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ВСТУП 

 

За даними американського Центру контролю захворюваності (Center for 

Disease Control and Prevention, CDC), саркопенія визнана одним з п’яти 

основних факторів ризику захворюваності та смертності в осіб після 65 років 

[1, 2]. Однак у широкій клінічній практиці даний синдром залишається 

недооціненим і рідко діагностується [3, 4].  

Саркопенія (від грец. sarx – тіло, плоть + penia – зниження) – стан, що 

характеризується прогресуючою і генералізованою втратою м’язової маси і 

сили з підвищенням ризику несприятливих подій, таких як погіршення якості 

життя, інвалідизація і летальність (Європейський консенсус з саркопенії, 2010) 

[5, 6].  

Зниження м’язової сили описував ще Гіппократ, проте термін 

«саркопенія» вперше запропонував у 1989 р. американський професор I. 

Rosenberg, який описав саркопенію (СП) як дегенеративне виснаження м’язової 

маси, пов’язане з віком і втратою м’язової функціональності, що призводить до 

обмеження рухливості, функціональних порушень та фізичної інвалідності, 

втрати незалежності та зниження якості життя [7, 8]. Поширеність СП у 

популяції коливається від 4,3 до 73,3 % і залежить від вікових критеріїв 

включення і особливостей досліджуваних груп [9].  

Саркопенія, поряд з ОП є причиною немічності літніх людей і втрати 

ними незалежності [10]. Зниження м’язової маси і пов’язаної з цим здатності до 

щоденного самообслуговування спостерігається у 4 % чоловіків і 3 % жінок у 

віці 70–75 років і до 16 % серед чоловіків і 13 % серед жінок після 85 років [11]. 

Таким чином, структурно-функціональний стан кісткової і скелетно-

м’язової тканини є біомаркером здорового старіння, а лікування і реабілітація 

остеосаркопенії (ОСП) — частина антивікової стратегії. Це підкреслює клінічну 

та соціальну значущість ОСП, необхідність вивчення даного стану, факторів 

ризику, пошук предикторів, профілактики, ефективного лікування і реабілітації. 

Актуальними є розробка та впровадження схем комплексних лікувально-

реабілітаційних заходів, направлених на підвищення функціональних 

можливостей кістково-м’язової системи та профілактику постуральних 

порушень при остеосаркопенії у жінок в постменопаузі. Це має стратегічне 

значення для запобігання ризику розвитку травматизму, втрати працездатності 

та інвалідності. 

В методичних рекомендаціях викладені сучасні аспекти патогенезу, 

діагностики, лікування, профілактики ОСП. Запропонована ефективна 

комбінована терапія, яка включає метаболіти вітаміну D, таргетний препарат 

деносумаб і фізичну реабілітацію при саркопенії та зниженні мінеральної 

щільності кісткової тканини (МЩКТ). Запропоновано застосування фізичної 

реабілітації з диференційним підходом до вибору індивідуальних фізичних 

вправ, спрямованих на відновлення постурального балансу, в комплексі з 

остеотропною терапією, що сприяє ефективному підвищенню функціональних 

можливостей КМС: м’язової сили, стійкості, координації рухів, знижує 
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функціональні обмеження; сприяє підвищенню МЩКТ, зменшує ризик падінь і 

низькоенергетичних переломів, що дозволить знизити кількість випадків 

виробничого травматизму.  

В основу методичних рекомендацій покладені результати  НДР: 

«Епідеміологія, діагностика, лікування професійно обумовлених захворювань 

внутрішніх органів і кістково-м’язової системи і профілактика виробничого 

травматизму у працівників транспортних підприємств і морегосподарського 

комплексу» (№ держреєстрації 0115u006635). 

Методичні рекомендації призначені для лікарів: терапевтів, 

профпатологів, лікарів загальної практики сімейної медицини, лікарів-

реабілітологів.  

Методичні рекомендації на цю тему в Україні видаються вперше. 
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1 ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ 

ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОЇ ОСТЕОСАРКОПЕНІЇ 

В основі патогенезу СП лежить втрата м’язової маси. Зрілі м’язові 

волокна складаються з багатоядерних клітин, не здатних до поділу, тому 

зростання та регенерація м’язів відбуваються за рахунок проліферації клітин-

сателітів. При СП в першу чергу знижується кількість клітин-сателітів і 

волокон II типу, що призводить до неможливості здійснення пацієнтом 

швидких рухів. Будучи ключовою ланкою більшості клітинних процесів 

(забезпечення енергією, регуляція внутрішньоклітинного гомеостазу кальцію, 

активація клітинної проліферації), мітохондріальна дисфункція і подальша 

втрата цілісності мітохондрій у міоцитах призводять до зниження 

окиснювальної здатності, наростання рівня оксидативного стресу, ушкодження 

клітин і розвитку атрофії м’язових волокон [12, 13]. 

