, що беруть 
участь у 2-ій фазі біотрансформації (детоксикації) віді-
грає глутатіон-S-трансфераза (GST), недостатність її, 
крім впливу на кісткову систему дитини, може спричи-
няти і онкологічні захворювання в екологічно неспри-
ятливих зонах [30]. Крім молекулярно-генетичної діа-
гностики гена, що кодує GST, проводять визначення  
гена, що відповідає за ацетилювання в 2-ій фазі – гена 
NAT2. Генетичний поліморфізм в NAT2 – локусі відпові-
дає за класичне ацетилювання і поділяє осіб на ”швид-
ких” і “повільних” ацетиляторів, в залежності від швид-
кості виведення ксенобіотика [31]. 

Ефективність детоксикації ксенобіотиків в організмі 
залежить від функціональної повноцінності фермент-
них систем, що кодуються відповідними генами. 
Зниження активності цих ферментів зумовлене наяв-
ністю в генотипі певних алелей, що робить їх носіїв 
більш чутливими до несприятливого впливу довкілля. 
А молекулярно-генетична детекція цих алелей допо-
може вірно оцінити негативний вплив ксенобіотиків на 
дитячий організм [32].

Отже, найбільш інформативною при екозумовленому 

остеопенічному синдромі у дітей є молекулярно-
генетична діагностика генів детоксикації, які характе-
ризуються значним поліморфізмом первинної структу-
ри, що суттєво впливає на їх функціональну активність. 
Результати численних досліджень взаємозв’язків генів 
детоксикації і їх поліморфних форм (алелей) з різнома-
нітними захворюваннями, в тому числі, екозумовлени-
ми, були узагальнені недавно [33]. Власне генетичний 
поліморфізм є причиною біохімічної варіабельності 
кодованих ними ферментів. Кожному індивідууму влас-
тива унікальна конфігурація генів, що відповідають за 
синтез ферментів системи біотрансформації. Тому над-
звичайно важливою є діагностика генів, що відповіда-
ють за спільне функціонування всіх фаз детоксикації 
ксенобіотиків [34].

Отже, молекулярно-генетична діагностика відіграє 
значну роль в розпізнаванні екозумовлених захворю-
вань у дітей, зокрема їх кісткової, ендокринної та сечо-
вивідної систем, що спричинені багатьма факторами. 
Для виникнення мультифакторних захворювань необ-
хідна наявність генетичної схильності і вплив несприят-
ливих факторів середовища, що сприяють виникненню 
екопатології [35].  

Одним із важливих методів діагностики екозалежних 
станів, зокрема, екозумовленої патології кісткової сис-
теми у дітей, є оцінка ризику для здоров’я внаслідок 
впливу на дитину шкідливих факторів навколишнього 
середовища. На думку одних вчених, екологічний ризик 
оцінюють для здоров’я окремої людини, на думку інших 
– екологічний ризик розглядається як поняття, визна-
чене на популяційному рівні. Концепція ризику для 
здоров’я людини сформувалась лише в останнє десяти-
річчя і спочатку застосовувалась для оцінки ризику 
аварій та катастроф, тепер ризик розвитку окремих 
захворювань розглядається під впливом конкретних 
екопатогенних агентів, особливо під дією тривало дію-
чих низькорівневих факторів [36]. Дослідники зверта-
ють увагу на аналіз патогенних ефектів, що змінюють 
стан здоров’я дітей під впливом шкідливих факторів 
довкілля. З цих позицій ризик розглядають як ймовір-
ність того, що у певної частини населення виникнуть 
негативні ефекти (5%, 20% ризику). Під дією цих ефектів 
розвиваються  адаптаційні реакції організму, що визна-
чаються не тільки силою і тривалістю екопатогенного 
впливу, але й залежать від генетичних особливостей 
дитини [37].

 Найважливіші інструментальні та лабораторні мето-
ди діагностики  екопатології у дітей, що проживають в 
екологічно несприятливих районах Західного регіону 
України, дозволяють правильно поставити діагноз еко-
залежного захворювання. Тільки після вірної і корек-
тної постановки діагнозу  у обстежуваних дітей ми 
зможемо призначити адекватну терапію. Більшість 
дослідників екозумовлених захворювань відмічають 
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високу частоту поєднаної патології органів і систем, 
наростання алергізації організму дитини, інтоксикацій-
ного синдрому, вегето-судинної дистонії та порушення 
кальцієвого обміну, що часто зумовлює резистентність 
до традиційного лікування і утруднює підбір адекватної 
медикаментозної терапії [38].

