АЬаігасі

КЕ5ЕАКСН ОР АСЕ СНА1МСЕ8 ОР ВСЖЕ ТІ55ИЕ ОР
Е ^ К С У Х-КАУ АВ5ОКРТЮМЕТКУ
У.М. НугЬук. У.М. Кшеііик, 8.У. Регікіу

\Л/іїп їпе пеір ої а ГТ»ЄЇІ~ЮСІ сіиаі-епегду х-гау аЬзогрїютеїгу (РЕХА) ттегаї
аегеіїу Ьопе Ііззие \лгаз сіеЯпесі іп ^е\л/ оі аде. зех апсі Іпсіїуїсіиаі ґеа^игез Із
іпуе$їідаіесІ 52 $атрІе5 оі гІдИ осготіаі впй оГ т е сіауїсіе оЬіаІпес) т аиіор5у о( ІІте рвгїопз тап'5 (28) апсі « о т в п (24) о^ а таїе Ьу аде їгот 20 1-И
і 79
уеагз УИІО сіївсі ^гот сШегепї сіізеазез \л/і»ґіои+ йізІигЬапсе о^ Ьопе теїаЬоІїзт
^еге іп\/в5»іда^ес1. Рог +ґіе ігпЛаїіоп оґ зоП Ііззиех изесі рага№п, ІИаі регтіїівс) 1о
сотраге +Гю ГЄСЄІУЄСІ гезиНв 1о погтаїл/е Ьазе Із ез+аЬІізИесі. іґіа* іїіе рагате+егз (РЕХА) Ьауе ргесізв тіеггеїаііоп \А^ІІҐІ аде сґіапдез т Ьопе •іззие. у/ґіїсЬ
1
апз \лл+ґі о^еорогозіз апо ^юув Иіе сегїаіп сііпісаі хюіие
Кву УЮПІІ: сіиаі-впегду х-гау аЬзогрНотеіїу, тіпегаї с/епи^у Ьопе ґіззие.
о$іеорого$!з. сіа^іе. аде
Надійшла 14 січня 2003 р

ІІА0501376
УДК 612 66+611.018 4-073 075+611 717

ОЦІНКА ВІКОВИХ ЗМІН КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ
ЗАДАНИМИ РЕНТГЕНОГРАФІЧНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ КЛЮЧИЦЬ
С.В. Федьків
Івано-Франківська державна медична академія,
Івано-Франківськ
Вступ. Серед актуальних проблем сучасної медицини одне
з провідних місць займають питання діагностики стану кісткових структур опорно-рухового апарату скелета. Привернення
уваги і вивчення різноманітних аспектів цієї проблеми не випадкове. Це обумовлено тим, що за останні десятиріччя
відмічається значне постаріння населення України, збільшення
кількості людей літнього та старечого віку [5, 7, 8]. Як показали
масштабні епідеміологічні дослідження, що проводились в роз146