Залежно від ступеня ушкодження м’язів, відповідно до рекомендацій, 

Європейська робоча група з вивчення СП у літніх людей (EWGSOP) пропонує 

виділяти три стадії розвитку СП: пресаркопенія, що характеризується 53 

зменшенням м’язової маси без зміни її сили і функції; власне СП, при якій 

спостерігається зменшення скелетної м’язової маси і зниження її сили або 

функції; тяжка форма СП, що супроводжується зниженням усіх трьох 

параметрів [14]. 

Остеосаркопенія – це відносно нове поняття, яке включає в себе 

поєднання низької м’язової маси і зниженою МЩКТ, пов’язане зі старінням і 

загальним патогенезом [15, 16]. Поєднання СП і ОП являє собою небезпечний 

дует, бо удвічі збільшує ризик переломів і передчасної смерті пацієнтів [17]. 

Згідно з останніми даними, кістково-м’язова взаємодія здійснюється за 

допомогою біологічно активних речовин, що продукуються кістковою і 

м’язовою тканиною, які в майбутньому можуть стати потенційними 

біомаркерами і мішенями для таргетної терапії [18]. Одним з активно 

досліджуваних міокінів є міостатин, вироблення якого посилюється при 

іммобілізації, інфекціях, травмі та інших патологічних станах. Міостатин 

пригнічує ріст і диференціювання м’язової тканини, а також володіє 

антиостеогенною дією [19].  

З огляду на підвищення ризику розвитку як СП, так і ОП у літніх осіб, 

потрібна оцінка стану м’язової тканини у таких пацієнтів. Склад тіла у 

пацієнтів з ОСП характеризується зниженням м’язової маси, МЩКТ, ІМТ та 

індексу загального жиру (ІЗЖ) в порівнянні з пацієнтами з ізольованим ОП або 

СП. Клінічні прояви ОСП характеризуються слабкістю, зниженою швидкістю 

ходьби, втратою рухливості [20]. 

Нині відсутні специфічні маркери ОСП, однак зазначено, що у пацієнтів з 

даною патологією рівень тестостерону (у чоловіків) і рівень естрогенів (у 

жінок), вітаміну D і гемоглобіну нижчий, ніж у пацієнтів з ізольованим ОП або 

СП. Крім віку, існує чимало інших факторів, які сприяють розвитку ОСП. 

Генетичні поліморфізми GLYAT, METTL21C, MSTN, ACTN3 PGC-1α і MEF2C 

пов’язані з втратою кісткової та м’язової тканини [17]. 
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Ендокринні захворювання (в основному цукровий діабет, порушення 

функції щитоподібної залози і низький рівень вітаміну D, статевих гормонів, 

ІФР-1), аліментарна недостатність, ожиріння і прийом кортикостероїдів також 

впливають на розвиток ОСП [15].  

Відзначено, що СП і м’язова слабкість, так само як і частота переломів, 

зустрічаються частіше у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу, ніж у здорових 

людей. Жирова інфільтрація м’язів у літніх робить свій внесок у розвиток ОСП, 

що, можливо, пов’язано з негативним впливом продукції запальних цитокінів 

кістковим мозком і жировою тканиною. Встановлено, що пацієнти з СП і Оп 

мають високі концентрації запальних цитокінів, переважання інтерлейкіну-6 

(IL-6) і фактора некрозу пухлин альфа (ФНП-α), які пов’язані як із системною, 

так і з локальною ліпотоксичністю [21]. 

Кісткова і м’язова тканини взаємодіють механічно, фізично, а також 

біохімічно за допомогою паракринних і ендокринних чинників [17]. У цьому 

процесі існує багато можливих шляхів, які можуть пояснити розвиток і 

прогресування ОСП. Один з них включає остеокальцин, який стимулює 

проліферацію β-клітин, секрецію інсуліну і діє безпосередньо на кісткову та 

м’язову тканину, корелюючи з м’язовою силою. Іншим внутрішнім механізмом, 

що зв’язує м’язи і кістку, є секреція судинного ендотеліального фактора росту 

(VEGF) за допомогою мезенхімальних стромальних клітин кісткового мозку, 

що стимулює проліферацію міобластів. М’язи також секретують кілька 

гормонів і активних речовин, що впливають на кістку, таких як ІФР-1, 

остеогліцин, іридин, остеонектин, фактор росту фібробластів-2, IL-6, IL-15 і 

міостатин. Міостатин є членом надсімейства бета-трансформуючого фактора 55 

росту, який експресується в основному в скелетних м’язах. Вивчено його ефект 

на зростання м’язів і вплив на кістку [12]. 

Останнім часом у літературі зустрічається досить нове поняття СП – це 

«саркопенічне ожиріння», що характеризується поєднанням ожиріння та СП. 

На думку дослідників, таке поєднання зумовлено двома незалежними 

чинниками: по-перше, збільшенням тривалості життя осіб віком після 60 років 

та по-друге, зростанням кількості людей у популяції з ожирінням [22].  

