
27

ПЕДИАТРИЯ

УДК616.71-007.235-053.2
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Osteogenesis imperfecta in the practice of pediatric ortopedist
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medical sciences», Kyiv, Ukraine

Goal of study. Clarification of the diagnostic features through investigation of clinical picture and features of course in 
osteogenesis imperfecta (OI) targeted upon timely confirmation of diagnosis, early detection of orthopedic signs and 
application of effective medical rehabilitation system among the patients with mentioned disease.
Materials and methods. The study id based upon results of analysis of 114 patients with different types of OI aged 
within 1 month - 50 years (59 patients were males, 56 patients were females), who have been managed in State institution 
“Institute f traumatology and orthopedics of the Ukrainian national academy of medical sciences”during 1975-2014. 
Diagnosis of OI and its type was confirmed using clinical evolution of disease and radiological study. For the latter 
apparatus Multix UP was used in 33 patients. All patients were divided into early form group (Vrolik’s) – 2 persons, and late 
from group (Lobstein’s) – 112 persons; also they were divided into benign course group – 77 persons and malignant 
course group – 37 persons. According to Sillence classification (1981) patients were divided into IV types of disease: I 
type (60 persons); II type (2 persons), III type (35 persons) and IV type (17 persons).
Results. Diagnostic features of OI included skeletal ones (bone fractures [more than 2-3)], signs of systemic osteoporosis, 
limbs’ deformities, low height of the patient, gait disorder of loss) as well as extra-skeletal alterations (ophthalmic, auditory, 
dental, cardiac, pulmonary, renal ones etc), laboratory changes, testifying about disorders of structural and functional state 
of bony tissues (SFDBT), confirmed through biochemical studies (changes of IVth generation markers of bony metabolism), 
and radiological changes (decrease of Z-criterion on X-ray densitometry). 
Orthopedic management included drug correction of SFDBT and surgical interventions aimed at correction of axial 
deformities of lower extremities in 41 patients with OI. 8 patients were unable to ambulate before initiation of treatment, the 
rest had disturbed gait. 
Gain and support functions were restored in 6 patients, in the rest of persons studied it was possible to eliminate low 
extremities’ bony deformities, to diminish the rate of pathologic fractures and to improve significantly the ambulation 
functions.
Conclusion. Clinical manifestations and features of disease’s course as well as up-to-date orthopedic methods of 
treatment in OI, presented in the article, would contribute to decrease the rate of diagnostic mistakes while making OI 
diagnosis by the different medical specialists and to timely direction of the patients with this severe and threatening 
pathology to proper highly-specialized orthopedic institutions for subsequent efficient medical rehabilitation.
Key words: osteogenesis imperfecta, pathologic fractures, deformities, orthopedic management.
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Несовершенный остеогенез в практике детского ортопеда
Зима А.Н., Гук Ю.Н., Зотя А.В.
ГУ «Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины», г. Киев, Украина

Цель исследования. Освещение диагностических признаков путем изучения клинической картины и особен-
ностей протекания несовершенного остеогенеза (НО) с целью своевременного установления диагноза, раннего 
выявления ортопедических проявлений и применения системы эффективной медицинской реабилитации у пациен-
тов с данным заболеванием.
Материал и методы. В основу работы положен анализ результатов обследования 114 пациентов с разными 
типами  НО в возрасте от 1 месяца до 50 лет (мужского пола – 59 пациентов, женского – 56), которые находи-
лись на лечении в ГУ «ИТО НАМНУ» с 1975 по 2014. Диагноз НО и его тип устанавливался на основании осо-
бенностей клинического протекания и рентгенологического обследования. Рентгенологическое обследование про-
водилось на апарате Multix UP у 33 пациентов. Все больные были разделены на: раннюю форму (Вролика) заболе-
вания – 2 пациента и позднюю (Лобштейна) – 112 пациентов; с доброкачественным вариантом протекания – 77 
больных и со злокачественным – 37 пациентов. По класификации Sillence (1981 г.) пациенты были распределены 
на IV типа заболевания: с I типом –60 пациентов; со II – 2, с III – 35 и с IV типом – 17.
Результаты. К диагностическим признакам несовершенного остеогенеза отнесены скелетные проявления – 
переломы костей (больше 2-3), явления системного остеопороза, деформации конечностей, низкий рост пациента, 
нарушение функции ходьбы и опоры, или ее потеря и екстраскелетные – офтальмологические, слуховые, 
дентальные, кардиальные, пульмональные, нефрологические и др.; лабораторне изменения – нарушения 
структурно-функционального состояния костной ткани (СФСКТ) подтвержденные биохимически (изменение марке-
ров костного обмена IY поколения) и рентген-денситометрически (снижение Z – критерия).
Ортопедическое лечение включало в себя медикаментозную коррекцию СФСКТ и хирургические вмешательства с 
целью коррекции деформаций костей нижних конечностей у 41 пациента с НО. До начала лечения самостоятель-
но не передвигались 8 пациентов, у остальных ходьба была существенно нарушена. Востановлено функцию ходьбы 
и опоры у 6 пациентов; у других удалось устранить деформацию костей нижних конечностей, уменшить количество 
патологических переломов костей и значительно улучшить функцию ходьбы. 
Вывод. Освещенные в статье клинические проявления и особенности протекания, современные способы лечения 
пациентов с несовершенным остеогенезом позволят снизить количество диагностических ошибок при установле-
нии диагноза этого заболевания врачами-специалистами разного профиля, снизить количество диагностических 
методов и своевременно направлять пациентов с этой сложной и угрожающей патологией в соответствующие 
узкоспециализированные учреждения ортопедического профиля для их дальнейшей эффективной медицинской 
реабилитации.
Ключевые слова: несовершенный остеогенез, патологические переломы, ортопедическое лечение
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Під недосконалим остеогенезом(НО) розуміють гене-