винених країнах світу та в Україні, були виявлені регіональні,
вікові, етнічні особливості досягнення піка кісткової маси і подальшої її втрати, а також розвитку остеопорозу [6, 9, 12, 14]
Однією з основних вікових змін в кістковій системі є природне
старіння і, як наслідок цього закономірного процесу, розвиток
інволюційного остеопорозу, який характеризується біологічно
обумовленою віковою порозністю кісткової тканини з зменшенням маси кісткової речовини на одиницю об'єму та порушенням нормального ремоделювання ії складових компонентів
[11, 17]. Кісткові структурні зміни у віковому та статевому аспекті потребують детального вивчення та спеціальних наукових розробок Променеві методи дослідження дозволяють
оцінити структурно-функціональний стан кісткової тканини і є
провідними у виявленні інволюційного остеопорозу [4, 10, 15,
16), що може бути використано також в судово-медичній практиці при остеологічних експертизах.
Мета роботи — за допомогою рентгенографічного
дослідження вивчити кісткову структурну організацію ключиць з врахуванням віку та статі для виявлення рентгенологічних ознак вікових особливостей структурних змін кісткової тканини та встановити критерії вікової градації ключиці для
судово-медичної ідентифікації загиблої особи.
Матеріал та методи. Нами вивчені рентгеноанатомічні
особливості правих ключиць 136 трупів відомих осіб чоловічої
(71)і жіночої статі (65), які померли без ознак системних захворювань і патології опорно-рухового апарату в віці 20-80 років
Після очищення аутопсійних кісток від м'яких тканин проводили рентгенографію ключиць на стаціонарному рентгенодіагностичному апараті "Месіісог Висіарезі ЕОК 750 В" методом контактної рентгенографії в двох проекціях: з укладкою на нижню
та задню поверхні ключиць. При цьому фокусна відстань 100 см,
напруга 40-50 кВ, сила струму 20 мА, час експозиції до 4-5 сек. (в
залежності від масивності кістки). Центральний промінь направлявся на середину діафіза На нижніх рентгенограмах прозорою лінійкою виміряні загальна сумарна ширина кортикального шару та ширина кістково-мозкової порожнини в ділянці
діафізу ключиць. Отримані середні величини і статистичні параметри ключиць уважно вивчались та аналізувались по кожній
з 6 вікових груп 1-а група (20-29 років), 2-а група (30-39 років),
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3-я група (40-49 років), 4-а група (50-59 років), 5-а група (60-69
років), 6-а група (70-79 років) Також на 136 об'єктах було встановлено середньостатистичні показники ширини кортикального шару та ширини кістково-мозковоі порожнини ключиць по
вікових групах в обох статях. Статистична обробка матеріалу
проводилась за допомогою загальноприйнятих методів
варіаційної статистики з обрахуванням величин середньої
арифметичної та її похибки.
Для первинно-збільшеної рентгенографії ключиць використовували рентгенівський апарат "Светлана" (РЕИС-Д) з
розміром фокусної плями 10-15 мкм. Отримували рентгенограми з прямим збільшенням зображення об'єкта до 10 разів. При
цьому дослідили рентгеноархітектоніку епіфізу та метафізу
надплечового кінця 42 правих ключиць та оцінили структуру
трабекулярноі тканини. Вивчаючи первинно-збільшені рентгенограми ключиць у кожній віковій групі було досліджено по 7
об'єктів.
Результати та ЇХ обговорення. Було встановлено, що у чоловіків у віці 20-29 років загальна сумарна ширина кортикального шару (СШКШ) у ділянці діафізу ключиць становить 0,7 см
і в жінок відповідно 0,51 см; середні величини ширини кістковомозкової порожнини (ШКМП) становлять 0,58 см у чоловіків і
0,45 см у жінок. Будова губчастої речовини на об'єктах чоловічої і жіночої статі в ділянці діафіза та метафіза дрібно-1 середньокомірцева, в ділянці епіфіза — дрібнокомірцева
У віці 30-39 років СШКШ у чоловіків 0,68 см, у жінок 0,47 см
Відповідно ШКМП у чоловіків 0,6 см, у жінок 0,53 см. Будова
губчастої речовини в ділянці діафіза та метафіза залишається
незмінною, але у 6% випадків з'являються перші ознаки
розрідження губчастої речовини, яка набуває частково великокомірцевої будови за рахунок витончення трабекул центральної зони. Кісткові балки переважно розміщуються по ходу горизонтальних силових ліній в межах діафізу
У віці 40-49 років СШКШ у чоловіків 0,65 см, у жінок 0,45 см,
ШКМП у чоловіків 0,6 см, у жінок 0,58 см. Будова губчастої речовини в ділянці діафіза переважно — середньокомірцева, в
28% випадків об'єкти від осіб чоловічої та жіночої статі характеризуються наявністю поодиноких елементів вєликокомірцевої
структури губчастої речовини, яка стає більш розрідженою за
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рахунок незначного розсмоктування кісткових балок У 9% випадків
виявляється підкресленість країв кортикального шару діафізу ключиць
("феномен рамки", що виникає внаслідок аномальної прозорості губчастої речовини, та більшої контрастності звуженої смуги кортикальної
речовини- А. Кошег - 1928 р.) [8]. В ділянці егафізу з одного або двох
боків у 39% випадків відмічається посилення малюнку наявної дрібнокомірцевоі губчастої речовини та спостерігається помірна середньокомірцева будова.
У віці 50-59 років СШКШ 0,42 см у чоловіків і 0,4 см у
жінок. ШКМП у чоловіків 0,7 см, у жінок 0,63 см. Будова губчастої речовини в ділянці діафіза середньо- (58%) та великокомірцева (42%). Спостерігається звапнення крайової зони
кісткових пластинок у вигляді посилення малюнку губчастої речовини у 45% випадків. У 32% спостерігається підкресленість
країв кортикального шару
У віці 60-69 років загальна СШКШ у чоловіків 0,35 см та у
жінок коливається від 0,25 до 0,3 см. ШКМП у чоловіків
збільшується до 1,0 см, у жінок до 0,84 см Структура губчастої
речовини в ділянці діафізу стає менш диференційованою, переважно великокомірцевою, з ознаками звапнення та просвітлення, зменшена загальна кількість трабекул. Переважають горизонтальні
кісткові
пластини,
вертикальні
починають
редукуватися Кістково-мозкові проміжки стають вузькими та
видовженими. Ширина кісткових балок збільшується до 0,1 см.
Краї кортикального шару помірно підкреслені. В ділянці метафізів і епіфізів середньокомірцева і у 60% випадків виявляється великокомірцева будова губчастої речовини
У віці понад 70 років у чоловіків і жінок відмічається виражене стоншення кортикального шару до 0,25-0,2 см, переважає
його ендостальна резорбція ШКМП зростає у чоловіків до 1,1 см,
у жінок до 0,9 см Малюнок губчастої речовини в ділянці діафізу
ключиці хаотичний, місцями перерваний, поєднаний з вираженим звапненням. Тому з'являються товсті кісткові балки, що
обумовлює груботрабекулярну, великокомірцеву структуру.
Ширина силових смуг збільшена до 0,2 см По всій поверхні
кортикальний шар чітко підкреслений В ділянці груднинного
та надплечового кінців ключиць малюнок середньо- та великокомірцевий Всі структури обох епіфізів ключиці сильно
розріджені, чітко помітні окремі порожнини.
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В результаті проведеного дослідження було встановлено у
чоловіків та жінок рентгенологічні середньостатистичні показники ширини кортикального шару та ширини кістково-мозкової порожнини ключиць, які представлені в таблицях 1, 2
Таблиця 1
Статистичні показники (М+т) ширини кортикального шару
ключиць, в см
Вікові
групи

