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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, 

СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 

ОРА – опорно-руховий апарат 

ХПКР – хронічна попереково-крижова радикулопатія 

БНС – біль у нижній частині спини 

ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров’я 

IASP – Міжнародна асоціація з вивчення болю 

КТ – комп’ютерна томографія 

МРТ – магнітно-резонансна томографія 

ЕНМГ – електронейроміографія 

ХРС – хребцево-руховий сегмент 

ГРОВ – гірник очисного забою 

TNF – фактор некроза пухлин 

NGF – фактор росту нервів 

DXA – двохфотонна рентгенівська абсорбціометрія 

TBS - trabecular bone score (показник якості трабекулярної кісткової тканини) 

FRAX - метод (алгоритм) оцінки 10-річного ризику переломів  
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Вступ 

Професійна захворюваність, як економічна та соціальна проблема, 

широко обговорюються та дискутується довгий час з огляду на високу її 

розповсюдженість в певних галузях промисловості України. Саме у вугільній 

промисловості України спостерігаються найвищі показники професійної 

захворюваності, адже сучасні умови праці на вугільних шахтах 

характеризуються значною кількістю немеханізованої роботи та трудомістких 

процесів, у зв’язку з чим частка важкої фізичної праці займає її основну долю. В 

поєднанні з іншими шкідливими факторами виробничого середовища і 

трудового процесу фізичне навантаження є основним чинником розвитку 

професійної патології сполучної тканини та кістково-м’язової системи, на яку 

припадає 20% в структурі професійних захворювань в Україні [1]. Серед цієї 

групи захворювань значну питому вагу становить хронічна попереково-крижова 

радикулопатія (ХПКР), виробничими факторами ризику розвитку якої є важка 

фізична праця, незручна (вимушена або фіксована) робоча поза, вимушені 

нахили, несприятливий мікроклімат [2].  

Проблема вивчення цього питання бере свій початок з наукової праці 

засновника професійної патології, професора Моденського університету Італії 

Бернардіно Рамаццині, який описав біль у спині у працюючих ремісників у праці 

«De morbis artificum diatriba» [3, 4, 5]. В новітній історії запорукою успішного 

впровадження в медичну практику сучасних підходів до діагностики та 

профілактики болю в нижній частині спини (БНС), як основного симптому 

хронічної попереково-крижової радикулопатії, стало створення у 1973 році 

Міжнародної асоціації з вивчення болю (англ. International Association for the 

Study of Pain - IASP ), до якої увійшли не тільки клініцисти, а й спеціалісти з 

фізіології та гігієни. В 2000 році у Женеві відкрилась Міжнародна декада кісток 

та суглобів (The Bone and Joint Decade 2000-2010), проведення якої підтримали 

ВООЗ, ООН, більше 700 професійних медичних організацій та товариств. Захід 

мав на меті привернути увагу суспільства до пацієнтів, що страждають 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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захворюваннями кістково-м’язевого апарату і головне – до необхідності 

удосконалення заходів профілактики та лікування хворих, в тому числі з БНС, 

шляхом впровадження в практику результатів сучасних наукових досліджень 

щодо факторів ризику, патогенезу, діагностики та лікування зазначеної патології 

[6, 7]. 

За даними епідеміологічних досліджень частка БНС складає приблизно 

60-90% патології опорно-рухового апарату (ОРА) у загальній популяції, займає 

друге місце по частоті звернень до лікаря після гострих респіраторних інфекцій 

та третє - як причина госпіталізації [8]. В структурі звернень за первинною 

медичною допомогою БНС складає від 11,3 до 40% у розвинутих країнах, в 

структурі амбулаторного прийому доля хронічного БНС досягає 52,5%. У США і 

країнах Західної Європи частка БНС досягає 40-80% захворюваності в цілому. За 

результатами широкомасштабного епідеміологічного дослідження, проведеного 

в Європі, хронічним БНС страждає близько 20% населення [9]. 

Високий рівень поширеності професійної патології серед шахтарів 

вугільних шахт України обумовлює значні фінансові витрати, пов’язані з 

компенсацією за шкоду здоров’ю, які сягають 10-20% ВВП. Так, за 2018 рік в 

Україні виплачено загалом 55,2 млн. грн. одноразової допомоги в разі стійкої 

втрати професійної працездатності потерпілому і п’яту частину цих витрат 

складають захворювання, що виникли внаслідок ураження ОРА [10]. 

Необхідність удосконалення системи профілактики ХПКР у працюючих 

потребує розробки нового підходу до методів оцінки умов праці, факторів 

ризику, діагностики доклінічних форм захворювань, що розвиваються  в умовах 

дії несприятливих виробничих факторів, адже шахтарі в процесі виконання своїх 

обов'язків підлягають комплексній дії фізичних факторів виробничого 

середовища - фізичного навантаження, вимушеної робочої пози, вібрації, 

несприятливого мікроклімату та ін.. 

У сучасній медицині ХПКР розглядається як поліетіологічне 

захворювання, зокрема професійної етіології. Незважаючи на довгі роки 
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ретельного вивчення захворювання,  деякі аспекти його патогенезу, діагностики 

та профілактики на сьогодні залишаються невирішеними. Визначено, що однією 

з причин розвитку ХПКР є порушення кількісної та якісної характеристик 

кісткової тканини, яке в подальшому призводить до розвитку остеопорозу [11, 

12]. Слід зазначити, що за даними літератури на остеопороз хворіє близько 75 

млн. осіб у Європі, США та Японії [12, 13]. Захворювання пов’язане зі 

зниженням міцності кісткової тканини, порушенням її мікроархітектури з 

подальшим збільшенням ризику переломів, а його діагностика на ранніх стадіях  

має важливе значення для профілактики розвитку ХПКР та пов’язаним з нею 

болем у нижній частині спини.  

На сьогодні для діагностики ХПКР основним залишається збір скарг та 

з’ясування анамнезу, що носять досить суб’єктивний  характер, а також 

дослідження неврологічного статусу. При обстеженні пацієнтів зазвичай 

застосовуються інструментальні та лабораторні методи обстеження, 

рентгенографія поперекового відділу хребта, що дає можливість виявити його 

дегенеративно-дистрофічні зміни (остеохондроз, спондильоз, спондилоартроз, 

протрузії, грижі), комп’ютерна томографія (КТ), магнітно-резонансна 

томографія (МРТ), електронейроміографія довгих нервів нижніх кінцівок 

(ЕНМГ), реовазографія нижніх кінцівок [16, 17]. Проте, зазначені методи не 

завжди в повному обсязі можуть об’єктивізувати діагноз хронічної попереково-

крижової радикулопатії, а якість отриманих даних залежить від кількісних та 

якісних характеристик обладнання, що застосовується. Саме тому в останні роки 

увага в наукових дослідженнях щодо ХПКР присвячена вивченню діагностичної 

ефективності показників стану кісткової тканини скелету шляхом проведення 

денситометрії – «золотого стандарту» діагностики остеопорозу, який забезпечує 

швидку та точну оцінку мінеральної щільності кісткової тканини на рівні всього 

скелету, в тому числі, поперекового відділу хребта [14, 15].  

 Важливе місце в професійній патології ОРА займає проблема 

діагностики захворювань на ранніх та доклінічних стадіях, що є запорукою 
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своєчасного впровадження профілактичних та реабілітаційних заходів,  

спрямованих на попередження прогресування патології у групах ризику. А 

економічні витрати, пов’язані із частковою чи стійкою втратою працездатності 

робітників, кошти на їх лікування та реабілітацію роблять проблему 

профілактики та ранньої діагностики патології кістково-м’язової системи та 

сполучної тканини однією з пріорітетних у сфері медицини праці України та 

світу. 

 Незважаючи на значну кількість наукових розробок щодо ведення 

пацієнтів з ХПКР, залишається невирішеним ряд важливих питань патогенезу, 

діагностики та лікування захворювань спини, що супроводжуються больовим 

синдромом, саме у працюючих в умовах значного фізичного навантаження та 

інших чинників виробничого середовища, а саме: 

1. Потребує систематизації система ознак ураження сполучної тканини у 

осіб, що хворіють на ХПКР, при використанні візуалізаційних методів 

обстеження хребта: магнітно-резонасної та комп’ютерної томографії. 

2. Потребують уточнення та систематизації критерії діагностики змін 

нервової системи за даними ЕНМГ довгих нервів нижніх кінцівок при 

ХПКР професійного генезу; 

3. Потребує вивчення питання ролі остеопорозу як біологічного фактору 

ризику розвитку ХПКР професійного ґенезу та визначення діагностичної 

ефективності показників стану кісткової тканини у працюючих в умовах 

впливу небезпечних чинників виробництва; 

4. Потребує уточнення роль вітаміну D, мікро- та макроелементів (Ca, Al, 

Mg, P, B) у патогенезі остеопорозу, як фактору ризику розвитку ХПКР 

професійної етіології; 

5. Актуальним є дослідження діагностичної ефективності та впровадження в 

практику професійної патології інструменту FRAX – оцінки ризику 10-
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річної ймовірності остеопоротичного перелому у хворих на ХПКР 

професійного генезу; 

 Зважаючи на викладене, постає необхідність систематизації факторів 

ризику розвитку ХПКР професійної етіології, розробки системи критеріїв 

ранньої діагностики захворювання, визначення ролі стану кісткової тканини у 

розвитку захворювання у працюючих в умовах впливу значних фізичних 

навантажень, удосконалення системи профілактики захворювань ОРА у 

робітників шахтарських професій. 

Таким чином, актуальність наукового дослідження визначається високою 

пріоритетністю проблеми професійної патології ОРА, значною часткою ручної 

роботи та фізичного навантаження на працюючих в умовах підземного 

видобутку вугілля та необхідністю пошуку сучасних підходів до удосконалення 

системи діагностики, первинної та вторинної профілактики уражень ОРА.  

Зазначене вище обумовило необхідність проведення наукового дослідження, 

визначило його мету та завдання. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

 Представлена робота є частиною комплексних клінічних досліджень, що 

здійснюються у рамках тематичного плану виконання науково-дослідної роботи 

ДУ «ІМП імені Ю.І. Кундієва НАМН» «Удосконалення підходів до діагностики 

та профілактики попереково-крижової радикулопатії професійної етіології у 

шахтарів вугільних шахт» (№ держреєстрації:  0119U100446,  2019-2021 р.р.) 

Мета дослідження: Оптимізація діагностики та удосконалення системи 

профілактики хронічної попереково-крижової радикулопатії професійної 

етіології у працюючих в умовах впливу значного фізичного навантаження. 

 Завдання дослідження: 

1. Оцінити умови праці шахтарів основних професій, які хворіють на ХПКР, 

та систематизувати виробничі фактори ризику розвитку захворювання.  



10 
 

2. Визначити особливості клінічного перебігу хронічної попереково-

крижової радикулопатії у шахтарів, що підлягають впливу значного фізичного 

навантаження.  

3. Визначити особливості змін показників нервової системи за даними 

електронейроміографії довгих нервів нижніх кінцівок при ХПКР професійного 

ґенезу.  

4. Провести дослідження стану кісткової тканини поперекового відділу за 

даними денситометрії у шахтарів, хворих на ХПКР.  

5. Вивчити ознаки ураження сполучної тканини у осіб, що хворіють на 

ХПКР професійного генезу за даними візуалізаційних методів обстеження 

хребта: магнітно-резонансної (МРТ) та комп’ютерної томографії (КТ).  

6. Провести дослідження вмісту вітаміну D, визначити рівень Ca, Al, Mg, B, 

P у крові хворих на ХПКР професійної етіології.  

7. Розробити систему об’єктивних критеріїв ранньої діагностики ХПКР у 

працюючих в умовах дії фізичного навантаження. 

Об'єкт дослідження - ХПКР професійного генезу у шахтарів основних 

професій вугільних шахт України. 

Предмет дослідження - клініко-функціональні показники стану кісткової 

тканини опорно-рухового апарату, система діагностики та профілактики 

професійної ХПКР. 

Методи дослідження - гігієнічні, клінічні (об’єктивне дослідження), 

інструментальні (МРТ, КТ, ЕНМГ, рентгенологічні дослідження, денситометрія), 

лабораторні (визначення рівню вітаміну D; Ca, Mg, Al, B, P в крові пацієнтів), 

математичні. 

Основними джерелами інформації були дані: самостійно зібрані дані із 

первинної облікової документації: “Виписка з медичної карти амбулаторного 

(стаціонарного) хворого” (ф. 027/о), “Історія хвороби” (ф. 003/о), копія трудової 

книжки, “Санітарно-гігієнічна характеристика умов праці працівника при підозрі 

у нього професійного захворювання (отруєння)», «Інформаційна довідка умов 

праці працівника при підозрі у нього професійного захворювання (отруєння)”. 
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Джерелами інформації також були дані клінічного обстеження пацієнтів у 

клініці професійних захворювань ДУ «ІМП імені Ю.І. Кундієва НАМН»; 

медичні висновки Центральної лікарсько-експертної комісії (ЦЛЕК) про 

наявність професійного характеру захворювання, протоколи засідання ЦЛЕК, 

екстрені повідомлення про професійне захворювання (отруєння) за формою П-3, 

протоколи інструментальних та лабораторних методів дослідження: 

денситометрії, електронейроміографії, КТ, МРТ, визначення рівню вітаміну D 

загального, концентрацій  Ca, Mg, Al, B, P в крові та сечі пацієнтів, 

використовувались дані наукових бібліографічних баз “PubMed”, “Medline”, 

Міжнародного інформаційного центру професійної безпеки і здоров’я (CIS). 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що 

вперше:  

– розширені наукові знання про патогенез ХПКР професійної етіології від 

впливу значного фізичного навантаження та вимушеної робочої пози; 

– встановлено роль остеопорозу у розвитку ХПКР професійної етіології у 

шахтарів підземних професій. 

– вперше визначена ефективність об’єктивних критеріїв діагностики ранніх 

ознак ХПКР з урахуванням кількісної та якісної характеристик кісткової 

тканини поперекового відділу хребта, рівня вітаміну D, мікро- та 

мікроелементів (МЕ та МаЕ) крові хворих і визначене їх місце в комплексі 

діагностичних досліджень при підозрі на професійну ХПКР у шахтарів. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що: 

– проаналізовано умови праці шахтарів основних професій та встановлені 

основні фактори виробничого середовища, що є етіологічними чинниками 

розвитку професійної хронічної попереково-крижової радикулопатії; 

– розроблені об’єктивні критерії діагностики ранніх проявів ХПКР у 

шахтарів основних професій із застосуванням візуалізаційних та 

лабораторних методів, електронейроміографії, двохфотонної 

рентгенівської абсорбціометрії, методу атомно-емісійної спектроскопії з 

індуктивно зв’язаною плазмою; 
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– розроблені рекомендації щодо удосконалення системи діагностики 

професійної ХПКР з урахуванням показників стану кісткової тканини та 

особливостей обміну вітаміну D, мікро- та макроелементів; 

– результати дослідження стали підставою для удосконалення системи 

профілактики професійної хронічної попереково-крижової радикулопатії 

та її ускладнень і диспансерного нагляду в групах ризику працюючих;  

-   на основі отриманих результатів запропоновано зміни до наказу МОЗ 

України № 246 від 21.05.2007 року «Про затвердження Порядку 

проведення медичних оглядів працівників певних категорій» у частині 

діагностичних заходів при підозрі на ХПКР професійної етіології.  

За матеріалами дослідження видано Інформаційний лист про нововведення 

в сфері охорони здоров’я України «Критерії діагностики та профілактики 

хронічної попереково-крижової радикулопатії», Патент на корисну модель 

«Спосіб прогнозування індивідуального ризику розвитку хронічної 

радикулопатії професійного ґенезу» та Патент на винахід «Спосіб прогнозування 

індивідуального ризику розвитку хронічної радикулопатії професійного ґенезу». 

Результати проведеної роботи впроваджені в діяльність і використовуються у 

науково-практичній роботі лікувально-профілактичних та освітніх закладів 

України: Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. 

Шупика, Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, 

Одеського національного медичного університету, Харківського національного 

медичного університету, ДУ «Український науково-дослідний інститут 

промислової медицини», КНП ЛОР «Львівська обласна клінічна лікарня», ДЗ 

«Дніпропетровська медична академія МОЗ України», КНП «Міська клінічна 

лікарня №4» Дніпропетровської міської ради, КП «Волинська обласна клінічна 

лікарня», КНП «Запорізька обласна клінічна лікарня», клініки професійних 

захворювань ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН».  

 

Особистий внесок здобувача. Автором проведено аналіз наукових 

літературних першоджерел, разом з науковим керівником визначені завдання та 
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обрані методи дослідження. Вивчено умови праці шахтарів основних професій. 

Обстежено 60 шахтарів із хронічною попереково-крижовою радикулопатією з 

визначенням особливостей клінічного перебігу захворювання. Автором особисто 

проведено електронейроміографічне дослідження довгих нервів нижніх кінцівок 

пацієнтів із аналізом основних показників. Проаналізовано стан кістково-

м’язової системи та сполучної тканини за даними візуалізаційних методів 

обстеження (магнітно-резонансна та комп’ютерна томографії). Автором 

визначено основні показники стану кісткової тканини за даними методу 

двохфотонної рентгенівської абсорбціометрії. Проаналізовано рівень вітаміну D 

в крові пацієнтів електрорхемілюмінісцентним методом. Проаналізовано рівні 

макро- та мікроелементів у біологічних середовищах пацієнтів. Розроблено 

алгоритм діагностики ХПКР, запропоновані заходи профілактики захворювання. 

Апробація результатів дисертації. 

Матеріали дисертаційної роботи доповідались та були обговорені на: 

Науково-практичних конференціях державного рівня:  

1. Конференція молодих вчених ДУ «Інститут медицини праці імені Ю. І. 

Кундієва НАМН України» (м. Київ, 6 грудня 2016 р.; 30 листопада 2017 р., 5 

грудян 2018 р., 5 грудня 2019 р.); 

2. Збірка міжнародної науково-практичної конференції, 

«Мультидисциплінарний підхід в невідкладній та відновній медицині» (30-31 

травня 2019 р., м. Київ.); 

3. Збірка наукових праць науково-практичної конференції «Актуальні 

питання професійних захворювань в Україні» (17-18 вересня 2019 р., м. Дніпро, 

Кривий Ріг) 

За матеріалами дисертації опубліковано 5 наукових праць (одноосібно – 1), в 

т.ч.: 5 стате1 в наукових фахових виданнях, що рекомендовані МОН України, 1 

стаття в наукових фахових виданнях за кордоном (Сербія), 2 тези наукових 

конференцій. 

За матеріалами дослідження впроваджений в практику охорони здоров'я України 

1 патент на корисну модель та 1 патент на винахід про нововведення в сфері 
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охорони здоров'я України «Спосіб прогнозування індивідуального ризику 

розвитку хронічної радикулопатії професійного ґенезу», 1 інформаційний лист 

«Критерії діагностики та профілактики хронічної попереково-крижової 

радикулопатії». 

Опубліковані наукові праці в повному об'ємі розкривають зміст всіх 

розділів представленої дисертації. В опублікованих із співавторами працях 

дисертанту належить вагома частка обсягів. 

Публікації результатів дослідження. За матеріалами дисертаційного 

дослідження опубліковано 9 наукових праць, в яких відображено її основні 

наукові положення та висновки, в т. ч.: 5 статей в наукових фахових виданнях, 

перелік яких рекомендовано МОН України, 1 стаття у закордонному фаховому 

виданні,  2 тез, 1 розділ у монографії. За матеріалами дослідження впроваджено 

в практику охорони здоров’я України 1 патент на корисну модель, 1 винахід, 1 

інформаційний лист у сфері охорони здоров’я України. 

 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 172 сторінках 

друкованого тексту (153 сторінки основного змісту), ілюстрована 29 рисунками, 

28 таблицями. Робота складається із вступу, огляду літератури, 5 розділів 

власних досліджень, узагальнення, висновків, практичних рекомендацій, списку 

119 використаних літературних джерел, актів впроваджень.  
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РОЗДІЛ 1  

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1 Епідеміологія хронічної попереково-крижової радикулопатії та БНС в 

Україні та її місце в структурі захворюваності у світі. 

 

Сучасна система охорони здоров’я України, не забезпечує пріоритетне 

медико-санітарне обслуговування працюючого населення, що призводить до 

пізньої діагностики, низької ефективності заходів профілактики захворювань, що 

виникають внаслідок впливу шкідливих та небезпечних умов праці. Внаслідок 

цього виробництво втрачає працівника, а суспільство отримує інваліда. 

 За роки незалежності України затверджено значну кількість нормативних 

та правових документів, постанов, що мали на меті покращення умов праці на 

виробництві, попередження розвитку професійної патології, але положення, що 

регламентуються такими документами, не завжди виконуються у межах 

«трикутнику» - держава, підприємство, робітник [18, 19].  

Професійна захворюваність працівників є державною проблемою, оскільки 

пов’язана з несприятливими умовами праці і призводить до соціальних, 

економічних та матеріальних збитків суспільства. Перелік професійних 

захворювань, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 1662 від 

08.11.2000 р. «Про затвердження переліку професійних захворювань» зі змінами, 

внесеними згідно з Постановою КМ  

№ 294 від 26.04.2017 р., – основний документ, яким слід керуватися при 

встановленні діагнозу професійного захворювання, зв’язку його з виконуваною 

роботою або професією, вирішенні питань експертизи працездатності, медичної і 

трудової реабілітації, а також при розгляді питань, пов’язаних з відшкодуванням 

власником підприємства, установи та організації або уповноваженим ним 

органом шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його здоров’я, 

пов’язаного з виконанням ним трудових обов’язків [20].  Професійна 

захворюваність є невід’ємною частиною загальної захворюваності населення і 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-2017-%D0%BF#n36
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об’єднує категорії захворювань, які виникли в результаті професійної діяльності 

людини та зумовлені винятково чи переважно впливом на пацієнта шкідливих 

виробничих факторів і певних видів робіт. Слід наголосити, що рівень 

професійної захворюваності в Україні є набагато нижчим, ніж у країнах Європи, 

і це при тому, що умови праці на більшості підприємств залишаються у 

незадовільному стані. Така невідповідність склалась, в першу чергу, через 

погіршення соціально-економічних умов в Україні, руйнування системи медико-

санітарного забезпечення працюючих, санітарно-епідеміологічної служби, 

неповне виявлення професійної захворюваності внаслідок низького рівня якості 

періодичних медичних оглядів, незадовільного матеріально-технічного 

оснащення медичних закладів тощо. 

На жаль, в більшості випадків професійні захворювання, що викликані 

дегенеративно-дистрофічними змінами хребта, діагностуються саме на етапі 

хронічної радикулопатії, що призводить до порушення якості життя хворого, 

тимчасової та стійкої втрати працездатності, інвалідизації пацієнта. При цьому 

роботодавець, підприємство, галузь та держава в цілому зазнають фінансових та 

економічних збитків. За даними Фонду соціального страхування з тимчасової 

втрати працездатності кожен рік втрачається понад 100 млн. робочих днів 

працездатності, а за 2018 р. в Україні виплачено загалом 55,2 млн. грн. 

одноразової допомоги в разі стійкої втрати професійної працездатності 

потерпілому і п’яту частину цих витрат складають захворювання, що виникли 

внаслідок ураження опорно-рухового апарату (ОРА) [10].  

Диференційна діагностика захворювань опорно-рухового апарату саме 

професійного ґенезу є складною через те, що дія виробничих факторів не 

специфічна, на відміну від захворювань, викликаних пилом, наприклад,  

(пневмоконіози) чи впливом шуму (нейросенсорна приглухуватість). Складність 

розмежування  професійних та непрофесійних етіологічних факторів у розвитку 

захворювань ОРА, зокрема хронічної радикулопатії, призводить до 

гіподіагностики саме професійної хронічної попереково-крижової радикулопатії 
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(ХПКР), адже внаслідок цього значна частка патології реєструється у групі 

загальної захворюваності [21, 22]. 

В структурі професійної захворюваності населення України патологія ОРА 

займає особливе місце, поступаючись лише захворюванням бронхолегеневої 

системи, і становить близько 20 %, досягаючи 757-1569 випадків щорічно. 

Зокрема це стосується когорти шахтарів, захворюваність серед яких формує 

близько 80 % у структурі професійної патології, що пов’язано з тим, що у 

більшості випадків умови праці шахтарів наближаються до небезпечних та 

екстремальних [1, 21]. Розподіл потерпілих за основними діагнозами і групами 

професійних захворювань в Україні за період з 2001-2018 роки представлений на 

рисунку 1. 

 

Рис. 1.  Розподіл потерпілих за основними діагнозами і групами професійних 

захворювань (2001-2018 р.р.) 
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більше десятиріччя до початку воєнних дій на сході в 2014 році, коли частина 

вугільних шахт опинилась поза контролем Міністерства вугільної промисловості 
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України, мав хвилеподібний характер [22, 23]. В структурі захворюваності 

завжди переважала патологія бронхо-легеневого апарату, проте вперше в 2016 

році за час спостереження за даними відділу епідеміологічних досліджень ДУ 

«ІМП імені Ю.І. Кундієва НАМН» захворювання ОРА перевищили 

захворювання на пиловий бронхіт [23]. 

Так, за даними Українського НДІ промислової медицини серед працівників 

вугільної промисловості Західного Донбасу за період з 1998 по 2007 рік 

захворюваність на професійну радикулопатію зросла більше, ніж в 5 разів, та 

складала 132 на 10 000 працівників серед робітників зі стажем у шкідливих 

умовах 15-29 років. Цей зріст відбувався за рахунок шахтарів основних професій 

– ГРОВ, прохідників, машиністів гірничо-виймальних машин, які підлягають дії 

фізичних навантажень, що в більшості випадків перевищують допустимі 

величини, адже саме шахтарі зазначених професій мають найбільший ризик 

розвитку професійної радикулопатії [24, 25].        

Зазначимо, що захворювання опорно-рухового апарату характеризуються 

тривалим перебігом, частими рецидивами, значною втратою працездатності, що 

складає 70-75% випадків звернень до лікаря. Загалом ситуація з поширеністю 

професійних захворювань ОРА свідчить про її невідповідність умовам праці, 

недосконалу діагностику патології та її неповну реєстрацію [26, 27, 28].  

Слід відзначити, що хронічна попереково-крижова радикулопатія – 

поняття недосить визначене, а у науковій літературі країн Європи та США 

здебільшого використовується термін біль в нижній частині спини (БНС), що 

являє собою основний клінічний прояв ХПКР. За даними наукової літератури 

близько 80% болю у спині – поперекового відділу, пік захворюваності при цьому 

припадає на найбільш працездатний вік від 30 до 60 років [30, 32]. Витрати 

системи охорони здоров’я у світі щороку, пов’язані з БНС, складають близько 8 

білліонів доларів [29]. За результатами широкомасштабного епідеміологічного 

дослідження, проведеного в Європі, хронічним БНС страждає близько 20% 

населення [9, 27]. За даними американських науковців у США близько 28% 
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пацієнтів мають ризик відчути БНС протягом усього свого життя, при цьому 

епізоди БНС, що тривають не менше 2 тижнів, діагностується у 14 % населення. 

За оцінкою Global Alliance for Musculoskeletal Diseases (2014) в США БНС 

відчуває кожен другий у віці 18 років і старше, і майже у 75 % пацієнтів - у віці 

65 років і старше [33, 34, 35].  

Дані епідеміологічного дослідження, яке проводилось у 12-ти країнах 

Європи та охопило 30 701 особу, засвідчили, що 18% населення відчуває БНС 

протягом понад півроку [36]. 

Дані наукової літератури свідчать про те, що поширеність хронічного 

больового синдрому досягла останнім часом високих показників та найбільш 

виражений біль у спині спостерігається в популяції у віці 50–64 років. У 

віковому періоді від 20 до 64 років біль у спині виявляють у 24% чоловіків, при 

цьому від 4 % до 15% випадків гострий БНС трансформується в хронічний і 

терапевтично важко піддається лікуванню [37, 38, 39]. 

Результат мета-аналізу, виконаному згідно Systematic  Reviews and Meta-

Analyses, який охопив пацієнтів старше 18 років у 41 когортних дослідженнях, та 

вивчав фактори ризику розвитку БНС у загальній популяції порівняно з 

професійними групами хворих, засвідчив, що в обох групах дослідження у 25% 

обстежених первинний біль у спині трансформувався у хронічний БНС. У 

дослідженні серед основних факторів ризику розвитку первинного болю в спині 

визначені значне фізичне навантаження та  психосоціальні фактори, а первинний 

епізод такого болю визначений як причина трансформаціїї його у хронічний 

БНС [40, 44].  

За даними дослідників у 40% пацієнтів з БНС біль набуває  хронічного 

характеру, а збільшення тривалості болю значно погіршує прогноз перебігу 

захворювання. Лише 50% пацієнтів повертаються до повноцінної повсякденної і 

робочої активності при тривалості больового синдрому ХПКР більше 6 місяців, 

проте у більшості із них у подальшому спостерігається рецидив болю, 
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незважаючи на те, що у 90% хворих відзначають покращення стану при 

лікуванні [40, 41, 42]. Рецидиви гострого БНС протягом 1 року спостерігаються в 

20-44% випадків, протягом життя - в 85%. [43] 

Наукові публікації свідчать, що близько 85% епізодів болю в нижній 

частині спини, що є основним симптомом при ХПКР, тривають 6 тижнів 

незалежно від виду наданої медичної допомоги або призначеного лікування. У 

35% – 79% пацієнтів діагностується рецидивуючий або хронічний перебіг БНС з 

тривалістю від 3 до 12 місяців, що пов’язано з тимчасовою втратою 

працездатності, значними витратами на їх лікування та відновлення, 

погіршенням якості життя у подальшому [45, 46, 47, 48]. 

В монографіях Ed. Emre, 1988, Ed. Yayson, 1989,  відзначається, що біль у 

спині, пов’язаний у тому числі з ХПКР, періодично повторюється і триває від 3 

днів і більше, а  при лікуванні у  у 80% пацієнтів проходить протягом місяця  

[49]. 7-10% хворих продовжують відчувати біль, як основний  симптом при 

хронічній радикулопатії, протягом більше 6 місяців.  Слід відзначити, що у 

більшості випадків епізоди рецидиву ХПКР не мають специфічних рис болю та 

інших проявів корінцевих симптомів, і при адекватній терапії все одно повторно 

регресують  протягом місяця у 80-90% хворих. [50, 51, 52]. 

 Більшість дослідників оцінюють поширеність попереково-крижової 

радикулопатії у загальній популяції пацієнтів від 3% до 5%, а частота БНС 

оцінюється в межах від 13% до 41% від загального числа звернень до лікаря, при 

цьому частота корінцевих симптомів у хворих з болями в попереку становить від 

12% до 30%. Окрім того, закордонні дослідники підтверджують той факт, що 

БНС, як основний прояв ХПКР, займає друге місце серед професійних 

захворювань після патології бронхо-легеневої системи, що в абсолютних цифрах 

складає близько 25 мільйонів людей [54, 55]. У своєму дослідженні Яковлєва 

Н.В., Горблянський Ю.Ю., Піктушанська Т.Є. шляхом тривалого спостереження 

за 2791 шахтарем основних професій з 1976 до 2014 року виявили, що дебют  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yakovleva%20NV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27048141
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gorbljansky%20YY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27048141
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ХПКР у цієї когорти населення виникав на 3-5 років раніше ніж в загальній 

популяції [56, 57]. 

 Аналіз еіпдеміологчних даних засвідчив, що проблема ХПКР 

залишається  актуальною в сучасній професійній патології, а пов’язаний з нею 

БНС є невід’ємним проявом хвороби, що значно погіршує якість життя 

пацієнтів, призводить до стійкої чи тимчасової втрати працездатності, вимагає 

значних фінансових витрат як в соціальній, так і в економічні сфері діяльності.  