За результатами дослідження Batsis J. A. et al. (2013) було встановлено, 

що поширеність СП ожиріння у жінок старшої вікової групи коливається від 4 

до 94 %, а у чоловіків від 4 до 84 % [23]. 

Саркопенічне ожиріння патогенетично асоційоване зі збільшенням з 

віком маси жирової тканини з максимальним піком у 60–75 років, причому 

відмічається збільшення саме вісцерального жиру, а не підшкірно-жирової 

клітковини. Таким чином, при віковій втраті м’язової маси не завжди 

характерне зниження ІМТ, а в деяких випадках за рахунок ожиріння, навпаки, 

він може збільшуватися. Жирова інфільтрація м’язів характеризується 

зниженням сили м’язів-розгиначів порівняно з м’язами-згиначами, порушенням 

чутливості м’язів до різних зовнішніх, нервових та гормональних сигналів [24]. 

Розрізняють кілька чинників і механізмів, які впливають на розвиток СП 

ожиріння: гіподинамія, інсулінорезистентність, дефіцит статевих гормонів, 
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запальні процеси, хронічні неінфекційні захворювання, в тому числі 

метаболічний синдром, артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, хронічне 

обструктивне захворювання легень та ін.  

Таким чином, постменопаузальна ОСП, розвиток якої зумовлено 

генетичними факторами, зміною складу тіла, низькою фізичною активністю, 

дефіцитом естрогенів і вітаміну D, призводить до зниження м’язової маси, 

сили, функціональних можливостей, а також МЩКТ, що в поєднанні у 

коморбідних літніх пацієнтів реалізується в збільшенні частоти переломів, 

інвалідизації та смертності. 

 

2 СУЧАСНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОЇ 

ОСТЕОСАРКОПЕНІЇ 

2.1 Функціональні тести оцінки стану скелетно-м’язової тканини. 
Тести дозволяють оцінити функціональний стан КМС і ризик падінь:  

– «тандем-тест» для оцінки можливості зберігати рівновагу в спокої 

(пацієнтка стоїть із відкритими очима, стопи ніг знаходяться одна за одною по 

прямій лінії, так щоб носок однієї ноги торкався п’яти другої, час виконання 

тесту не менше 10 с);  

– тест «встати та піти» (обстежувана жінка сидить на стільці заввишки не 

більше 46 см, фіксується час, за який жінка встає зі стільця, проходить три 

метри вперед, повертається назад і знову сідає на стілець; якщо на виконання 

тесту особа витрачає більше 10 с або не в змозі його виконати, то ризик падіння 

вважається високим);  

– тест «сісти-встати» дає можливість оцінити силу м’язів та ризик падінь 

(обстежувана, сидячи на стільці зі схрещеними на грудях руками, п’ять разів 

встає та сідає, якщо пацієнтка не може виконати тест або час  виконання тесту 

більше 10 с, то ризик падіння вважається дуже високим).     

Силу скелетної мускулатури вивчали за допомогою кистьового 

динамометра (кг). 

 

2.2 Ультразвукове дослідження основних ультразвукових параметрів 

скелетно-мязової тканини.  
Визначають стан скелетно-м’язова тканина (СМТ) проводять за 

допомогою ультразвукового дослідження основних УЗ-параметрів 

чотириголового м’яза стегна (m. quadriceps femoris) на апараті “Toshiba aplio 

300”, лінійний датчик 7,5 МГц. Візуалізація проводилася в горизонтальному 

положенні досліджуваного.  

Латеральний широкий м’яз стегна (m. vastus lateralis) – найбільший з усіх 

м’язів стегна.  Плоский одноперистий м’яз, від якої залежить округлість бічної 

частини стегна. Знаходиться на бічній поверхні стегна і заходить на передню 

частину стегна в ділянці коліна.  Верхнім кінцем кріпиться до стегнової кістки 

в ділянці кульшового суглоба.  Нижнім – до надколінка і гомілкової кістки 

(гомілки). Зверху вкритий широкою фасцією стегна (довгим плоским 
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сухожиллям з боку стегна, що зв’язує м’язи таза і гомілки). Основна функція 

латерального широкого м’яза стегна: розгинає гомілку (розгинає ногу в коліні). 

M. quadriceps femoris задіяна у таких вправах, як біг, стрибки, присідання, 

випади і взагалі в усіх рухах, в яких нога розгинається в коліні (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 Анатомічна будова м’язів стегна 

 

Оцінюють такі параметри: кут перистості (°) та ехогенність: 

– кут перистості. У перистих м’язах кут пенації (або кут нахилу) 

визначається як кут, утворений в місці прикріплення волокон до глибокого і 

поверхневого апоневрозу, надає інформацію про мехатехнічні та скорочувальні 

властивості м’яза (рис. 2).  