Щодо терапії порушень кальцієвого обміну при еко-
патології у дітей (вторинного остеопенічного синдро-
му), то насамперед  корекція цих порушень потребує 
попереднього підтвердження їх існування. У випадку 
підтвердженої остеопенії рекомендується дотримува-
тись таких положень:

1) проводити адекватну терапію основного захворю-
вання з вилученням, якщо це можливо, препаратів із 
потенційними остеопоротичними властивостями;

2) скоригувати основний раціон дитини відповідно 
до вікових потреб, дієтичних обмежень згідно з осно-
вним захворюванням; уживати продукти, багаті на Са, 
вітамін Д;

вилучити з раціону харчові продукти (газовані напої, 
каву, чай тощо), що містять кофеїн, або обмежити їх 
вживання (аґрус, шпинат, смородина, ревінь, щавель та 
ін.), оскільки вони сприяють виведенню з організму 
кальцію;

3) організувати раціональний режим дня з дозовани-
ми фізичними навантаженнями; 

4) призначити препарати, що містять кальцій та вітамін 
Д3, курсами під контролем рівня кальцію в крові та сечі 
[39].

Терапія остеопорозу при екопатології у дітей скерова-
на на затримання втрати кісткової маси, часткове її  від-
новлення, усунення больового синдрому, зниження 
ризику переломів, покращення якості життя цих хворих. 
У дітей в ряді випадків вдається добитись значного при-
росту кісткової маси, аж до нормальних значень [40].

Як при остеопенії, так і при остеопорозі найбільше 
значення приділяють препаратам кальцію. Він в орга-
нізмі людини виконує не тільки опорно-структурну ( в 
кістковій тканині, дентині зубів, міжклітинному біоко-
лоїді), але й інші надзвичайно важливі функції – скоро-
чуючу (контроль збудження, скорочення та розсла-
блення м’язів); регуляторно- сигнальну (вторинний 
міжклітинний месенджер в гормональній регуляції 
ферментних систем в клітинах – мішенях, звільнення 
нейромедіаторів); гемокоагуляційну (кофактор ком-
понентів згортуючої системи крові). У фізіологічних 
умовах потреба організму в кальції задовольняється 
за рахунок надходження його з їжею. Найважливішим 
джерелом Са для людини, особливо в дитячому та під-
літковому віці, є молоко ( в 1 л – 1,2 г елементарного 
Са. [41].

В останні роки в регуляції біологічних процесів в 
організмі значна увага приділяється ролі вітаміну Д3 
та катіону Са. Доведено, що саме участі в ряді важли-

вих біохімічних функцій кальцію належить значна 
роль у здійсненні процесів життєдіяльності [422]. 
Іонізований кальцій бере участь в регуляції транспор-
ту речовин у мембрани, нервового збудження, 
м’язового скорочення. Він має зв’язок з секрецією та 
вивільненням нейромедіаторів. За участю іонів Са від-
бувається активація ферментів системи згортання 
крові, глікогенолізу, глюконеогенезу та ін. Зменшення 
вмісту Са асоціюється з погіршенням міжклітинної 
адгезії. Нарешті, молекула кальцію є інформаційною 
молекулою для багатьох процесів, виконуючи роль 
біологічного сигналізатора [423]. Особливість гомеос-
тазу кальцію в тому, що на певному рівні (побудова 
кісткової тканини, деякі регуляторні процеси) він 
виступає як мікроелемент. В інших випадках (регуля-
ція мембранного збудження, зв’язок збудження з 
секрецією) іон Са поводить себе як мікроелемент. 
Відомо, що рівень кальцію у сироватці крові стабіль-
ний в усі фізіологічні періоди життя людини, що робить 
його однією з найбільш досконалих констант організ-
му. Але цей факт не означає, що потреба в цьому еле-
менті також стабільна. Особливо це помітно в так звані 
критичні періоди розвитку, які відносяться до дитячо-
го та похилого віку, коли спостерігається найбільший 
дисонанс між потребою та вживанням. Кальцієвий 
гомеостаз регулюється за рахунок впливу на процеси 
всмоктування кальцію в кишечнику, його резорбції у 
нирках та мобілізації з кісткової тканини, а також каль-
цій регулюючими гормонами (паратгормон, кальцито-
нін), рівнем фосфору та інших гормонів через їх вплив 
на обмін вітаміну Д3 [42].