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що захворювання 

кістково-м’язової системи та сполучної тканини діагностуються у 30 % 

населення розвинутих країн світу. Число таких хворих за останні роки невпинно 

зростає, а на їх реабілітацію витрачаються значні кошти. На першому місці  за 

частотою виявлення (60–80 %) знаходяться ураження попереково-крижового 

відділу хребта, на другому (близько 10 %) – ураження шийного відділу хребта. В 

структурі професійної захворюваності населення України патологія опорно-

рухового апарату займає чільне місце, поступаючись лише захворюванням 

бронхолегеневої системи, і становить близько 20 %, що в абсолютних цифрах 

складає в середньому більше 1500 випадків щорічно. Аналіз динаміки 

професійної захворюваності свідчить, що саме гірники вугільної галузі 

формують 70–80 % від загального рівня професійної захворюваності в Україні. 

На жаль, в більшості випадків професійні захворювання, що викликані 

ураженням кістково-м’язової системи та сполучної тканини, діагностуються 

саме на етапі хронічної радикулопатії, що призводить до порушення якості 

життя хворого, тимчасової та стійкої втрати працездатності, інвалідизації 

пацієнта. При цьому держава зазнає фінансових та економічних збитків і 20% 

цих витрат складають захворювання, що виникли внаслідок ураження ОРА.  
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1.2 Умови праці шахтарів вугільних шахт та фактори ризику розвитку 

хронічної попереково-крижової радикулопатії професійного генезу. 

Вуглевидобувна промисловість залишається найбільш небезпечною 

галуззю промисловості зі шкідливими та важкими умовами праці. Фактичний 

рівень професійного ризику визначається, перш за все, високим рівнем 

травматизму, професійних та виробничо зумовлених захворювань, інвалідності, 

смертності, що у 5-8 разів вищий, ніж в інших галузях виробництва [15, 16, 29]. 

Практично 80% об'єктів вугільної промисловості не відповідають санітарним 

нормам і правилам. 

З огляду на те, що вугільна промисловість має свої специфічні особливості, 

а вугілля є одним з основних джерел палива й енергії для народного 

господарства, гігієна праці у вугільній промисловості набуває особливого 

значення. 

Вугілля залягає між порожніми породами, розташованими під різними 

кутами до горизонту. В Україні його видобувають  підземним способом. 

Вугільною шахтою, що є своєрідним промисловим підприємством, називають 

сукупність гірських виробок і технічних споруд, призначених для видобування 

вугілля. Шахта має окремі виходи на поверхню — так звані шахтові стовбури, 

вони служать для підйому на поверхню породи, пересування людей і вентиляції. 

Крім того присутні виробки, які не мають безпосереднього виходу на поверхню, 

призначені для транспортування вантажів, руху людей і провітрювання, їх 

називають штреками. Підземна розробка вугілля включає підготовчі та очисні 

роботи для виїмки вугілля. Це операції зарубування, відбивання і навалу, а потім 

транспортування, кріплення призабійного простору. Зарубування та відбивання 

здійснюють за допомогою важких врубових машин і відбійних пневматичних 

молотків, робота яких супрводжується впливом на організм значного фізичного 

навантаження, тривалим перебуванням у вимушеній робочій позі (незручній або 

фіксованій), вібрації, шуму [10, 13]. Комбайни навалюють відбите вугілля на 

конвеєр, його транспортування відбувається в шахтних вагонетках з 
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електричною тягою. Принципово новим технологічним напрямком у сучасному 

вуглевидобувному виробництві є підземне гідравлічне добування вугілля, що 

забезпечує переміщення вугілля до шахтного стовбура та доставку його на 

поверхню гідротранспортом, що в свою чергу зменшує питому вагу ручної 

роботи на виконання цієї операції. 

Донецький вугільний басейн — промисловий регіон, що охоплює більшу 

частину Донецької області без Приазов'я та крайньої півночі, південь Луганської 

області, а також прилеглі частини суміжних зі сходу і заходу областей - 

схід Дніпропетровської (Україна) та захід Ростовської області (Росія). Донецький 

вугільний басейн - найважливіший вугільний басейн в Україні, що є складовою 

частиною найбільшої на Європейському континенті рифтогенної структури - 

Дніпровсько-Донецької западини. У центральній частині басейну 

розташований Донецький кряж - найбільш піднесена частина Лівобережної 

України. Донбас в промислових масштабах розробляється з кінця ХVІІІ століття, 

коли у 1796 році було збудовано в Лисичанську першу шахту [14, 17]. 

На сьогодні в Донецькому вугільному басейні розробляються 65 пластів. 

Слід відзначити, що шахти цього регіону є найглибшими в Україні, видобувні 

роботи ведуть на глибині 400–800 м, а на 35 шахтах — на глибині 1000–1300 м. 

Пласти і прошарки вугілля розташовуються через 20-40 м один від одного (у 

східній частині басейну — через 100 м), потужність пластів складає 0,6—1,2 

(2,5) м. У розрізі карбону нараховується до 300 пластів і прошарків вугілля з 

потужністю 0,45—2,5 м. На Донбасі видобуваються всі основні марки вугілля - 

довгополум'яне (Д), газове (Г), газове жирне (ГЖ), жирне (Ж), коксівне (К), 

опіснене-спікливе (ОС), пісне (П), слабкоспікливе (СС) і антрацити (А), а також 

перехідне вугілля від бурого до довгополум'яного. Петрографічний склад вугілля 

регіону досить однорідний та в основному належить до класу гумітів, іноді з 

сапропелево-гумусовими прошарками. Вугілля нижнього 

відділу карбону представлено споровими дюрено-кларенами, пересічна 

його зольність становить 13-15%, теплоутворююча здатність - 33-36 МДж/кг. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D1%8F%D0%B6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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Вугілля малофосфористе, від мало- до високосірчистого. Всі пласти (за винятком 

суперантрацитів) газоносні, починаючи з глибини 150–500 м, причому, вміст 

вуглеводневих газів у вугіллі настільки значний, що Донбас можна розглядати як 

велике газове родовище зі специфічними умовами розподілу газів. Геологічні 

запаси вуглеводневих газів, що містяться у вугільних пластах і пропластках, 

перевищують 2,5 трлн. м³. Гірничо-геологічні умови Донбасу слід вважати 

складними: 95 % шахт — газові, 70 % — небезпечні за вибухами вугільного 

пилу, 45 % — небезпечні за газодинамічними явищами, 30 % — небезпечні за 

самозайманням вугілля [67]. Зазначене створює умови для високого ризику 

підземних вибухів, травматизму і навіть загибелі шахтарів під час аварій. 

Вугільні пласти Донбасу залягають під різними кутами нахилу до 

горизонтальної поверхні і в зв’язку з цим діляться на пологі ( від 0° до 18°), 

нахилені (від 19° до 35°), круто нахилені (від 36° до 55°) та круті пласти ( від 56° 

до 90°). Переважна більшість вугільних запасів знаходиться в пологих пластах 

(86%), на долю нахилених  припадає 9,7%, круто нахилених та крутих пластів – 

4,3%. Ці дані відіграють важливу роль при оцінці умов праці шахтарів та 

впровадження тих чи інших заходів профілактики, планування заходів безпеки, 

адже зі збільшенням глибини вуглевидобутку збільшуються «газовість» шахт, 

температура гірничого масиву, барометричний тиск, міцність порід, можливість 

раптового викиду вугілля, газу та породи тощо. Мікроклімат в очисних забоях 

тонких та надтонких вугільних пластів, що залягають на глибині до 600 м, 

характеризуються помірною температурою повітря (17-24°С), яка практично 

однакова на всіх робочих місцях. В той же час вибір породи із крутоопускових 

(крутопадаючих) пластів  як при молоткових, так і при механізованих способах, 

поєднаний з помірною (22-24°С) температурою на робочих місцях та постійно 

високою відносною вологістю повітря (91-99%). Швидкість руху повітря у 

забоях круто нахилених пластах значно нижче  у порівнянні з похилими (0,6-1,3 

м/с), що пов’язано із меншим об’ємом повітря, що подається для провітрювання 

забою [68]. 
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Складні гірничо-геологічні умови Донбасу обумовлюють використання 

різних технологій видобутку вугільних пластів із застосуванням широкого 

арсеналу гірничих машин, механізмів та обладнання. Проте, незалежно від 

технології видобутку та типу вуглевидобувних машин, питома вага ручної 

роботи залишається вагомою серед шахтарів основних професій (ГРОВ, 

забійників, прохідників). 

Львівсько-волинський вугільний басейн (ЛВВБ) розташований в 

Львівській та Волинській областях України, його площа становить близько 10 

тисяч км2 , а загальні геологічні запаси кам'яного вугілля ЛВВБ оцінюються в 

1,65 млрд. т. Основні промислові регіону пласти досягають 0,7—1 м потужності. 

Вугілля гумусове, з рідкими тонкими шарами сапропелевого вугілля; вміст 

вологи 0,5—6%, золи 5—23% (переважно 7—12%), сірки загальної 0,5—5,0%; 

теплота згорання 32,6—35,3 Мдж/кг (7800—8430 ккал/кг). Послідовне 

збільшення потужності відкладень і вугленосності з півночі на південь 

супроводжується підвищенням ступеня метаморфізму вугілля (з переходом від 

довгополум'яних до жирних і з вмістом летких речовин відповідно 41% і 31%). 

На відміну від Донбасу глибина більшості вугільних пластів ЛВВБ становить 

450-600 метрів, а кут падіння відкладів знаходиться в межах від 0° до 5°[70, 71, 

72]. 

Трудова діяльність шахтарів основних професій (гірників очисного вибою, 

забійників, прохідників) на всіх технологічних ланках вуглевидобутку 

відбувається в умовах впливу високих параметрів статичного та динамічного 

навантаження, зміненого газового складу повітря, несприятливого (вологого, 

охолоджуючого чи нагріваючого) мікроклімату, значної  запиленості, 

підвищеного шумо-вібраційного навантаження та барометричного тиску, 

відсутності природнього освітлення тощо [73]. 

 Фізичні фактори виробничого середовища є основними виробничими 

факторами ризику розвитку професійних захворювань кістково-м’язової системи 
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та сполучної тканини, зокрема ХПКР, у шахтарів. Видобуток вугілля з 

використанням відбійного молотка чи перфоратора пов’язаний із застосуванням 

надмірного фізичного навантаження, затрати м’язової енергії при якому сягають 

2000 кДж/год. В праці шахтарів переважає вимушена робоча поза в 

напівзігнутому положенні з різними нахилами, на колінах, на п’ятках. Така 

вимушена робоча поза, починаючи з потужності пласта 1,4 м до 0,5 м, викликає 

виражене напруження опорно-рухового апарату та довгих м’язів спини (musculus 

erector spinae) [74, 75]. Найбільш виражені статико-динамічні навантаження на 

локомоторний апарат визначається у шахтарів у забоях з тонкими та надтонкими 

вугільними пластами, де висота робочої зони становить від 0,9 до 0,5 м, коли 

максимальне напруження приходиться на поперековий та шийний відділи 

хребта. Фізичний компонент праці шахтарів основних професій обумовлений 

динамічним напруженням до 705 Вт, що пов’язане із комплексом виконуваних 

робіт, які вимагають частих нахилів тулуба різної глибини та направлення (30-

90°) і їх кількість може сягати 500 та більше за зміну, а час перебування у 

незручній (вимушеній чи фіксованій) робочій позі сягає 60% робочої зміни [73, 

76].  

Вібронебезпечні умови праці присутні у прохідників, що постійно 

працюють ручним буровим інструментом, у забійників та ГРОВ, які зайняті 

оформленням ніш забійними молотками; за загальною транспортною вібрацією – 

у машиністів шахтного транспорту, за загальною транспортно-технологічною 

вібрацією – у прохідників породонавантажувалних машин [78]. 

Праця гірників супроводжується значним ризиком для здоров’я та життя і 

характеризується низкою особливостей. Частим явищем залишаються зсуви 

порід і обвали, які призводять до високого рівню виробничого травматизму, а 

відбивання, відкачування, транспортування руди по штреках і штольнях, 

кріпильні роботи пов'язані з небезпекою ризику розвитку гострої та хронічної 

патології ОРА [77]. 
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Мікрокліматичні умови процесу вуглевидобутку також вирізняються 

своєю специфікою. Відомо, що на формування параметрів мікроклімату у 

шахтах найбільше впливають глибина її залягання, схема розкриття, система 

розробки вугілля, схема та параметри провітрювання виробок [73]. На глибині до 

550 м, що характерна для шахт Львівсько-Волинського басейну, у зимовий 

період року спостерігається охолоджуючий мікроклімат, а для шахт Донецького 

регіону на глибинах від 600 до 1400 м - нагріваючий. У вугільних комплексах з 

глибиною максимального залягання від 1300 до 1400 м температура повітря 

сягає 32-36°С у очисних вибоях і 34-38°С – у вибоях підготовчих виробок [75, 

77].  Тепло утворюється також унаслідок стискування повітря низхідного 

струменя, що надходить до шахти. Характерною особливістю мікроклімату шахт 

є різкі коливання окремих його складових на різних ділянках підземних робіт. 

Рух повітря в шахтах може досягати 3-5 м/с на головних відкачувальних і 

вентиляційних штреках, а в забоях падати до 0,3 м/с. Для повітряного 

середовища глибоких шахт характерна висока відносна вологість, що 

несприятливо впливає на організм шахтарів. В умовах високої вологості повітря 

не виділяється піт і температура тіла може досягнути меж, небезпечних для 

здоров'я і життя людини [2, 3, 73]. 

Склад шахтного повітря характеризується недостатнім вмістом кисню та 

підвищеним вуглекислоти, наявністю вуглецю оксиду, оксидів азоту, 

сірководню, сірчистого ангідриду, метану та інших домішок, що утворюються 

внаслідок технологічних процесів. Згідно з правилами у струмені повітря, що 

виходить із шахти, повинно бути не менше ніж 20% кисню і не більше ніж 1% 

вуглекислоти, проте, ці нормативи здебільшого не виконуються [49].  

Аналіз даних літератури щодо умов праці шахтарів основних процесів 

засвідчив, що ГРОВ під час очисного виймання корисної копалини виконують 

комплекс робіт, пов’язаних з проведенням гезенків, печей, просіків, ортів, 

розрізів лав, монтажних камер (шарів); бурять шпури і свердловини самохідними 

буровими установками (окрім дизельних), каретками і перфораторами вагою до 
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35 кг, електросвердлами; оглядають забій,  планують ділянку вибою; проводять 

прибирання, навантаження і доставку гірничої маси різними способами. До 

обов’язків ГРОВ відноситься також зведення тимчасового та постійного 

кріплення відповідно до паспорта кріплення та керування покрівлею, здійснення 

посадки покрівлі, викладення і перенесення кострів; зміцнення породи покрівлі 

очисного забою і сполучення з ним полімерними матеріалами; встановлення 

упорних та розпорних стояків [26]. ГРОВ під час виконання професійних 

обов’язків постійно знаходяться у вимушеній робочій позі, при цьому час 

перебування у незручній робочій позі перевищує 50% за зміну. На пологих та 

нахилених пластах внаслідок обмеження висоти робочого простору, робота 

виконується у напівзігнутому та зігнутому положенні, навпочіпки, стоячи на 

колінах чи сидячи на гомілках, лежачи на животі тощо [46]. 

Така вимушена поза призводить до вираженого напруження опорно-

рухового апарату та нервово-м’язових груп спини. Найбільш значне статико-

динамічне навантаження на ГРОВ припадає в очисних забоях з тонкими та 

надтонкими вугільними пластами з висотою робочої зони від 0,9 м до 0,5 м, при 

цьому особливе навантаження приходиться на шийний та поперековий відділи 

хребта. Енерговитрати у ГРОВ прямо пропорційні швидкості переміщення їх по 

лаві та зворотно пропорційні висоті робочої зони та куту нахилу робочої 

поверхні [26, 46]. 

Робота  прохідника полягає у виконанні наступних основних операцій: 

буріння шпурів по породі за допомогою перфораторів; виїмка вугілля відбійним 

молотком при проходженні гірничих виробок; укладання рейок і шпал при 

настиланні постійного і тимчасового рейкового шляху; вантаження кріпильних 

матеріалів вручну; обмивання гірничих виробіток від пилу перед веденням 

підривних робіт або осланцювання виробіток; прибирання породи за допомогою 

породонавантажувальної машини та вручну за допомогою лопати, виконання 

інших різноманітних операцій після проведення буро-підривних робіт. При 

цьому ручні немеханізовані операції у підготовчих забоях прохідники часто 
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виконують у фіксованій робочій позі зі статичним навантаженням м’язів 

плечового поясу, спини та кінцівок [72, 73]. 

Слід зазначити, що серед усіх шахтарських професій найбільш небезпечна 

робоча поза притаманна прохідникам, вона виникає під час кріплення виробіток, 

настилу рельсового шляху та під час буріння шпурів та відбою породи ручними 

механізмами (пневмомолотками та електросвердлами). Фізичний компонент 

праці прохідників у значному ступені обумовлений динамічним навантаженням, 

що пов’язане з розвантаженням, переміщенням кріпильного матеріалу та 

елементів рельсового шляху, зачисткою породи та її навантаженням на 

транспортний засіб, укладанням «затяжок» та замуруванням пустот за арочним 

кріпленням. Виконання таких трудових операцій потребує частих нахилів тулуба 

під різним кутом від 30° до 90° та ручним напрямом, число яких може досягати 

500 та більше за зміну [10, 23]. При цьому значна частина ручних операцій 

виконується у напівзігнутій чи зігнутій позі, навпочіпки, на колінах тощо. Час 

знаходження прохідників у вимушеній позі та ступінь її вимушеності різниться в 

залежності від прийнятої технологічної схеми виконання робіт. Зі збільшенням 

швидкості проведення гірничих виробіток, особливо буро-вибуховим способом, 

питома вага робіт, що потребують знаходження у вимушеній робочій позі, 

збільшується, в зв’язку з чим підвищується потенційна небезпека для розвитку 

патології ОРА. 

До функціональних обов’язків забійників входить: виїмка вугілля 

відбійним молотком в очисних вибоях і гезенках, просіках, штреках на пластах 

крутого падіння; відбійка вугілля, зведення великих шматків і пропуск вугілля і 

породи до решітчастого ставу через лаву на відкаточний штрек; зведення 

перекриттів і полків; підбій, нарізка «кутків» відбійним молотком; кріплення 

забою відповідно до паспорта кріплення; заміна деформованого кріплення; 

продування і приєднання шланга до відбійного молотка; заміна пік, гнучких 

шлангів; виявлення та усунення несправностей у роботі відбійних молотків. 
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Видобуток вугілля в уступних забоях з використанням відбійного молотка 

пов’язана з надважкою фізичною працею. Енерговитрати при цьому сягають 

2000 кДж/год (можуть сягати 705 Вт), а статичне навантаження – до 40000 кг/с 

[10, 23]. В роботі забійника особливе місце займає вимушена робоча поза – 

напівзігнута з різними нахилами, «навпочіпки», на колінах та присіданням на 

п’ятки чи стегно. 

Аналізуючи показники умов праці шахтарів основних професій, можна 

зробити висновок, що виконання професійних обов’язків ГРОВ, прохідника, 

забійника  пов’язане із впливом значного статичного та динамічного 

навантаження, вимушеної робочої пози та частими нахилами корпусу, 

несприятливого мікроклімату. Час виконання  таких завдань залежить від 

технології вуглевидобутку, глибини залягання та кута падаючих пластів. При 

збільшенні швидкості виконання гірничих виробіток (особливо із застосуванням 

буро-вибухового методу) частка робіт, які проводяться у вимушеній робочій 

позі, значно зростає.  

Вивчення факторів ризику розвитку ХПКР професійного ґенезу відкриває 

шляхи до первинної профілактики захворювання і є надзвичайно важливим. 

Відоме дослідження Xu G, Pang D, Liu F, Pei D, Wang S, Li L, що вивчали 

проблему БНС та його зв’язок з факторами виробничого процесу серед 1573 

китайських шахтарів шляхом анкетування за програмою Nordic. Отримані 

результати засвідчили, що в розвитку БНС основна роль належить  виробничим 

процесам, що вимагають виконання одноманітних операцій; затрати значних 

фізичних зусиль; перебування у вимушеній робочій позі. Автори підкреслили 

значну роль режиму праці в умовах недостатнього часу для відновлення функцій 

у розвитку ХПКР [113]. Схожий аналіз представлений в досліджені польських 

авторів Zejda JE, Gaździk TS, Czekaj I., що проводили порівняльну 

характеристику умов праці 1222 шахтарів, які працювали в умовах значного 

фізичного навантаження, з контрольною групою, яку складали 49 полісменів. 

Дослідження показало, що БНС діагностувався у 64 % шахтарів, в той час, як у 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xu%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22375934
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pang%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22375934
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22375934
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pei%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22375934
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22375934
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22375934
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zejda%20JE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9816581
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ga%C5%BAdzik%20TS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9816581
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Czekaj%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9816581
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полісменів цей показник досягав лише 7% [119]. Також до факторів ризику 

розвитку БНС відноситься несприятливий мікроклімат, роль якого висвітлена в 

роботі Skandfer M. та колег, в якій шляхом анкетування у 3350 шахтарів було 

проведено дослідження зв’язку БНС з впливом переохолоджуючого 

мікроклімату, надмірної вологості повітря робочої зони та тяжкої фізичної праці. 

Отримані результати свідчать, що в 51 % випадків опитувані страждали на БНС, 

що за результатами статистичної обробки даних пов’язувався з 

переохолодженням внаслідок носіння вологого робочого одягу (OR 1.82), 

переохолоджуючим мікрокліматом (OR 1.52), підйомом тяжкого вантажу (OR 

1.54) [112]. Bovenzi M, Schust M, Mauro M у своєму дослідженні розглянули роль 

загальної вібрації у розвитку БНС і встановили, що від її впливу відбуваєються 

біодинамічні порушення в поперековому відділі хребта, що в подальшому 

можуть викликати незворотні зміни осьового скелету та призводити до 

прогресування захворювання [97]. Схоже дослідження провели Wahlström 

J, Burström L, Johnson PW, Nilsson T, Järvholm B, в результаті якого достовірно 

встановлено, що вплив загальної вібрації збільшує ризик виникнення грижі 

диску поперекового відділу хребта, що є одним з найважливіших факторів 

ризику розвитку ХПКР [98, 99, 102]. 

Останнім часом публікуються дослідження, в яких оцінюється роль психо-

соціальних факторів у розвитку уражень ОРА. В роботі Xu GX, Li LP, Liu FY, 

Wang S. поширеність БНС та фактори ризику його ровитку оцінювалась шляхом 

аналізу результатів опитування за допомогою стандартизованої анкети у 500 

шахтарів. Ретроспективний аналіз показав, що 61% опитаних останні 12 місяців 

турбував біль в спині, що був пов’язаний з різними факторами психо-

соціального характеру, таких як стрес, нервовое-перенапруження тощо [108, 110, 

115].  

Таким чином, слід зазначити, що організація праці є важливим фактором, 

який впливає на стан здоров’я працюючих та розвиток захворювань кістково-

м’язової системи та сполучної тканини, зокрема ХПКР професійної етіології. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Skandfer%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25105930
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bovenzi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29240039
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schust%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29240039
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mauro%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29240039
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wahlstr%C3%B6m%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29855719
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20FY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22931771
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22931771
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Робочі місця, пов'язані з підйомом, опусканням, штовханням, частими вигинами, 

перекручуванням і різкими рухами тіла та іншими операціями, роботою в 

вимушеному (зігнутому) положенні, довготривалими статичними 

навантаженнями, надмірною вібрацією на робочому місці,  ймовірно, є 

факторами ризику розвитку професійної радикулопатії. З огляду на зазначене 

основою профілактики розвитку ХПКР мають стати удосконалення технології 

вуглевидобутку, автоматизація виробничих процесів, застосування засобів 

індивідуального захисту працюючих, оптимізація робочого режиму, що включає 

«захист часом» - скорочення робочого дня, надання додаткових відпусток тощо. 

Подібні заходи здійснюються з метою усунення чи обмеження впливу 

небезпечних чинників виробничого середовища на здоров’я шахтарів. 

Представлені дослідження підкреслюють, що розвиток ХПКР має 

багатокомпонентний характер, в якому важливу роль відіграють не тільки 

виробничі, а й соціальні фактори. Тому систематизація комплексу факторів 

ризику розвитку ХПКР є запорукою для ефективного та своєчасного 

впровадження заходів профілактики  розвитку ХПКР у працюючих в умовах 

впливу значного фізичного навантаження, в тому числі – шахтарів підземних 

вугільних шахт. 

 

1.3  Основні патогенетичні ланки розвитку хронічної поперково-крижової 

радикулопатії. 

Слід відзначити, що на сьогодні залишається недостатньо вивченим 

причинно-наслідковий зв’язок між впливом чинників виробничого середовища і 

розвитком уражень ХПКР. Понад 50 років панують лише загальні уявлення про 

роль фізичного перенапруження у поєднанні із охолоджуючим мікрокліматом у 

розвитку хронічної радикулопатії у шахтарів. На сьогодні безперечно 

встановлено, що значну роль у розвитку ХПКР відіграє м’язове перенапруження. 

Враховуючи багатокомпонентність патогенезу радикулопатії, постає питання 
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про адекватну інтегральну оцінку фізичного (статичного та динамічного) 

навантаження з урахуванням специфіки умов праці шахтарів.  

За даними наукових досліджень стосовно патогенезу ХПКР визначено 

значну роль у розвитку патології хронічного перерозтягнення заднього відділу 

міжхребцевого сегменту та задньої повздовжньої зв’язки при фізичному 

напруженні в умовах максимального згинання. У літературі описано також роль 

загальної вібрації у розвитку ХПКР, що призводить до прямої мікротравмуючої 

дії на хребет шляхом значних аксіальних навантажень на міжхребцевий диск [46, 

49]. Традиційно проблема болю в спині розлядається в рамках дегенеративно-

дистрофічних змін міжхребцевого диску. За сучасними даними дискогенна 

патологія вважається найчастішою причиною розвитку радикулопатії (15-42% 

випадків) [38, 39, 40]. Встановлено, що в розвитку аксіального болю особливе 

значення відіграють дегенеративні зміни внутрішньої частини міжхребцевого 

диску з дегідратацією пульпозного ядра та зниження амортизуючих 

властивостей диску з формуванням тріщин. В клінічних дослідженнях при 

проведенні стресової профілометрії було встановлено перерозподіл 

навантаження при дегенерації диску при ХПКР, а саме - зниження навантаження 

на пульпозне ядро та підвищення навантаження на задні відділи фіброзного 

кільця [43, 44, 48].  Важливу роль у патогенезі радикулопатії відіграє також 

фактор запалення. 

Виділяють декілька його фаз. В першій фазі клітини міжхребцевого диску 

збільшують продукцію прозапальних цитокінів, серед яких найбільш вивчені 

фактор некроза пухлини (TNF) та інтерлейкіни (IL-1α, IL-1β, IL-6 та IL-17), які 

призводить до деградації позаклітинного матриксу, посилення експресії 

хемокінів [52, 53, 64]. Друга фаза процесу дегенерації диску характеризується 

проникненням активних імуноцитів різних груп і синтезом ендотеліального 

фактору росту, який сприяє неоваскуляризації, та фактору росту нервів (NGF), 

що забезпечує вростання переважно низькомієлінізованих нервових волокон у 

речовину диску та призводить до серединного болю. В третю фазу подразнення 
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заново утворених рецепторів призводить до виникнення болю та деполяризації 

катіонних каналів ганглія заднього корінця. Це, з одного боку, сприяє 

сенситизації та появі нейропатичного болю, з іншого – активує нейрогенне 

запалення та додатковий викид цитокінів, підсилюючи цитокін-опосередкований 

дегенеративний каскад [31, 32, 35].  

На сьогодні відомо, що в розвитку грижі диску переважну роль відіграють 

зміни у фіброзному кільці, порівняно з  дегенерацією пульпозного ядра, адже 

саме розвиток грижі диску має незворотній характер і, в залежності від розмірів, 

може потребувати нейрохірурічного втручання [84, 85]. 

Хронічна радикулопатія, як і усі професійні захворювання, це 

мультифакторне захворювання, в розвитку якого відіграють роль зовнішні 

чинники (зовнішнє середовище, умови праці, шкідливі звички тощо) та 

внутрішні фактори, сформовані генетичною складовою, що обумовлює спадкову 

схильність до захворювання [91, 92]. Серед вторинних факторів ураження хребта 

з наявністю екстравертебрального патологічного процесу, що призводить до 

розвитку місцевих чи розповсюджених змін хребта, слід відзначити остеопороз, 

який часто протікає без неврологічних розладів. Процес характеризується 

зменшенням числа кісткових балок в одиниці об’єму кістки, при цьому 

«вимивання» кальцію переважає над його накопиченням. Остеопороз є 

причиною серйозних ускладнень, таких, як перелом тіл хребців, внаслідок 

дисбалансу нормального синтезу кісткової структури [86, 89]. Оскільки клітини 

кісткової та м’язової тканини мають спільне походження - зі стовбурових 

мезенхімальних клітин - велика увага приділяється вивченню поліморфізму 

генів, що кодують синтез вітамін D-рецепторів (PBD або VDR) , стероїдних 

гормонів, інсуліноподібного фактора росту 1 тощо [94, 95]. Саме тому в останні 

роки науковцями Вітамін D3  (холекальциферол) прийнято розглядати як 

стероїдний біологічно неактивний передгормон, що перетворюється в організмі 

в активний метаболіт – D-гормон. Під дією ультрафіолетового світла та шляхом 

потрапляння в організм аліментарним шляхом попередники вітаміна D 
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перетворюються в його активну форму 1α,25-дигидроксивітамін D3 , який разом 

з паратгормоном та кальцитоніном (гормонами щитовидної та паращитовидної 

залоз) відповідають за підтримку в плазмі крові фізіологічного рівня кальцію за 

рахунок як прямого впливу, так і за рахунок впливу на органи-мішені. Дія 

1α,25(ОН)2D3  опосередковано пов’язана зі специфічними рецепторами, що 

отримали назву PBD і які експресуються  щонайменше на 35 органах та 

тканинах [83, 85, 90]. Представляє інтерес дія D-гормону, поруч із підтриманням 

кальцієвого гомеостазу, на розвиток скелету, кісткового ремоделювання, чинить 

вплив на функції скелетних м’язів, в яких теж присутні специфічні РВD. Адже 

порушення  нормального синтезу та підтримання сталості осьового скелету, 

може призводити до розвитку остеопорозу, як одного із факторів ризику 

розвитку хронічної радикулопатії. 

Останнім часом активно обговорюється роль генетичних факторів у 

схильності до виникнення гриж диску у осіб молодого віку з ознаками 

мезенхімальної дисплазії та підвищеною розтяжністю зв’язок. На сьогодні 

надзвичайно велика увага науковців приділяється вивченню асоційованих змін 

м’язової та кісткової тканин із віком, а отже і зі стажем у шкідливих умовах 

праці [93, 97]. Існує декілька гіпотез, що пояснюють даний зв’язок. У своїх 

дослідженнях Bjorland S, Moen A, Schistad E, Gjerstad J, Røe C вивчали 

виникнення болю в нижній частині спини, як основного симптому при ХПКР, та 

встановили його зв’язок  з деякими алелями rs1799971 G гену, що кодує 

опіоїдний рецептор µ1 (OPRM1) [96, 98]. В подальшому ця ж група вчених 

шляхом обстеження 296 пацієнтів з БНС  встановила зв’язок поліморфізму 8 

генів – VDR, COL11, MMP1, MMP9, IL-1α, Il-1RN, OPRM1, COMT з ризиком 

розвитку БНС [101, 103]. VDR – поліморфний ген маркера рецептору вітаміну D; 

COL11 – ген, що кодує синтез колагену ХІ типу А1; MMP, MMP9 – гени, що 

відповідають за синтез та деградацію колагена; IL-1α – цитокін, медіатор 

запалення; Il-1RN – ген, що кодує синтез рецепторів до антагоніста інтерлейкіну 

1; OPRM1 – ген, що кодує синтез опіоїдних рецепторів μ1; COMT – ген, що 

кодує синтез ферменту катехол-О-амінотрансферазу. Поліморфізм цих генів 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bjorland%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27964712
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Moen%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27964712
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schistad%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27964712
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gjerstad%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27964712
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=R%C3%B8e%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27964712
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відіграє важливу роль у системі «протеоліз-антипротеоліз» і відповідає за 

нормальний синтез сполучної тканини [104, 106, 107]. 