Кількість
об'єктів

Чоловіки

Кількість
об'єктів

Жінки

20-29

10

0.70+.0.01

9

0,51±_0.02

30-39

12

0.68 ±.0.02

10

0,47+.0.04

40-49

11

0.65 ±.0.04

11

0.45±_0.02

50-59

13

0.42±.0.03

12

0.40 + 0.03

60-69

13

0.35±.0.03

12

0.28+_0.01

70-79

12

0,25±.0,02

11

0.20±_0.03

Таблиця 2
Статистичні показники (М+т) ширини кістково-мозкової
порожнини ключиць, в см
Вікові
групи

Кількість
об'єктів

Чоловіки

КІЛЬКІСТЬ

20-29

10

0.58 ±.0.02

9

0.45+_0,03

30-39

12

0.60 +.0.01

10

0.53 ±.0.05

40-19

11

0.60 ±.0.02

11

0.58+.0.03

50-59

13

0.70±.0.03

12

0.63 ±.0,02

60-69

13

1.0 + 0.04

12

0,84+.0,03

70-79

12

1.1 ±.0,03

11

0,90 ±.0.02

об'єктів

Жінки

Як видно з представлених даних, в вікових групах спостерігається динамічна тенденція до витончення кортикального
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шару ключиць та з віком відмічається суттєве збільшення ширини кістково-мозкової порожнини в кістках, що збігається з
даними інших авторів [5, 12] Також в віковому аспекті закономірно змінюється трабекулярна структура кістки і отримані
нами результати добре зіставляються з іншими даними [1, 12].
Вікові ЗМІНИ рентгеноархітектоніки губчастої речовини в
ділянці епіфізів та метафізів були підтвердженні також застосуванням рентгенографії з прямим збільшенням зображення. В результаті досліджень було встановлено, що ступінь вікових змін в
кістковій тканині закономірно наростає з кожним десятиріччям.
Наприклад, у віці 20-29 років структура губчастої речовини
епіфізів ключиць має дрібнопетлястий малюнок на об'єктах чоловічої і жіночої статі Комірки переважно округлої форми. Вертикальні і горизонтальні пластинки фактично не відрізняються між
собою по довжині і товщині. Кістково-мозкові простори мають округлу форму. Подібні ознаки спостерігаються у віці 30-39 років.
У віці 40-49 років в епіфізарних ділянках на фоні посилення малюнку дрібнопетлястої структури спостерігається тенденція до розширення комірок трабекулярної сітки. Переважають поперечно направленні кісткові пластини, а між ними
розміщуються повздовжні трабекули менші за довжиною В подальшому вікова перебудова кісткової тканини характеризується помітними змінами.
Кісткова структура губчастої речовини в ділянці груднинного та надплечового кінців ключиць після 59 років у 70% має
середньо- та великопетлястий малюнок, який посилений та
т е л я 69 років у 98%
Також у цьому віці всі структури обох епіфізів ключиці
сильно розріджені, наявні "пустоти", комірки значно збільшені.
Редукуються вертикальні кісткові пластини і зменшена загальна кількість трабекул.
Метод рентгенографії з безпосереднім збільшенням зображення заслуговує на увагу [2, 3, 4, 13], так як пояснює наявність вікових змін в кістковій тканині та дає можливість виявляти при інволюційному остеопорозі чітко диференційований
малюнок губчастої речовини.
Висновки. Таким чином, використовуючи метод рентгенографи, виявлені критерії вікової градації ключиці, які проявляються типовими ознаками вікових змін кісткової тканини та доз151