Основна фізіологічна функція вітаміну Д заключаєть-
ся в регуляції транспорту іонів Са в організмі, що дало 
підставу називати його кальціферолом (“несучий каль-
цій”). Це  здійснюється за рахунок регуляції всмокту-
вання іонів Са в кишечнику, посилення реабсорбції 
кальцію в ниркових канальцях, стимуляції процесів 
мінералізації кісткової тканини. Незважаючи на те, що 
екстремально низька щільність при екопатології кіст-
кової тканини в педіатричній практиці зустрічається 
досить рідко, все ж таки це може спостерігатись у 
дітей із хронічними захворюваннями. Пік формування 
кістки припадає на підлітковий період, тож педіатри та 
інші спеціалісти повинні розуміти всю складність 
цього процесу. Надходження вітаміну Д з їжею пови-
нно бути оптимізовано, необхідно своєчасно прово-
дити медикаментозну корекцію у випадку зниження 
кісткової щільності. Оцінка кісткової щільності є досить 
складною маніпуляцією, яка повинна враховувати 
високий ризик переломів у дітей [43].

Крім терапії препаратами кальцію, до яких належить  
кальцемін,  Са Д3 нікомед, остеомаг і відеїн – 3, про-
водять терапію бісфосфонатами. Перевага бісфосфо-
натної терапії в тому, що вона переважає можливий 
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ризик переломів у пацієнтів із низькою щільністю кіст-
кової тканини. Відмічені сприятливі  зміни при прове-
денні даної терапії відбуваються у перші 2 – 4 роки 
лікування  [44].

До патогенетичної терапії остеопорозу належать пре-
парати, що сповільнюють кісткову резорбцію (кальціто-
ніни, бісфосфонати, естрогени, селективні модулятори 
естрогенових рецепторів, солі кальцію); препарати, що 
стимулюють кісткоутворення (паратиреоїдний гормон, 
анаболічні стероїди, гормон росту, андрогени, фториди); 
препарати багатопланової подвійної дії (вітамін Д та його 
активні метаболіти, стронцію ранелат). Лікування остео-
порозу дозволяє сповільнити розвиток захворювання, 
знизити частоту переломів кісток та покращити якість 
життя пацієнта. Основною метою лікування остеопорозу 
є сповільнення або припинення втрати кісткової маси, 
попередження виникнення переломів, зменшення 
больового синдрому та покращення якості життя [45].

Відомо, що пізня діагностика остеопорозу і несвоє-
часний початок терапії характерні для  75% жінок та 
для 90% чоловіків. Припускаємо, що у дітей цей відсо-
ток  не менший. Пріоритетним завданням сучасної 
медицини є не тільки своєчасна діагностика, але й 
адекватне лікування остеопенічних змін та їх усклад-
нень - остеопоротичних переломів. Активна профілак-
тика остеопорозу є ключовою задачею у вирішенні 
даної проблеми [46].

На даний час існують ефективні програми профілак-
тики та лікування остеопорозу, які включають в себе 
поєднання нефармакологічних методів із сучасними 
протиостеопоротичними препаратами. Кальцій і віта-
мін Д виконують різні функції у фізіологічних процесах 
в кістковій тканині. Однак в багатьох клінічних дослі-
дженнях вивчали різноманітні комбінації цих двох 
лікарських засобів, тому окремі ефекти кожного з них 
не зовсім зрозумілі. Монопрепарати Са здійснюють 
незначну терапевтичну дію на МЩКТ і можуть незначно 
знижувати частоту переломів кісток. Низький ступінь 
забезпечення організму вітаміном Д асоціювався із 
зниженням МЩКТ, високою швидкістю відновлення 
кісткової  тканини  і підвищеним ризиком падінь і пере-
ломів стегна [47].

Крім Са, вітаміну Д3 та бісфосфонатів, у дорослих 
застосовуються і лікарські форми для вживання 1 раз в 
тиждень. Хоча реакція на лікування у відношенні МЩКТ 
та пригніченні процесів відновлення кісткової тканини 
при прийомі алендронової або різендронової кислоти 
не відрізняються від таких же при застосуванні лікар-
ських засобів для щоденного прийому [436, 437], немає 
досліджень таких препаратів для щоденного прийому. 
Однак при дослідженні дії ібандронової кислоти відмі-
чалось значне зниження частоти переломів хребців у 
дорослих при переривчастій, не щоденній схемі ліку-
вання [438]. В клінічних дослідженнях часто порівню-

ють бісфосфонати та інші антирезорбтивні засоби, 
використовуючи в якості кінцевих точок МЩКТ або біо-
маркери [48].

На відміну від розглянутих вище лікарських засобів, 
дія яких, в основному, полягає в зменшенні резорбції 
кістки, першим власне анаболічним засобом терапії, що 
стимулює кісткоутворення, є паратиреоїдний гормон 
(ПТГ). До достатньо нових протиостеопоротичних засо-
бів відносять стронцію ранелат, який зареєстрований в 
Європейській Спілці терапії остеопорозу. Вважають, що 
препарат збільшує кісткоутворення, зменшуючи 
резорбцію кістки [49].