На сьогодні, виявлені численні біологічні фактори, які впливають 

одночасно як на м’язеву, так і на кісткову тканину, серед них найбільш значуща 

роль відводиться вітаміну D та есенційним елементам Сa, P, Al B, Mg, які 

входять до складу  ферментативних систем, відповідальних за формування 

кісткової тканини [94, 95]. Саме ці елементи беруть активну участь у формуванні 

кістково-м’язевої системи.   

Алюміній приймає участь у розвитку хондроцитів та остеоцитів, а його 

надлишок за даними експериментальних та клінічних досліджень гальмує 

засвоєння кальцію, магнію, фосфору,  заміщаючи своїми катіонами Al3+ 

активатори ферменту Е; впливає на  регенерацію кісткової, сполучної та 

епітеліальної тканин, сприяє утворенню фосфатних та білкових комплексів, 

здатний впливати на функцію щитоподібної та паращитоподібної залоз.  

Важливу роль у метаболізмі кісткової тканини відіграє бор, що регулює 

обмін паратиреоїдного гормону, впливає на обмін Mg, Ca, P, вітаміну D і у 

комплексі з цими мінеральними речовинами попереджує розвиток остеопорозу, 

як одного із біологічних факторів ризику розвитку хронічної попереково-

крижової радикулопатії [48, 67, 76].  

Особлива роль відводиться кальцію - одному з найпоширеніших в 

організмі людини мікроелементів, що становить близько 2% загальної маси тіла і 

99% його маси міститься саме в кістковій тканині, емалі і дентині зубів. 

Достатній рівень Ca2+ та HPO4
-2 (основою якого є іони фосфору) у сироватці 

крові забезпечують нормальну мінералізацію кісткової тканини і тісно пов’язані 

із активними метаболітами вітаміну D - 25-гідроксихолекальциферолом та 1,25 

дигідроксихолекальциферолом. В остеобластах 1,25(OH)2D індукує експресію 

трансмембранного ліганда рецептора активатора ядерного фактора kB (receptor 

activator of nuclearfactor-kBligand — RANKL), який в свою чергу сприяє 

дозріванню остеокластів, що беруть участь у резорбції кальцію та фосфору із 
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кісткової тканини, тим самим підтримуючи їх нормальний рівень у сироватці 

крові. Слід підкреслити, що іонізовані форми кальцію та магнію беруть участь у 

багатьох процесах підтримки життєдіяльності організму. Кальцій активно 

впливає на  метаболізм кісткової тканини, чинить позитивний інотропний ефект, 

забезпечує реакції нервово-м’язової передачі, контролює та активує гормони та 

нейромедіатори [30, 31, 44].  

Відомо, що магній є фізіологічним антагоністом кальцію, його іони є 

важливим ланцюгом у функціонуванні синапсів, сприяють фібринолізу, чинять 

негативний інотропний ефект на серце, розширюють судини [80, 83]. За даними 

попередніх наукових досліджень доведено, що тільки іонізовані форми Ca2+ та 

Mg2+  відіграють роль в гомеостатичних механізмах організму. В нормі вміст 

іонізованих форм цих елементів в сироватці крові та слині складає 50-60%, а 

магнію 70-75% від загальної кількості кальцію та магнію. Відомо, що 

іонізований кальцій є внутрішньо-клітинним трансмітером дії ферментів та 

гормонів на орган-мішень. Так, іонізований кальцій з кальмодуліном чинить 

регуляторний вплив на функціонування багатьох структурних елементів клітини 

(рибосом, лізосом, сарко-плазматичного ретикулуму). Склад іонізованих форм 

цих мікроелементів в сироватці крові та слині представляє інтерес при вивченні 

багатьох фізіологічних та паталогічних станів, зокрема, захворювань ОРА [65, 

79]. 

При аналізі факторів ризику розвитку змін кісткової та м’язевої тканин при 

ХПКР доведено, що зниження знежиреної маси тіла асоційоване з малою 

товщиною кортикального шару кістки. При цьому збільшення м’язової сили 

приводить до посилення періостальної апозиції шляхом стимулюючого впливу 

на механорецептори остеоцитів [58, 59]. Не менший вплив на стан кісткової та 

м’язової тканин мають особливості харчування, фізичної активності. Так, при 

індексі маси тіла >30 збільшується осьове навантаження на хребетний стовп, що 

в подальшому може призводити до виникнення протрузій, гриж дисків. 

Надмірне фізичне навантаження, що супроводжується зміною положення тіла у 
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сагітальній площині, чинить травмуючи дію на фіксу вальний апарат хребта : 

поздовжні зв’язки, довгі м’язи спини [39, 41]. 

Наукові праці вітчизняних та закордонних вчених щодо патогенезу БНС та 

ХПКР  ще раз підкреслюють його багатокомпонентність, що і потребує 

подальшого поглибленого вивчення та систематизації всіх ланок розвитку даної 

патології з метою розробки персоніфікованої терапії та заходів профілактики. 

1.4  Особливості клінічних проявів хронічної попереково-крижової 

радикулопатії професійного ґенезу. 

Клінічний перебіг професійної хронічної попереково-крижової 

радикулопатії окрім загальної сомато-неврологічної симптоматики має певні 

особливості. Захворювання характеризується тривалим розвитком 

захворювання, наявність ремісії при довготривалих перервах в роботі, а також 

присутність «феномену детренованості» - загострення клінічних проявів при 

початку роботи після тривалого відпочинку [15, 16]. БНС, як головний 

симптом при ХПКР - це суб’єктивний критерій, тому для його кількісної 

характеристики використовують візуально-аналогову та кількісну шкалу, яка 

має градацію від 1 до 10. За даними наукових досліджень хворі на хронічну 

попереково-крижову радикулопатію професійного ґенезу зазвичай відмічають 

показники болю не нижче 4 балів, а в середньому ця позначка сягає 5-6, що 

свідчить про часті загострення та нетривалі і рідкі ремісії, погіршення якості 

життя пацієнтів, що в свою чергу призводить до тривалої втрати їх 

процездатності та інвалідизації. 

Клінічна картина хронічної радикулопатії складається з вертебральних 

симптомів (зміни статики та динаміки відповідного відділу хребта) та 

неврологічних ускладнень (рухові, чутливі, вегетативно-трофічні). Так, 

внаслідок перфорації задньої повздовжньої зв’язки виникає дискогенна 

радикулопатія, для якої, окрім болю та напруження (дефанс), що виникають 

внаслідок рефлекторної м’язевої реакції, харктерні наступні корінцеві 

синдроми :  
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1. Синдром Нері – біль при пасивному нахилі вперед пацієнта  в 

положенні на спині. 

2.  Синдром Дежеріна – поява чи посилення болю на рівні 

патологічного вогнища при кашлі чи натужуванні. 

3. Симптом «посадки» - неможливість сісти в ліжку із положення 

лежачи на спині без згинання ніг в колінних та кульшових 

суглобах. 

4. Симптом Ласега – болючість, що виникає при натягуванні 

сідничного нерва. Викликається при поступовому та повільному 

підйомі випрямленої нижньої кінцівки в положенні лежачи на 

спині. 

5. Симптом Вассермана – поява різкого болю в паховій області та 

по передній поверхні стегна у лежачого на животі хворого при 

підніманні ноги, що розігнута в колінному суглобі. 

Таким чином, корінцева стадія неврологічних ускладнень при хронічній 

попереково-крижовій радикулопатії характеризується болем на рівні 

ураженого хребтово-рухового сегмента (ХРС) та корінцевою симптоматикою, 

звичайно гомолатеральною по відношенню до сторони ураження. 

Подразнення задніх спінальних корінців та спінального нерва викликає 

корінцевий біль, що іррадіює в зону відповідного дерматома, міотома, 

склеротома, та супроводжується рефлекторним напруженням відповідних 

м’язів [28, 30]. 

Наступна судинно-корінцева стадія неврологічних розладів при 

дегенеративно-дистрофічних ураженнях хребта характеризується ішемією 

відповідних корінців чи спинно-мозкового нерва у хворих з остеохондрозом 

хребта, ускладненого утворенням грижі міжхребцевого диску, та виникненням 

при цьому оклюзії відповідної корінцевої артерії. Такі ураження призводять до 

розвитку рухових розладів та порушення чутливості у відповідному міотомі та 

дерматомі. Описаний в літературі синдром «паралітичного ішиаса» 
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проявляється парезом чи паралічем на стороні ураження розгиначів стопи та 

пальців. При цьому виникає степаж або так звана «штампуюча» чи «півняча» 

хода, що характерна для порушення функції малогомілкового нерву [38, 43].  

Остання стадія ускладнень при дегенеративно-дистрофічних змінах 

хребта характеризується порушенням кровопостачання спинного мозку та 

кінського хвоста, що викликана  грижею міжхребцевого диску. У 80% людей 

кровопостачання нижньо-грудного та попереково-крижового рівнів спинного 

мозку забезпечує одна велика корінцево-спинномозкова артерія – Адамкевича. 

У 20% осіб присутня додаткова корінцево-спинномозкова артерія – Депрож-

Гуттерона, що частіше вступає в хребтовий канал разом з п’ятим поперековим 

спинномозковим нервом. Функціональна недостатність зазначених артерій 

обумовлює розвиток хронічної судинно-мозкової недостатності спинного 

мозку, що проявляється у формі синдрому переміжної кульгавості. Найбільш 

тяжким проявом четвертої стадії неврологічних порушень при остеохондрозі 

хребта, що ускладнюються формуванням міжхребцевої грижи, слід назвати 

гострі порушення спінального кровообігу по типу інсульту [44, 45].  

В клінічній діагностиці хронічної радикулопатії важливу роль відіграє 

феномен централізації, описаний  R. McКenzie, що характеризується болем 

посередині спини, який провокується згинанням тулуба у фронтальній 

площині. Даний феномен обумовлений поверненням зміщеного пульпозного 

ядра через тріщину в диску в нормальне положення при рухах, що викликає 

біль. На відміну від центрального дискогенного болю, біль, що обумовлений 

міофасціальним компонентом, ураженням фасеткових суглобів переково-

крижового зчленування, є латералізованим, тобто виникає збоку від середньої 

лінії. Спостерігається типовий больовий паттерн при пальпації цих структур. 

Ураження міжостистої зв’язки клінічно характеризується центральним болем, 

що посилюється при екстензії та неглибокій пальпації [47, 50, 51].  

Важливим залишається диференційний діагноз, який може включати в 

себе безліч неврологічних і системних розладів, пов’язаних з болем 



41 
 

внутрішніх органів або інших кісткових структур. Серед найбільш 

розповсюджених нозологічних форм, які викликають біль в спині, слід 

виділити травми, інфекційні та запальні захворювання хребта, пухлини, 

ендокринні та метаболічні порушення, вроджені аномалії. Для кожної 

патології характерий певний анамнез, специфічна клінічна картина, 

інструментальні та лабораторні показники, що в сукупності дають змогу 

провести диференційну діагностику з ХПКР професійного ґенезу. 

Таким чином, складність діагностики радикулопатії професійного ґенезу 

через її поліетіологічність, гетерогенну клінічну картину, вимагають 

необхідності об’єктивізації діагнозу сучасними інструментальними методами. 

 

1.5  Методи діагностики хронічної попереково-крижової радикулопатії. 

Збір скарг та дослідження неврологічного статусу залишається 

першочерговим етапом обстеження хворого з патологією опорно-рухового 

апарату. Хворі скаржаться на біль різної інтенсивності, оніміння кінцівок, 

обмеження рухів тулуба, зниження сили м’язів, судоми в ногах [113, 118]. 

При обстеженні пацієнта з ХПКР важливим є визначення рухливості хребта, 

що може порушуватись через біль в різних площинах, але частіше при цьому 

страждають функції згинання та розгинання. Методи, які застосовуться для 

визначення рухливості хребта: 

1. Вимірювання відстані від пальців опущених рук до підлоги при нахилі вперед 

(Л. С. Мінор). 

2. Вимірювання відстані від підлоги до пальців, що ковзають уздовж тулуба рук 

(С. М. Петелін). 

3. Визначення обсягу рухів при активному нахилянні убік при встановленні 

дистальної фаланги великого пальця на гребінь крижів, при цьому подушечку 

вказівного одночасно притискають до остистого відростка L4 або L5 (Я. Ю. 

Попелянський). 
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4. Вимірювання відстані від остистого відростка С7 хребця до крижів в 

положенні стоячи. При максимальному згинанні вперед в нормі відстань 

збільшується на 5-7 см, а при нахилі назад в нормі відстань зменшується на 5-6 

см. 

5. Проба Отта - при максимальному згинанні відстань між остистими 

відростками ТI і ТI-ТXII хребців в нормі збільшується на 4-5 см.  

6. Прийом Шобера - ставлять відмітки на шкірі на рівні остистого відростка L5 

та L5 на 10 см вище, потім вимірюють відстань між цими відмітками при 

максимальному згинанні вперед (у нормі визначається збільшення відстані на 4-

5 см). Хворий при цьому дослідженні не повинен згинати ноги в суглобах. 

7. Курвиметрія по Ф. Ф. Огієнко - виділяють 4 ступені порушення обсягу рухів: 

1 – зменшення обсягу на 1/4 від норми; 2 - зменшення обсягу на 1/3; 3 – 

зменшення обсягу на 1/2 від норми; 4 - повна нерухомість. 

Силу м’язів визначають протидією його скороченню в ізометричному 

положенні м’яза. Кількісну оцінку проводять по шестибальній системі: 0  балів – 

параліч, відсутність пальпаторно м’язових скорочень; 1 бал – парез, наявність 

пальпаторно визначаємих м’язових скорочень при активному зусиллі хворого; 2 

бали – різке зниження м’язевої сили, м’язеве скорочення, що переходить у 

заданий рух, амплітуда якого різко обмежена; 3 бали – значне зниження сили 

м’яза, виконання ативного руху можливе при різних початкових положеннях, 

але без додаткового обтяження (опору заданому руху); 4 бали – незначне 

послаблення м’язевої сили, виконання можливе при різних початкових 

положеннях та з додатковим опором чи обтяженням; 5 балів – нормальна м’язова 

сила, що виявляється при зіставлянні з неураженою стороною. При визначенні 

парезів різних груп м'язів слід пам'ятати, що слабкість довгого розгинача 

великого пальця стопи частіше спостерігають при ураженні корінця L5, а 

слабкість литкового м'яза – корінця S1. При парезі розгиначів стопи ускладнена 

ходьба на п'ятах, при парезі литкових м'язів або згиначів стопи – у положенні 

пацієнта на носках при русі та по сходинках [54. 55, 62]. 
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Рутинним методом діагностики хронічної радикулопатії є 

рентгенологічний. Рентгенографія є неінвазивним дослідженням, що ґрунтується 

на вивченні кісткових структур.  Рентгенівські промені потрапляють на плівку 

яка містить у своєму складі AgBr (аргентуму бромід), відбувається іонізація і 

поляризація променів, аргентум відновлюється до Ag0 і відбувається потемніння 

ренгенівської плівки. Зазвичай рентгенографія виконується в прямій та боковій 

проекціях для виявлення дегенеративних змін хребта – остеохондрозу, 

спондилоартрозу, деформуючого спондильозу, спондилолістезу, нестабільності 

міжхребцевих сегментів. Часто рекомендується застосування функціональних 

проб, що проводитися індивідуально залежно від клінічних даних. Проте, 

головною умовою цього методу є обов’язкове поєднання проб у 

взаємопротилежних напрямках, так як тільки в цьому випадку можна об’єктивно 

визначити справжній обсяг рухів в сегменті [32, 33]. Однак рентгенологічне 

обстеження не в змозі в повному обсязі діагностувати порушення з боку 

кістково-м’язової системи та сполучної тканини. Зокрема, через особливість 

обстеження, на рентгенограмі неможливо побачити диски, кили, стеноз 

мозкового каналу. Ці порушення діагностуються при застосуванні 

візуалізаційних методів обстеження, при цьому в більшості випадків перевага 

надається комп’ютерній томографії (КТ), яка дає можливість виявити 

дегенеративні зміни хребта з використанням рентгенологічного випромінювання 

[47]. Метод заснований на визначенні відмінностей фізичної щільності окремих 

структур організму і проводиться за допомогою непрямого вимірювання 

ослаблення або згасання рентгенівських променів при проходженні через тіло 

пацієнта. При мультиспіральній КТ із однорядним або багаторядним 

розташування детекторів аналіз даних дослідження відбувається постійно та у 

повному обсязі, а часткове накладання перетинів поліпшує можливості 

реконструкції. Ще однією перевагою спірального методу – можливість 

виявлення патологічного процесу меншого за товщину зрізу. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%85%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BC
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  Серед методів, що застосовуються для діагностики уражень кістково-

м’язової системи та сполучної тканини, особливої уваги заслуговує метод 

магнітно-резонансної томографії (МРТ), що дозволяє виявити порушення 

зчленувань і суглобів хребта, характерні для хвороби Бехтерева, спондильозу, 

спондилоартрозу, тощо, а також патологію міжхребцевих дисків (остеохондроз, 

протрузії, грижі). МРТ заснована на явищі ядерно-магнітного резонансу, що є 

основою даного методу і ґрунтується на вимірюванні електромагнітного 

відклику атомних ядер, найчастіше ядер атомів водню, а саме на їхньому 

збудженні за допомогою певної комбінації електромагнітних хвиль у сталому 

магнітному полі високої напруженості. Процес поглинання ядрами, що 

перебувають у постійному магнітному полі, енергії електромагнітного поля 

випромінювання парморовської частоти, з переходом на більш високий 

енергетичний рівень і зміну орієнтації (порушення), а потім з поверненням у 

вихідний стан (релаксація), з втратою надлишкової енергії у вигляді 

випромінювання тієї ж частоти [110, 113]. За допомогою приймача 

радіоімпульсів, системи збору інформації, складної математичної обробки 

відбувається одержання зображення. 

На відміну від МРТ, комп’ютерна томографія допомагає отримати 

пошарові зображення різних органів та систем із застосуванням рентгенологічного 

випромінювання. Слід відзначити, що зміни, які виявляються саме на МРТ при 

радикулопатії, пов’язують з розвитком дискогенного болю. Адже дегенерація 

диска пов’язана  з його дегідратацією, що призводить до ослаблення інтенсивності 

сигналу Т2-зважених зображень, формування картини «темного диску» та 

зниження висоти диску більше, ніж на 40%. Не дивлячись на високу чутливість, ці 

зміни мають низьку специфічність, не дозволяючи визначити патологія саме якого 

диску викликає біль [110]. В 1992р. C. Aprill та N. Bogduk вперше описали зону 

високоактивного сигнала в задній частині фіброзного кільця диску поперекового 

відділу хребта у хворого на хронічну радикулопатію, викликану протрузією 

міжхребцевого диску. Ця зона високоактивного сигналу відрізняється від того, що 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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йде від пульпозного ядра, оскільки відділена від нього зоною низькоінтенсивного 

сигналу, що в свою чергу йде від волокон фіброзного кільця. Яскравість зони 

високоактивного сигналу така ж, як яскравість спинно-мозкової рідини. Причиною 

появи зони високоактивного сигналу вважається запальний процес в тріщині 

міжхребцевого диску, який також призводить до болю в зв’язку з подразненням 

ноцицепторів [112, 113]. 

 Так, наприклад, у дослідженні китайських вчених Liu S, Zhang H, Liu X, 

Shen Y, Dai W, Ju Z, Ma J, Xu W при КТ-обстежені 40 шахтарів віком від 30 до 

50 років зі стажем від 10 до 30 років, яких турбував БНС, та 30 шахтарів без 

нього, що не відрізнялись за віком, стажем та вагою, було встановлено, що 

дегенеративні зміни кістково-м’язевого апарату хребта, такі, як гіперостози, 

гіпертрофія повздовжніх зв’язок, їх кальцинація, діагностувались в обох групах, 

але зустрічались в групі спостереження частіше (45.00%, 42.50%, 22.50%) 

порівняно з групою контролю (23.33%, 16.67%, 16.67% відповідно). При цьому 

найчастішою причиною виникнення БНС була визначена міжхребцева грижа 

диску L4-L5 [98, 118]. 

Серед додаткових методів обстеження хворих на ХПКР рекомендується  

метод шкірної електротермії, який дозволяє констатувати у більшості випадків 

зниження температури на дистальних відділах кінцівок, а також термоасиметрії 

на симетричних ділянках кінцівок більше 1°С. Зважаючи на наявність судинних 

порушень у хворих на ХПКР, у якості додаткового методу обстеження при 

захворюванні призначають реовазографію судин нижніх кінцівок, що 

характеризує зміни кровонаповнення кінцівок, у хворих на хронічну поперкрово-

крижову радикулопатію виявляється зменшення амплітуди реограми нижніх 

кінцівок, згладженість діастолічних зубців, ослаблення реакції на 

вазодилятаційну пробу з нітрогліцерином [39, 45].  

Одним з інформативних методів діагностики  хронічної радикулопатії є 

електронейроміографія довгих нервів нижніх кінцівок, що застосовується при 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14694605
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhang%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14694605
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14694605
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shen%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14694605
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dai%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14694605
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ju%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14694605
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ma%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14694605
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Xu%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14694605
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проведенні диференційної діагностики ураження корінця  з пошкодженням 

периферичного нерва чи сплетення. Швидкість проведення збудження по 

рухливим волокнам у пацієнтів з радикулопатією звичайно залишається 

нормальною навіть при виявленні слабкості м’язів у відповідному міотомі, 

оскільки тільки частина волокон в межах нерва виявляється пошкодженою [50, 

51]. При ураженні більше 50% рухових волокон, відмічається зниження М-

відповіді в м’язах, які інервуються ураженим корінцем. Для вертеброгенної 

радикулопатії особливо характерна відсутність F-хвиль при нормальній М-

відповіді з відповідного м’яза. Швидкість проведення по чутливим волокнам 

також залишається нормальною, оскільки ураження корінця на відміну від 

ураження нерва чи сплетення відбувається проксимальніше спино-мозкового 

ганглія. Виняток становить радикулопатія L5, при якій приблизно в 50% 

випадків спинно-мозковий ганглій V поперекового корінця знаходиться в 

спинно-мозковому каналі та уражується при грижі диску, що викликає 

антеградну дегенерацію аксонів спинномозкових клітин. В цьому випадку при 

стимуляції поверхневого малогомілкового нерва може бути відсутня М-

відповідь [53, 64]. Так, Homayouni K, Jafari SH, Yari H провели обстеження 312 

пацієнтів з підтвердженим електронейроміографією радикулопатії шляхом 

використання модифікованого тесту Брагарда (тест піднятої ноги пасивно 

зігнутої в колінному суглобі) і діагностична ефективність його складала 70% [95, 

100].  

Представляє інтерес впровадження сучасних методів діагностики стану 

кісткової тканини у пацієнтів з хронічною радикулопатією з огляду на роль 

остеопорозу у розвитку даної патології. Однією з основних детермінант оцінки 

міцності кісткової тканини є її мінеральна щільність (МЩКТ), золотим 

стандартом визначення якої є двохфотонна рентгенівська абсорбціометрія (DXA) 

на рівні поперекового відділу хребта та стегнової кістки. Денситометрія 

представляє собою метод, що дозволяє отримати дані про вміст в кістковій 

тканині кальцію – основного структурного елементу, що в свою чергу дає 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Homayouni%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29628807
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jafari%20SH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29628807
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yari%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29628807
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можливість діагностувати розвиток остеопорозу. Найчастіше денситометрія 

проводиться в області поперекового відділу хребта, кульшових кісток, іноді – в 

районі передпліччя, в окремих випадках потрібне обстеження всього скелета [56, 

57].  

Одним з критеріїв оцінки стану кісткової тканини є також індекс TBS, що 

вираховується по структурі зображення DXA та, згідно даних клінічних 

досліджень пов’язаний з мікроархітектонікою кістки та ризиком переломів. Ці 

дані надають інформацію про МЩКТ та використовуються в доповнення до 

результатів, отриманих при аналізі DXA. Показник TBS у комплексі з іншими 

клінічними даними використовується для оцінки ризику переломів та 

моніторингу ефективності лікування хворих на ХПКР. Відомо, що наявність та 

тяжкість дегенеративно-дистрофічних змін хребта мають незначний вплив на 

показник TBS та вірогідний – на МЩКТ на рівні поперекового відділу хребта 

[58, 59].  

Зважаючи на специфіку роботи шахтарів основних професій (важка 

фізична активність, напруженість трудового процесу, несприятливий  

мікроклімат), можна припустити, що і електролітні зміни крові в організмі 

матимуть свої особливості, зокрема рівень вітаміну D. Також представляє 

інтерес вивчення макро- та мікроелементний склад крові пацієнтів хворих на 

ХПКР, зокрема рівень Ca, Mg, B, Al, P, кожний з який певним включенням в 

метаболізм іонних процесів, входженням до складу  ферментативних систем 

впливає на розвиток кісткової тканини та формує опорно-руховий апарат 

людини, адже виявлені численні біологічні фактори, які впливають одночасно як 

на м’язову, так і на кісткову тканину, серед них найбільш значуща роль 

відводиться цим есенційним елементам [79, 80]. 

Той факт, що в більшості випадків у шахтарів з патологією  ОРА 

діагностується хронічна попереково-крижова радикулопатія, яка часто 

призводить не тільки до тимчасової та стійкої втрати працездатності, а й до 
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інвалідизації робітників працездатного віку, вимагає розробки алгоритму 

діагностики ранніх ознак ХПКР у працюючих в умовах впливу значного 

фізичного навантаження у комбінації з іншими небезпечними чинниками 

виробничого середовища. 

1.6 Методи профілактики розвитку професійної хронічної попереково-

крижової радикулопатії. 

Організація праці є важливим фактором, який впливає на стан здоров’я 

працюючих та розвиток захворювань опорно-рухового апарату, зокрема ХПКР. 

Робочі місця, пов'язані з підйомом, опусканням, штовханням, частими вигинами, 

перекручуванням і різкими рухами тіла та іншими операціями, роботою в 

вимушеному (зігнутому) положенні, довготривалими статичними 

навантаженнями, надмірною вібрацією на робочому місці є факторами ризику 

розвитку професійної ХПКР. Тому основою профілактики розвитку даної 

патології є первинна профілактика, а саме: удосконалення технології 

вуглевидобутку, автоматизації виробничих процесів, засобів індивідуального 

захисту працюючих, оптимізація робочого режиму, що включає «захист часом» - 

скорочення робочого дня, надання додаткових відпусток тощо. Подібні заходи 

здійснюються з метою усунення чи обмеження впливу небезпечних чинників 

виробничого середовища на здоров’я шахтарів. 

Профілактика професійної ХПКР представляє собою складну медичну та 

інженерну проблему і повинна здійснюватись з позиції системного підходу. 

Серед заходів первинної  профілактики захворювань ОРА слід наголосити на 

оснащенні використовуваної техніки засобами дистанційного та 

автоматизованого управління, нормалізація параметрів фізичного 

навантаження, підземного мікроклімату, рівнів вібрації та шуму.  

У США профілактичні та гігієнічні нормативи на підприємствах вугільної 

промисловості визначені був прийнятим у 1977 р. «Законом про безпеку та 

охорону праці при видобутку вугілля» (MSHA). У витоків зазначених правил та 
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рекомендацій стояв Національний інститут професійної безпеки та здоров’я 

(NIOSH), який постійно оновлював діюче законодавство у сфері охорони праці. 

Результатом впровадження закону стало зниження виникнення професійної 

захворюваності та нещасних випадків на виробництві в період з 1990 до 2004 

року в порівнянні з попередніми десятиріччями в півтора рази [6, 7]. 

Вторинна профілактика розвитку професійної ХПКР передбачає 

діагностику ранніх ознак захворювання. На цьому етапі важливу роль відіграє 

роль проведення попередніх та періодичних медичних оглядів на 

підприємствах, що регламентується наказом №246 від 21.05.2007 року «Про 

затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних 

категорій». Згідно даного наказу профілактичні медичні огляди працівників 

вугільної промисловості, що підлягають впливу фізичного 

навантаження,вимушеної робочої пози, несприятливого мікроклімату 

проводиться сертифікованими комісіями. У медичних оглядах обов'язкова 

участь терапевта, що пройшов відповідну спеціалізацію із профпатології; 

фахівці іншого  медичного профілю залучаються до складу медичних комісій з 

урахуванням характеру дії  шкідливих та небезпечних факторів виробничого 

середовища і трудового процесу на стан здоров'я працівників. В наказі №246 

від 21 травня 2007 року «Про затвердження Порядку проведення медичних 

оглядів працівників певних категорій» зазначено, що праця шахтарів 

відноситься до категорії робіт із фiзичним перевантаженням та 

перенапруженням окремих органiв i систем з iншими факторами трудового 

процесу. Періодичні медичні огляди для шахтарів проводяться один раз на рік, 

при цьому до комісії обов’язкове залучення при проведенні оглядів 

невропатолога, ортопеда, хірурга та уролога. Рекомендоване також 

проведення функціональних методів дослідження: електронейроміографія 

довгих нервів та реовазографія судин нижніх кінцівок, адже під час прийняття 

працівника на роботу, пов’язану з впливом шкідливих виробничих факторів 

проводять обов’язковий попередній медичний огляд, метою якого є 
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визначення стану здоров'я працівника і реєстрація вихідних показники 

здоров'я [18, 20]. На основі цього огляду визначають можливість працівника 

виконувати професійні обов’язки в конкретному виробничому середовищі без 

погіршення стану здоров'я. Також під час попереднього медичного огляду 

можуть виявити ознаки професійних захворювань, що виникли у працівника 

на попередніх місцях роботи. В документі чітко окреслені протипоказання до 

прийому на роботу, пов’язану з впливом значного фізичного навантаження, до 

яких включені:  наявність виражених дегенеративно-дистрофічних змін хребта 

– остеохондроз, спондилоартроз, протрузії, грижі дисків; вроджених вад 

хребта – spina bifida, незарощення дужок хребців; радикулопатія в анамнезі; 

тяжка соматична патологія.     Періодичні медичні профілактичні огляди 

покликані виявити початкові ознаки патології ОРА на ранніх етапах розвитку і 

здійснити комплекс заходів для недопущення прогресування захворювання та 

розвитку ускладнень. До таких заходів відносяться: раціоналізація трудового 

процесу, організація додаткових оздоровчих заходів, працевлаштування в 

іншій професії, де виключається контакт з небезпечними чинниками 

виробництва, що призвели до розвитку захворювання.  

Метою третинної профілактики розвитку ХПКР є недопущення 

прогресування захворювання, застосування медикаментозного лікування, 

направленого на зняття запалення, купування больового синдрому, поновлення 

вітамінного та електролітного балансу та фізіотерапевтичного лікування, що 

включає курс магніто-терапії, санаторно-курортне лікування у профільних 

закладах : «Хмільник», «Теплиця».  