М’яз характеризується  помірно зниженою ехогенністю, лоціюється чітке 

структурування у вигляді паралельних ехопозитивних смуг. З появою жирових 

прошарків і ділянок фіброзу змінюється відображення ультразвуку і 

підвищення ехогенності тканини. Пропонується така оцінка ехоструктури 

м’язів:  

0 – норма; 

1 – збільшення відстані між смугами і поява гіпоехогенних прошарків; 

2 –  поява ділянок фіброзу (ехоструктура стає згладженою); 

3 –  підвищення загальної ехогенності, а значить, збільшення жорсткості 

та зниження еластичності. 
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                                а                                                                 б 

Рис. 2 Кут перистості (°), m. quadriceps femoris в нормі (а) та при патології (б) 

 

2.3 Функціональні дослідження 

 

 2.3.1 Комплекс для реєстрації та обробки біосигналів у вертебрології 

“Insight ТМ”. Для оцінки функціонального стану КМС використовують 

комплекс для реєстрації та обробки біосигналів у вертебрології “Insight ТМ”. 

Визначали індекс нейроспінальной функції (NSF) і його складові компоненти:  

– больову чутливість (Algometry) – за допомогою спеціального альгометра 

проводять кількісну оцінку больової чутливості спини і визначають показник 

больового порога остистих відростків і паравертебральних м’язів;  

– гнучкість хребта (ROM, інклінометрія) – швидке і точне (± 1°) визначення 

амплітуди рухів (гнучкість) шийного, грудного, попереково-крижового відділів 

хребта у трьох різних площинах;  

– поверхнева електроміографія (EMG) – дозволяє оцінити 

електроміографічну активність м’язів будь-якої ділянки хребта, а також 

нервово-м’язових з’єднань за допомогою двоканальної статичної та (або) 

чотириканальної динамічної поверхневої електроміографії.   

– термографія м’язів хребта (Thermal) — вимірювання температури м’язів 

по обидві сторони хребта;  

– варіабельність серцевого ритму (PWP) — вимірювання частоти серцевих 

скорочень (ЧСС) і оцінка спектральної щільності потужності ЧСС у 

високочастотній і низькочастотній частинах спектра з метою визначення 

загальної адаптації організму до навколишнього середовища та фізичних вправ.  

Оцінку досліджуваних параметрів проводили відповідно до бальної шкали 
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“Іnsight ТМ”. Значення від 0 до 59 балів оцінюють як дуже проблематичний 

функціональний стан КМС, від 60 до 69 балів – проблематичний, від 70 до 79 

балів – посередній, від 80 до 89 балів – добрий, від 90 до 100 балів – відмінний. 

 

2.3.2 Багатофункціональний апаратний комплекс “Huber”. 
Координацію оцінювали з урахуванням часу утримання рівноваги на 

рухомій опорній платформі, що обертається, за допомогою 

багатофункціонального апарата “Huber”.  

Апаратний комплекс “Huber” представляє собою моторизовану рухливу 

платформу, сполучену з вертикальної динамічної колоною. У колону вбудовані 

багатосекторні рукоятки, що містять сенсори для вимірювання зусилля, яке 

прикладається, координаційне табло для оцінки ступеня синхронізації 

(координації) рухової активності м’язів правої і лівої половини тулуба, а також 

інтерактивний дисплей для регулювання рухової активності різних груп м’язів 

безпосередньо під час руху. Вимірювали в секундах (с) від моменту початку 

обертання платформи до появи перших ознак некоординованих рухів (рис. 3, 

4). 

         
Рис. 3 Апарат “Huber” 

 
Рис. 4 Інтерактивний дисплей апарата “Huber” 
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3 СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ 

ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОЇ ОСТЕОСАРКОПЕНІЇ 

3.1 Застосування багатофункціонального апарата “Huber” 

Зниження мінеральної щільності та якості кісткової тканини призводить 

до розвитку підвищеної крихкості кістки.  Розвиток синдрому м’язової 

слабкості (зниження функціональної рухливості, м’язової сили, маси, 

витривалості, часу реакції) підвищує ризик падіння.  Підвищена крихкість 

кістки і падіння є головною причиною розвитку ОП переломів. 

Підтримка пози і рівноваги залежить від функціонування складної 

динамічної системи, яка складається з сенсорної, нервово-м’язової та кістково-

м’язової систем.  Системи дуже пластичні.  При дисфункції однієї 

навантаження перерозподіляється на функціонуючі. У разі недостатньої 

компенсації виникає порушення рівноваги і зростає ймовірність падінь.  Тому 

правильність виконання фізичних вправ, з одного боку, визначається 

злагодженістю взаємодії компонентів КМС між собою, а з другого – збільшує 

лікувальний ефект за рахунок тренування і адаптації інших систем. 