До перспективних біологічних мішеней для розробки 
сучасних протиостеопоротичних препаратів відносять 
катепсин К, білок Dickkopf та склеростин. Катепсин К – 
тканиноспецифічна цистеїнпротеаза, що відіграє важ-
ливу роль в розкладі білкових компонентів кісткового 
матрикса при резорбції кістки [50].

У дітей, як правило, застосовуються препарати Са як  
для лікування, так і для профілактики остеопенічних 
порушень при екопатології. Поповнення дефіциту  
кальцію у дітей рекомендується здійснювати збалансо-
ваним у всіх відношеннях харчуванням (кальцієм та 
іншими мінералами, білком, вітамінами, мікроелемен-
тами), а також за рахунок призначення препаратів, що 
містять кальцій. Для профілактики і корекції дефіциту 
кальцію рекомендуються різноманітні препарати, що 
містять солі кальцію [51].

Серед різноманіття препаратів кальцію для профілак-
тики і лікування остеопенічних порушень, на найбільшу 
увагу заслуговують комбіновані препарати, що містять 
не менше 400 мг кальцію і 200-400 МО вітаміну Д (комп-
лівіт кальцій Д3, кальцій – Д3 нікомед). Препарати, що 
безпосередньо містять кальцій (донори кальцію), поді-
ляються на неорганічні та органічні за характером 
солей, що до них входять. Широко використовується 
карбонат (400 мг чистого Са в 1000 мг солі). Найменше 
кальцію містить глюконат Са. Ефективність комбінації 
карбонату Са і вітаміну Д3 (кальцій - Д3 нікомед) під-
тверджена декількома зарубіжними контрольованими 
дослідженнями у пацієнтів із високим рівнем недостат-
ності вітаміну Д для попередження його дефіциту та 
пов’язаного із ним підвищеного кісткового обміну [52].

Таким чином, в результаті правильної профілактики 
остеопенічних змін поповниться недостача кальцію в 
період росту організму, особливо з 9  до 15 років, для 
попередження зниження піка кісткової маси, яке може 
стати причиною підвищеного ризику розвитку перело-
мів [53].

Профілактику остеопорозу при екопатології у дітей 
можна умовно розділити на первинну і вторинну. 
Незважаючи на те, що для остеопенічних змін описано 
багато факторів ризику, основну увагу слід приділяти 
середовищним факторам, що впливають на досягнення 
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максимального піку кісткової маси, таким як харчуван-
ня (адекватне надходження в організм кальцію і вітамі-
ну Д), фізична активність та інсоляція. При початковому 
зниженні кісткової маси (тобто остеопенії), профілак-
тичні заходи повинні бути скеровані на збереження та 
покращення осанки та розширення рухової активності 
дитини, так як м’язова сила і рухова активність дитини 
є важливою компонентою здорового стану скелета. 
Зниження м’язової сили через відсутність фізичної 
активності та сидячого способу життя може призвести 
до зміни осанки та погіршення м’язового тонусу [54].

Оскільки остеопенічний синдром у дітей розгляда-
ється як прояв екологічно зумовленого захворювання, 
то і принципи його профілактики повинні бути скеро-
вані на попередження  всіх змін у дитячому організмі 
під дією антропогенних чинників [55].

Принципами такої профілактики повинні бути науко-
ва основа та комплексний підхід до всіх проблем дитя-
чого організму, зумовлених дією ксенобіотиків. Причому 
профілактика негативного впливу екологічно забруд-
неного довкілля повинна поширюватись на дитячий 
організм, організм плода і організм вагітної жінки – 
майбутньої матері. Крім профілактики екозалежних 
змін кісткової системи дитини, потрібно попереджува-
ти і екозумовлені зміни дихальної і серцево-судинної 
систем, сечовидільної системи і шлунково-кишкового 
тракту, а також ендокринної системи [56].

Безумовно, завданнями профілактики екозумовле-
них захворювань є і покращення екологічної ситуації в 
нашій країні. На вирішення проблем екозумовлених 
захворювань можна сподіватися тільки за умови, коли 
охорона здоров’я стане предметом всебічно обґрунто-
ваної політики у всіх галузях діяльності людини. Для 
України питання екологічної безпеки набувають пріо-
ритетного значення, оскільки саме екологія і визнача-
тиме у найближчому  майбутньому норми і стиль життя 
суспільства [57].
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