За сучасних умов розвитку медичної науки вивчення професійних 

захворювань сполучної тканини та кістково-м’язової систсеми, виявлення ранніх 

стадій порушення опорно-рухового апарату для проведення вчасних 

профілактичних і лікувальних заходів — одне з найважливіших завдань 

медицини. Активне і систематичне медичне спостереження за робітниками, що 

зазнають впливу значних фізичних навантажень, відіграє велику роль у 
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збереженні та укріпленні їх здоров’я. Правильно організована диспансеризація 

працюючих в умовах впливу фізичних факторів виробництва дає можливість 

попередити розвиток професійних і загальних захворювань, забезпечити 

виявлення патологічних порушень та зберегти працездатність робітників [146]. 

Результати досліджень, представлені в даному розділі, висвітлені в 

наступних публікаціях: 

1. Басанець А.В. Хронічна радикулопатія професійного генезу – 

епідеміологія, патогенез, клінічні прояви, діагностика, профілактика. 

Басанець А.В., Лашко О.М. Український журнал з проблем медицини 

праці. - № 4(53). – 2017. – С. 71-83. Здобувачем проведено: огляд 

літератури, формування мети і завдань дослідження, аналіз та 

інтерпретація фактичних даних, статистична обробка, формування 

висновків і підготовка до друку. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Виконання першого етапу дослідження полягало у відборі інформації 

відбувався з використанням даних наукової літератури та ресурсів Інтернету. 

Використовувались дані наукових бібліографічних баз «Occupational and 

Environmental Resources» [http://www.occenvmed.net/], «PubMed» 

[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/];  Міжнародного інформаційного центру 

професійної безпеки і здоров’я (CIS) [http://www.ilo.org/public/english/support/ 

lib/dblist.htm].  

Проведено обстеження 60 шахтарів основних підземних професій 

вугільних шахт України, що склали основну групу дослідження.  

Для дослідження було відібрано гірників основних професій (забійник, 

гірник очисного забою (ГРОВ), прохідник), умови праці яких характеризувались 

впливом значного фізичного навантаження, перебування у незручній/фіксованій 

робочій позі, дією несприятливого мікроклімату. Обстеження проводилось по 

групам за віком та стажем. За віком обстежені поділені на 3 вікові групи: до І 

групи увійшли шахтарі віком від 30 до 39 років (10 осіб), до ІІ – від 40 до 49 

років (26 осіб), до ІІІ –від 50 до 59 років (24 особи). Розподіл шахтарів за стажем: 

до І групи увійшли пацієнти зі стажем роботи у шкідливих умовах праці від 11 

до 15 років (27 осіб), ІІ групу склали пацієнти зі стажем від 16 до 20 років (16 

осіб), ІІІ групу – зі стажем від 20 до 25 років (17 осіб). Контрольну групу склали 

шахтарі за професією гірничий майстер, робота яких характеризувалась 

відсутністю значних фізичних навантажень, перебування у вимушеній робочій 

позі, впливу несприятливого мікроклімату (10 осіб) (таблиця 2.1). 
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Таблиця 2.1. 

Характеристика групи обстежених 

 

                                             Групи обстежуваних 

      група 1        група 2  група 3 Контрольна          

група 

                                                       За віком, роки 

    30-39         40-49   50-59    30-59 

Обстежені, n        10           26     24      10 

                                     За стажем, роки 

    11-15         16-20    21-25  11-25 

Обстежені, n        27           16     17      10 

 

Основними критеріями для відбору груп були: 

1. Чоловіча стать; 

2. Відсутність вроджених вад з боку кістково-м’язової системи та сполучної 

тканини; 

3. Стаж в умовах дії шкідливих факторів виробничого середовища, зокрема, 

фізичного навантаження, робочої пози, вимушених нахилів, 

несприятливого мікроклімату, що перевищували допустимі величини не 

менше 10 років, професійний маршрут обстежених визначався шляхом 

вивчення копії трудової книжки.  

4. Наявність в анамнезі діагнозу хронічної попереково-крижової 

радикулопатії з даних первинної медичної облікової документації: 

«Виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого» (ф. 

027/о), «Історія хвороби» (ф. 003/о), а також «Медичний висновок 

Центральної лікарсько-експертної комісії (ЦЛЕК)», «Повідомлення про 

професійне захворювання» (ф. П-3); 

5. Наявність скарг: на біль в поперековому відділі хребта, що віддає в одну 

або обидві ноги, оніміння в одній або обох нижніх кінцівок. 
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Аналіз умов праці робітників проводився відповідно до затвердженої 

класифікації Державних санітарних норм та правил Наказом №248 від 8.04.2014 

року «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та 

небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості 

трудового процесу»,  що розподіляє умови праці на 4 класи: 

1 клас (оптимальні умови праці) - умови, за яких зберігається не лише 

здоров’я працівників, а й створюються передумови для підтримання високого 

рівня працездатності. 

Оптимальні гігієнічні нормативи виробничих факторів встановлені для 

мікроклімату та показників важкості трудового процесу. Для інших факторів за 

оптимальні умовно приймаються такі умови праці, за яких несприятливі фактори 

виробничого середовища не перевищують рівнів, прийнятих за безпечні для 

населення. 

2 клас (допустимі умови праці) - умови, що характеризуються такими 

рівнями факторів виробничого середовища і трудового процесу, які не 

перевищують встановлених гігієнічних нормативів (а можливі зміни 

функціонального стану організму відновлюються за час регламентованого 

відпочинку або до початку наступної зміни) та не повинні чинити 

несприятливого впливу на стан здоров’я працівників та їх нащадків в 

найближчому і віддаленому періодах. 

3 клас (шкідливі умови праці) - умови, що характеризуються такими рівнями 

шкідливих виробничих факторів, які перевищують гігієнічні нормативи та здатні 

чинити несприятливий вплив на організм працівника та/або його нащадків. 

В свою чергу 3 клас (шкідливі умови праці) за рівнем перевищення 

гігієнічних нормативів та вираженості можливих змін в організмі працівників 

поділяється на 4 ступеня: 
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1 ступінь (3.1) - умови праці, що характеризуються такими рівнями 

шкідливих факторів виробничого середовища та трудового процесу, які 

викликають функціональні зміни, що виходять за межі фізіологічних коливань 

(останні відновлюються при тривалішій, ніж початок наступної зміни, перерві 

контакту зі шкідливими факторами) та збільшують ризик погіршення здоров’я, у 

тому числі й виникнення професійних захворювань; 

2 ступінь (3.2) - умови праці, що характеризуються такими рівнями 

шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу, які здатні 

викликати стійкі функціональні порушення, призводять у більшості випадків до 

зростання виробничо обумовленої захворюваності та появи окремих випадків 

професійних захворювань, що виникають після тривалої експозиції; 

3 ступінь (3.3) - умови праці, що характеризуються такими рівнями 

шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу, які, крім 

зростання хронічної захворюваності (виробничо обумовленої та захворюваності 

з тимчасовою втратою працездатності), призводять до розвитку професійних 

захворювань; 

4 ступінь (3.4) - умови праці, що характеризуються такими рівнями 

шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу, які здатні 

призводити до значного зростання хронічної патології та рівнів захворюваності з 

тимчасовою втратою працездатності, а також до розвитку тяжких форм 

професійних захворювань; 

4 клас (небезпечні умови праці) - умови, що характеризуються такими 

рівнями шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу, 

вплив яких протягом робочої зміни (або її частини) створює загрозу для життя, 

високий ризик виникнення гострих професійних уражень, у тому числі й важких 

форм. 
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Для обстеження шахтарів, хворих на ХПКР, були залучені фахівці клініки 

професійних захворювань ДУ «ІМП імені Ю.І. Кундієва НАМН»: невропатолог, 

лікар-профпатолог, терапевт, рентгенолог, ЛОР-лікар. Пацієнти, включені в 

дослідження, проходили обстеження та лікування згідно сучасних рекомендацій 

та протоколів ведення пацієнтів з хронічною радикулопатією. Усіх пацієнтів 

проінформовано щодо методів обстеження, про що підписано відповідну згоду.  

Обстеження шахтарів включало: збір скарг, тестування з використанням 

візуально-аналогової та числової шкал болю, повний аналіз неврологічного 

статусу, електронейроміографії довгих нервів нижніх кінцівок, аналіз даних 

щодо обстеження поперекового відділу хребта із застосуванням магнітно-

резонансної або комп’ютерної томографій. Усім хворим виконаний клінічний та 

біохімічний аналізи крові, загальний аналіз сечі, ЕКГ.  

Зважаючи на те, що біль – суб’єктивний показник, для його кількісної 

оцінки було застосовано візуально-аналогову (Visual  Analogue  Scale (VAS) 

(Huskisson  E.C.)), та числову шкалу болю  (Numeric Pain Scale (NPS) (McCaffery 

М., Beebe A.)) [103, 108]. Інтерпретація результатів відбувалась за  візуально-

аналоговою шкалою оцінки болю, що являє собою неградуйовану 10-

сантиметрову лінію. Вона може бути стандартною або ж модифікованою. 

Відповідні помітки зображені зі зворотнього боку, тобто пацієнт їх не бачить під 

час проведення тесту. Інтерпретація результатів (значення та їх розшифровка) 

така: 

0 балів - це відсутність болю, людина зовсім його не відчуває. 

1 бал - дискомфортні відчуття носять вкрай слабку вираженість, особа 

практично про них не думає. Наявність слабкого болю не впливає на якість 

життя. 

2 бали - неприємні відчуття виражені слабо. Але при цьому біль періодично 

носить нападоподібний характер і іноді може посилюватися,  пацієнт, 

відчуваючи дискомфорт, найчастіше дратується. 
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3 бали - біль турбує регулярно, пацієнт постійно на нього відволікається, але 

при цьому особа легко до неї звикає і при її наявності здійснювати будь-який 

вид діяльності. 

4 бали - біль помірного характеру, часто пацієнт може деякий час його не 

помічати. Однак,  в певні моменти біль стає настільки інтенсивним, що 

відволіктися від нього досить складно. 

5 балів - біль носить помірно сильний характер. Ігнорувати його можна 

максимум протягом декількох хвилин. Дискомфортні відчуття турбують 

постійно. Проте якщо особа докладе зусилля, то може виконувати певну 

роботу. 

6 балів - біль, як і раніше, носить помірно сильний характер, заважає 

виконувати звичайну повсякденну діяльність.  

7 балів - біль важкого ступеню, буквально підпорядковує собі всі інші 

відчуття, значно заважає спілкуванню з іншими людьми і виконанню 

повсякденної діяльності. Біль погіршує якість сну. 

8 балів -  біль інтенсивного характеру. Фізична активність пацієнта вкрай 

обмежена. Для того щоб підтримувати спілкування, необхідно докладати 

значних зусиль. 

9 балів - біль носить нещадний характер. Пацієнт не в змозі розмовляти. Іноді 

він видає неконтрольовані стогони. 

10 балів - біль нестерпний. Пацієнт прикутий до ліжка, нерідко марить. Біль 

такого характеру практично несумісний з життям. 

Клінічне дослідження розпочиналось з огляду м'язів спочатку в положенні, 

що не вимагає їх значної напруги. При цьому оцінюються: контури довгих м'язів 

спини (m.Erector spinae, mm.Interspinales, mm.Transversospinals ), наявність гіпо- 

або гіпертрофії, іх гіпо- або атонія рубців, контрактур. Оцінюються м'язи за тими 

ж параметрами, але вже в умовах руху у нижньо-грудному та поперековому 

відділах. 
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За допомогою пальпації визначали м'язовий тонус. За результатами 

дослідження виділяють три ступені ушкодження м'язового тонусу: I ст. - м'яз 

м'який, палець легко занурюється в його товщу; II ст. - м'яз помірної щільності, 

для занурення в нього пальця потрібно помірне зусилля; III ст. - м'яз 

«кам'янистий», його важко деформувати [98, 103]. Пальпація м'язів допомагала 

визначити: 1) тургор, трофіку (наявність атрофії) та напругу м'язів; 2) виявити 

гіпералгічні та тригерні зони; 3) виявити локальні м'язові ущільнення й різної 

консистенції вузли (м'які, пружні, щільні, фіброзні), їх величину, форму 

(округла, овальна, веретеноподібна), реакцію на розминання (зникають або ні), 

спаяність зі шкірою, болючість. 

Об’єм рухів у поперековому та нижньо-грудному відділі хребта шахтарів 

визначався шляхом активного згинання, розгинання та бокових нахилів тулуба 

(таблиця 2.2). 

Таблиця 2.2. 

Критерії визначення об’єму рухів у поперековому та нижньо-грудному 

відділі хребта 

 

Норма 

Ступінь обмеження рухів у 

поперековому та нижньо-

грудному відділах хребта 

Легкий  Помірний  Виражений  

Тип рухів в поперековому та нижньо-

грудному відділі хребта 

    згинання 60°-90° 50°-80° 15°-50° До 10° 

розгинання 45°-50° 25°-45° 15°-25° До 10° 

бокові нахили 20°-30° 15°-20° 10°-15° До 10° 

Зниження шкірної больової чутливості  супроводжувалась ознаками 

гіперпатії. У пацієнтів з ХПКР визначались порушення чутливості в ділянці 

відповідних дерматомів.  
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Досліджувались симптоми натяжіння корінців, в основі більшості яких 

лежить рефлекторна міофіксація ураженого рухового сегменту хребта внаслідок 

подразнення рецепторів його деформованих тканин. Топічна діагностика 

корінцевих (радикулярних) визначається наступним чином: 

Корінець L2-L3 - клінічно проявляється болями та чутливими розладами по 

передньо-медіальній поверхні стегна. Позитивні симптоми Мацькевича, 

Вассермана. Знижується колінний рефлекс. Слабкість 4-х голового м’язу стегна. 

Круралгії (біль в ділянці коліна). 

Корінець L4 - біль іррадіює по передньо-внутрішній поверхні стегна до коліна. 

Чутливі розлади в цій ділянці переважають над руховими. Слабкість 

чотирьохголового м’язу стегна, його гіпотрофія. Колінний рефлекс інколи 

знижується хоча може, навпаки, підвищуватись. 

Корінець L5 – біль іррадіює по зовнішньому краю, по передньозовнішній 

поверхні гомілки до внутрішнього краю ступні і І пальця. Визначаються чутливі 

розлади (гіпалгезії, аналгезії) в зазначених зонах. Парез розгиначів І пальця 

ступні та розгиначів ступні. 

Корінець S1 – біль іррадіює по зовнішньо-задній поверхні стегна,  зовнішньому 

краю гомілки до зовнішнього краю і ІV-V пальців ступні, супроводжується 

чутливими розладами. Парез згиначів пальців ступні. Відсутній або знижений 

ахіловий рефлекс. Гіпотонія і гіпотрофія литкового м’язу гомілки. Хворий не 

може стояти на носках.  

Для об’єктивізації корінцевих порушень досліджували симтоми «натягу»: 

симптом Ласега. Виділяли три ступені його вираженості. 

I ступінь (легкий) - біль по ходу дерматома (корінця) з'являється при піднятті 

ноги до кута 75°. Біль інтенсивний, є помірне захисне скорочення м'язів спини, 

черевної стінки, тазу; II ступінь (помірний) - біль з'являється при піднятті ноги 

до кута 60°, виникає різке захисне скорочення окремих м'язів, помірна 

вегетативна реакція; III ступінь (виражений) - кут підняття ноги складає до 45°, 

виникає генералізоване захисне скорочення м'язів, різка вегетативна реакція. 
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Також визначались різні модифікації симптому Ласега, яку можна буде 

використати в експертних випадках: 1) виникнення болю при опусканні ноги з 

краю кушетки в положенні хворого лежачи на животі; 2) дослідження симптому 

Ласега в положенні хворого стоячи; 3) прийом Венгерова - скорочення черевних 

м'язів при дослідженні симптому Ласега (необхідно заздалегідь відволікти увагу 

хворого).  

«Симптом тазу» Вербова - скорочення сідничних м'язів при дослідженні 

симптому Ласега.  

Прийом Розе – при відверненні уваги хворого досліджується больова 

чутливість по задній поверхні ноги (від стопи до сідниці) в положенні на спині 

(нога поступово піднімається вгору). 

Симптом «посадки» - згинання хворої ноги або обох ніг при спробі 

хворого сісти в ліжку з випрямленими ногами. 

Симптом Бехтєрєва (перехресний симптом Ласега) - виникнення болю в 

«хворій» нозі при дослідженні симптому Ласега на здоровій стороні. 

Симптом Вассермана - виникнення болю по передній поверхні стегна при 

підйомі вверх випрямленої ноги у хворого, що лежить на животі. 

Симптом Мацкевича - поява болю по передній поверхні стегна при 

згинанні гомілки у хворого, що лежить на животі. 

Симптом «кашльового поштовху» (Дежеріна) - поява болю в попереку при 

кашлі, чханні, натужені. 

Зважаючи на те, що всі симптоми є модифікаями основного прийому Ласега, в 

результатах описаний тільки симптом Ласега. 

 

Рентгенографічний метод обстеження поперекового відділу хребта. 

Дослідження виконувалось на рентгенографічній системі Proteus XR/a (General 

Electric) із потужністю генератора від 32 до 80 кВт. Рентгенографія 

застосовувалась для діагностики кісткової патології та дегенеративно-

дистрофічних змін хребта і виконувалась у двох проекціях – прямій та боковій. 

Методика застосована у 60 пацієнтів (Рис. 2.3). 
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Рис. 2.3 Рентгенографія поперекового відділу хребта у двох проекціях. 

 

Рентгенологічними симптомами дегенеративно-дистрофічних змін хребта у 

хворих із ХПКР, визначались: 

1. Спондилолістез - зміщення хребця по відношенню до сусіднього хребця. 

Виділяють антеролістез (зісковзування наперед), латеролістез (бічне 

зміщення тіл хребців), ретролістез (заднє зісковзування хребця). Розділяли 

5 ступенів спондилолістеза: I - зміщення тіла хребця не більше 25% 

передньозаднього розміру нижньої частини тіла зміщеного хребця, II - 25-

50%, III - 50-75%, IV - 75-100%, V - перекидання тіла над хребцем, що 

знаходиться нижче. 

2. Нестабільність хребта - патологічна рухливість хребта, викликана 

ушкодженням його основних структурних елементів (диску, зв'язок, 

фасеток суглобів). Нестабільність хребта, що характеризується зміщенням 

(зісковзуванням) тіла хребця більш ніж на 3 мм або коли обсяг 

сегментарної рухливості хребців перевищує 15% діагностували за 

допомогою рентгенографії хребта з функціональними пробами. 

3. Спондилоартроз - артроз міжхребцевих (фасеточних) суглобів, що може 

супроводжуватися функціональною блокадою суглобів, підвивихом в 

суглобах та утиском суглобової капсули, запаленням суглобових тканин.  
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4. Стеноз хребетного каналу - звуження хребетного каналу.  

Магнітно-резонансна томографія поперекового відділу хребта виконувалось 

на апаратах i-Open 0,36T WDM з магнітним полем 1,0 Тл з використанням 

стандартної комбінації імпульсних послідовностей без внутрішньовенного 

посилення з рівня Th12 в сагітальній та аксіальній площинах у режимах 

сканування Т1 та Т2 зважених зображень. При МРТ у пацієнтів оцінювались 

наявність або відсутність дегенеративних змін в міжхребцевих дисках 

(спондильоз, спондилоартроз, спондилолістез, нестабільність хребта). Окрім 

цього, дана методика дала змогу виявити гіпертрофію фасеточних суглобів, 

стеноз хребетного каналу, протрузії, грижи дисків (Рис. 2.4). 

        

Рис. 2.4. МРТ поперекового відділу хребта пацієнта із грижею міжхребцевого 

диску. 

Комп'ютерна томографія  поперекового відділу хребта виконувалась на апараті 

Siemens Somaton Emotion 16 з ефективною еквівалентною дозою 6 мЗв. За 

допомогою комп'ютерної томографії діагностували наявність патологічних змін 

кісткової та сполучної тканин: спондилоартроз, спондилолістез, нестабільність 
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хребта, протрузії, грижі дисків, стеноз хребцевого каналу; остеофітів й 

гіпертрофії фасеточних суглобів (Рис. 2.5).  

 

Рис. 2.5. КТ поперекового відділу хребта пацієнта зі спондилоартрозом L3-L4, 

L4-L5. 

Основні показаннями для проведення МРТ та КТ поперекового відділу 

хребта у пацієнтів були: виражений больовий синдром, наявність неврологічного 

дефіциту, високоенергетичні переломи в анамнезі, інфекційні захворювання 

нервової системи. 

Найбільш інформативним показником міцності кісткової тканини й ризику 

переломів є мінеральна щільність (МЩКТ). Еталоном визначення МЩКТ 

вважається двохфотонна рентгенівська абсорбціометрія - денситометрія [112]. 

Методика застосована у 60 пацієнтів (100%) (Рис. 2.6).  
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Рис. 2.6. Графічне зображення поперекового відділу хребта при проведенні 

денситометрії. 

Усім пацієнтам проводилось обстеження методом двохенергетичної 

рентгенівської абсорбціометрії (DXA) на апараті Ge Lunar (Lunar Prodigy) 

Hologic Discovery та апараті Prodigy (General Electric) з дозою опромінення <0,6 

мр/год (6 мкЗв/год), який дозволяє отримати зображення високої якості. 

Виконуючи чітку реконструкцію замикальних пластинок на зображеннях хребта, 

апарат визначає міжхребцеві проміжки. При проведенні денситометрії 

основними вимірюваними показниками є Т-бал і Z-бал. Т-бал – це порівняння 

щільності  кісткової тканини з еталонною. За даними літератури нормальним є 

показник від +2 до -0,9. Якщо Т-бал знаходиться в межах від -1 до -2,5, 

констатується низька мінеральна щільність кісткової тканини і в такому випадку 

мова йде про остеопенію. При показнику Т-балу нижче -2,5 діагностується 

остеопороз з великим ризиком отримання переломів. Z-бал — це порівняння 

щільності досліджуваних кісток з середньою величиною показника у певній 

віковій групі.  

Оцінка якості трабекулярної кісткової тканини (TBS – trabecular bone score) 

проводилась за допомогою методики TBS iNsight («Med-Imaps», Pessac, 

Франція), яка надає можливість аналізувати трабекулярну структуру відповідно 

до різних статистичних властивостей пікселей по відношенню до щільності, 
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внаслідок чого вираховується показник, який корелює з 3D параметрами 

проектованої трабекулярної кістки. 

Показник індексу TBS, отриманий при обстежені шахтарів, хворих на 

попереково-крижову радикулопатію, був порівняний з якістю кісткової тканини 

у чоловіків української популяції залежно від віку (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3. 

Нормативні показники індексу TBS у чоловіків української популяції. 

 

Показник 

                                           Вік, роки 

30-39  40-49  50-59 60-69 70-79 80-89 

TBS L1-L4 1,263±0,12 1,273±0,12 1,217±0,16 1,152±0,18 1,161±0,17 1,164±0,18 

 

За допомогою української моделі FRAX у хворих розраховували ризик 

можливого 10-річного перелому кісток різних локалізацій (променева, плечова, 

стегнова кістки та тіла хребців). Алгоритм FRAX розроблений на підставі 

використання віку, індексу маси тіла й різних клінічних факторів ризику 

переломів із врахуванням показника МЩКТ шийки стегнової кістки передбачє 

кількісну оцінку сумарного ризику на основі математичного аналізу факторів 

розвитку остеопорозу. Показник FRAX total був автоматично розрахований 

програмою апарату, на якому виконували денситометрію (Ge Lunar, Prodigy), 

Prodigy (General Electric). 

Для об’єктивізації діагнозу ХПКР використовувалась 

електронейроміографія довгих нервів нижніх кінцівок – метод, який 

дозволяє оцінити активність нервово-м’язового апарату. Обстеження методом 

стимуляційної електронейроміографії на комп’ютерному 

електронейроміографі M-TESTneuro (DX-системи) із діапазоном реєстрації 

вхідного сигналу викликаних потенціалів (ВП) від 1 до 4000 мкВ та вхідним 

імпедансом не менше 100 мОм було проведено у 60 пацієнтів із ХПКР. При 
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цьому використовувалися поверхневі чашкові стандартні електроди зі 

змінною віддаленістю та голкові багаторазові електроди (комплектуючі фірми 

«Нейро-Софт», Росія, комп’ютерна програма «Нейро-Софт»). Стандартне 

дослідження периферичної нервової системи здійснювалося за методикою 

С.Г. Николаєва. 

При проведенні ЕНМГ основними вимірюваними показниками були:  

1. М-відповідь - сумарний синхронний розряд рухових одиниць м'язу 

при його електричному стимулюванні. У нормі при реєстрації за 

допомогою поверхневого біполярного електроду М-відповідь має дві 

фази (негативну і позитивну), тривалість від 15 до 25 мс, 

максимальну амплітуду до 7-15 мВ;  

2. Швидкість проведення імпульсу (ШПІ) по периферичному нерву. 

Стимуляція нерва в двох точках дозволяє визначити час 

проходження імпульсу між ними. Величина ШПІ в нормі для 

рухових волокон периферичних нервів кінцівок коливається від 40 

до 50 м / с, для чутливих волокон - від 50 до 60 м/с (за Б.М. Гехт, М.І. 

Самойлов – С. Г. Николаев / Практикум по клинической 

электромиографии/ Иваново, 2003);  

3. Термінальна латентність - часова затримка від моменту стимуляції 

до виникнення М-відповіді при стимуляції нерва в дистальній точці, 

в нормі  показник становить 4-5,8 мс; 

4. Резидуальна латентність – різниця між часом термінальної 

латентності та часом, який імпульс проходить відстань від точки 

стимуляції до м’яза , в нормі показник становить 1-2 мс. 

Рівень вітаміну D визначався елктрохемілюмінісцентним методом в 

сироватці крові обстежуваних на апараті Elecsys 2010 і порівнювався з нормою 

згідно методичних рекомендацій Європейського органу з безпеки харчових 

продуктів, який у 2012 році переглянув гранично припустимий рівень 

споживання та концентрації вітаміну D (ULs) для всіх груп населення, і визначив 
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його на рівні : <20 нг/мл – дефіцит, 20-30 нг/мл – недостатність вітаміну D, 30-50 

нг/мл – оптимальний рівень, 50-100 нг/мл – високий рівень вітаміну D. 

 Біологічні середовища (сироватка крові та сеча) пацієнтів, які знаходились 

на обстежені та лікуванні відбирали згідно з загальноприйнятими методами 

відбору проб . Вміст хімічних елементів (Ca, Mg, B, Al, P) у пробах визначали за 

допомогою методу атомно-емісійної спектроскопії з індуктивно зв’язаною 

плазмою (АЕС-ІЗП) на приладі “Орtima 2100 DV” фірми Perkin-Elmer (США). 

Для визначення елементного складу сироватки крові брали 0,5 мл проби до якої 

додавали 4,5 мл 10 % розчину HNO3 (Мerck)  та піддавали центрифугуванню 

продовж 20 хв при 5 000 об/хв. Надосадовий розчин переносили у мірний посуд 

та доводили об ему 10 мл. Для визначення вище зазначеного  складу елементів  у 

сечі брали 5 мл останньої та додавали  5 мл 4% розчину HNO3 (Мerck).  

Контрольну групу при обстеженні на МЕ та МаЕ склад біологічних середовищ 

склали 22 пацієнти без патології опорно-рухового апарату (ОРА) і розподілені за 

стажем на групи: І група (10-15 років)  та ІІ група (16-32 роки). 

Отримані результати оброблялись методами параметричної статистики  з 

використанням стандартих програм «Microsoft Office Excel» та програми 

«Statistica». Всі показники були статистично обраховані шляхом однофакторного 

дисперсійного аналізу за F-тестом або критерієм Фішера (F-критерієм, φ*-

критерієм), який проводиться через порівняння значення статистики з 

критичним значенням відповідного розподілу Фішера при заданому рівні 

значимості. Для більшої зручності перевірки гіпотез тест перевірявся за 

допомогою p-значення (pF)- ймовірністю того, що випадкова величина з даними 

розподілом Фішера перевищить дане значення статистики. Якщо для 

двостороннього тесту -2p(F)) менше рівня значущості α, то нульова гіпотеза 

відкидається, в іншому випадку приймається. 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/P-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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РОЗДІЛ 3 

АНАЛІЗ ВИРОБНИЧИХ ФАКТОРІВ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ХПКР 

ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТІОЛОГІЇ У ШАХТАРІВ ОСНОВНИХ ПІДЗЕМНИХ 

ПРОФЕСІЙ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 

 

При аналізі основних показників важкості праці у вказаних професіях, 

зокрема фізичного навантаження, вираженого в одиницях механічної роботи за 

зміну при загальному навантаженні (за участю м'язів рук, корпусу, ніг), 

встановлено, що ці параметри перевищували нормативні значення у всіх 

досліджуваних групах і складали в середньому від 317,48 Вт до 649,18 Вт, але 

найбільших рівнів показники сягали у групі забійників (p<0,05) (таблиця 3.1). 

Показник маси вантажу, що піднімається та переміщується вручну, теж 

перевищував нормативні у всіх професіях, сячаючи в середньому 36,5 кг при 

підійманні та переміщенні вантажів з чергуванням з іншою роботою (до 2 разів 

за годину), але найбільш високим він був у забійників (38,5 кг). Найбільш 

тривалим перебування у вимушеній робочій позі протягом зміни було у групі 

забійників – 57,25%, проте і в групі ГРОВ та прохідників цей показник 

перевищував нормативні значення і складав 50,66% та 42,27% відповідно 

(р>0,05). Схожа тенденція виявилась також при оцінці вимушених нахилів 

корпусу за зміну, кількість яких перевищувала допустимі значення у всіх 

досліджуваних професіях, але максимальним значенням показник 

характеризувався у забійників – 287 (p<0,05).  

Таким чином за показниками фізичного навантаження найбільш 

небезпечними умовами праці характеризувалася професія забійника  
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Таблиця 3.1. 

Показники фізичного навантаження у шахтарів основних професій. 

Показники важкості трудового 

процесу 

Фактичні Контрольна 

група ГРОВ Забійник Прохідник 

Фізичне навантаження, виражене в одиницях механічної роботи за зміну при 

загальному навантаженні (за участю м'язів рук, корпусу, ніг): Вт: 

- при  переміщенні вантажу на 

відстань від 1 м до 5 м 
317,48 649,18 416,67 90 

Маса вантажу, що піднімається та переміщується вручну, кг 

Підіймання та переміщення 

(разове) вантажів при 

чергуванні з іншою роботою (до 

2 разів за годину) 

35 38,5 36 до 30 

Тривалість вимушених робочих поз (тривалість перебування протягом робочої 

зміни), % 

Вимушена робоча поза, (%)  50,66 57,25 42,27 до 25  

Нахили  корпусу  (вимушені, 

більше 30°), кількість за зміну 
170,13 287 218,79 51-100 

Переміщення у просторі (переходи, обумовлені технологічним процесом, 

протягом зміни), км 

По горизонталі 1,5 2,3 4,0 до 8 

По вертикалі 0,6 0,8 1,4 до 4 
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Аналіз виявив значне перевищення нормативних значень за усіма 

показниками важкості праці - швидкий темп роботи і повторювані моделі руху, 

недостатній час для відновлення, фізичне перевантаження внаслідок важкого 

ручного навантаження, що обумовлює віднесення досліджуваних професій за 

комплексом показників важкості, шкідливості та небезпечності гігієнічної 

класифікації праці до класу 3.2- 3.3. 