Важливим фактором, що визначає рівень координаційних здібностей, є 

ефективна внутрішньом’язова і міжм’язова координація. Рівень 

координаційних здібностей багато в чому залежить від моторної пам’яті – 

властивості центральної нервової системи сприймати і відтворювати їх у разі 

потреби. Забезпечення моторної пам’яті можливо шляхом мультисенсорного 

впливу на пропріорецепцію і екстерорецепцію пацієнта під час ізотонічно-

ізометричного зусилля в різних варіантах виконання фізичної вправи. 

Тому з метою вдосконалення роботи складної динамічної системи і 

поліпшення координаційних здібностей був проведений пошук об’єктивних 

методів оцінки і контролю точності виконання фізичних вправ з урахуванням 

часу, простору і прикладених зусиль. Для здійснення даного завдання 

особливий інтерес становить використання багатофункціонального апаратного 

комплексу “Huber” у профілактиці та лікуванні ОСП. 

Апарат “Huber” дозволяє контролювати ступінь зусилля кожної кінцівки 

при виконанні рухів типу «дави» і «тягни» з урахуванням кута розташування 

рук по відношенню до осі тулуба;  задавати зусилля для виконання вправи;  

вимірювати середню зусилля і координувати зусилля на весь період активного 

або активно-пасивного заняття на тренажері, де результати виводяться на екран 

динамічної колони з біологічним зворотним зв’язком. Система БЗЗ дозволяє: 

– калібрувати робоче зусилля відповідно до максимального досягнення 

мети тренування;   

– візуалізацію зусилля на екран  для саморегулювання рухової активності;   

– індикацію попадання в цільову зону;   

– незалежне вимірювання зусиль для лівої і правої половини тулуба; 

– об’єктивне вимірювання координації рухів і зусилля;  

– підвищення мотивації людини, вимірювання ЧСС під час вправи, 

величин зусилля і координації зліва і справа.   

Динамічна колона підвищує нестабільність опори, що дозволяє: 



14 
 

– залучити в роботу значну кількість м’язів;  

– включення або відключення вертикального руху колони під час 

тренування; 

– зміну амплітуди в діапазоні 0–30 см; 

– програмування несиметричного зміщення вгору та вниз;  

– довільний рух колони у заданих межах. 

Кожне заняття проводилося індивідуально, у декілька етапів один за 

одним, з урахуванням вихідного стану МЩКТ, наявності або відсутності 

переломів в анамнезі (табл. 1, рис. 5, табл. 2). 

 

 

Таблиця 1 

Етапи заняття на багатофункціональному апараті “Huber” 

Етап Опис етапу 

Підготовчий 

 

Утримання рівноваги з відкритими і закритими очима на 

рухомій опорній платформі, що обертається 

Основний Спочатку на нерухомій опорній платформі, у певній 

позиції, верхніми кінцівками здійснюють рухи «дави» і 

«тягни» на силовідтворювальні елементи пристрою, 

приклавши при цьому максимальну силу. 

Позиції (рис. 2.5): 

а – нижні кінцівки паралельно, руки паралельно; 

б – верхні кінцівки паралельно, ліва нога попереду правої; 

в – ноги паралельно, ліва рука вище, права нижче рівня 

плечей; 

г – ліва нижня кінцівка попереду правої, ліва рука нижче, 

права вище рівня плечей. 

Тестуючі зусилля фіксуються на апараті.  Потім 

відтворюються ті ж завдання, у тих же позиціях, але вже на 

рухомій опорній платформі, що обертається (при швидкості 

та амплітуді обертання платформи 35–40 % від 

максимальних показників) 

Заключний Відновлення після фізичного навантаження.  Пацієнт з 

відкритими очима знаходиться на рухомій опорній 

платформі, що обертається, але без виконання вправ «дави» 

і «тягни» 
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в                                                          г 

Рис. 5  Тренування  на багатофункціональному апараті “Huber” (а–г) 
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Таблиця 2 

Тривалість кожного етапу заняття в залежності від початкового стану 

мінеральної щільності кісткової тканини і наявності  

або відсутності перелому в анамнезі 

Етап 

Час виконання вправ (хв) 

Остеопенія Остеопороз 

Без перелому З переломом Без перелому З переломом 

Підготовчий 5 10 10 15 

Основний 20 15 15 10 

Заключний 10 10 10 10 

 

3.2  Застосування кінезитерапії  

Кінезитерапія являє собою біодинамічні способи лікування структурно-

функціональних порушень КМС, які базуються на біомеханічних особливостях 

кістково-м’язового апарату і ролі порушень біомеханіки в механогенезі 

компресійних переломів. Запропоновані методики лікувальних вправ 

враховують ступінь вираженості структурно-функціональних змін КТ. 

При ОП відбувається поступове ослаблення м’язів спини і живота, що 

призводить до зниження фіксуючої та стабілізуючої хребет функції. 