тично детерміноване захворювання диференційованої 

сполучної тканини, яке проявляється системним осте-

опорозом та патологічною ламкістю кісток, що в свою 

чергу клінічно характеризується численними патоло-

гічними переломами кісток тулуба та кінцівок,їх дефор-

маціями, можливою втратою пацієнтами здатності до 

пересування, соціальної дезадаптації у суспільстві 

[1-4].Популяційна частота НО доволі висока та відпові-

дає 7,2:10 000 [1, 5, 6].

Як свідчать літературні джерела, скелетні, а саме 

ортопедичні, прояви у пацієнтів з НО є провідними, 

виходять на перший план та діагностуються майже у 

100 % пацієнтів на тлі інших проявів дисплазії сполуч-

ної тканини – пульмональних, кардіальних, ренальних, 

дентальних та ін.Провідним у клініці НО є патологічна 

ламкість кісток скелета, а спектр цих проявів колива-

ється від внутрішньоутробної смерті плода до міні-

мальних клінічних не патогомонічних ознак, залежно 

від ступеня генетичного ушкодження синтезу колагену 

[7].

На сьогоднішній день достеменно відомо, що клініч-

ні прояви НО характеризуються значним поліморфіз-

мом та різним ступенем вираженості. Це залежить від 

типу та форми захворювання, варіанту клінічного пере-

бігу, які в свою чергу визначають розвиток та перебіг 

ортопедичної патології. Вищеперераховані фактори 

ускладнюють встановлення діагнозу недосконалого 

остеогенезу та призводять до значної кількості діа-

гностичних помилок як серед ортопедів і педіатрів, так 

і серед лікарів широкого профілю, що в свою чергу 

загрожує невірним лікуванням та катастрофічними 

наслідками для пацієнтів у вигляді втрати ними функції 

самостійного пересування [1, 4, 8].

Актуальність клінічного дослідження пов’язана зі 

значною розповсюдженістю захворювання, інваліди-

зацією пацієнтів, що виникає внаслідок патологічних 

переломів кісток, тяжких деформацій скелета, систем-

ного остеопорозу, що притаманні НО та обумовлена 

недостатнім вивченням та знанням особливостей клі-

нічних проявів НО ортопедами та лікарями загального 

профілю, що в свою чергу призводить до діагностич-

них помилок при встановленні діагнозу захворювання, 

відсутності систем диспансеризації цієї категорії паці-

єнтів, профілактики виникнення ортопедичних проя-

вів НО та їх подальшого ефективного лікування.

Мета дослідження: Висвітлення діагностичних 

ознак шляхом дослідження клінічної картини та осо-

бливостей перебігу недосконалого остеогенезу з 

метою своєчасного встановлення діагнозу, раннього 

виявлення ортопедичних проявів та застосування сис-

теми ефективної медичної реабілітації у пацієнтів з 

даним захворюванням.