Під час виконання вуглевидобувних робіт в екстремальних умовах 

глибоких шахт організм працюючих зазнає значних фізичних та нервово-

емоціональних навантажень. Фізичне навантаження в основному залежить від 

об’єму та темпу виконання ручних операцій, зусиль та маси вантажу, що 

переміщується по забою, та робочої пози. Напруженість праці обумовлена 

переважно тривалістю активних дій, щільністю сигналів на одиницю часу, 

тривалістю зосередженості спостереження, небезпекою травматизації (падіння 

покрівлі, раптового викиду газу, тощо), відповідальністю за безпеку інших 

працівників. До погіршення нервово-емоційного стану шахтарів призводять 

ергометричні недоліки, організаційні помилки, відсутність регламентованого 

режиму відпочинку та праці. Було встановлено, що у всіх досліджуваних 

професіях ступінь ризику для власного життя, відповідальності за безпеку інших 

осіб оцінювався як можливий (таблиця 3.2). А при нормативному 2-х зміннному 

режимі праці без нічних змін шахтарі основних професій працювали у 4-х 

змінному режимі з нічною зміною, при цьому тривалість зосередженого 

спостереження  перевищувала допустимі значення у всіх групах і складала 57% 

часу зміни у ГРОВ, 60% та 55% - у групах забійників та прохідників відповідно. 
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Таблиця 3.2. 

Показники напруженості трудового процесу шахтарів основних професій. 

Показники 

напруженості праці 

                     Фактичні дані Нормативне 

значення ГРОВ Забійник Прохідник 

Ступінь ризику для 

власного життя 
можливий можливий можливий виключений 

Ступінь 

відповідальності за 

безпеку інших осіб 

можливий можливий можливий виключений 

Режим праці. 

Змінність роботи. 

4-х змінна з 

нічною 

зміною 

4-х змінна з 

нічною 

зміною 

4-х змінна 

з нічною 

зміною 

2-х змінна 

робота (без 

нічної 

зміни) 

Тривалість 

зосередженого 

спостереження  

(у % від часу зміни) 

57 60 55 25-50 

Щільність сигналів та 

повідомлень в 

середньому за  

1 годину роботи 

55-65 35-45 50-55 75-175 
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Серед інших несприятливих чинників виробничого середовища при 

вуглевидобутку слід відзначити також мікрокліматичні умови,  серед яких 

найважливішою є температура повітря, що надходить для провітрювання 

шахтного простору, рівень якої обумовлений температурою гірничих порід, 

технікою, яка використовується, процесами окислення вугілля та лісоматеріалів, 

засобів пилопогашення та ін. 

Аналізуючи мікрокліматичні умови робочої зони шахтарів основних 

професій було встановлено, що у всіх досліджуваних групах температурний 

показник перевищував нормативні значення і становив у групі ГРОВ та 

прохідників 24,64 С° та 25,56 С° відповідно, але найбільш небезпечним був у 

групі забійників - 29,93 С° (таблиця 3.3). Показник відносної вологості повітря 

теж перевищував допустимі величини у всіх досліджуваних професіях, 

досягаючи найвищих значень у групі ГРОВ – 83,63%. Швидкість руху повітря не 

перевищувала нормативні значення у робітників жодної з професій. 

Таблиця 3.3. 

Показники мікроклімату на робочих місцях шахтарів 

Професія 

Температура 

повітря, С˚ 

Відносна вологість 

повітря, % 

Швидкість руху 

повітря, м/с 

факт. норм. факт. норм. факт. норм. 

ГРОВ 
24,64 19-24 83,63 75 1,42 1,5 

Забійник 
29,23 19-24 81,1 75 1,12 1,5 

Прохідник 
25,56 19-24 82,07 75 1,28 1,5 

  

З огляду на проведений аналіз умов праці шахтарів слід зазначити, що 

організація праці є важливим фактором, який впливає на стан здоров’я 

працюючих та розвиток захворювань опорно-рухового апарату, зокрема 
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хронічної радикулопатії. Робочі місця, пов'язані з підйомом, опусканням, 

штовханням, частими вигинами, перекручуванням і різкими рухами тіла та 

іншими операціями, роботою в вимушеному (зігнутому) положенні, 

довготривалими статичними навантаженнями, надмірною вібрацією на робочому 

місці,  ймовірно, є факторами ризику розвитку професійної радикулопатії. Тому 

основою профілактики розвитку ХПКР слід надавати первинній профілактиці, а 

саме: удосконаленню технології вуглевидобутку, автоматизації виробничих 

процесів, засобів індивідуального захисту працюючих, оптимізації робочого 

режиму, що включає «захист часом» - скорочення робочого дня, надання 

додаткових відпусток тощо. Подібні заходи здійснюються з метою усунення чи 

обмеження впливу небезпечних чинників виробничого середовища на здоров’я 

шахтарів. 

 

Результати досліджень, представлені в даному розділі, висвітлені в 

наступних публікаціях: 

1. Лашко О.М. Умови праці шахтарів основних професій вугільних шахт 

України. Лашко О.М. Український журнал з проблем медицини праці. - № 

3(56). - 2018. С. 64 - 71  Здобувачем проведено: огляд літератури, 

формування мети і завдань дослідження, аналіз та інтерпретація 

фактичних даних, статистична обробка, формування висновків і 

підготовка до друку. 

 

 

 

 

 

 



74 
 

РОЗДІЛ 4 

РЕЗУЛЬТАТИ КЛІНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ШАХТАРІВ, ХВОРИХ НА 

ХРОНІЧНУ     ПОПЕРЕКОВО-КРИЖОВУ РАДИКУЛОПАТІЮ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТІОЛОГІЇ 

 Збір скарг є першочерговим етапом обстеження хворих на хронічну 

радикулопатію. За даними аналізу скарг шахтарів, що хворіють на ХПКР, 

найбільш розповсюдженими були: біль в поперековому відділі хребта, іррадіація 

болю в одну із нижніх кінцівок, оніміння в одній із нижніх кінцівок, які 

зустрічалися у 100% обстежених; оніміння пальців однієї із нижніх кінцівок 

(41%), оніміння в обох ногах (32%), оніміння пальців обох нижніх кінцівок 

(28,6%), іррадіація болю в обидві нижні кінцівки (16,6%),  «судоми» в литкових 

м’язах (13%) (рисунок 4.1). 

 

Рис. 4.1. Розповсюдженість основних скарг серед шахтарів, хворих на ХПКР. 

Слід зазначити, що основним клінічним симптомом у хворих цієї когорти 

пацієнтів є біль різної інтенсивності. Застосування двох шкал для оцінки болю – 

візуально аналогової (Visual  Analogue  Scale (VAS) (Huskisson  E.C.)) та числової 

(Numeric Pain Scale (NPS) (McCaffery М., Beebe A.)) дало можливість 
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об’єктивізувати цей симптом у групах шахтарів за різними професіями (рисунок 

4.2, рисунок 4.3). 

 

Рис. 4.2. Показник інтенсивності болю у пацієнтів з ХПКР за візуально-

аналоговою шкалою у професійних групах. 

 

Рис. 4.3. Показник інтенсивності болю у пацієнтів з ХПКР за числовою шкалою 

у професійних групах.  

Результати анкетування свідчать, що середнє значення показника 

інтенсивності болю у групі обстежених складало 6,24 та 6,67 за обома шкалами, 

при цьому найвища інтенсивність спостерігалась  у групі забійників, де показник 

досягав відповідно 7,4 та 7,93 бали (p<0,05). Зазначене свідчить про часті 

загострення патологічного процесу,  нетривалі та  рідкі ремісії захворювання, 

погіршення якості життя, що в свою чергу призводить до тривалої втрати 
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працездатності та інвалідизації пацієнтів. При аналізі інтенсивності болю у 

пацієнтів із ХПКР за професіями встановлено, що у ГРОВ та прохідників цей 

показник складав 5,45 і 5,73 та 5,87 і 6,37 бали відповідно.  

Аналіз показників кількісної оцінки болю показав, що за візуально 

аналоговою шкалою болю найчисельнішу групу (87%) складали хворі, які 

відмічали біль інтенсивністю від 1 до 7 балів (таблиця 4.1).  

Таблиця 4.1. 

Показники інтенсивності болю у пацієнтів з ХПКР за візуально аналоговою та 

числовою шкалами. 

Професія 

 

Частка пацієнтів, що мали біль, 

за візуально аналоговою 

шкалою болю Visual Analogue 

Scale (VAS) (Huskisson E.C.), 

бали 

Частка пацієнтів, що мали біль, 

за числовою шкалою болю 

Numeric Pain Scale (NPS) 

(McCaffery М., Beebe A.), бали 

1-5 6-7 8-10 1-5 6-7 8-10 

Забійник, (n-14) - 8 (57%) 6 (43%) - 5 (36%) 9 (64%) 

ГРОВ, (n-28) 16 (57%) 10 (36%) 2 (7%) 10 (36%) 17 (60%) 1(4%) 

Прохідник, (n-18) 9 (50%) 9 (50%) - 5 (28%) 13 (72%) - 

Всього, (n-60) 25 (42%) 27 (45%) 8 (13%) 15 (25%) 35 (58%) 10 (17%) 

 

Такий показник означав, що біль турбує пацієнта регулярно, він постійно на 

нього відволікається, при цьому легко до нього звикає і при його наявності  

може здійснювати будь-який вид діяльності, зазвичай біль знімається прийомом 

таблетованих форм нестероїдних протизапальних препаратів. Аналіз показників 

за числовою шкалою болю виявив, що найчисельніша група хворих із ХПКР 

(58%) відмічала біль на рівні 6-7 балів (p<0,05). Це означає помірно сильний 

прояв цього симптому, що заважає виконувати в повному обсязі повсякденну 

діяльність, зосередитися на чомусь стає вкрай важко, у пацієнта з’являються 
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проблеми зі сном та відпочинком, а отже, погіршується якість життя. Найменш 

чисельну групу (13% та 17% за обома шкалами) складали хворі, які скаржились 

на біль в межах 8-10 балів. Варто зазначити, що у цю групу переважно увійшли 

шахтарі професії забійник, де цей показник сягав від 43% до 64% відповідно за 

обома шкалами (p<0,05). Така інтенсивність болю свідчить про його нестерпний 

характер, при цьому хворий не в змозі виконувати повсякденну роботу без 

ін’єкційних знеболювальних, в окремих випадках потребує наркотичних 

анальгетиків. Слід зазначити, що у хворих на професійну ХПКР у групі 

забійників жоден з обстежених не відмічав біль інтенсивністю від 1 до 5 балів, 

тоді як у групах ГРОВ та прохідників від 30% до 70% обстежених відмічали біль 

низького (1-5 балів) та середнього ступеню (6-7 балів) інтенсивності. 

Дослідженням встановлено, що інтенсивність больового синдрому у хворих 

на ХПКР шахтарів різних професійних груп не корелювала зі стажем роботи у 

шкідливих умовах праці (таблиця 4.2).  

Таблиця 4.2. 

Розподіл хворих із ХПКР у професійних та стажевих групах за ступенем 

інтенсивності болю 

Стаж роботи 

обстежених, 

(років) 

Частка пацієнтів з різним ступенем інтенсивності болю,                           

n, (%) 

1-5 балів 6-7 балів 8-10 балів 

 Частка пацієнтів з болем за візуально аналоговою шкалою болю 

Visual Analogue Scale (VAS) (Huskisson E.C.) 

10-15  12 (20%) 13 (21,6%) 4 (6,6%) 

16-32 13 (21,6%) 14 (23,3%) 4 (6,6%) 

 Частка пацієнтів з ,олем за числовою шкалою болю Numeric Pain 

Scale (NPS) (McCaffery М., Beebe A.) 

10-15 8 (13,3%) 17 (28,3%) 5 (8,3%) 

16-32 7 (11,6%) 18 (30%) 5 (8,3) 
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Відсутність такої закономірності можна пояснити появою невропатичного 

компоненту болю, який на відміну від звичайного виникає не внаслідок реакції 

на механічне пошкодження, а в результаті патологічного збудження нейронів у 

периферичній та центральній нервовій системі, що відповідають за реакцію 

антиноцицептивної системи на фізичне пошкодження, і розвивається при 

хронічних захворюваннях, в тому числі і при ХПКР. 

У розвитку больового синдрому у хворих із хронічною радикулопатією 

основну роль відіграє рівень механічного навантаження на осьовий склелет, яке 

чинить травмуючу дію, призводить до мікротравматизації усіх елементів 

хребцево-рухового сегменту і до місцевого запалення. Провідну роль при цьому 

відіграє продукція прозапальних цитокінів (інтерлейкінів, простагландинів, 

фактору некрозу пухлин та ін.), які запускають імунну реакцію між 

міжхребцевим диском та периневральною тканиною, що і призводить до 

запальних змін корінця, який виходить із відповідного сегменту хребта у 

спинно-мозковому ганглії. Різницю між показниками інтенсивності болю у 

професійних групах, очевидно, можна пояснити тим, що умови праці забійників 

є найнебезпечнішими за показниками вимушених нахилів та перебування у 

вимушеній робочій позі і характеризуються впливом найбільших рівнів 

фізичного навантаження порівняно з прохідниками  та ГРОВ. У зазначеній 

професії травмуюча дія фізичного виробничого фактора виробництва на хребет 

найбільш інтенсивна, що призводить до появи неврологічних ускладнень, які 

проявляються болем.  

Слід відзначити, що за даними аналізу 100% обстежених шахтарів із ХПКР 

скаржились на іррадіацію болю в одну нижню кінцівку та оніміння в одній із 

нижніх кінцівок, що вказує на порушення інервації в зонах відповідних 

дерматомів по типу гіпестезії.  

Окрім болю в нижній частині спини, іррадіацією болю та оніміння в одній 

із нижніх кінцівок найбільш розповсюдженими скаргами у обстежених шахтарів 

із ХПКР були: оніміння пальців однієї із нижніх кінцівок (41%), оніміння в обох 
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ногах та оніміння пальців обох нижніх кінцівок (32% та 29% відповідно). Значно 

рідше спостерігалось іррадіація болю в обидві ноги (17%) та «судоми» в 

литкових м’язах (13%) (таблиця 4.3).  

Таблиця 4.3. 

Розповсюдженість скарг у шахтарів основних професій, хворих на ХПКР 

 

Так, оніміння пальців однієї із нижніх кінцівок зустрічалось у працівників 

від 36% до 44% в залежності від професії. Оніміння в обох ногах та оніміння 

пальців обох нижніх кінцівок також діагностувалось приблизно з однаковою 

частотою у всіх професійних групах (від 28% до 33%).  Близько 20% пацієнтів з 

ХПКР у професії прохідник та забійник скаржились на іррадіацію болю в обидві 

нижні кінцівки, цей симптом діагностувався у 2 рази рідше у групі ГРОВ (11%). 

З найменшою частотою серед усіх основних скарг виявлялись «судоми» у 

нижніх кінцівках (13%) з однаковим розподілом по професійних групах.  

                                                                   Скарги  

Професія  Біль в 

попереко-  

вому 

відділі 

хребта, 

% 

Іррадіація 

болю в 

одну із 

нижніх 

кінцівок,  

% 

Іррадіація 

болю в 

обидві 

нижні 

кінцівки, 

% 

Оніміння 

в одній із 

нижніх 

кінцівок,  

% 

Оніміння 

в обох 

ногах, % 

Оніміння 

пальців 

однієї із 

нижніх 

кінцівок, 

%  

Оніміння 

пальців 

обох 

нижніх 

кінцівок, 

% 

Забійник,  

(n-14) 

100 100 21 100 28 42,8 28 

ГРОВ,  

(n-28) 

100 100 10,7 100 35 35,7 25 

Прохідник,   

(n-18) 

100 100 22 100 33 44 33 

Всього,  

(n-60) 

100 100 16,6 100 32 40,9 28,6 
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За даними дослідження чіткої залежності частоти клінічних симптомів у 

обстежених шахтарів від стажу роботи у підземних умовах не спостерігалось 

(таблиця 4.4), розподіл хворих із основними скаргами при ХПКР був приблизно 

рівним між групою зі стажем роботи у шкідливих умовах від 10 до 15 років і 

групою зі стажем роботи від 16 до 32 років. 

Таблиця 4.4. 

Розподіл основних скарг у хворих із ХПКР в залежності від стажу роботи у 

підземних умовах. 

                  

                               Скарги 

                  Частка хворих, n (%) 

Стаж,10-15 років Стаж,16-32 роки 

Іррадіація болю в одну із нижніх кінцівок  28 (100%) 32 (100%) 

Іррадіація болю в обидві нижні кінцівки 5 (18%) 5 (15%) 

Оніміння в одній із нижніх кінцівок 28 (100%) 31 (97%) 

Оніміння в обох ногах 11 (39%) 9 (28%) 

Оніміння пальців однієї із нижніх кінцівок 12 (42%) 12 (37%) 

Оніміння пальців обох нижніх кінцівок 8 (29%) 11 (34%) 

«Судоми» в литкових м’язах 2 (7%) 6 (19%) 

  

Результати даного обстеження свідчать про порушення нормального 

функціонування відповідних корінців, що інервують певну зону, внаслідок 

травмуючої дії на них дегенеративних змін хребта (протрузії та грижі дисків, 

остеохондроз, спондилоартроз, ретролістез тощо), спазмованих довгих м’язів 

хребта і, як наслідок, виникнення місцевого запалення з подальшим 

порушенням проведення імпульсу еферентними волокнами, іритації нервових 

корінців. Розвиток міоклоній («судом») обстежених пов’язаний з 

метаболічними порушеннями у кістково-м'язевій системі. Під час виконання 

важкої фізичної праці в м’язах накопичуються продукти розпаду енергетичних 

субстратів. Так, в результаті надмірного навантаження, перебування у 
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вимушеній робочій позі (фіксованій чи незручній) і перевтоми м’язів 

відбувається зниження енергетичного пулу, головним чином, - АТФ. При 

цьому в тканинах накопичуються метаболіти, в першу чергу – молочна та 

піровиноградна кислоти, в результаті чого порушується процес розслаблення 

м’язових волокон, що на тлі зниженого порога збудливості призводить до 

спонтанних «судом» в ногах. 

Під час клінічного огляду пацієнтів визначався тонус довгих м’язів спини 

та стан фізіологічних викривлень хребта. При цьому у 100% обстежених 

діагностовано напруження поперекових м’язів та згладжений поперековий 

лордоз. В неврологічному статусі близько 85 % обстежених шахтарів мали 

асиметрію ахіллових рефлексів (D<S або S<D), випадіння одного (D-abs або S-

abs) або відсутність обох цих рефлексів (D, S – abs) діагностовано у 7-10% 

обстежених по групі в цілому. Найрідше серед усіх досліджуваних клінічних 

симптомів у хворих на професійну ХПКР зустрічались гіпотонія та гіпотрофія 

м’язів однієї із гомілок (5%) (рисунок 4.4).  

 

Рис. 4.4. Розповсюдженість основних клінічних симптомів у шахтарів, хворих на 

ХПКР 

 Так, асиметрія ахіллового рефлексу була найчастішим дефіцитом в 

неврологічному статусі і виявлялась з однаковою частотою у всіх професійних 
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групах (83,3%). Випадіння одного із ахіллового рефлексу діагностувалось у 7% 

обстежених у групі забійників та ГРОВ та у 16% у групі прохідників. Випадіння 

обох ахіллових рефлексів зустрічалось від 4 до 11%  хворих з ХПКР в різних 

професійних групах.  

Гіпотонія та гіпотрофія м’язів гомілки виявлялись у 4,6% обстежених, при 

цьому у групі прохідників симптом не діагностувався у жодного з пацієнтів 

(таблиця 4.5). Залежності основних клінічних симптомів у шахтарів, що 

хворіють на хронічну радикулопатію професійної етіології, від стажу роботи в 

умовах значного фізичного навантаження не спостерігалось. 

Таблиця 4.5. 

Розповсюдженість основних клінічних симптомів у професійних групах 

шахтарів, хворих на ХПКР 

 

 

 

 

Професія 

Клінічні симптоми 

Асиметрія 

ахіллових 

рефлексів 

D<S або 

S<D, 

% 

Випадіння 

одного із 

ахіллових 

рефлексів, 

D-abs або S-

abs, 

% 

Випадіння 

обох 

ахіллових 

рефлексів, D, 

S - abs, 

% 

Згладжений 

поперековий 

лордоз, 

% 

Напруження 

поперекових 

м’язів, 

% 

 

Гіпотонія та 

гіпотрофія 

м’язів однієї 

з гомілок, 

% 

Забійник 

(n-14) 

85 7 7 100 100 7 

ГРОВ, 

(n-28) 

82 7 4 100 100 7 

Прохідник  

(n-18) 

83 16 11 100 100 0 

Всього 

(n-60) 

83,3 10,3 7,3 100 100 4,6 
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До зниження або випадіння ахіллового рефлексу призводить той факт, що 

відсутня альтернативна іннервація відповідної групи м’язів і цей рефлекс є 

моносинаптичним, належить до міотатичних (власних рефлексів м’язів) та 

інервується  великогомілковим нервом (n. tibialis), гілкою сідничного нерва (n. 

ischiadici) та утворюється із корінців L5, S1, S2 попереково-крижового сегменту 

спинного мозку, який найчастіше страждає при ХПКР у шахтарів внаслідок 

значного навантаження  на осьовий скелет. З цієї ж причини виникає гіпотонія та 

гіпотрофія м’язів гомілки через порушення механізму функціонування 

трофогенів – речовин, що забезпечують трофічну функцію і яку виконують саме 

велико- та малогомілкові нерви. 

Об’єм рухів у поперековому та нижньо-грудному відділі хребта шахтарів 

визначався шляхом активного згинання, розгинання та бокових нахилів тулуба 

(таблиця 4.6). 

Таблиця 4.6. 

Критерії визначення об’єму рухів у поперековому та нижньо-грудному 

відділі хребта 

 

Норма 

Ступінь обмеження рухів у 

поперековому та нижньо-

грудному відділах хребта 

Легкий  Помірний  Виражений  

Тип рухів в поперековому та нижньо-

грудному відділі хребта 

    згинання 60°-90° 50°-80° 15°-50° До 10° 

розгинання 45°-50° 25°-45° 15°-25° До 10° 

бокові нахили 20°-30° 15°-20° 10°-15° До 10° 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2
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За даними клінічного обстеження основна частка обстежених осіб (87%) 

мала помірний ступінь обмеження рухів у поперековому та нижньо-грудному 

відділі хребта. У близько 13% пацієнтів діагностовано виражений ступінь, що  

був виявлений з однаковою частотою у всіх професійних групах шахтарів, що 

хворіють на хронічну радикулопатію професійної етіології (таблиця 4.7).  

Таблиця 4.7. 

Ступінь обмеження рухів у поперековому та нижньо-грудному відділі 

хребта у шахтарів основних професій хворих на ХПКР 

                Професія  

Частка хворих з обмеженням рухів у поперековому та 

нижньо-грудному відділі хребта, % 

Ступінь обмеження рухів 

Помірний Виражений 

Забійник 

(n-14) 

12 (86 %) 2 (14%) 

ГРОВ, 

(n-28) 

24 (89 %) 4 (11 %) 

Прохідник  

(n-18) 

16 (88 %) 2 (12 %) 

Всього 

(n-60) 

 52 (86 %)  8 (14 %) 

 

Аналіз ступеня обмеження рухів у поперековому відділі хребта у шахтарів, 

що хворіють на ХПКР, в залежності від стажу роботи у шкідливих умовах праці 

не виявив будь-яких закономірностей (таблиця 4.8). Це пояснюється тим, що на 

ступінь виразності даного симптому впливає в першу чергу стадія захворювання, 

інтенсивність больового синдрому, тривалість ремісій.  
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Таблиця 4.8. 

Аналіз залежності розповсюдженості обмеження рухів в поперековому та 

нижньо-грудному відділі хребта від стажу роботи 

 Частка хворих з обмеженням рухів у поперековому та 

нижньо-грудному відділах хребта, n (%) 

Стаж роботи 

10-15 років, n=28 16-32 років, n=32 

Помірний ступінь, n (%) 23 (82%) 29 (91%) 

Значний ступінь, n (%) 5 (18%) 3 (9%) 

Порушення біомеханіки хребта та виникнення м’язево-тонічного синдрому 

у пацієнтів з ХПКР пов’язані з обмеженням функціонування хребтово-рухового 

сегменту і виникають тому, що включаються рефлекси захисту ураженої ділянки 

хребта м’язами, які в нормальних умовах не забезпечують рухів на даній ділянці, 

але підключаються саме із захисною метою (захист від болю, що виникає у 

відповідь на подразнення нервових корінців при різних дегенеративних 

захворювань хребта, переломах хребців при остеопорозі). 

Клінічний перебіг хронічної радикулопатії професійного генезу 

характеризується також появою позитивних симптомів натягу. Найбільш 

інформативний для діагностики патології є визначення симптому Ласега, який 

діагностувався у 100% обстежених шахтарів. Модифікація цього симптому у 

вигляді симптомів Вассермана, Мацкевича, Дежеріна, Вербова повторюють 

статистичне відображення прийому Ласега (таблиця 4.9).  
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Таблиця 4.9. 

Критерії визначення ступеня виразності симптому Ласега 

 Ступінь виразності 

Норма Легкий ступінь Помірний ступінь Виражений ступінь 

Кут між згинанням 

нижньої кінцівки і 

поздовжньої осі 

90° До 75° До 60° До 45° 

За даними клінічного обстеження найбільш розповсюдженим був 

помірний ступінь вираженості симптому Ласега, що діагностувався у 52% 

пацієнтів, причому у групі ГРОВ цей показник досягав 84%. Виражений 

ступінь зустрічався приблизно у третини хворих (32%), найчастіше - у 

професійній групі забійників (72%) і найрідше - у групі ГРОВ (6%). 16 % 

обстежених із ХПКР мали легкий ступінь виразності цього симптому, при 

цьому  в професійній групі прохідників виявлявся у 33% обстежених, а у групі 

забійників у жодного з пацієнта (рисунок 4.5).  

 

Рис. 4.5. Розповсюдженість симптому Ласега у професійних групах 

хворих на ХПКР 

Поява симптомів натягу пов’язана із місцевим запаленням та набряком 

корінця даного сегмента хребта внаслідок впливу на нього механічного 

подразнення. Той факт, що з найбільшою частотою виражений ступінь цього 
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симптому зустрічався у групі забійників, пояснюється наявністю найбільших 

показників фізичного навантаження та найтривалішого часу перебування у 

вимушеній робочій позі працівників саме цієї професії. Хронічне 

перерозтягнення заднього відділу міжхребцевого сегменту та задньої 

повздовжньої зв’язки при фізичному напруженні в умовах максимального 

згинання, вимушених нахилів, фізичного навантаження, впливу загальної 

вібрації призводить до прямої мікротравмуючої дії на хребет шляхом значних 

аксіальних навантажень на міжхребцевий диск.   

Таким чином, аналіз даних клінічного обстеження шахтарів, що 

хворіють на хронічну попереково-крижову радикулопатію професійного 

генезу, визначив біль різної інтенсивності в поперековому відділі хребта як 

основний симптом при даній патології. Біль при цьому характеризується 

іррадіацією в одну із нижніх кінцівок. Одним із основних клінічних симптомів 

при ХПКР професійної етіології виявилося також порушення чутливості по 

типу гіпестезії на кінцівці, в яку іррадіює біль. Вказані симптоми виявлялись у 

100% випадків. При клінічному обстеженні у всіх хворих був згладжений 

поперековий лордоз хребта та виявлено напруження поперекових м’язів 

спини. В неврологічному статусі шахтарів із ХПКР діагностовано симптоми 

випадіння рефлексів, дуга яких замикається на рівні L4, L5, S1 сегментів 

спинного мозку. Найбільш інформативним при цьому виявився ахілловий 

рефлекс. У всіх обстежених шахтарів були визначені позитивні симптоми 

натягу різного ступеню виразності. Слід зазначити, що розповсюдженість 

вказаних скарг та клінічних симптомів не мала чіткої залежності від стажу 

роботи шахтарів у шкідливих умовах праці. Різниця між показниками 

розповсюдженості основних скарг та симптомів у шахтарів різних 

професійних груп, які хворіють на ХПКР, також не була достовірною (Up в 

межах від 0,168 до 0,497). Однак, аналіз клінічних проявів у пацієнтів з ХПКР, 

що характеризуються порушенням біомеханіки хребта, появою м’язево-

тонічного синдрому, наявністю больового синдрому, аналіз показників 
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неврологічного статусу є надзвичайно важливим для діагностики ХПКР 

професійного ґенезу у працюючих в умовах дії значного фізичного 

навантаження, вимушеної робочої пози, вимушених нахилів, несприятливого 

мікроклімату, впливу вібро-шумового навантаження. 
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РОЗДІЛ 5 

РЕЗУЛЬТАТИ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ МЕТОДІВ ОБСТЕЖЕННЯ 

ШАХТАРІВ, ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ    ПРОФЕСІЙНУ 

ПОПЕРЕКОВО-КРИЖОВУ РАДИКУЛОПАТІЮ 

При обстеженні 60 шахтарів, хворих на професійну ХПКР, у клініці 

професійних захворювань ДУ “Інститут медицини праці імені. Ю.І. Кундієва 

НАМН України” оцінювалась активність нервово-м’язевого апарату за 

показниками ЕНМГ. 

При аналіз показників амплітуди М-відповіді при стимуляції в дистальній 

точці правого m. Abductor   Hallucis, що іннервується n. Plantar   Medial, S1, S2, 

частка хворих з ХПКР професійної етіології, яка мала відхилення від норми 

цього показника, була найбільшою у групі прохідників і становила 82%  (рис. 

5.1), при цьому середнє значення показника М-відповіді було вищим за норму як 

у загальній групі обстежених, так і у обох професійних групах прохідників та 

ГРОВ  (рис. 5.2). 

 

Рис. 5.1.  Частка хворих, які мають відхилення від норми показника 

амплітуди М-відповіді при стимуляції в дистальній точці d. m. Abductor  Hallucis, 

n. Plantar  Medial, S1, S2 (%). 
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      Рис. 5.2.  Середні показники амплітуди М-відповіді  при стимуляції в 

дистальній точці d, m.Abductor  Hallucis, n.Plantar  Medial, S1, S2 (мВ) у 

обстежених. 

        Частка хворих, у яких визначалось відхилення від норми показника 

амплітуди М-відповіді лівого m. Abductor  Hallucis, n. Plantar  Medial, S1, S2, 

становила близько 50% у всіх групах (рис. 5.3), однак середнє значення 

показника амплітуди М-відповіді було вищим за нормативне тільки у групі 

ГРОВ (рис. 5.4). 

 

Рис. 5.3  Частка хворих, які мають відхилення від норми показника амплітуди М-

відповіді при стимуляції в дистальній точці s, m. Abductor  Hallucis, n. Plantar  

Medial, S1, S2 (%). 
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    Рис. 5.4.  Середні показники амплітуди М-відповіді при стимуляції  

в дистальній точці s, m. Abductor  Hallucis, n. Plantar  Medial, S1, S2 (мВ) у 

обстежених. 

Найменш інформативним серед усіх показників ЕНМГ, що аналізувались 

у пацієнтів з ХПКР, виявився показник термінальної латентності правого m. 

Abductor  Hallucis, що іннервується n. Plantar  Medial, патологічні зміни якого 

реєструвались лише у 21 % забійників (рис. 5.5), при цьому в жодній з 

професійних груп середнє значення показнику не виходило за межі норми (рис  

5.6). 

 

Рис. 5.5  Частка хворих, які мають відхилення від норми показника термінальної 

латентності d. m.Abductor  Hallucis, n.Plantar  Medial, S1, S2 (%) 
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     Рис. 

5.6.  Середні показники  термінальної латентності d, m.Abductor  Hallucis, 

n.Plantar Medial, S1, S2 (мс) у обстежених. 

Показник термінальної латентності лівого m. Abductor  Hallucis, що 

іннервується n. Plantar  Medial, виходив за межі фізіологічної норми у 21% 

забійників з професійною ХПКР (рис. 5.7), при цьому середні показники як по 

групі в цілому, так і за окремими професіями від норми не відхилялись (рис. 5.8)  

 

Рис. 5.7 Частка хворих, які мають відхилення від норми показника 

термінальної латентності s, m.Abductor  Hallucis, n.Plantar  Medial, S1, S2 (%) 
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Рис. 5.8.  Середні показники термінальної латентності s, m.Abductor   Hallucis, 

n.Plantar   Medial, S1, S2  (мс) у обстежених. 