Розвивається порушення рівноваги, внаслідок чого маса тіла, яка зміщується 

допереду, не компенсується напруженням м’язів спини з формуванням 

патологічних вигинів хребта, які збільшують ризик падіння, чим погіршують 

якість життя. Тонус м’язів передньої черевної стінки зумовлює збільшення 

внутрішньочеревного тиску, який бере участь в утриманні та розвантаженні 

хребта, а також створює протидію компресії  диска. 

Викривлення грудного та поперекового відділів хребта погіршується 

віковою слабкістю м’язів-розгиначів (екстензорів) спини з переважанням сили 

м’язів-згиначів (флексорів). Тому розроблені методики пасивних і активно-

силових вправ лікувальної фізкультури, направлені на укріплення м’язів спини 

та черевного преса, при цьому підхід до кожного пацієнта повинний бути 

суворо індивідуальним. Відмінністю лікувальної фізкультури від застосування 

багатофункціонального апарата “Huber” є відсутність впливу на БЗЗ.  

Відповідно до рекомендацій Американського коледжу спортивної 

медицини (ACSM), при призначенні фізичних вправ використовувався принцип 

FITT-VP, де F – частота, I – інтенсивність, Т – час і T – тип вправи, V – обсяг і Р 

– прогресування з плином часу в індивідуальній програмі тренувань (табл. 3, 4) 

[25]. 
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Таблиця 3 

Рекомендації Американського коледжу спортивної медицини  

для силових вправ (принцип FITT-VP) у жінок в постменопаузі [25] 

Принцип FITT-VP Рекомендації 

F – частота Початковий рівень: від 8 до 12 повторень, виконується 

до моменту відмови від завдання. 

Середній та досвідчений  рівень: від 8 до 12 повторень, 

виконується до  моменту відмови від завдання 

I – інтенсивність 1–2 дні на тиждень, якщо початковий рівень; 

2–3 дні на тиждень, якщо середній та досвідчений  

рівень 

Т – час Залежить від обсягу фізичних вправ (кількість підходів, 

повторення кожного комплексу, інтервали відпочинку 

між ними) і не пов’язаний з ефективністю 

T – тип вправи Будь-яка форма рухів, розроблена для поліпшення 

м’язової придатності, виконується 

м’язом або групою м’язів із застосуванням зовнішнього 

опору: важливе значення, в першу чергу, мають вправи і 

техніка дихання 

V – обсяг 1 комплекс 8–12 повторень (не більше ніж 8–10 вправ за 

сеанс) для початкового рівня; 

2 підходи по 8–12 повторень (не більше ніж 8–10 вправ 

за сеанс) для середнього та досвідченого рівня 

Р – прогресування Прогрес з невеликими можливостями приросту. Якщо 

робиться перерва, рівень знижується при відсутності 

вправ протягом 2 тиж. 

 

Таблиця 4 

Рекомендації Американського коледжу спортивної медицини  

для вправ балансу (принцип FITT-VP) у жінок в постменопаузі [359] 

Принцип FITT-VP Рекомендації 

F – частота Не застосовується 

I – інтенсивність Щодня 

Т – час ≥15–20 хв 

T – тип вправи До вправ належать такі, що зменшують точку опори у 

статичній позиції положення (наприклад, позиція  

напівтандем, тандем або позиція на одній нозі), 

динамічна або тривимірна  рівновага (наприклад, 

тайцзи, ходьба, ходьба на підборах або кінчиках 

пальців) або будь-які інші вправи для системного 

балансу (наприклад, зміщення ваги, зменшення 



18 
 

контакту з об’єктами підтримки, для подвоєння 

завдання, закрити очі під час проблем зі статичним 

балансом тощо) 

V – обсяг Загальний час: 2 год на тиждень 

Р – прогресування Щоб відбувся прогрес від вправ «стоячи на місці»,  

«динамічні» й усунути проблеми з  балансом, має 

пройти певний час (можна використовувати, наприклад, 

перехід до більш складних вправ, усунення бачення або 

контакту з об’єктом підтримки, або подвійне завдання 

тощо 

 

Кінезитерапію проводили на підставі розроблених методик застосування 

пасивних і активно-силових вправ: тяга вертикального блока, тяга 

горизонтального блока, гіперекстензія, підняття рук у сторони на тренажері 

(deltomachina), представлених в методичних рекомендаціях (табл. 5). 