Матеріал та методи. В основу роботи покладено 

аналіз результатів обстеження 114 пацієнтів з різними 

типами НО віком від 1 місяця до 50 років (чоловічої 

статі – 59 пацієнтів, жіночої – 56), які знаходились на 

лікуванні в ДУ «ІТО АМНУ» з 1975 по 2014 р. Діагноз НО 

та його тип встановлювався на підставі особливостей 

клінічного перебігу захворювання та рентгенологічно-

го обстеження. Усі пацієнти були розділені на: ранню 

форму (Вроліка) захворювання – 2 хворих та пізню 

(Лобштейна) – 112 пацієнтів; з доброякісним варіантом 

клінічного перебігу – 77 хворих та злоякісним варіан-

том – 37 пацієнтів. За класифікацією Sillence (1981 р.) 

пацієнтів було розподілено на IV типи захворювання: з 

I типом –60 пацієнтів; з II – 2, з III – 35 та з IV типом – 

17. 

Рентгенологічне обстеження проводилось на апараті 

Multix UP у 33 пацієнтів з різними типами НО. 

Використовувалася звичайна рентгенографія у стан-

дартних прямій і боковій проекціях. Знімки виконува-

лися на плівках розміром 18x24, 24x30 або 30x40 см. Це 

диктувалося необхідністю одержати зображення не 

тільки ураженої ділянки, але й значної частини патоло-

гічно перебудованої скелетної тканини. Хворим, окрім 

ділянки патологічного перелому чи переломів, 

обов'язково виконувалися знімки черепа, грудної клі-

тини і таза.

Сучасне ортопедичне лікування, що включало в себе 

медикаментозну корекцію структурно-

функціонального стану кісткової тканини (СФСКТ) та 

хірургічні втручання з метою корекції вісьових дефор-

мацій кісток нижніх кінцівок було застосовано у 41 

пацієнта з НО. Медикаментозна корекція СФСКТ різни-

ми антиостеопоротичними препаратами, метою якої 

була передопераційна підготовка, застосовувалась у 

15 пацієнтів, яким було виконано 39 хірургічних втру-

чань по корекції деформацій стегнових кісток та кісток 

гомілок із застосуванням блокуючих інтрамедулярних 

стержнів, в тому числі «ростучих» у пацієнтів дитячого 

віку; у 26 пацієнтів, яким не проводились оперативні 

втручання,  її застосовували у вигляді постійної підтри-

муючої терапії.

Результати та їх обговорення. Результати проведе-

ного дослідження спонукали нас до висвітлення осо-

бливостей перебігу клінічної картини та рентгеноло-

гічних проявів; лабораторних діагностичних критеріїв; 

сучасних методик ортопедичного лікування для широ-

кого загалу педіатрів, дитячих ортопедів та лікарів 

іншого профілю.

Так, скаргами усіх обстежених пацієнтів та  батьків 

пацієнтів дитячого вікуз НО були: часті переломи кіс-

ток тулуба та кінцівок (від трьох до 100), деформації 

тулуба та кінцівок, порушення функції пересування 

або її втрата, низький зріст, біль у м’язах та кістках, 

голубі склери, порушення слуху (тугоухість) та карієс. 

Стосовно діагностичних ознак потрібно сказати, що 
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серед клінічних проявів в усіх обстежених пацієнтів 

превалювала патологія опорно-рухового апарату – 

патологічні переломи кісток тулуба (ребер, компресій-

ні переломи хребців) та кінцівок, деформації черепа, 

грудної клітки (колоподібна чи бочкоподібна), тазу, 

вісьові деформації кісток кінцівок та їх вкорочення, 

низький зріст пацієнта. Деформації кінцівок носили 

постійно прогресуючий характер, що було пов’язано 

як з численним патологічними переломами кісток, так 

і їх мікропереломами внаслідок вираженого системно-

го остеопорозу. Серед екстраскелетної патології 

потрібно відмітити наявність у пацієнтів ренальних, 

дентальних,  офтальмологічних та  слухових проявів, 

змін з боку серцево-судинної, легеневої систем. 

Наявність тих чи інших проявів, як скелетного так і екс-

траскелетного плану, ступінь їх вираженості напряму 

залежали від типу і форми НО, варіанту клінічного 

перебігу захворювання та  віку пацієнта.