Частка хворих, що мали відхилення від норми резидуальної латентності 

правого  m. Abductor   Hallucis, що іннервується n. Plantar  Medial, була 

найвищою у групі забійників (38%) (рис. 5.9), і саме в цій професійній групі 

середнє значення показнику виходило за межі фізіологічної норми (2.33 мс) (рис. 

5.10). 

 

Рис. 5.9.  Частка хворих, які мають відхилення від норми показника резидуальної 

латентності d. m. Abductor  Hallucis, n. Plantar  Medial, S1, S2 (%). 
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Рис. 5.10.  Середні показники  резидуальної  латентності d, m. Abductor  Hallucis, 

n. Plantar  Medial, S1, S2 (мс) у обстежених. 

Відхилення від норми показників резидуальної латентності лівого  m. 

Abductor  Hallucis, що іннервується n. Plantar  Medial, спостерігалось у 9 – 21% 

обстежених різних професійних груп (рис. 5.11), при цьому середні значення 

показника не відхилялись від нормативних (рис. 5.12). 

 

 

Рис. 5.11.   Частка хворих, які мають відхилення від норми показника 

резидуальної латентності s, m. Abductor  Hallucis, n. Plantar  Medial, S1, S2 (%). 
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Рис. 5.12.  Середні показники  резидуальної  латентності s, m. Abductor  Hallucis, 

n. Plantar  Medial, S1, S2 (мс) у обстежених. 

Показник швидкості проведення імпульсу по правому  m. Abductor  

Hallucis, що іннервується n. Plantar  Medial, найчастіше мав відхилення від норми 

в групах забійників (42%) та прохідників (28%) (рис. 5.13), але середні значення 

показника не виходило за межі норми (рис. 5.14). 

 

 

                       Рис. 5.13.  Частка хворих, які мають відхилення від норми 

показника   швидкості розповсюдження імпульсу d. m. Abductor  Hallucis, n. 

Plantar  Medial, S1, S2 (%). 
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Рис. 5.14.  Середні показники швидкості розповсюдження імпульсу d, m. 

Abductor  Hallucis, n. Plantar  Medial, S1, S2 (м/с) у обстежуваних. 

Частка хворих на ХПКР шахтарів, які мали відхилення від норми 

показнику швидкості проведення імпульсу по лівому  m. Abductor  Hallucis, що 

іннервується n. Plantar  Medial, була найбільшою у групі прохідників (82 %) (рис. 

5.15) і в цій же групі середні значення були нижчими за показники фізіологічної 

норми (38,43 м/с) (рис. 5.16). 

 

Рис.  5.15.   Частка хворих, які мають відхилення від норми показника швидкості 

розповсюдження імпульсу s, m. Abductor  Hallucis, n. Plantar  Medial, S1, S2 (%).  
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                 Рис. 5.16.    Середні показники швидкості розповсюдження імпульсу s, 

m. Abductor  Hallucis, n. Plantar  Medial, S1, S2 (м/с) у обстежуваних. 

Аналіз структури частоти патологічних змін показників ЕНМГ за 

професійними групами виявив, що найчастіше у групі забійників реєструвався 

патологічний показник термінальної латентності (64,2%), тоді як в групі 

прохідників він не виходив за межі норми у жодного з обстежуваних. Проте, у 

половини обстежених прохідників реєструвався патологічний показник 

швидкості проведення імпульсу, який в групі забійників та ГРОВ становив 

відповідно 33% та 12%. Приблизно з однаковою частотою зустрічався у всіх 

професійних групах патологічний показник термінальної латентності 36%, 33% 

та 31% (рис. 5.17). 
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забійник;              прохідник                 ГРОВ 

Рис.  5.17.    Структура частоти патологічних змін показників ЕНМГ за 

професійними групами шахтарів із ХПКР. 

За даними дослідження найбільш інформативними показниками при 

проведенні ЕНМГ у шахтарів із ХПКР професійної етіології у обох стажевих 

групах визначено амплітуду М-відповіді при стимуляції в дистальній точці та 

швидкість проведення імпульсу. Патологічний показник амплітуди М-відповіді у 

групі шахтарів зі стажем роботи від 16 до 32 років діагностовано у 97% 

обстежених, у стажевій групі від 10 до 15 років – у 88%, при цьому патологічний 

показник швидкості проведення імпульсу виявлено у обох групах з однаковою 

частотою – у 63% та 69% пацієнтів відповідно. Показник термінальної 

латентності, що виходив за межі норми, реєструвався у 48% обстежених  у групі 

шахтарів зі стажем роботи від 16 до 32 років та у 37% пацієнтів у молодшій 

стажевій групі. Патологічний показник резидуальної латентності діагностовано у 

1,5 рази частіше у старшій стажевій групі (42% та 30% осбтежених із ХПКР 

професійного ґенезу) (таб. 5.1). 
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Таблиця 5.1. 

Розподіл хворих із ХПКР професійного генезу, у яких діагностовано відхилення 

від норми основних показників при проведенні ЕНМГ m. Abductor  Hallucis, n. 

Plantar  Medial, S1, S2. 

Показник 

досліджуваного нерва 

Частка хворих, що мали відхилення від норми 

показника, n, % 

Стаж, 10-15 років, n=27 Стаж, 16-32 роки, n=33 

Амплітуда М-відповіді 

при стимуляції в 

дистальній точці, мВ 

 

      24 (88%)        32 (97%) 

Термінальна 

латентність, мс 

 

      10 (37%)        16 (48%) 

Резидуальна 

латентність, мс 

 

      8 (30%)        14 (42%) 

Швидкість 

розповсюдження 

імпульсу, м/с 

 

       17 (63%)        23 (69%) 

 

При поглибленому обстеженні 60 шахтарів, хворих на професійну 

ХПКР, у клініці професійних захворювань ДУ “ІМП імені Ю.І. Кундієва НАМН” із 

застосуванням магнітно-резонансної та комп’ютерної томографії оцінювались 

дегенеративно-дистрофічні зміни поперекового відділу хребта, зокрема: стан 

хребців, міжхребцевих дисків, зв’язкового апарату та їх пролобіювання в тверду 
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мозкову оболонку, спинний мозок; «кінський хвіст»; наявність стенозу мозкового 

каналу. 

За даними обстеження найбільш розповсюдженою ознакою, що 

свідчить про дегенеративно-дистрофічні зміни хребта, є остеохондроз попереково-

крижового відділу, що діагностований  у 100 % обстежених пацієнтів із ХПКР 

(рис. 5.18).  

 

Рис. 5.18. Розповсюдженість основних дегенеративно-дистрофічних уражень 

хребта у шахтарів із ХПКР. 

Остеохондроз - це хронічне захворювання, при якому відбуваються 

дегенеративні зміни хребців та міжхребцевих дисків, що надзвичайно 

розповсюджений у популяції і може проявлятись у різному віці, але саме травми, 

різноманітні перевантаження хребта сприяють більш ранньому виникненню та 

прогресуванню патології. При остеохондрозі пульпозне ядро втрачає гідрофільні 

властивості внаслідок порушень метаболізму та живлення, що призводить до 

руйнування сполучної тканини фіброзного кільця диску, зв’язок та капсул 

фасеткових суглобів. Як наслідок виникає реакція імунної системи, асептичне 

запалення, що призводить до основного клінічного прояву остеохондрозу – 
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больового симптому. Рідше виникає корінцевий синдром внаслідок подразнення 

відповідних периферичних стовбурів, міозит довгих м’язів спини (рис. 5.19).  

 

Рисунок 5.19. Остеохондроз поперекового відділу хребта. КТ зображення. 

Пацієнт М., 45 років, історія хвороби №756, стаж у професії прохідник 22 роки,. 

А – виражена дегідратація міжхребцевих дисків у всіх сегментах.  

В – дегідратація у сегментах L3-L4, L4-L5. 

У хворих на ХПКР шахтарів приблизно з однаковою частотою 

діагностуються спондилоартроз (96%) та спондильоз (92%). Спондилоартроз – 

дегенеративне захворювання, що вражає всі структури дуговідросткових 

суглобів, включаючи хрящ, кістку, капсулу, зв’язки та навколо суглобові м’язи 

(рис. 5.20). Патологія є різновидом артрозу, що виникає в ділянці фасеткових 

(дуговідросткових) суглобів хребта і розвивається в результаті вікових змін, 

травм, постійного перенавантаження хребта, тривалого перебування у 

вимушеній робочій позі, тяжкої фізичної праці. Однією із етіологічних причин 

виникнення спондилоартрозу є також аномалії розвитку хребта -  сакралізація чи 
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люмбалізація, компресійні переломи при остеопорозі, в результаті яких 

змінюється анатомічне співвідношення між окремими структурами хребта, 

з’являються підвивихи фасеткових суглобів. Основним симптомом зазначених 

змін хребта є біль, що виникає при рухах, нахилах та поворотах тулуба та зникає 

чи зменшується в спокої. На відміну від остеохондрозу при спондилоартрозі біль 

носить локальний характер і не супроводжується іррадіацією в кінцівку, 

слабкістю чи онімінням ноги.  

 

Рисунок 5.20. Деформуючий спондилоартроз поперекового відділу хребта. 

КТ-зображення. 

Пацієнт М., 55 років, історія хвороби №1126, стаж у професії забійник 14 років. 

Спондильоз – це хронічне дегенеративне ураження хребта, що 

розвивається внаслідок інволюційних процесів та супроводжується змінами 

передніх відділів міжхребцевих дисків, звапненням передньої повздовжньої 

зв’язки та утворенням остеофітів в передніх та бокових відділах хребта (рис. 

5.21). В ізольованому варіанті (з ураженням 1-2 хребців та відсутністю інших 

патологічних змін хребта) спондильоз, як правило, виникає в молодому  та 

середньому віці та є наслідком постійного статико-динамічного перевантаження, 

травм хребта та тривалий час протікає безсимптомно або з мало вираженою 

симптоматикою.  



103 
 

 

Рисунок 5.21. Спондильоз поперекового відділу хребта. МРТ-зображення. 

Пацієнт Р., 43 роки, історія хвороби №526, стаж у професії ГРОВ 19 років,. 

За даними дослідження протрузії міжхребцевих дисків попереково-

крижового відділу хребта різної локалізації діагностувались у 66% шахтарів із 

ХПКР. Протрузія - це частковий вихід тканини диску (пульпозного ядра) за межі 

простору між хребцями без розриву фіброзного кільця (рис. 5.22). Випинання 

міжхребцевого диску виникає внаслідок дегенеративних процесів, що 

призводять до втрати еластичності фіброзного матриксу, серед яких основну 

роль відіграють травми хребта, неадекватне фізичне навантаження 

(перевантаження та широка амплітуда рухів – згинання-розгинання, 

перекручування тулуба), системні захворювання (діабет, остеопороз). Вказані 

причини призводять до виникнення хондрозу, що проявляється зниженням 

еластичності фіброзного кільця, що оточує диск, в його внутрішній частині 

утворюються мікротріщини. Процесу сприяє збільшення тиску на диск внаслідок 

звуження міжхребцевого простору, в результаті чого пульпозне ядро зміщується 

до зовнішньої частини диску, утворюється протрузія, величина якої може 

коливатися від 4 до 6-7 мм.  Симптоматика патології залежить від виду, 

розташування та розміру вип’ячування. Так, передні та передньо-латеральні 

форми характеризуються безсимптомним перебігом, задні та задньо-латеральні 
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мають прихований перебіг, а в подальшому маніфестують ознаками подразнення 

прилеглого спінального корінця – больовим синдромом з іррадіацією від хребта 

до периферії, чутливими розладами в зоні іннервації ураженим корінцем, 

парастезіями.  

 

Рисунок 5.22. Протрузія міжхребцевого диску в сегменті L5-S1. МРТ-

зображення. 

Пацієнт М., 46 років, історія хвороби №78, стаж у професії прохідник 16 років,. 

У 38% шахтарів, що хворіють на ХПКР, за допомогою візуалізаційних 

методів діагностовано грижу міжхребцевого диску – один із наслідків 

остеохондрозу хребта, при якому відбувається випинання пульпозного ядра за 

межі фіброзного кільця (рис. 5.23). В результаті змін, що відбуваються при 

остеохондрозі, диск втрачає рідину та свою еластичність, висота диску 

зменшується, він легко травмується при фізичному навантаженні і під дією 

різних несприятливих факторів відбувається зміщення частини диску за межі 

простору між хребцями – формується грижа. Факторами ризику виникнення 

грижі є травми хребта, значне фізичне навантаження, робота у незручній позі, 

вплив загальної вібрації, аномалії розвитку хребта, дисметаболічні порушення. 

На початковому етапі патологічного процесу відбувається зміщення диску до 3 
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мм – його пролапс. При подальшому зміщенні (на більш ніж 4 мм) виникає 

протрузія диску, при цьому пульпозне ядро зміщується, але розташовується в 

межах фіброзного кільця. Клінічно патологія маніфестує симптомами 

подразнення найближчого спинно-мозкового корінця. Подальше прогресування 

міжхребцевої грижі призводить до тріщини та розшарування фіброзної капсули  

диску, а також випадіння пульпозного ядра за її межі – виникає екструзія диску. 

На цьому етапі міжхребцева грижа передавлює спінальний корінець та судину, 

що її кровопостачає, викликаючи радикулопатію та радикулоішемію, корінцевий 

синдром із симптомами випадіння неврологічної функції (зниження рефлексів, 

гіпестезія в зоні іннервації, гіпотонія, парез м’язів). На останньому етапі виникає 

секвестрація диску – процес повного розриву капсули та «витікання» ядра за 

межі міжхребцевого простору.  

 

Рисунок 5.23. Грижа міжхребцевого L3-L4 диску.  МРТ-зображення. 

Пацієнт Б., 51 рік, історія хвороби №678, стаж у професії ГРОВ 14 років. 

За даними аналізу візуалізаційних методів обстеження шахтарів із ХПКР у 

18% з них діагностовано спондилолістез – зміщення вище розташованого хребця 

по відношенню до нижче розташованого (рис. 5.24). У обстежених шахтарів 

виявлено 2 форми спондилолістезу: антелістез (зміщення вище розташованого 
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хребця вперед) та ретролістез (зміщення вище розташованого хребця назад). 

Серед причин виникнення спондилолістезу слід відзначити: вроджені вади 

розвитку хребта: незрощення дужки хребця (spina bifida), гіпоплазія дуг хребців, 

гіпоплазія суглобових відростків, аномально високе стояння п’ятого 

поперекового хребця;  травматичні переломи суглобових відростків  внаслідок 

надмірного фізичного навантаження або метаболічних порушень (пухлина, 

остеопороз). Пацієнти скаржаться на біль помірного або вираженого характеру в 

ділянці попереку, крижів, куприка та нижніх кінцівок. Характерним клінічним 

симптомом у шахтарів із наявністю лістеза є поглиблення над остистим 

відростком верхнього хребця, що змістився, біль при пальпації остистого 

відростка та локальний біль в області ураження при осьовому навантаженні на 

хребет.  

 

Рис. 5.24. Зміщення L4 допереду (спондилолістез 1 ст.). МРТ-зображення. 

Пацієнт Д., 49 років, історія хвороби №680, стаж у професії забійник 16 років.  

Під стенозом хребтового каналу (spinal stenosis) розуміють звуження його 

просвіту на будь-якому рівні. Стеноз спинно-мозкового каналу – звуження 

хребтового каналу, головним чином, викликається комбінацією 

інволютивних та дегенеративно-дистрофічних змін у хребті. За даними 

дослідження при аналізі даних КТ та МРТ поперекового відділу хребта 
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шахтарів із ХПКР стеноз діагностувався у 8% обстежених (рис. 

5.25). Стеноз поперекового каналу може виникнути в центрі, на периферії 

спинномозкового каналу або в отворі, призначеному для нервового корінця, і 

може захоплювати один сегмент при остеохондрозі або декілька сегментів – при 

спондилоартрозі, деформуючому остеоартрозі. Скарги пацієнтів, що обумовлені 

стенозом, викликані в першу чергу  підвищеним тиском в епідуральному 

просторі; асептичним запаленням та ішемією, що виникають внаслідок 

хронічного стиснення нервово-судинних елементів хребетного каналу. В 

результаті хронічної компресії кількість крові в судинах вертебрального басейну 

зменшується, внаслідок чого виникає ішемія нервового корінця і/або кінського 

хвоста (залежно від локалізації стенозу). В свою чергу, як відомо, ішемія сприяє 

демієлінізації, утворенню злук між м’якою та арахноїдальною оболонками 

спинного мозку, виникненню фіброзу сполучної тканини і рубцево-злуковому 

епідуриту. По мірі збільшення фізичного навантаження при виконанні, в тому 

числі, професійних обов’язків,   потреба в кисні зростає і, відповідно, виникає 

біль у спині і/або нижніх кінцівках, слабкість в них. Клінічні прояви набутого 

стенозу в поєнанні з дегенеративно-дистрофічними змінами, зокрема 

остеохондрозом хребта, починають проявлятись набагато раніше ніж в 

ізольованій формі. 

 Характер набутих стенозів, які розвиваються при грижах міжхребцевих 

дисків, залежить від зони «випадання» грижі, а сама грижа визначається як 

медіальна, медіолатеральна, латеральна або форамінальна, саме тому найбільше 

клінічне значення мають стенози хребетного каналу, які розвиваються при 

грижах міжхребцевих дисків.  
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Рисунок 5.25. Стеноз мозкового каналу поперекового відділу. 

Пацієнт Р., 50 років, історія хвороби №890, стаж у професії ГРОВ 18 років. 

При аналізі структури дегенеративно-дистрофічних змін хребта 

встановлено, що остеохондроз діагностувався у 100 % обстежених у групах зі 

стажем роботи у шкідливих умовах від 10 до 15 років та  зі стажем від 16 до 32 

років (таб. 5.2). Також з однаковою частотою в обох стажевих групах 

діагностувались спондилоартроз (94% та 98% відповідно) та спондильоз (90% та 

94% відповідно). Протрузії дисків попереково-крижового відділу хребта різної 

локалізації виявлені у 72% шахтарів із ХПКР у групі зі стажем роботи в умовах 

підвищеного фізичного навантаження від 16 до 32 років, та у 60% обстежених зі 

стажем 10-15 років. Спондилолістез діагностувався вдвічі частіше у старшій 

стажевій групі (24%), ніж у молодшій  (12%). Грижі дисків виявлені у 30% 

обстежених у групі зі стажем від 10 до 15 років та у 46% зі стажем роботи у 

шкідливих умовах від 16 до 32 років. Стеноз мозкового каналу діагностовано у 

6% та 10% шахтарів у обох стажевих групах відповідно. 
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Таблиця 5.2 

Розподіл основних дегенеративно-дистрофічних змін попереково-крижового 

відділу хребта  у хворих із ХПКР в залежності від стажу роботи у підземних 

умовах. 

Дегенеративно-

дистрофічні зміни 

Частота ознак 

Стаж у підземних умовах 

10-15 р., n=28 16-32 р., n=32 

Остеохондроз   28  (100%)  32  (100%) 

Спондилоартроз  26            (94%)  31  (98%) 

Спондильоз  25  (90%)  30  (94%) 

Спондилолістез (анте-, 

ретролістез) 

 3  (12%)  8  (24%) 

Протрузії дисків  17  (60%)  23 (72%) 

Грижі дисків  8  (30%)  15  (46%) 

Стеноз  мозкового 

каналу 

 2  (6%)  3  (10%) 

 

Висновки 

1. ЕНМГ довгих нервів нижніх кінцівок є одним із основних методів 

об’єктивізації діагнозу хронічної попереково-крижової радикулопатії, що 

дозволяє визначити ступінь порушення функціональної активності 

периферичних нервів, нервово-м’язових синапсів та скорочувальну 

здатність посмугованих м’язів.  
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2. Основними показаннями до проведення ЕНМГ у хворих на ХПКР 

залишаються виражений больовий синдром, стійкий неврологічний 

дефіцит у пацієнта, наявність компресійних уражень хребта та системні 

захворювання кісткової тканини. 

3. В дослідженні встановлено, що найбільш інформативними показниками 

для діагностики ХПКР професійної етіології є амплітуда М-відповіді при 

стимуляції в дистальній точці та швидкість проведення імпульсу по n. 

Plantar  Medial, що іннервує m. Abductor  Hallucis. Найбільш значимими 

відхиленнями від фізіологічної норми (показник виходив за межі 3-6 мВ) 

середнє значення амплітуди М-відповіді діагностувалось у групі ГРОВ 

(6,56 мВ) та прохідник (6,27 мВ), а середній показник швидкості 

проведення імпульсу (значення показника було менше 40 м/с) - у групі 

прохідників (38,46 м/с).  

4. При аналізі структури частоти патологічних змін показників ЕНМГ за 

професійними групами встановлено, що найчастіше у групі забійників 

(64,2%) реєструвався патологічний показник термінальної латентності, 

тоді як в групі прохідників він не виходив за межі норми у жодного з 

обстежуваних шахтарів, що хворіють на ХПКР професійного генезу. У 

половини обстежених прохідників реєструвався патологічний показник 

швидкості проведення імпульсу, який в групі забійників та ГРОВ становив 

відповідно 33% та 12%. Приблизно з однаковою частотою зустрічався у 

всіх професійних групах патологічний показник резидуальної латентності 

36%, 33% та 31%. 

5. За даними дослідження встановлено зростання частки хворих, які мають 

відхилення від норми основних показників при проведенні ЕНМГ, зі 

збільшенням стажу роботи у шкідливих умовах праці. Найбільш 

інформативними показниками у стажевій групі від 16 до 32 років 

визначено амплітуду М-відповіді при стимуляції у дистальній точці та 

термінальну латентність, патологічне значення яких зустрічалось в 
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середньому у 2,5 рази частіше (70% та 58%) ніж у групі зі стажем роботи 

від 10 до 15 років.  

6. МРТ та КТ є високоінформативними методами обстеження, що 

рекомендуються для діагностики дегенеративно-дистрофічних змін хребта, 

пов’язаних зі впливом факторів виробництва. 

7. Основними ознаками дегенеративно-дистрофічних змін хребта при аналізі 

даних візуалізаційних методів обстеження (комп’ютерна та магнітно-

резонансна томографії) пацієнтів з професійною хронічною попереково-

крижовою радикулопатією професійного ґенезу, визначено остеохондроз, 

спондилоартроз, спондильоз, що діагностувались більш, ніж у 90 % 

обстежених всіх професій 

8. Встановлено зростання частоти дегенеративно-дистрофічних змін хребта зі 

збільшенням стажу роботи в умовах впливу, значного фізичного 

навантаження, незручної робочої пози, вимушених нахилів, 

несприятливого мікроклімату. 

9. МРТ та КТ різних відділів хребта мають обов’язково входити до 

протоколів обстеження на вторинному етапі надання медичної допомоги. 
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РОЗДІЛ 6 

ОЦІНКА СТАНУ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ШАХТАРІВ, ХВОРИХ НА 

ПРОФЕСІЙНУ ХРОНІЧНУ ПОПЕРЕКОВО-КРИЖОВУ 

РАДИКУЛОПАТІЮ 

Усім пацієнтам з професійною ХПКР проводилось обстеження методом 

двохенергетичної рентгенівської абсорбціометрії (DXA) – «золотого стандарту» 

визначення мінеральної щільності кісткової тканини. За результатами 

проведеного дослідження середнє значення TBS (trabecular bone score), що є 

якісною характеристикою МЩКТ на рівні L1-L4 складало 1,364, що не виходило 

за межі референтних значень, визначених у популяції чоловіків України.  

Аналіз вікової динаміки показника свідчить про його поступове зниження 

з віком у обстежених пацієнтів. Також було проведено аналіз показнику TBS в 

залежності від стажу роботи пацієнтів в умовах значного фізичного 

навантаження, вимушеної робочої пози та несприятливого мікроклімату. 

Встановлено, що цей показник не мав чіткої залежності від стажу роботи 

працюючих у шкідливих умовах, адже частина пацієнтів віком від 50 до 59 років 

мала стаж в межах від 11 до 15 років (рис. 6.1). 

 

Рис. 6.1. Залежність індексу TBS від віку та стажу у шахтарів, хворих на ХПКР 

професійної етіології. 
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При цьому нижня квартиль (25%) та верхня квартиль (75%) показника TBS 

складали для молодшої вікової групи 1,351 та 1,491, для середньої 1,307 та 1,416, 

для старшої 1,245 та 1,39. Розподіл нижньої та верхньої квартелів для молодшої 

стажевої групи становив 1,318 та 1,433, для середньої стажевої 1,2875 та 1,4125, 

для старшої 1,275 та 1,493 відповідно (рис. 6.2). 

 

Рис. 6.2. Розподіл нижньої (25%) та верхньої (75%) квартелів показника TBS за 

віком та стажем. 

Аналіз показника рівня вітаміну D у крові пацієнтів, що хворіють на 

ХПКР, показав, що середня концентрація його становила 37,59 нг/мл при нормі 

30-50 нг/мл, що вказує на його нормальний рівень у групі обстежуваних в 

цілому. Дослідженням встановлено статистично достовірне зниження показнику 

до 33,85 нг/мл у віковій групі від 50 до 59 років порівняно з референтними 

значеннями (рис. 6.3). Аналіз рівня вітаміну D у крові залежно від стажу 

шахтарів, яким діагностовано попереково-крижову радикулопатію, показав його 

зниження при збільшенні стажу у шкідливих умовах праці. Слід відзначити, що 

при цьому у групах зі стажем від 16 до 20 років та від 21 до 25 років його 

показники були приблизно однаковими. При цьому, у 4-х обстежених (6,6 %) 

діагностувався його дефіцит (рівень в крові <20 нг/мл), а у 12 хворих (20%) 

недостатність показника (20-30 нг/мл). 
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Рис. 6.3. Залежність рівня вітаміну D (нг/мл) у крові від віку та стажу у шахтарів, 

хворих на ХПКР професійної етіології. 

Розподіл нижньої (25%) та верхньої (75%) квартелів залежності рівня 

вітаміну D від віку становив для молодшої вікової групи 31,66 нг/мл та 50,64 

нг/мл, для середньої 32,33 нг/мл та 48,48 нг/мл, для старшої 28,33 нг/мл та 39,34 

нг/мл.  При аналізі показників нижньої та верхньої квартелів залежності рівня 

вітаміну D від стажу встановлено, що для молодшої стажевої групи ці показники 

становили 33,37 нг/мл та 49,27 нг/мл, для середньої 27,375 нг/мл та 42,525 нг/мл, 

для старшої 27,57 нг/мл та 40,33 нг/мл (Рис. 6.4). 

  

Рис. 6.4. Розподіл нижньої (25%) та верхньої (75%) квартелів залежності рівня 

вітаміну D від віку та стажу. 
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Аналіз середніх показників Т- та Z- балів засвідчив, що у групі шахтарів ці 

значення були в межах норми і складали відповідно (-0,1) для Т-бала та 0,08 для 

Z. Найбільших значень показники сягали у наймолодшій віковій групі (рис. 6.5). 

Проте, ці показники були найвищими у групі хворих шахтарів зі стажем роботи 

у підземних умовах від 21 до 25 років (рис. 6.6) і у  12 хворих (20 %) було 

діагностовано системну остеопенію за показником T-балу, що знаходився у 

межах від -1 до -2,5. 

 

Рис. 6.5 Залежність показників T-бала та Z-бала від віку шахтарів, хворих на 

ХПКР професійної етіології. 

 

Рис. 6.6. Залежність показників T-бала та Z-бала від стажу у шахтарів, хворих на 

ХПКР професійної етіології. 
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Аналізуючи показник FRAX у обстежених пацієнтів залежно від віку, 

встановлено, що середній показник по групі становив 2,44 і мав тенденцію до 

зростання з віком обстежуваних та сягав максимального значення (3,78) у 

віковій групі від 50 до 59 років (рис. 6.7). Слід зазначити, що різниця між 

показниками характеризувалась високим ступенем достовірності за F-критерієм. 

При аналізі показнику FRAX в залежності від стажу встановлено, що найнижчим 

цей показник був у стажевій групі шахтарів від 11 до 15 років роботи у 

шкідливих умовах праці, до якої увійшли пацієнти з наймолодшої вікової групи.  

За даними результатів дослідження встановлено, що 10-річний ризик перелому 

(FRAX)  у обстежуваних зростав з віком пацієнтів і найбільшим був у віковій 

групі 50-59 років (показник 3,78). 

Рис. 6.7. Залежність показника FRAX total від віку та стажу у шахтарів, хворих ХПКР 

професійного генезу. 

Слід відзначити, що нижня квартиль (25%) та верхня квартиль (75%) показника 

FRAX складали для молодшої вікової групи 0,8 та 1,1, для середньої 1,1 та 2,0, для 

старшої 1,6 та 5,25. Розподіл нижньої та верхньої квартелів для молодшої стажевої 

групи становив 1,1 та 4,2, для середньої стажевої 0,95 та 2,15, для старшої 1,1 та 1,7 

відповідно (рис. 6.8) 
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Рис. 6.8. Розподіл нижньої (25%) та верхньої (75%) квартелів залежності 

показника FRAX від віку та стажу. 

Висновки 

1. Дослідженням визначено, що середні значення показника індекса TBS у 

шахтарів, хворих на хронічну попереково-крижову радикулопатію, 

знаходились у межах фізіологічної норми та характеризувались 

тенденцією до зменшення з віком. 

2.  При оцінці основних детермінант визначення якості кісткової тканини – 

показників Т- та Z-балу встановлено, що вони повторюють загальну 

тенденцію розподілу хворих за індексом TBS і не мають чіткої залежності 

від стажу та віку.  

3. Визначено, що у 20 % хворих було діагностовано системну остеопенію за 

показником T-балу, що знаходився у межах від -1 до -2,5.  

4. Дослідження рівню вітаміну D у шахтарів з хронічною попереково-

крижовою радикулопатію свідчать про його нормальний вміст в цілому у 

групі (37,59 нг/мл), але у 6,6 % обстежених діагностувався його дефіцит 

(рівень в крові <20 нг/мл), а у 20% недостатність показника (20-30 нг/мл). 

Однак, визначено достовірне зниження його концентрації в порівнянні з 

референтними значеннями при зростанні віку та стажу роботи у шкідливих 

умовах праці.  
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5. Встановлено, що 10-річний ризик перелому (FRAX)  у обстежуваних 

зростав з віком і найбільшим був у групі 50-59 років (показник 3,78), 

причому різниця між показниками у групі 1(показник 0,72), групі 

2(показник 1,45) та групі 3(показник 3,78) за критерієм Фішера була 

високо достовірна. 

Результати досліджень, представлені в даному розділі, висвітлені в 

наступних публікаціях: 

1. Лашко О.М. The state of the bonetissue in miners with chronic lumbosacral 

radiculopathy. Басанець А.В., Лашко О.М., Гвоздецький В.А. Український 

журнал з проблем медицини праці. - № 4(57). – 2018. – С. 21-27. 

Здобувачем проведено: огляд літератури, формування мети і завдань 

дослідження, аналіз та інтерпретація фактичних даних, статистична 

обробка, формування висновків і підготовка до друку. 

2. Lashko O.M. Low back pain as occupational disease in underground coal 

miners. Basanets A.V., Gvozdetskyi V.A., Milovanovic A. Svet rada, Vol 16, 

№1/2019. – P. 14-23. Здобувачем проведено: огляд літератури, формування 

мети і завдань дослідження, аналіз та інтерпретація фактичних даних, 

статистична обробка, формування висновків і підготовка до друку. 
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РОЗДІЛ 7 

РОЛЬ МАКРО- ТА МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У ВИЗНАЧЕННІ СТАНУ 

КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ШАХТАРІВ, ХВОРИХ НА ПРОФЕСІЙНУ 

ХРОНІЧНУ ПОПЕРЕКОВО-КРИЖОВУ РАДИКУЛОПАТІЮ 

Наступний етап роботи мав на меті визначити МаЕ та МЕ в біологічних 

середовищах для детальної оцінки елементного складу кісткової тканини у 

шахтарів, хворих на ХПКР, у значної частини котрих діагностовано остеопенію. 