воляють визначити вік невідомої особи за п кістковими рештками В результаті проведеного дослідження було встановлено
рентгенологічні середньостатистичні показники ширини кортикального шару та ширини кістково-мозкової порожнини ключиць. Також, рентгенологічно оцінено стан вікових структурних
змін кісткової тканини в залежності від статі та з'ясовані ознаки
інволюційного остеопорозу. Ці результати можуть допомогти судовим медикам при ідентифікації і встановленні віку загиблої
особи на скелетованих трупах в судово-медичній практиці.
Рентгенографія з безпосереднім збільшенням зображення
дає можливість виявити вікові прояви з боку кісткової тканини
на трабекулярному рівні та одержати розширену інформацію
про зміни кісткової архітектоніки, яка дозволяє своєчасно і
максимально досллдити ранні зміни в кістках.
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Реферат
ОЦІНКА ВІКОВИХ ЗМІН КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ
ЗА ДАНИМИ РЕНТГЕНОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
КЛЮЧИЦЬ
С.В. Федьків
За допомогою рентгенографічного дослідження вивчено кісткову структурну
організацію ключиць з врахуванням віку і статі для виявлення рентгенологічних ознак кісткової резорбції і встановлення вікових особливостей
структурних змін кісткової тканини Приведено результати звичайної рентгенографії правих ключиць 136 трупів відомих осіб чоловічої (71) і жіночої статі
(65) на рентгенодіагностичному апараті "Меа'їсог Висіарехт ЕйГС 750 В" та первиннозбільшеної рентгенографії епіфізів га метафізів надплечового кінця 42
правих ключиць на рентгенівському апараті "Светлана" (РЕИС-Д) В результаті проведеного дослідження було встановлено рентгенологічні середньостатистичні показники ширини кортикального шару та ширини кістково-мозкової порожнини ключиць Аналіз отриманих даних показав, що з віком
спостерігається динамічна тенденція до витончення кортикального шару
ключиць та відмічається суттєве збільшення ширини кістково-мозкової порожнини в кістках Також в віковому аспекті закономірно змінюється трабекулярна структура кістки Звичайна рентгенографія ключиць та рентгенографія
з прямим збільшенням зображення дозволяє оцінити стан вікових структурних змін кісткової тканини на трабекулярному рівні і одержати розширену
інформацію та з'ясувати ознаки ІНВОЛЮЦІЙНОГО остеопорозу Ці результати
можуть допомогти судовим медикам при ідентифікації і встановленні віку
невідомої особи за П кістковими рештками в судово-медичній практиці
Ключові слова: КЛЮЧИЦЯ, кісткова тканина, рентгенографія, остеопороз, вік
Реферат
ОЦЕНКА ВОЗРАСТНЬІХ ИЗМЕНЕНИЙ КОСТНОЙ ТКАНИ
ПО ДАННЬІМ РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
КЛЮЧИЦ
С.В. Федькив
С помощью рентгенографического исследования изучена костная структурная организация ключиц с учегом возраста и пола для виявлення рентгеноло153

гических признаков костной резорбции и установлення возрастньїх особенно
стей структурних изменений костной ткани Приведеньї результати обьічной
рентгенографии правьіх ключиц 136 трупов известньїх лиц мужского (71) и жєнского пола (65) вьіполненньїх на ренггенодиагностическом аппарате 'Мосіїсог
Виаарезт ЕРР 750 В' и рентгенографии с прямим увеличением изображения
зпифизов и метафизов акромиального конца 42 правих ключиц на рентгеновском аппарате "Светлана" (РЕИС-Д) В результате проведенного исследования
бьіли устаноеленьї рентгенологические среднестатистическиє показатели шириньї кортикального слоя и ширини костномозговой полости ключиц Анализ
полученньїх данньїх показал, что с возрастом наблюдается динамическая тенденция к истончению кортикального слоя ключиц и отмечается существенное
увеличение шириньї костномозговой полости в костях Также в возрастном аспекте закономерно изменяется трабекулярная структура кости Обьічная рентгенография ключиц и рентгенография с прямьім увеличением изображения
позволяет оценить состояние структурних возрастньїх изменений костной ткани на трабекулярном уровне и получить расширенную информацию и вияснить
признаки инволюционного остеопороза Зти результатьі могут помочь судебним медикам при идентификации и установлений возраста неизвестного лица
за его костньїми остатками в судебно-медицинской практике
Ключввью слова: ключица. костная ткань, рентгенография. остеопороз,
восраст
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