Для пацієнтів з доброякісним варіантом перебігу, який 

відповідав  I та IY типам НО (77 пацієнтів) було відмічено: 

незначні порушення СФСКТ та невиражений чи середній 

остеопороз, кількість патологічних переломів була незна-

чною (до 10 переломів в анамнезі), незначні вісьові 

деформації кінцівок та збережені функція ходьби та 

опори. У пацієнтів з даним варіантом перебігу екстраске-

летна патологія зустрічалася рідко. На противагу від них, 

у пацієнтів з тяжким варіантом клінічного перебігу, що 

відповідає II та III типам НО (37 пацієнтів) характерними 

були виражена скелетна (значна кількість патологічних 

переломів в анамнезі хвороби та вісьові деформації кіс-

ток нижніх кінцівок, тяжкий системний остеопороз, зна-

чні порушення структурно-функціонального стану кіст-

кової тканини (СФСКТ)) та екстраскелетна патології (поро-

ки серця, тугоухість, карієс, голубі склери) з можливою 

втратою у цієї категорії хворих можливості до самостій-

ного пересування. 

Враховуючи генетичну зумовленість захворювання, 

його генералізований характер в нашому спостереженні 

відмічено 4 випадки сімейного ураження недосконалим 

остеогенезом, у більше, ніж 50% пацієнтів виявлені екс-

траскелетні прояви – голубі склери, тугоухість, карієс, 

порок серця та нефролітіаз, розбовтаність в суглобах та 

м’язову гіпотонію.  

При рентгенологічному обстеженні пацієнтів з НО було 

виявлено характерні рентгенологічні зміни скелета, які 

свідчать про системний остеопороз кісток. Вони були 

характерні для усіх типів захворювання,  проте ступінь їх 

вираженості залежала від тяжкості його клінічного пере-

бігу. Рентгенологічно було діагностовано, патологічні 

переломи, остеопороз, витончення кісток, перебудови 

зон росту, зони Лоозера, робочу гіпертрофію, закостенін-

ня міжкісткової мембрани та псевдосаркому. Ці симптоми 

детально описані в наших попередніх публікаціях. 

Необхідно наголосити, щов арсеналі сучасних лікарів 

ортопедів існують новітні методи обстеження пацієнта, 

які дозволяють діагностувати при НО не лише системний 

остеопороз на рівні констатації факту, а й виявляти значні 

порушення метаболізму кісткової тканини шляхом дослі-

дження СФСКТ, показники якого «віддзеркалюють» про-

цеси ремоделювання кісткової тканини. Оцінку пору-

шень СФСКТ вивчають за допомогою біохімічного (кістко-

ві маркери IY покоління) та рентген-денситометричного 

(зниження Z-критерію) методів дослідження.

Нами вперше розроблено систему ортопедичної реабі-

літації пацієнтів з НО, яка включає в себе медикаментозну 

корекцію СФСКТ та застосування інтрамедулярних інди-

відуальних конструкцій при хірургічних втручаннях по 

корекції вісьових деформацій довгих кісток. Застосування 

даної системи при своєчасному зверненні у спеціалізова-

ний ортопедичний заклад майже у всіх випадках НО 

дозволяє покращити або відновити у пацієнта функцію 

ходьби та опори.

До початку лікування серед 41 пролікованого пацієнта 

самостійно не пересувалися 8, у інших відмічено різний 

ступінь порушення ходьби та опори внаслідок ортопе-

дичної патології. Після проведеного ортопедичного ліку-

вання відновити функцію ходьби та опори вдалося у 6 

пацієнтів, двоє з тих пацієнтів, що не пересувалися, зна-

ходяться на останніх етапах реабілітації; у інших хворих 

вдалося усунути деформації кісток нижніх кінцівок, змен-

шити кількість патологічних переломів кісток та значно 

покращити функцію пересування.

Наводимо власне клінічне спостереження. Пацієнтка 

Г-да Д., 5 р.,знаходилась на неодноразовому лікуванні у 

клініці травматології та ортопедії дитячого віку ДУ 

«Інститут травматології та ортопедії НАМНУ» з 2012 по 

2014 рр. з діагнозом: недосконалий остеогенез, III тип за 

Sillence, наслідки численних переломів кісток нижніх кін-

цівок, багатоплощинні деформації стегнових кісток, 

загроза патологічних переломів кісток гомілок, вкоро-

чення правої нижньої кінцівки, відсутня функції ходьби та 

опори    (рис. 1).

a)  b)  c)   d)

Рис. 1. Клінічний приклад недосконалого остеогенеза, 
пацієнтка Г-да Д., 5 р., III тип за Sillence, наслідки 
численних переломів кісток нижніх кінцівок, деформації 
стегнових кісток, загроза патологічних переломів кісток 
гомілок, відсутня функція ходьби та опори; зовнішній 
вигляд пацієнтки та рентгенограми кісток нижніх кінцівок 
до лікування:a) – зовнішній вигляд пацієнтки до лікування; 
b-d) – рентгенограми стегнових кісток та кісток гомілок в 
передньо-задній проекції до оперативних втручань.
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При першому поступленні пацієнтка скаржилася на 