Визначався вміст Al, B, Ca, Mg, P. Дослідження проводилось на базі лабораторії 

аналітичної хімії і моніторингу токсичних речовин ДУ «ІМП імені Ю.І. Кундієва 

НАМН». 

Аналіз отриманих результатів свідчить про перевищення середньої 

концентрації Al у сироватці крові шахтарів з хронічною радикулопатію (115,07 

мкМоль/л) у порівняні з контрольною групою (3,3 мкМоль/Л) у 34 рази 

(p>0,05)(таб. 7.1). При цьому у групі шахтарів зі стажем роботи від 10 до 15 

років цей показник був вищим у 6 разів (20,01 мкМоль/л)(p>0,05), а у групі зі 

стажем роботи від 16 до 32 років – майже в 36 разів (118,98 мкМоль/л) порівняно 

з показником контрольної групи (p<0,05).  За даними отриманих результатів 

концентрація Al у старшій стажевій групі була вищою у 6 разів в порівнянні з 

молодшою, хоча різниця не була достовірною (p>0,05). Зазначене може бути 

наслідком того, що всі обстежені шахтарі, окрім значних фізичних навантажень, 

підлягали впливу інших небезпечних чинників виробничого середовища серед 

яких провідне місце займає експозиція пилом, що містить чисельний спектр 

хімічних елементів. 
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Таблиця 7.1 

Концентрації МаЕ та МЕ у сироватці крові шахтарів (мг/л, мкМоль/л, мМоль/л), 

М± m,  

Хімічний 

елемент 

                   Концентрації елементів у обстежених шахтарів  

Контрольна група, 

n=22 

 

               (1) 

 Концентрації елементів у стажевих групах 

Всього, 

n=20        

        (2)     

Стаж 10-15 р., 

n=10 

          (3) 

Стаж 16-32 р., 

n=10 

        (4) 

        p 

Al (мг/л) 

мкМоль/л 

Медіана 

0,10±0,03 

3,3 

0,09 

0,62±0,05 

115,07 

3,11 

0,34±0,065 

20,01 

0,54 

1,31±0,56 

118,98                  

3,21 

p1-4<0,05 

 

 

B (мг/л) 

мкМоль/л 

Медіана 

0,070±0,02 

62,90 

0,68 

0,17±0,05 

25,90 

0,27      

0,17±0,044 

25,91     

0,28 

0,15±0,04 

19,43   

 0,21 

p1-3<0,05 

p1-4<0,05 

Ca (мг/л) 

мМоль/л 

Медіана 

86,44±5,54  

2,16 

86,44  

93,44±12,68 

2,82 

113,13        

109,87±9,82 

3,20 

128,4         

79,17±6,33 

1,98  

79,25 

p1-3<0,05 

p3-4<0,05 

Mg(мг/л) 

мМоль/л 

Медіана 

17,43±1,40 

0,72 

17,40 

18,86±2,32 

0,97 

23,57      

21,30±1,92 

0,82   

 19,90 

16,86±0,86 

0,65    

15,79 

p1-3<0,05 

p3-4<0,05 

P(мг/л) 

мМоль/л 

Медіана 

98,5±2,20 

3,20 

99,30     

76,91±5,74 

1,66   

51,37 

109,85±57,13 

11,83      

366,41 

43,45±2,63 

1,43      

44,43 

p1-3<0,05 

p1-4<0,05 

 

Середня концентрація B в крові хворих з ХПКР (25,90 мкМоль/л) була у 2,5 

рази нижчою у порівнянні з контролем (62,90 мкМоль/л) (p>0,05). Слід 

зазначити, що цей показник був найнижчим у групі обстежених зі стажем роботи 

у підземних умовах від 16 до 32 років (19,43 мкМоль/л), причому різниця із 

контрольною групою характеризувалась високим ступенем достовірності 

(p<0,05). Даний аналіз може свідчити про зниження регуляторного впливу B на 

функціонування паратиреоїдного та статевих гормонів, що, як відомо, впливають 
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на якісну структуру кісткової тканини. Згідно з дослідженнями, він сприяє 

поліпшенню скелетної системи та структури кісткової тканини зокрема, 

запобігає захворювання хребта і суглобів. Доведено також, що бор сприяє 

переведенню вітаміну D в активні форми, підтримує в організмі процеси 

перетворення і обміну магнію і фосфору, тим самим сприяючи засвоєнню 

кальцію організмом, особливо в кісткових тканинах, що впливає на оптимальний 

стан мінеральної щільності кісткової тканини (МЩКТ). 

  Ca, що міститься в кістках бере участь в їх структурі, як матриця, на якій 

закріплюються білки і органічні речовини. Він знаходиться в складі кісткової 

тканини у вигляді апатитів, кристалів фосфату кальцію, так званий з'язаний 

кальцій, що надає кістковій тканині твердість, пружність, міцність. Основна маса 

кальцію зосереджена в матриксі кістки, частина його в крові зв'язана з білками 

плазми, головним чином з альбуміном. Розрізняють три стани кальцію в клітині: 

Са2+, локалізований усередині клітинних органел; хелатований Са2+ зв’язаний з 

молекулою цитоплазматичного білка; вільний або іонізований Са2+.Дія на 

кісткову тканину визначається основними його ефектами: гальмуванням синтезу 

колагену в активних остеобластах; активацією остеолізису остеокластами; 

прискоренням дозрівання клітин-попередників остеобластів і остеокластів. 

Наслідком цих ефектів є мобілізація кальцію з кістки (вихід у кров), зниження 

вмісту у матриксі протеїнгліканів і колагену.  

В досліджені встановлено, що середній вміст Ca в сироватці крові хворих 

на ХПКР (2,82  мМоль/л) був у 1,3 рази вищим у порівнянні з контрольною 

групою (2,16 мМоль/л), (p<0,05). При цьому у групі шахтарів зі стажем роботи у 

шкідливих умовах праці від 10 до 15 років цей показник (3,20 мМоль/л) був у 1,6 

разів вищим, ніж у старшій стажевій групі (1,98 мМоль/л), (р<0,05). Таким 

чином аналіз рівня Ca засвідчив його зниження зі збільшенням стажу роботи у 

підземних умовах, що може пояснювати підвищений ризик виникнення 

переломів тіл хребців, трубчастих кісток у шахтарів, а також розвиток хронічних 

захворювань ОРА, зокрема ХПКР. Згідно із сучасними уявленнями дефіцит 

кальцію та вітаміну D може сприяти розвитку великої кількості захворювань, 
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серед яких чільне місце посідає остеопороз, що є фактором ризику розвитку 

ХПКР.  

Більша частина  Mg розміщена в кістках у вигляді фосфату і бікарбонатів. 

Дефіцит елементу, його виведення з кісткової тканини негативно впливає на 

міцність скелета, оскільки магній відіграє провідну ролей в обміні кальцію і 

фосфору, впливаючи на активність ферментів, що відповідають за синтез 

кісткової тканини. Визначено, що середній рівень Mg в сироватці  хворих на 

ХПКР професійного ґенезу (0,97 мМоль/л) перевищував аналогічний показник в 

контрольній групі (0,72 мМоль/л) у 1,34 рази, хоча різниця між показниками не 

характеризувалася достовірністю (p>0,05). Концентрація Mg  у групі шахтарів зі 

стажем у підземних умовах від 16 до 32 років (0,65 мМоль/л) була на 10% 

нижчою як за аналогічний показник контрольної групи (p>0,05), так і за 

показник у групі зі стажем від 10 до 15 років (0,82 мМоль/л), (p<0,05). Дані 

результати свідчать про зменшення рівня Mg в крові пацієнтів зі збільшенням 

стажу роботи у шкідливих умовах, що може призводити до його дефіциту і 

дисбалансу у системі взаємозв’язку Ca2+-Mg2+ і, як наслідок - до появи порушень 

функціонування кістково-м’язевої системи. Адже для мінералізації кісток 

необхідно підтримувати рівновагу між кальцієм і магнієм (оптимальне 

співвідношення – 1:0,6), оскільки при відсутності останнього кальцій 

«вимивається» з кісток, що призводить до зниження міцності скелета, розвитку 

остеомаляції, остеопорозу, патологічних переломів, що може призводити до 

розвитку ХПКР.   

При аналізі середньої концентрації  P в сироватці крові хворих на ХПКР 

встановлено, що у досліджуваній групі (1,66 мМоль/л) вона була у 1,5 рази 

меншою за показник контрольної групи (3,20 мМоль/л), (p>0,05). В молодшій 

стажевій групі концентрація P (11,83 мМоль/л) перевищувала у 3,6 разів, а в 

старшій  (1,43 мМоль/л) була на половину нижчою у порівнянні із 

концентрацією в контрольній групі обстежених (3,20 мМоль/л), причому різниця 

між показниками характеризувалась високим ступенем достовірності (p<0,05). 

http://artlife.com.ua/uk/osteoporoz-prichini-simptomi-likuvannya/
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Зазначимо, що P входить до складу кісткової тканини, і на цю функцію припадає 

приблизно 70% кількості елементу. У поєднанні з кальцієм вони формують 

мінеральну структуру кістки, яка  забезпечує її механічну міцність. Окрім цього, 

P у вигляді своїх з'єднань відіграє енергетичну роль у 

всіх процесах організму.  Фосфорна кислота бере участь у побудові ферментів 

(фосфатаз). Вона необхідна для обміну жирів, для синтезу крохмалю і глікогену, 

а також для їх розпаду, що відбувається шляхом фосфороліза шляхом 

приєднання молекули фосфорної кислоти, із фосфорнокислих солей якої 

складається тканина кісткового матриксу. Тому дефіцит цього мікроелементу 

може призвести до порущення мінеральної щільності кісткової тканини, що в 

подальшому сприяє розвитку остеопенії та остеопорозу, які є фаткорами ризику 

розвитку ХПКР, зокрема професійної етіології. 

Варто зазначити, що кісткова тканина постійно оновлюється завдяки 

процесам моделювання та ремоделювання. На кожного етапі свого 

функціонування для неї характерні певні процеси, за які відповідають ті чи інші 

МаЕ та МЕ, входячи до складу ферментативних систем, виступаючи в ролі 

трансмітерів, забезпечуючи експресію генів тощо. Тому детальний аналіз мікро- 

та макроелементного складу організму забезпечить правильну інтерпретацію 

змін, що впливають на функціонування ОРА та які є факторами ризику розвитку 

ХПКР у професійній групі шахтарів. 

Для коректної інтерпретації рівня МаЕ та МЕ в організмі пацієнтів, що 

хворіють на ХПКР, було визначено рівень цих есенційних елементів також у сечі 

пацієнтів. При аналізі отриманих результатів встановлено перевищення 

середньої концентрації Al в дослідній групі (1,26 мкМоль/л) на 47% у порівнянні 

з контрольною групою (0,85 мкМоль/л), (p<0,05) (таблиця 7.2). Слід зазначити, 

що рівень Al був вищим у всіх стажевих групах порівняно з контрольною 

приблизно на 50% (1,334 мкМоль/л – у молодшій групі та 1,14 мкМоль/л – у 

старшій відповідно), при цьому різниця між показниками в контрольній і 

молодшій стажевій групі була достовірною (p<0,05).  

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8
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Таблиця 7.2 

Концентрації МаЕ та МЕ у сечі шахтарів (мг/л, мкМоль/л, мМоль/л), М± m, 

медіана 

Хімічний 

елемент 

Контрольна 

група, n=22 

       

          (1) 

  Концентрації елементів у обстежених групах  

Всього, 

n=20 

         (2)     

Стаж 10-15 р., 

n=10 

          (3) 

Стаж 16-32р., 

n=10 

         (4)     

       p 

Al (мг/л) 

мкМоль/л 

Медіана 

0,023±0,008      

0,85 

0,023 

0,036±0,008 

1,26 

0,034 

0,036±0,003 

1,334 

0,036 

0,031±0,008 

1,14 

0,031 

p1-2<0,05 

p1-3<0,05 

B (мг/л) 

мкМоль/л 

Медіана 

0,13±0,08 

27,78 

0,30 

0,23±0,008 

25,90 

0,28 

0,21±0,03 

14,80 

0,16 

0,25±0,08 

34,22 

0,37 

P1-4<0,05 

Ca (мг/л) 

мМоль/л 

Медіана 

119,07±20,19 

2,944 

118,0 

169,07±24,19 

3,195 

128,06 

182,55±23,76 

3,252 

130,37 

129,52±24,19 

2,671 

107,09 

p1-3<0,05 

P1-4<0,05 

Mg(мг/л) 

мМоль/л 

Медіана 

40,97±8,36 

2,036 

49,50 

60,97±8,36 

2,406 

59,50 

90,03±13,79 

3,287 

79,93 

51,95±8,36 

1,886 

45,86 

p1-3<0,05 

P1-4<0,05 

P(мг/л) 

мМоль/л 

Медіана 

370,20±48,35 

11,96 

370,70 

552,90±99,23 

19,0 

588,70 

533,53±56,22 

18,3 

567,05 

511,59±99,23 

19,1 

588,70 

p1-2<0,05 

р1-3<0,05 

p1-4<0,05 

 

Концентрації Al в сечі повторюють загальну тенденцію розподілу цього 

елементу в крові шахтарів із ХПКР і перевищують показники контрольної групи 

із найбільшими  значеннями у пацієнтів зі стажем роботи у шкідливих умовах 

від 10 до 15 років (таб. 7.3).   

 

 

 

 



125 
 

Таб. 7.3. 

Розподіл Al у крові та сечі шахтарів, хворих на ХПКР професійного генезу 

Середовище Концентрація Al 

Контрольна група, 

n=22 

                (1) 

Всього, 

n=20 

         (2)     

Стаж 10-15 р., 

n=10 

          (3) 

Стаж 16-32р., 

n=10 

         (4)     

Кров 0,10±0,03 

3,3 

0,09 

0,62±0,05 

115,07 

3,11 

0,34±0,065 

20,01 

0,54 

1,31±0,56 

118,98                  

3,21 

Сеча 0,023±0,008      

 0,85 

0,023 

0,036±0,008 

1,26 

0,034 

0,036±0,003 

1,334 

0,036 

0,031±0,008 

1,14 

0,031 

 

В дослідженні встановлено, що середній рівень B в сечі у групі 

обстежуваних із ХПКР (25,90 мкМоль/л)  був нижчим, ніж у контрольній групі 

(27,78 мкМоль/л) на 7% (p>0,05). Концентрація B у старшій стажевій групі 

(34,22 мкМоль/л) перевищувала аналогічний показник у контрольній на 23% 

(p<0,05) і на 130% - у молодшій (14,80 мкМоль/л), (p>0,05). Аналіз середнього 

рівню B по групі в порівнянні з показником контрольної групи виявив схожу 

тенденцію розподілу цього елементу у крові пацієнтів, що хворіють на ХПКР 

професійного ґенезу (таб. 7.4).  
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Таб. 7.4. 

Розподіл В у крові та сечі шахтарів, хворих на ХПКР професійного генезу 

Середовище Концентрація В 

Контрольна група, 

n=22 

                (1) 

Всього, 

n=20 

         (2)     

Стаж 10-15 р., 

n=10 

          (3) 

Стаж 16-32р., 

n=10 

         (4)     

Кров 0,070±0,02 

62,90 

0,68 

0,17±0,05 

25,90 

0,27      

0,17±0,044 

25,91     

0,28 

0,15±0,04 

19,43   

 0,21 

Сеча 0,13±0,08 

27,78 

0,30 

0,23±0,008 

25,90 

0,28 

0,21±0,03 

14,80 

0,16 

0,25±0,08 

34,22 

0,37 

 

Середня концентрація Ca в сечі обстежуваних шахтарів та контрольної 

групи були приблизно однаковою: 3,195 мМоль/л та 2,944 мМоль/л відповідно. 

Концентрація Ca у групі хворих зі стажем роботи у підземних умовах праці від 

10 до 15 років (3,252 мМоль/л) на 10 % перевищувала аналогічний показник у 

контрольній групі (p<0,05), а у групі зі стажем від 16 до 32 років становила 2,671 

мМоль/л (p<0,05) і різниця між показниками контрольної та обох стажевих груп 

є достовірною (p<0,05). В дослідженні виявлено, що концентрація Са в сечі 

хворих зменшується зі збільшенням стажу у шкідливих роботах і ця динаміка 

повторює загальну картину розподілу елементу у крові пацієнтів із ХПКР (таб. 

7.5). 
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Таб. 7.5. 

Розподіл Са у крові та сечі шахтарів, хворих на ХПКР професійного генезу 

Середовище Концентрація Са 

Контрольна група, 

n=22 

                (1) 

Всього, 

n=20 

         (2)     

Стаж 10-15 р., 

n=10 

          (3) 

Стаж 16-32р., 

n=10 

         (4)     

Кров 86,44±5,54  

2,16 

86,44  

93,44±12,68 

2,82 

113,13        

109,87±9,82 

3,20 

128,4         

79,17±6,33 

1,98  

79,25 

Сеча 119,07±20,19 

2,944 

118,0 

169,07±24,19 

3,195 

128,06 

182,55±23,76 

3,252 

130,37 

129,52±24,19 

2,671 

107,09 

 

Середній рівень Mg у сечі хворих на радикулопатію професійної етіології 

(2,406 мМоль/л) перевищував цей показник у контрольній групі (2,036 мМоль/л) 

на 20% (p>0,05). Слід відзначити, що концентрація Mg у сечі пацієнтів зі стажем 

роботи у шкідливих умовах від 10 до 15 років (3,287 мМоль/л) перевищувала 

аналогічний показник у групі зі стажем роботи від 16 до 32 років (1,886 

мМоль/л) на 70%, при цьому різниця між показниками контрольної, молодшої та 

старшої стажевих груп характеризувалась високим ступенем достовірності 

(p<0,05). Така ж динаміка спостерігалась зі вмістом Mg у крові шахтарів обох 

стажевих груп (таб. 7.6). 
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Таб. 7.6. 

Розподіл Mg у крові та сечі шахтарів, хворих на ХПКР професійного генезу 

Середовище Концентрація Mg 

Контрольна група, 

n=22 

                (1) 

Всього, 

n=20 

         (2)     

Стаж 10-15 р., 

n=10 

          (3) 

Стаж 16-32р., 

n=10 

         (4)     

Кров 17,43±1,40 

0,72 

17,40 

18,86±2,32 

0,97 

23,57      

21,30±1,92 

0,82   

 19,90 

16,86±0,86 

0,65    

15,79 

Сеча 40,97±8,36 

2,036 

49,50 

60,97±8,36 

2,406 

59,50 

90,03±13,79 

3,287 

79,93 

51,95±8,36 

1,886 

45,86 

 

В досліджені встановлено, що середній рівень P у сечі обстежуваних із 

діагнозом ХПКР (19,0 мМоль/л) був вищим за рівень у контрольній групі (11,96 

мМоль/л ) на 58% (p<0,05). Концентрації P у І (18,3 мМоль/л) та ІІ стажевих 

групах (19,0 мМоль/л) були вищими за аналогічний показник контрольної групи 

в середньому на 55% (p<0,05). Розподіл Р в крові пацієнтів із ХПКР професійної 

етіології не повторював загальну тенденцію розподілу в сечі (таб. 7.7).  

Таб. 7.7. 

Розподіл Р у крові та сечі шахтарів, хворих на ХПКР професійного генезу 

Середовище Концентрація Р 

Контрольна група, 

n=22 

                (1) 

Всього, 

n=20 

         (2)     

Стаж 10-15 р., 

n=10 

          (3) 

Стаж 16-32р., 

n=10 

         (4)     

Кров 98,5±2,20 

3,20 

99,30     

76,91±5,74 

1,66   

51,37 

109,85±57,13 

11,83       

366,41 

43,45±2,63 

1,43      

44,43 

Сеча 370,20±48,35 

11,96 

370,70 

552,90±99,23 

19,0 

588,70 

533,53±56,22 

18,3 

567,05 

511,59±99,23 

19,1 

588,70 
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Підвищення рівня P в сечі пацієнтів, хворих на ХПКР, свідчить про його 

надлишок в організмі. Наслідком цього є блокування переходу вітаміну D в 

активні форми і порушення кількісної та якісної структури кісткової тканини з 

подальшим ризиком розвитку захворювань ОРА, зокрема, хронічної 

радикулопатії. 

Висновки 

1. Визначення МаЕ та МЕ є важливим критерієм для оцінки стану кісткової 

тканини, що впливає на розвиток різних патологічних станів, які є 

факторами ризику розвитку ХПКР, зокрема професійної патології. 

2. Виявлено зниження рівня Ca (1,98 мМоль/л) та Mg (0,65 мМоль/л) у 

сироватці крові шахтарів, хворих на ХПКР, при збільшенні стажу роботи у 

шкідливих умовах праці (p<0,05). Отримані результати можуть бути 

покладені в основу методики скринінгового дослідження рівня цих 

елементів у осіб даної категорії з тривалим стажем роботи у підземних 

умовах для своєчасного виявлення факторів ризику розвитку хронічної 

радикулопатії. 

3. В дослідженні встановлено перевищення середньої концентрації Al в крові 

пацієнтів з ХПКР (115,07 мкМоль/л) порівняно з контрольною групою 

майже в 36 разів (p<0,05), що призводить до негативного впливу на 

функціонування ферментів шляхом заміщення в їх в алостеричному центрі 

іонів  Ca2+ та Mg2+, внаслідок цього відбувається перешкоджання росту 

кристалів фосфату кальцію та мінералізації остеоїда. За результатами 

дослідження алюміній може бути запропонований у якості біомаркера 

порушень структури кісткової тканини у шахтарів, хворих на ХПКР. 

4. Встановлено зниження концентрації B в крові шахтарів із хронічною 

радикулопатію у 2,5 рази (25,9 мкМоль/л) в порівнянні з контрольною 

групою,  що може призводити до зниження регуляторного впливу цього 

елементу на функціонування паратиреоїдного та статевих гормонів, які 

впливають на якісну структуру кісткової тканини, з подальшим ризиком 

розвитку патології ОРА. 
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5. В дослідженні  виявлено статистично достовірне підвищення рівня P в сечі 

у всіх дослідних групах більше, ніж у 1,5 рази (p<0,05), в порівнянні з 

контролем. Надлишок P може блокувати перехід вітаміну D в його активні 

форми і призводити до порушення структури кісткової тканини.  

6. Тенденція з розподілом МаЕ та Ме у крові шахтарів, які хворіють на 

ХПКР, повторює розподіл цих елементів у сечі пацієнтів у більшості 

випадків, що підтверджує сталість та функціонування організму, як 

єдиного цілого.  

Результати досліджень, представлені в даному розділі, висвітлені в 

наступних публікаціях: 

1. Лашко О.М. Роль макро- та мікроелементів у визначенні стану кісткової 

тканини хворих на хронічну попереково-крижову радикулопатію 

професійної етіології / Басанець А.В., Лашко О.М., Андрусишина І.М.// 

Український журнал з проблем медицини праці. - № 1(15). – 2019. – С. 3-

12. Лашко О.М.: участь у проведенні лабораторних досліджень, 

формування дослідницької бази даних, статистична обробка, аналіз, 

підготовка до публікації]. Відображено зміст та висновки розділів – 1, 2, 7. 

2. Басанець А.В., Андрусишина І.М., Лашко О.М. Роль есенційних елементів 

у патогенезі розвитку хронічної попереково-крижової радикулопатії 

професійного генезу у шахтарів// Медичні перспективи. 2020. Том 25, №2. 

С. 71 - 77. [Лашко О.М.: участь у проведенні лабораторних досліджень, 

формування дослідницької бази даних, статистична обробка, аналіз, 

підготовка до публікації]. Відображено зміст та висновки розділів – 1, 2, 7. 

 

 

 

 

 

 



131 
 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ОТРИМАНИХ ДАНИХ 

 

Професійна захворюваність працівників є державним питанням, оскільки 

пов’язана з несприятливими умовами праці і призводить до соціальних, 

економічних та матеріальних збитків суспільства, залишаючись складною 

соцільно-гігієнічною проблемою. Адже саме здоров’я працюючого населення є 

однією із запорук економічного благополуччя населення, тому що є головним 

вектором, який впливає на виробничий процес та трудовий потенціал кожної 

країни.  

Основною причиною формування професійної захворюваності на 

виробництві є незадовільний стан умов праці на діючих підприємствах, основну 

частку яких складають промислові об’єкти. Низьке охоплення працюючих 

медичними оглядами, низька якість їх проведення серед осіб, що працюють в 

шкідливих умовах праці, призводить до виявлення захворювань на пізніх стадіях 

розвитку, коли реабілітація є малоефективною, повернення працівника у 

виробництво стає неможливим. 

За даними Фонду соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності кожен рік втрачається понад 100 млн. робочих днів 

працездатності, а за 2018 р. в Україні виплачено загалом 65,4 млн. грн. 

одноразової допомоги в разі стійкої втрати професійної працездатності 

потерпілим. Близько 30%  цих витрат припадають на захворювання, що виникли 

внаслідок ураження сполучної тканини та кістково-м’язової системи, основну 

частку яких складають хронічні радикулопатії, формуючи п’яту частину 

професійної захворюваності в Україні (близько 1600 випадків на рік), яка 

формується в основному  за рахунок когорти шахтарів. Така ситуація склалась 

тому, що, незважаючи на удосконалення технологічного процесу, автоматизацію 

виробництва, на всіх етапах трудового процесу шахтарів основних професій 

залишається виконання роботи з переміщенням вантажу вручну на значну 

відстань, перенапруженням груп м’язів верхніх та нижніх кінцівок, тулуба,  при 

виконанні монтажних робіт з очищення вибою від вугілля і породи, значним 
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статичним навантаженням (утримання інструменту, перебування тривалий час у 

незручній або фіксованій робочій позі), що є основними етіологічними 

чинниками  розвитку хронічної радикулопатії професійного ґенезу.  

Приходиться констатувати, що у більшості випадків патологія сполучної 

тканини та кістково-м’язової системи діагностується на етапі хронічної 

радикулопатії, що призводить до порушення якості життя пацієнта, тимчасової 

та стійкої втрати працездатності пацієнта, його інвалідизації, а держава, в свою 

чергу, втрачає кваліфікованого працівника і кошти на компенсацію його 

здоров’я та реабілітацію. Тому проблема ранньої діагностики та профілактики 

захворювань цієї групи є надзвичайно актуальною.  

Незважаючи на значну кількість наукових робіт, присвячених вивченню 

питань ролі етіологічних чинників, особливостей клінічних проявів, 

ефективності діагностичних та профілактичних заходів при ХПКР, залишається 

невирішеним ряд питань патогенезу, діагностики та лікування  зазначеної групи 

захворювань. В науковій літературі наявна незначна кількість відомостей, що 

висвітлюють особливості клінічного перебігу, патогенезу та ранньої діагностики 

у робітників вугільної промисловості. Основна частка даних, що свідчать про 

зміни з боку кістково-м’язової системи та сполучної тканини у професіях, 

працівники яких зазнають значних фізичних навантажень, підлягають впливу 

несприятливого мікроклімату, ґрунтуються на даних епідеміологічних і 

клінічних  спостережень. Однак, залишається низка невирішених питань у сфері 

об’єктивної оцінки функціонального стану кісткової системи, макро- та 

мікроелементного, електролітного складу біологічних середовищ організму, що 

безперечно впливають на розвиток ХПКР професійної етіології. Відсутні наукові 

дослідження щодо оцінки ранніх змін мікроархітектури кісткового матриксу 

осьового скелету шахтарів, що є важливим аспектом для удосконалення системи 

ранньої діагностики та профілактики ХПКР як професійного захворювання.  

Диференційна діагностика захворювань опорно-рухового апарату саме 

професійного ґенезу є складною через те, що дія виробничих факторів не є 

специфічною, на відміну від захворювань, викликаних пилом, наприклад,  
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(пневмоконіози) чи впливом шуму (нейросенсорна приглухуватість). Складність 

розмежування  професійних та непрофесійних етіологічних факторів у розвитку 

захворювань ОРА, зокрема хронічної радикулопатії, призводить до 

гіподіагностики саме професійної ХПКР, адже внаслідок цього значна частка 

патології реєструється у групі загальної захворюваності. 

Особливе місце в структурі професійної патології займає проблема 

діагностики субклінічних та ранніх форм професійних порушень опорно-

рухового апарату, оскільки  раннє виявлення груп ризику серед працівників, 

задіяних в умовах дії значного статичного та динамічного навантаження, 

вібрації, несприятливого мікроклімату, дозволяє впроваджувати своєчасні 

профілактичні та реабілітаційні заходи, спрямовані на максимальне збереження 

статико-динамічної функції організму та працездатності постраждалих. А 

економічний збиток, пов’язаний з втратою трудового потенціалу, 

відшкодуванням компенсацій у зв’язку з втратою працездатності, медичними 

витратами на лікування та реабілітацію хворих, а також відтворенням робочої 

сили, робить проблему профілактики і ранньої діагностики захворювань 

кістково-м’язової системи та сполучної тканини однією з пріоритетних у сфері 

медицини праці не тільки на теренах нашої країни, а й за її межами. 

Таким чином, метою дисертаційної роботи було підвищення якості 

діагностики та удосконалення системи профілактики хронічної попереково-

крижової радикулопатії професійної етіології на основі вивчення особливостей 

клініко-функціонального статусу пацієнтів, стану кісткової тканини та рівня 

вітаміну D, концентрація макро- та мікроелементів  у біологічних середовищах з 

урахуванням особливостей впливу значного фізичного навантаження в 

поєднанні з іншими небезпечними факторами виробничого середовища. 

Аналіз професійної захворюваності в Україні за останні роки засвідчив, що 

на фоні економічної, соціальної ситуації в країні та несприятливих умов праці, в 

яких працює близько трьох мільйонів осіб, спостерігається  зниження її рівня в 

основних галузях економіки.  
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Встановлено, що за даними ВООЗ захворювання кістково-м’язової системи 

та сполучної тканини займають 3-4 місце у структурі захворюваності населення 

розвинутих країн світу, а попереково-крижова радикулопатія відноситься до 

числа найбільш поширених хвороб цієї групи. Патологія хребта, як однин із 

етіологічних чинників розвитку ХПКР, діагностується у 30% населення розвинутих 

країн світу. Значна кількість наукових публікацій присвячена епідеміології БНС, 

проте слід відзначити, що представлені дані часто різняться між собою внаслідок 

клініко-діагностичної невизначеності ХПКР. У США і країнах Західної Європи 

поширеність БНС сягає 40-80 %, а щорічна захворюваність – 5,0 %. За 

результатами широкомасштабного епідеміологічного дослідження, проведеного 

в Європі, хронічним БНС страждає близько 20% населення.  

Слід відзначити, що хронічна попереково-крижова радикулопатія за 

кордоном не має конкретного визначення, а у науковій літературі країн світу 

здебільшого використовується термін «біль в нижній частині спини» (БНС), як 

основний прояв ХПКР.  

Поширеність хронічного больового синдрому досягла останнім часом 

високих показників. В ряді публікацій зазначається, що від 4 % до 10-15% 

випадків  гострий БНС трансформується в  хронічний і важко піддається терапії. 

За даними епідеміологічного дослідження, проведеного в 12-ти країнах Європи 

(n = 30,701), 18% населення відчуває БНС на протязі понад 6-ти місяців. 