 

Таблиця 5 

Комплекс фізичних вправ, рекомендованих для пацієнтів  

з остеопорозом, залежно від ступеня компресії хребця та індексу 

нейроспінальної функції 

№ Зміст комплексу вправ 

1.  Сидячи на підлозі з витягнутими ногами з відстанню між стопами 10– 

15 см, ледве зігнутими колінами, підтягнутим животом, витягують руки на 

рівні грудей, розслабивши плечі на видиху, виконують нахил вперед, 

згорнувшись у букву «с», затримуються у такому положенні (на 3–5 с при 

I ст. компресії хребців; 2–4 с при II ст.; 1–3 с при III ст.) і на глибокому 

вдиху приймають вихідне положення, повторюють (при I ст. компресії 3– 

5 разів; II ст. – 2–4 рази; III ст. – 1–3 рази) 

2. Лежачи на спині та зігнувши ноги у колінах, за допомогою м’язів живота 

підтягнувши ребра до стегон, відривають плечі від підлоги та повертають 

тулуб ліворуч, водночас випрямляючи праву руку та ліву ногу, затри-

муються у такому положенні (на 3–5 с при I ст. компресії хребців; 2–4 с 

при II ст.; 1–2 с при III ст.), зробивши глибокі вдих-видих, аналогічно 

повертають тулуб праворуч, повторюють вправи (при I ст. компресії 8– 

10 разів; II ст. – 6–8 разів; III ст. – 4–6 разів) 

3.  У положенні лежачи на спині, витягнувши руки в сторони на рівні плечей, 

за допомогою м’язів живота опускають ноги та максимально повертають 

обидва коліна одночасно праворуч (при I ст. – 3–5 с; II ст. – 2–4 с; III ст. –

1–3 с), затримують їх у такому положенні (при I ст. на 10–15 с ; II ст. – 8–

13 с; III ст. – 6–9 с), зробивши 3 глибоких вдихи та видихи, дозволяють 

розслабитися і витягнутися нижній частині спини за допомогою м’язів 

живота, повертають коліна у вихідне положення, після чого виконують 

аналогічні вправи шляхом опускання колін ліворуч, повторюючи вправи 
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(при I ст. – 5–7 разів; II ст. – 5–7 разів; III ст. – 2–5 разів) 

4. У положенні лежачи на спині підтягують коліна до груднини, руками 

обхопивши гомілки, втягують живіт, дозволяючи тим самим розслабитися 

та витягнутися м’язам живота, затримуються у такому положенні (при  

I ст. – 10–15 с; II ст. – 8–13 с; III ст. – 6–11 с), зробивши 3 глибоких вдихи 

та видихи 

5. У положенні лежачи на спині із зігнутими в колінах ногами та 

витягнутими вздовж тіла руками виконують вправи, які полягають у 

підніманні тулуба від шиї до лопаток на видиху (при I ст. – 3–5 с; II ст. 2– 

4 с; III ст. – 1–3с), затриманні тулуба у такому положенні (при I ст. – 2–3 с; 

II ст. – 3 с; III ст. – 2 с), потім повернення у вихідне положення (при I ст. –  

4–6 с; II ст. – 3–5 с; III ст. – 1–3 с); вправу виконують при I ст. –  4–5 разів; 

II ст. – 3–4 рази; III ст. –1–3 рази 

 

3.3 Застосування балансуючої платформи “Osport Bosu” 

З лікувальною метою для оцінки рівноваги тренування вестибулярного 

апарату жінок у ПМ із ОСП застосовували, окрім системи “Huber” з функцією 

БЗЗ, для відновлення постурального балансу, запобігання падінням та 

переломам також традиційну комплексну програму на балансувальній 

платформі півсфері “Osport Bosu”, яка не має функції БЗЗ. “Osport Bosu” – це 

гімнастичний інвентар, що має форму півсфери. Тренажер може 

застосовуватися як зі сферичного, так і з плоского боку. При заняттях на 

даному тренажері пропрацьовуються не тільки базові групи м’язів, а й 

ізольовані (рис. 6). 

 
Рис. 6 Балансувальна платформа півсфера “Osport Bosu” 

 

Тренування на платформі “Osport Bosu” одночасно впливає на зміцнення 

м’язів усього тіла і окремі ізольовані пучки м’язів-стабілізаторів, на які майже 

неможливо вплинути іншим методами лікувальної фізкультури. Методика 

дозволяє укріпити м’язи спини та виправити поставу. Застосування платформи 

впливає на корекцію порушень вестибулярного апарату і рівноваги, однак не 
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впливає на БЗЗ (рис. 7). 

 
Рис. 7 Тренування на балансувальній платформі півсфері “Osport Bosu” 

 

 

4 ВЛАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

4.1 Остеотропна терапія та реабілітація з включенням  

багатофункціонального комплексу “Huber” 

Під спостереженям було 178 ПМ жінок у віці 55,7 ± 0,6 року, з них 148 

пацієнток з остеосаркопенією, що працюють на підприємствах 

морегосподарського комплексу. В залежності від методики лікування були 

поділені на 2 групи: 

І група, (n = 83) – отримували метаболіти вітаміну D і деносумаб. 

ІІ група, (n = 65) – отримували метаболіти віт D, деносумаб з включенням 

тренування на багатофункціональному тренажері «Huber” з застосуванням 

стабілометрії і стабілотренінгу для корекції порушень рівноваги і стійкості.  