неможливість ходьби та опори, часті патологічні пере-

ломи, біль у кістках та м’язах, деформацію кінцівок. З 

анамнезу було відомо, що у неї сталося понад 20 пато-

логічних переломів кісток тулуба та кінцівок. Серед 

скелетних проявів констатовано – деформацію грудної 

клітини та вісьові деформації кісток нижніх кінцівок, 

низький зріст, розбовтаність у суглобах, була втрачена 

функція ходьби та опори; серед екстраскелетних – 

голубі склери, карієс та туговухість. Тяжкий системний 

остеопороз був діагностований рентгенологічно, вира-

жені зміни СФСКТ – біохімічно та рентген-

денситометрично. 

Медикаментозна передопераційна корекція СФСКТ 

проводилась  протягом 6 місяців антиостеопоротични-

ми препаратами, у тому числі із групи бісфосфонатів з 

моніторингом кісткових маркерів IY покоління та каль-

цію сироватки крові. На наступних етапах лікування 

виконувались коригуючі остеотомії стегнових кісток та 

кісток лівої гомілки з металоостеосинтезом інтрамеду-

лярними стержнями, що «ростуть», та профілактичний 

металоостеосинтез стержнем, що «росте»,правої вели-

когомілкової кістки. У пацієнтки було відновлено функ-

цію ходьби та опори (рис.2).

Процес реабілітації зайняв 1,5 року, на сьогоднішній 

день продовжується підтримуюча антиостеопоротична 

медикаментозна терапія. Після проведеного лікування 

патологічні переломи кісток у пацієнтки відсутні.

Таким чином, висвітлення клінічних проявів та осо-

бливостей перебігу НО дозволить знизити кількість 

діагностичних помилок при встановленні діагнозу 

Рис. 2. Клінічний приклад недосконалого остеогенеза, 
пацієнтка Г-да Д., 5 р., III тип за Sillence, рентгенограми 
кісток стегнових та гомілок в передньо-задній проекції 
та зовнішній вигляд пацієнтки після оперативних 
втручань: a-b) – рентгенограми стегнових кісток в 
передньо-задній проекції після коригуючих 
сегментарних остеотомій стегнових кісток та 
металоостеосинтезу інтрамедулярним «ростучим» 
стержнем; b) – рентгенограми кісток гомілок в передньо-
задній проекції після профілактичного 
металоостеосинтезу інтрамедулярним «ростучим» 
стержнем; c) – зовнішній вигляд пацієнтки після 
лікування, відновлення функції ходьби та опори; 6 
місяців після останнього оперативного втручання.

a)   b)  c) 

цього захворювання лікарями спеціалістами різного 

профілю; своєчасно направляти пацієнтів з цією склад-

ною та загрозливою патологією у відповідні вузькоспе-

ціалізовані заклади ортопедичного профілю для їх 

подальшої ефективної медичної реабілітації.

Висновки 
1. Своєчасне встановлення діагнозу недосконалого 

остеогенезу лікарів спеціалістів різного профілю 
на підставі застосування висвітлених 
діагностичних критеріїв дозволить проводити 
ефективні профілактичні та лікувальні заходи 
щодо патології опорно-рухового апарату у даної 
категорії пацієнтів.

2. До діагностичних ознак недосконалого 
остеогенезу потрібно віднести скелетні прояви 
– переломи кісток (більше 2-3), явища 
системного остеопорозу, деформацію кінцівок, 
низький зріст пацієнта, порушення функції 
ходьби та опори чи її втрата; екстраскелетні – 
офтальмологічні, слухові, дентальні, кардіальні, 
пульмональні, нефрологічні та ін.; лабораторні – 
порушення структурно-функціонального стану 
кісткової тканини підтверджене біохімічно (зміни 
маркерів кісткового обміну IYпокоління) та 
рентген-денситометрично (зниження Z – 
критерію). 

3. Застосування усього спектру заходів медичної 
реабілітації у пацієнтів з недосконалим 
остеогенезом, а саме медикаментозної корекції 
структурно-функціонального стану кісткової 
тканини та хірургічних втручань з використанням 
сучасних металоконструкцій, дозволяє 
вертикалізувати пацієнта, відновити у нього 
функцію самостійного пересування та провести 
профілактику виникнення ортопедичної 
патології.
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