Аналіз літературних даних засвідчив, що хронічна радикулопатія - 

захворювання поліетіологічне зі складним механізмом розвитку та клінічними 

проявами. На сьогодні, основними причинами та факторами ризику розвитку 

хронічної попереково-крижової радикулопатії визначено дегенеративно-

дистрофічні захворювання хребта, вроджені аномалії, запальні захворювання, 

пухлини, ендокринні та метаболічні розлади, серед яких особлива увага 

науковців останнім часом прикута до остеопорозу - поширеного системного 

захворювання скелета, яким страждає близько 75 млн. осіб у Європі, США та 

Японії. Захворювання характеризується зниженням міцності кісткової тканини, 
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порушенням її мікроархітектури з подальшим збільшенням ризику переломів 

внаслідок дисбалансу її синтезу. 

При аналізі основних показників важкості праці у вказаних професіях, 

зокрема фізичного навантаження, вираженого в одиницях механічної роботи за 

зміну при загальному навантаженні (за участю м'язів рук, корпусу, ніг), 

встановлено перевищення параметрів нормативних значень у всіх 

досліджуваних групах і складали в середньому 241,66 Вт, але найбільших рівнів 

ці показники сягали у групі забійників. Показник маси вантажу, що піднімається 

та переміщується вручну, при підійманні та переміщенні вантажів з чергуванням 

з іншою роботою, теж перевищував нормативи у всіх професіях, але найбільш 

високим він був у групі забійників (38,5 кг). Найбільш тривалим перебування у 

вимушеній робочій позі протягом зміни визначалось у групі забійників – 57,25%, 

проте і в групі ГРОВ та прохідників цей показник перевищував нормативні 

цифри і складав 50,66% та 42,27% відповідно. Схожа тенденція виявилась при 

оцінці вимушених нахилів корпусу за зміну, кількість яких перевищувала 

допустимі значення у всіх досліджуваних, але максимальним значенням 

показник характеризувався у забійників – 287. 

Аналіз умов праці ГРОВ, прохідників, забійників, які хворіють на ХПКР, 

засвідчив, що важка фізична праця, значне статичне навантаження, перебування 

тривалий час у вимушеній робочій позі, робота в несприятливому мікрокліматі є 

основними чинниками виробничого середовища, що призводять до розвитку 

даної патології. 

В патогенезі ХПКР професійного ґенезу основну роль відіграє м’язове 

перенапруження, що виникає внаслідок дії статичного та динамічного 

навантаження, тривалого перебування у незручній робочій позі в процесі 

виконанням шахтарями своїх професійних обов’язків. Такий механізм 

призводить до хронічного перерозтягнення заднього відділу міжхребцевого 

сегменту та задньої повздовжньої зв’язки і в подальшому сприяє розвитку 

дегенеративно-дистрофічних змін хребта. Саме дискогенна патологія є 
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найпоширенішою причиною розвитку хронічної радикулопатії і становить 

близько 45% серед причин її виникнення. Внаслідок такого механізму 

відбувається дегідратація пульпозного ядра та формуються мікротріщини 

фіброзного кільця, активуються різні фактори запалення, серед яких основну 

роль відіграють фактор некроза пухлини (TNF) та інтерлейкіни (IL-1α, IL-1β, IL-

6 та IL-17). Імуноцити різних підгруп, серед яких важливе значення відіграють 

ендотеліальний фактор росту та фактор росту нервів, продовжують процес 

дегенерації диску  шляхом процесу неоваскуляризації. Ці процеси в результаті 

призводять до утворення цитокін-опосередкованого ефекту та виникнення 

нейропатичного болю внаслідок залучення у процес периферичної нервової 

системи. 

Останнім часом  науковці акцентують увагу також на спадковій складовій 

в розвитку ХПКР. При цьому визначено, що поліморфізм гену (rs 1799971 G), 

який кодує синтез вітамін-D рецепторів, та гену µ1 (OPRM1), що кодує 

опіоїдний рецептор, сприяє розвитку ХПКР.  

Важливу роль в патогенезі ХПКР відіграє порушення у функціонуванні 

системи «протеоліз-антипротеоліз». Внаслідок виникнення місцевого запалення 

виникає дисбаланс експресії генів, головну роль серед яких відіграють VDR, 

COL11, MMP1, MMP9, IL-1α, Il-1RN, OPRM1, COMT. 

Серед біологічних факторів, які можуть бути факторами ризику розвитку 

ХПКР, особливу роль приділяють остеопорозу та остеопенії. Вітамін D відіграє 

важливу роль у розвитку цих патологічних станів шляхом підтримання 

кальцієвого гомеостазу осьового скелету, опосередковано через вітамін-D 

рецептори, що експресуються більш ніж на 35 органах-мішенях. 

Пріорітетним у розумінні всіх ланок патогенезу ХПКР представляє 

вивчення макро- та мікроелементного складу біологічних середовищ організму. 

Малочисельні роботи науковців свідчать, що для нормального функціонування 

опорно-рухового апарату необхідний гомеостаз есенційних елементів: Ca, Mg, 

Al, P, B, кожен з яких відповідає за окрему ланку у розвитку всіх складових 

кістково-м’язової системи та сполучної тканини. 
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На сьогодні для діагностики хронічної попереково-крижової радикулопатії 

оцінка неврологічного статусу та збір скарг у хворого залишаються рутинними 

методами. Широко застосовуваним у медичній практиці методом діагностики 

професійної ХПКР є візуалізаційні методи – комп’ютерна та магнітно-резонасна 

томографії поперекового відділу хребта. Невід’ємною складовою для верифікації 

діагнозу хронічної радикулопатії є дані електронейроміографії довгих нервів 

нижніх кінцівок, що допомагає виявити порушення провідності електричного 

імпульсу саме в цьому сегменті нервової системи. Проте, ці методи обстеження 

недостатньо об’єктивізують діагноз ХПКР, оскільки результати дослідження у 

значній мірі залежать від співпраці пацієнта та кваліфікації медичного 

працівника, що виконує дослідження. Окрім того, ці методики не відображають  

порушення структури кісткової тканини. Зважаючи на те, що остеопенія та 

остеопороз є факторами ризику розвитку ХПКР, останнім часом особлива увага 

в наукових дослідженнях прикута до вивчення діагностичної ефективності 

об`єктивних методів оцінки мікроархітектоніки кісткової системи, в тому числі, 

мінеральної щільності кісткової тканини, що відповідає за функціональну 

стабільність хребців осьового скелету. 

Даючи оцінку зібраним скаргам у пацієнтів із ХПКР клініки професійних 

захворювань ДУ «ІМП імені Ю. І. Кундієва НАМН» слід виділити біль різної 

інтенсивності – як основний симптом при даній патології. Для правильної 

інтерпретації та його оцінки застосовувались візуально аналогова (Visual  

Analogue  Scale (VAS) (Huskisson  E.C.)) та числова (Numeric Pain Scale (NPS) 

(McCaffery М., Beebe A.))  шкали болю, що дало змогу об’єктивізувати біль у 

різних групах шахтарів. Результат засвідчив, що середнє значення показника 

інтенсивності болю у групі обстежених складало 6,24 та 6,67 за обома шкалами і 

найвищим було у групі забійників, в якій показники статичного та динамічного 

навантаження при виконанні професійних обов’язків були найвищими. Поява 

невропатичного компоненту болю, який призводить до дисбалансу в 

ноцицептивній та антиноцицептивній системах, пояснює відсутність 

закономірності між інтенсивністю больового синдрому та стажем роботи в 
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умовах значного фізичного навантаження. Також одним із найбільш 

розповсюджених симптомів у пацієнтів із ХПКР професійної етіології 

встановлено оніміння кінцівки за корінцевим типом у відповідних дерматомах та 

іррадіація болю в одну нижню кінцівку діагностувались у 100% обстежених 

шахтарів. 

Окрім болю в нижній частині спини, іррадіацією болю та оніміння в одній 

із нижніх кінцівок найбільш розповсюдженими скаргами у обстежених шахтарів 

із ХПКР були: оніміння пальців однієї із нижніх кінцівок (41%), оніміння в обох 

ногах та оніміння пальців обох нижніх кінцівок (32% та 29% відповідно). Значно 

рідше спостерігалось іррадіація болю в обидві ноги (17%) та «судоми» в 

литкових м’язах (13%). 

Аналіз клінічного обстеження цієї групи засвідчив, що згладжений 

поперековий лордоз, наявність позитивних симптомів натягу, обмеження рухів у 

нижньо-грудному та поперековому відділах хребта, асиметрія ахіллових 

рефлексів є найчастішим неврологічним дефіцитом при ХПКР професійної 

етіології і діагностувався у 100% обстежених. 

За даними статистичних досліджень патологія рухової функції хребта при 

неврологічних та соматичних захворювань розвивається у 65-70 % випадіків. 

Тому об’єктивне визначення характеру та ступеня порушень діяльності нервово-

м’язового апарату апарату є важливим для встановлення діагнозу, етіології та 

механізму розвитку захворювання, вирішення питань адекватної 

терапії.  Основними показаннями для проведення ЕНМГ при встановленні 

діагнозу ХПКР залишаються стійкий неврологічний дефіцит у пацієнта, 

виражений больовий синдром, наявність компресійних уражень хребта та 

системні захворювання кісткової тканини. 

Як засвідчили отримані результати досліджень ЕНМГ довгих нервів 

нижніх кінцівок є одним із основних методів об’єктивізації діагнозу ХПКР, який 

дозволяє визначити ступінь порушення провідності електричного імпульсу 
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довгими нервами нижніх кінцівок, функціонування нервово-м’язових синапсів та 

скорочувальної здатності посмугованих м’язів. При аналіз показників амплітуди 

М-відповіді при стимуляції в дистальній точці правого m. Abductor   Hallucis, що 

іннервується n. Plantar   Medial, S1, S2, частка хворих з ХПКР професійної 

етіології, яка мала відхилення від норми цього показника, була найбільшою у 

групі прохідників і становила 82%, при цьому середнє значення показника М-

відповіді було вищим за норму як у загальній групі обстежених, так і у обох 

професійних групах прохідників та ГРОВ.  

Частка хворих, у яких визначалось відхилення від норми показника 

амплітуди М-відповіді лівого m. Abductor  Hallucis, n. Plantar  Medial, S1, S2, 

становила близько 50% у всіх групах, однак середнє значення показника 

амплітуди М-відповіді було вищим за нормативне тільки у групі ГРОВ (p<0,05). 

Найменш інформативним серед усіх показників ЕНМГ, що аналізувались 

у пацієнтів з ХПКР, виявився показник термінальної латентності правого m. 

Abductor  Hallucis, що іннервується n. Plantar  Medial, патологічні зміни якого 

реєструвались лише у 21 % забійників, при цьому в жодній з професійних груп 

середнє значення показнику не виходило за межі норми. Показник термінальної 

латентності лівого m. Abductor  Hallucis, що іннервується n. Plantar  Medial, 

виходив за межі фізіологічної норми у 21% забійників з професійною ХПКР, при 

цьому середні показники як по групі в цілому, так і за окремими професіями від 

норми не відхилялись(p<0,05).  

Частка хворих, що мали відхилення від норми резидуальної латентності 

правого  m. Abductor   Hallucis, що іннервується n. Plantar  Medial, була 

найвищою у групі забійників (38%), і саме в цій професійній групі середнє 

значення показнику виходило за межі фізіологічної норми (2.33 мс). Відхилення 

від норми показників резидуальної латентності лівого  m. Abductor  Hallucis, що 

іннервується n. Plantar  Medial, спостерігалось у 9 – 21% обстежених різних 

професійних груп, при цьому середні значення показника не відхилялись від 

нормативних. 
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Показник швидкості проведення імпульсу по правому  m. Abductor  

Hallucis, що іннервується n. Plantar  Medial, найчастіше мав відхилення від норми 

в групах забійників (42%) та прохідників (28%), але середні значення показника 

не виходило за межі норми(p<0,05). Частка хворих на ХПКР шахтарів, які мали 

відхилення від норми показнику швидкості проведення імпульсу по лівому  m. 

Abductor  Hallucis, що іннервується n. Plantar  Medial, була найбільшою у групі 

прохідників (82 %) і в цій же групі середні значення були нижчими за показники 

фізіологічної норми (38,43 м/с) (p<0,05). 

Аналіз структури частоти патологічних змін показників ЕНМГ за 

професійними групами виявив, що найчастіше у групі забійників реєструвався 

патологічний показник термінальної латентності (64,2%), тоді як в групі 

прохідників він не виходив за межі норми у жодного з обстежуваних. Проте, у 

половини обстежених прохідників реєструвався патологічний показник 

швидкості проведення імпульсу, який в групі забійників та ГРОВ становив 

відповідно 33% та 12%. Приблизно з однаковою частотою зустрічався у всіх 

професійних групах патологічний показник резидуальної латентності 36%, 33% 

та 31%.  За даними дослідження встановлено зростання частки хворих, які мають 

відхилення від норми основних показників при проведенні ЕНМГ, зі 

збільшенням стажу роботи у шкідливих умовах праці. Амплітуда М-відповіді у 

дистальній точці та значення термінальної латентності визначено як найбільш 

інформативні  показники для діагностики ХПКР у групі обстежених зі стажем 

роботи у шкідливих умовах від 16 до 20 років. 

Неврологічні вертеброгенні синдроми є найбільш розповсюдженими серед 

захворювань опорно-рухового апарату і складають до 84% від загального числа 

листків непрацездатності, що видаються хворим із наявністю неврологічного 

дефіциту. Актуальність цього питання обумовлює необхідність застосування 

різних методів діагностики, зокрема, візуалізаційних для правильної верифікації 

діагнозу. Невід’ємною складовою при правильній постановці ХПКР є 

проведення візуалізаційних методів обстеження поперекового відділу хребта. 
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Комп’ютерна та магнітно-резонансна томографії є інформативними 

методами обстеження, що дозволяють виявити дегенеративно-дистрофічні зміни 

хребта, пов’язаних  зі шкідливими факторами виробництва, зокрема значним 

фізичним навантаженням, незручною робочою позою, несприятливим 

мікрокліматом. Аналіз проведеного дослідження засвідчив, що остеохондроз – 

найбільш поширена ознака патологічних змін хребта у пацієнтів із ХПКР 

професійної патології і зустрічався  у 100% обстежених. Спондильоз, 

спондилоартроз, протрузії дисків діагностувались у більш ніж 50% обстежених, 

при цьому стеноз мозкового каналу виявлено лише у  

8 % шахтарів із ХПКР. Встановлено зростання частоти дегенеративно-

дистрофічних змін хребта зі збільшенням стажу роботи в дії несприятливих 

чинників виробничого середовища, що зазнають шахтарі основних професій в 

процесі виконання своїх професійних обов’язків.  

Таким чином обидва зазначені методи є безпечними та високо 

ефективними методами діагностики основних дегенеративно-дистрофічних змін 

попереково-крижового відділу хребта, що можуть призводити до розвитку 

дискогенних радикулопатій.  

Як уже згадувалось, біль різної інтенсивності в поперековому відділі 

хребта - найпоширеніша скарга у пацієнтів із ХПКР, а в закордонній літературі 

«біль в нижній частині спини» виділений в окрему нозологічну форму. Часто 

вертебральний больовий синдром у шахтарів розвивається внаслідок виконання 

своїх професійних обов’язків від дії надмірного фізичного навантаження. Однак 

в основі виникнення цього симптомокомплексу може лежати і вроджена 

патологія кістково-м’язової системи та сполучної тканини, і системні 

захворювання опорно-рухового апарату, серед яких особливе місце посідає 

остеопороз. Остеопороз — системне прогресуюче захворювання скелета, для 

якого характерні розлади метаболізму кісткової тканини, порушення структури 

та зниження щільності кісток, що призводить до підвищення ризику переломів 

як трубчастих кісток, так і тіл хребців. Ця патологія діагностується у більш ніж 

75 мільйонів жителів США та Японії. Причини порушення обміну речовин в 
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кістковій тканині можуть бути різними — генетичними, ендокринними, 

медикаментозними, обумовленими способом життя та харчуванням, проте в 

патогенезі захворювання вирішальну роль грають порушення обміну вітаміну D, 

кальцію, фосфору.  

В Українському науково-медичному центрі проблем остеопорозу під 

керівництвом професора Поворознюка В.В. на базі ДУ «Інститут геронтології 

імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН» обстежено 60 шахтарів дослідної групи. Усім 

пацієнтам проводилось обстеження методом двохенергетичної рентгенівської 

абсорбціометрії – «золотого стандарту» визначення мінеральної щільності 

кісткової тканини із визначенням її основних детермінант T- та Z-бали, оцінкою 

якості трабекулярної тканини - TBS (trabecular bone score), визначенням ризику 

можливого 10-річного  перелому - FRAX  (fracture risk assessment tool). 

Аналіз даних встановив, що середні значення показника індекса TBS  у 

шахтарів (1,364), хворих на хронічну попереково-крижову радикулопатію, 

знаходились у межах фізіологічної норми та характеризувались тенденцією до 

зменшення з віком. При оцінці основних детермінант визначення якості 

кісткової тканини – показників Т- та Z-балу встановлено, що вони повторюють 

загальну тенденцію розподілу хворих за індексом TBS і не мають чіткої 

залежності від стажу та віку, проте у 20 % хворих було діагностовано системну 

остеопенію за показником T-балу. 

Встановлено, що 10-річний ризик перелому (FRAX)  у обстежуваних 

зростав з віком і найбільшим був у групі 50-59 років (показник 3,78), причому 

різниця між показниками у групі 1(показник 0,72), групі 2(показник 1,45) та 

групі 3(показник 3,78) за критерієм Фішера була високо достовірна. 

Іони кальцію є базовим елементом та відіграє основну роль у 

функціонування системи синтез-моделювання кісткової тканини, проте для його 

нормального метаболізму в організмі та потенціюванні ефектів необхідна 

наявність вітаміну D. Вітамін D як хімічна сполука існує у двох формах: 

ергокальциферол (вітамін D2) і холекальциферол (вітамін D3), обмін яких в 

кінцевому результаті призводить до синтезу одного з найголовніших регуляторів 
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кальцієвого обміну – кальцитріолу. Тому одним із етапів оцінки якості стану 

кісткової тканини у шахтарів із ХПКР професійної етіології було визначення 

рівня вітаміну D в крові пацієнтів. Аналіз показників рівня вітаміну D показав, 

що середня концентрація якого становила 37,59 нг/мл при нормі 30-50 нг/мл, яка 

вказує на його нормальний рівень у групі обстежуваних в цілому. При аналізі 

встановлено його статистично достовірне зниження до 33,85 нг/мл у віковій 

групі від 50 до 59 років порівняно з референтними значеннями. При цьому, за F-

критерієм різниця між показниками була достовірна між усіма групами. Аналіз 

рівня вітаміну D у крові залежно від стажу шахтарів із ХПКР показав його 

зниження при збільшенні стажу у шкідливих умовах праці. Слід відзначити, що 

при цьому у групах від 16 до 20 років та від 21 до 25 років його показники були 

приблизно однаковими. Встановлено, що середній рівень (37,59 нг/мл) вітаміну 

D у пацієнтів був у нормі, але у 4-х обстежений (6,6 %) діагностувався його 

дефіцит (рівень в крові <20 нг/мл), а у 12 хворих (20%) недостатність показника 

(20-30 нг/мл). При цьому дисперсійний аналіз засвідчив, що різниця між 

показниками у всіх групах дослідження. 

Стабільність макро- та мікроелементного складу організму є однією з 

найважливіших  умов   його  нормального   функціонування. Відповідно,   

порушення   вмісту   хімічних   елементів, викликаних   екологічними,   

професійними,      факторами, призводять до широкого спектра порушень стану 

здоров'я. Є численна кількість біологічних факторів, які впливають одночасно як 

на м’язеву, так і на кісткову тканину, серед них найбільш значуща роль 

відводиться вітаміну D та есенційним елементам Сa, P, Al B, Mg, які входять до 

складу  ферментативних систем, відповідальних за формування кісткової 

тканини. З огляду на складну етіопатогенетичну ланку розвитку ХПКР пацієнтам 

дослідної групи проведено дослідження мактро- та мікроелементного  складу 

біологічних середовищ (крові та сечі).  

За результатами проведеного дослідження виявлено зниження рівня Ca 

(1,98 мМоль/л) та Mg (0,65 мМоль/л) у сироватці крові шахтарів, хворих на 

ХПКР, при збільшенні стажу роботи у шкідливих умовах праці(p<0,05). 
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 В дослідженні встановлено перевищення середньої концентрації 

алюмінію в крові пацієнтів з ХПКР (115,07 мкМоль/л) аналогічного показнику  у 

контрольній групі майже в 35 разів (p<0,05), що призводить до негативного 

впливу на функціонування ферментів шляхом заміщення в їх в алостеричному 

центрі іонів  Ca2+ та Mg2+, і як наслідок перешкоджати росту кристалів фосфату 

кальцію та мінералізації остеоїда.  

 Результати засвідчили зниження концентрації бору в крові шахтарів із 

хронічною радикулопатію у 2,5 рази (25,9 мкМоль/л),  що може призводити до 

зниження регуляторного впливу цього елементу на функціонування 

паратиреоїдного та статевих гормонів, які впливають на якісну структуру 

кісткової тканини, з подальшим ризиком розвитку патології ОРА.  В дослідженні  

встановлено статистично достовірне підвищення рівня фосфору в сечі у всіх 

дослідних групах більше, ніж у 1,5 рази, в порівнянні з контролем, що може 

блокувати перехід вітаміну D в його активні форми і призводити до порушення 

структури кісткової тканини.  

 Таким чином, оцінка стану кісткової тканини шляхом проведення 

двохфотонної рентгенівської абсорбціометрії, визначення рівня вітаміну D, 

макро- та мікроелементного складу біологічних середовищ дозволяє отримати 

відомості про ранні зміни порушення кістково-м’язової системи та сполучної 

тканини. Виявлені за допомогою цих методик зміни у шахтарів мають 

пріорітетне значення для профілактики та раннього виявлення порушень опорно-

рухового апарату і можуть визначати необхідність проведення подальшого 

поглибленого дослідження хворих із хронічною радикулопатією професійної 

етіології. Також аналіз зазначених методик поруч із рутинними методами 

обстеження хворих на ХПКР є важливими для об’єктивізації цього діагнозу, 

експертизи працездатності робітників вугільної промисловості, здійснення 

професійного добору робітників вугільної промисловості для робітників, які 

працюють в умовах значного фізичного навантаження, несприятливого 

мікроклімату та виділенні груп ризику щодо розвитку професійної ХПКР. 
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Результати дослідження продемонстрували доцільність оцінки стану 

кісткової тканини за даними DXA, а також елементного складу біологічних 

середовищ організму  у шахтарів вугільної промисловості з підозрою на 

професійну ХПКР. 

За результатами проведеного дослідження були визначені та обгрунтовані 

критерії ранньої діагностики професійної ХПКР  у шахтарів з урахуванням 

основних детермінант стану кісткової тканини (індекс TBS, T-, та Z-бали, 

FRAX). Також визначено діагностичну ефективність та доцільність застосування 

маркерів порушень макро- та мікроелементного складу біологічних середовищ 

на різних етапах надання медико-санітарної допомоги. 
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ВИСНОВКИ 

  У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове практичне 

розв’язання наукового завдання щодо удосконалення системи діагностики та 

профілактики хронічної попереково-крижової радикулопатії у шахтарів 

основних професій вугільних шахт України, що працюють в умовах впливу 

значного фізичного навантаження та інших небезпечних виробничих чинників, 

на основі уточнення структурно-функціональних особливостей розвитку 

захворювання. 

1. Встановлено, що статичне та динамічне навантаження (забійник - 

649,18 Вт, ГРОВ - 317,48 Вт, прохідник - 416,67 Вт),  перебування тривалий час 

у фіксованій/незручній робочій позі (забійник - 57,25 % робочого часу, ГРОВ - 

50,66 %, прохідник - 42,27 %) (p<0,05) є основними професійними факторами 

ризику розвитку ХПКР у шахтарів основних професій вугільних шахт України. 

Головним етіологічним чинником розвитку хронічної радикулопатії за 

розповсюдженістю та ступенем перевищення гігієнічних нормативів визначене  

фізичне навантаження, за яким найбільш небезпечною є професія забійника.  

2. Біль нижньої частини спини визначено основним клінічним 

симптомом професійної ХПКР. Результати анкетування за візуально 

аналоговою шкалою болю Visual Analogue Scale (VAS) та за числовою шкалою 

болю Numeric Pain Scale (NPS) засвідчили найвищу інтенсивність болю у групі 

забійників (7,4 та 7,93 бали відповідно) порівняно з групою ГРОВ (5,45 та 5, 73) 

та групою прохідників (5,87 та 6,37) (p<0,05). 

3. Основними ознаками дегенеративно-дистрофічних змін хребта при 

аналізі даних візуалізаційних методів обстеження (комп’ютерна та магнітно-

резонансна томографії) пацієнтів з професійною хронічною попереково-

крижовою радикулопатією професійного ґенезу, визначено остеохондроз, 

спондилоартроз, спондильоз, що діагностувались більш, ніж у 90 % обстежених 

всіх професій.  

4. Встановлено, що найбільш інформативними показниками визначення 
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порушень проведення імпульсу нервовими волокнами у пацієнтів із 

професійною хронічною попереково-крижовою радикулопатією за даними 

електронейроміографії є зниження амплітуди М-відповіді при стимуляції в 

дистальній точці та швидкість проведення імпульсу довгими нервами нижніх 

кінцівок. Середній показник амплітуди М-відповіді у групі ГРОВ реєструвався 

на рівні 6,56 мВ (при нормативному значенні 4-5,8 мВ) (p<0,05), середній 

показник швидкості проведення імпульсу становив 38,46 м/с (при 

нормативному значенні 40,00-50,00 м/с) (p<0,05). Найчастіше зазначені 

патологічні показники реєструвались у групі прохідників (41,5%) та забійників 

( 50 %). 

5.  Найбільш інформативним показником порушення стану кісткової 

тканин у шахтарів із ХПКР професійного ґенезу за даними денситометрії 

визначено показник Т-балу на рівні нижче -1 і є показником остеопенії, що 

діагностована у 20 % шахтарів із хронічною попереково-крижовою 

радикулопатією професійного ґенезу. Встановлено, що за методом оцінки 10-

річного ризику переломів стегнової кістки та інших основних остеопоротичних 

переломів (FRAX) найбільш значні зміни кісткової тканини діагностуються у 

шахтарів вікової групи від 50 до 59 років, у яких показник становить 3,78 

порівняно з віковими групами 30-39 років (показник 0,72, p<0,05) та 40-49 років 

(показник 1,45, p<0,05).  

6. Діагностичними критеріями ризику розвитку порушення структури 

кісткової тканини у хворих на ХПКР професійної етіології визначені: зниження 

концентрації в сироватці крові порівняно з нормативними значеннями вітаміну 

D нижче 30 нг/мл (p<0,05), Са - нижче 2,16 мМоль/л (p<0,05), Mg - нижче 0,72 

мМоль/л (p<0,05), В - нижче 62,90 мкМоль/л (p<0,05) та підвищення 

концентрації Р - вище 3,2 мМоль/л (p<0,05), Al - вище 3,3 мкМоль/л (p<0,05). 

7. Розроблені та науково обґрунтовані рекомендації та пропозиції 

оновлення нормативно-регуляторних документів щодо диспансерного нагляду 

за працюючими в умовах впливу значного фізичного навантаження, визначення 
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груп ризику розвитку ХПКР професійного ґенезу та застосування сучасних 

методів ранньої діагностики захворювання, що ґрунтуються на визначенні 

структурно-функціональних особливостей патогенезу ХПКР. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Результати дослідження дозволяють рекомендувати: 

1. Оцінку стану кістково-м’язової та нервової систем, сполучної тканини 

здійснювати з урахуванням результатів всіх загальноприйнятих методик, 

що входять до складу даного комплексу досліджень: збір анамнезу, оцінка 

неврологічного статусу, проведення комп’ютерної або магнітно-

резонансної томографій, електронейроміографії довгих нервів нижніх 

кінцівок (при необхідності стимуляційної та голчастої). 

2. З урахуванням патогенезу порушень при ХПКР для діагностики змін 

кісткової тканини на ранніх стадіях розвитку хвороби рекомендувати 

визначення рівня вітаміну D в сироватці крові (показник рівня вітаміну D 

нижче 30 нг/мл вважати маркером для ризику розвитку ХПКР); 

мінеральної щільності кісткової тканини методом двохфотонної 

рентгенівської абсорбціометрії з аналізом показників: індексу TBS 

(показник нижче 1,251 вважати маркером для ризику розвитку ХПКР), T-

бал (показник нижче -1 вважати маркером для ризику розвитку ХПКР). 

3. Враховуючи високу інформаційну ефективність визначення макро- та 

мікроелементного складу біологічних середовищ організму для 

діагностики порушення стану кісткової тканини при ХПКР, а також з 

метою об`єктивізації діагнозу ХПКР рекомендується визначення рівня Al, 

Ca, Mg, P, B за даними методу атомно-емісійної спектроскопії з 

індуктивно зв’язаною плазмою, які характеризують стан основних 

каталізаторів у функціонуванні кістково-м’язової системи та сполучної 

тканини. Якщо показник концентрації Са в сироватці крові нижче 2,16 

мМоль/л, концентрації Mg нижче 0,72 мМоль/л, концентрації Al вище 3,3 

мкМоль/л, концентрації В нижче 62,90 мкМоль/л, концентрації Р вище 3,2 

мМоль/л вважати маркером ризику розвитку хронічної радикулопатії 

професійного ґенезу. 
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4. Запропоновані відповідні доповнення до проекту Наказу МОЗ України № 

246 від 21.05.2007 року, "Про затвердження Порядку проведення медичних 

оглядів працівників певних категорій", а саме: 

 п.6.1.1, 6.1.2. переліку методик при проведенні попередніх та 

періодичних медичних оглядів доповнити методами обстеження: 

двохфотонною рентгенівською абсорбціометрією, визначенням 

концентрації вітаміну D, Ca, Mg, Al, B, P в сироватці крові. 

5. Використання даних обстежень при проведенні професійного добору у 

професії, пов’язані з впливом значного фізичного навантаження, та 

визначенні груп ризику щодо розвитку професійної ХПКР. 

6.  Шахтарям основних професій проводити профілактику недостатності 

вітаміну D з вересня по квітень за схемою 600–800 МО/д (20,0–50,0 мкг/д) 

залежно від маси тіла шляхом раціонального та збалансованого харчування з 

розрахунку на 100 грам продукту: печінка тріски 400-1000 МО/д; скумбрія 

консервована 250 МО/д; печінка тварин 50 МО/д; вершкове масл близько 35 

МО/д; жовток курячих яєць  25 МО/д; м’ясо тваринного походження  13 МО; 

кукурузна олія 10 МО; коров’яче молоко від 0,3 до 4 МО. 

 Проводити курси інсоляції ультрафіолетовим світлом згідно схеми: 

 - 18 % поверхні тіла (передпліччя й частково ноги), отримуючи 

половину еритемної дози, що визначається як легке почервоніння шкіри через 

24 год після інсоляції без застосування сонцезахисного крему протягом 

приблизно 15 хвилин на день в період з 10-ї до 15-ї години;    

 У випадку недостатнього надходження вітаміну D із продуктами 

харчування та індукованого сонячними променями синтезу вітаміну D у шкірі 

додаткове його призначення стає необхідним для досягнення оптимального 

вітамін-D-статусу. Оскільки циркулюючий метаболіт вітаміну D має тривалий 

період напіввиведення із сироватки крові (4–6 тижнів) та депонується в 

тканинах, препарати вітаміну D (Олідетрим, Декрістол, Вітагама) можуть 

призначатися відповідно до показників його рівня у крові пацієнтів за схемою 

виробника. 
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 Рекомендувати надання санаторно-курортного лікування цій групі 

працівників. 
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