Лікування призвело до зниження (р<0,05) СТх, до підвищення (р<0,05) 

25(ОН)D в обох групах, що свідчить про ефективність проведеної терапії. Через 

12 міс. лікування при проведенні порівняльного аналізу змін МЩКТ в двох 

групах пацієнток відзначено, що в другій групі – в порівнянні з першим приріст 

МЩКТ в поперековому відділі, який був на 3,6 % більше (p> 0,05). За час 

лікування у пацієнтів Нових переломів відзначено не було.  

В результаті проведеного лікування функціональні тести: «тандем-тест», 

«встати та піті», «сісті-встати» показали позитивний ефект (р<0,05) в обох 

групах. Проте в другій групі пацієнток ефект терапії був вище (р<0,05) в 

порівнянні як з вихідними даними, так і з результатами першої групи, що 

пов’язано з тренуваннями на багатофункціональному тренажері “Huber” з 

використанням Стабілометр і стабілотренінга для корекції порушень рівноваги 

і стійкості. Отримані результати узгоджуються з даними літератури, де 

показано наявність позитивної взаємозв’язку між рівнем 25 (ОН) D в сироватці 
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крові і функціонуванням нижніх кінцівок, силою проксимальної групи м’язів і 

здатністю виконувати фізичні дії. 

Результати досліджень, в ході яких вдалося досягти у учасників 

середнього рівня вітаміну D в сироватці крові> 30 нг/мл, продемонстрували 

значне зниження частоти падінь і пов’язаних з ними кісткових переломів. 

Зниження показника переломів в дослідженнях обумовлено, переважно, 

зниженням частоти падінь. 

Таким чином, на тлі проведеної терапії пацієнтки обох груп відзначали 

поліпшення самопочуття, відмічено підвищення МЩКТ, функціональних 

показників м’язової сили, стійкості, координації рухів, первинні і повторні 

переломи не реєстрували. 

 

4.2 Остеотропна терапія та реабілітація з включенням  

багатофункціонального комплексу “Huber” та півсфери “Osport Bosu” 

Провели лікування 140 ПМ жінок з ОСП. Жiнки були випадковим чином 

розподілені по групах:  

І група, (n = 90) – тренувалися за комплексною програмою на платформі 

«Huber”;  

ІІ група, (n = 50) – тренувалися на балансувальній платформі півсфера 

«Osport Bosu”, яка не має функції біологічного зворотного зв’язку. 

Пацієнти обох груп отримували остеотропну терапію (метаболіти вітаміну 

D і деносумаб).  

Оцінка координації показала значне (р˃0,05) збільшення часу утримання 

рівноваги у пацієнтів І групи через 6 і 12 міс на 70 % в порівнянні з ІІ і групою. 

Отримані результати свідчить про ефективний вплив 

багатофункціонального апаратного комплексу на поліпшення координації в 

осіб з ОСП і постуральними порушеннями.  

Таким чином, результати проведеного лікування показали збільшення 

досліджуваних показників у всіх групах спостереження (р˂ 0,05). Однак, 

найкращий приріст МЩКТ був відзначений в групі пацієнтів, де для корекції 

СФЗ КМС застосовували багатофункціональний апаратний комплекс (р˂ 0,05). 

Показники функціонального стану хребта: NSF index, Аlgometry, ROM, 

EMG, Thermal, PWP монотонно збільшувалися у всіх групах дослідження, але 

достовірне підвищення даних параметрів було в І групі (р˂ 0,05), що свідчать 

про більш ефективне поліпшення біомеханічного і неврологічного стану хребта 

за допомогою комплексу вправ запропонованих на апараті «Huber».  

Також відзначена позитивна динаміка даних часу утримання рівноваги у 

пацієнтів І групи. Отримані результати часу утримання рівноваги, вказують на 

те, що індивідуальне і дозоване виконання складно-координаційних завдань на 

апаратному комплексі «Huber» сприяє поліпшенню координаційних здібностей 

пацієнта. 
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4.3 Остеотропна терапія та реабілітація з включенням 

багатофункціонального комплексу “Huber”, кінезотерапії 

Під спостереженням знаходилися 120 жінок з ОСП у віці від 50 до 62 

років (середній вік – 56,7 ± 2,3 року).  

Розділені на 3 клінічні групи, в залежності від методики лікування:  

І група (n = 40) – включала використання багатофункціонального 

пристрою «Huber» в комплексі з остеотропної терапією,  

ІІ група (n = 40) – використовували кинезотерапию і остеотропний 

терапію.  

ІІІ група порівняння (n = 40) – використовували остеотропний терапію.  

Результати проведеного лікування показали збільшення досліджуваних 

показників у всіх групах спостереження (р˂0,05). Однак, найкращий приріст 

МЩКТ був відзначений в групі пацієнтів, де для корекції структурно-

функціональних змін КМС застосовували багатофункціональний апаратний 

комплекс (р˂0,05). Показники функціонального стану хребта: NSF index, 

Аlgometry, ROM, EMG, Thermal, PWP монотонно збільшувалися у всіх групах 

дослідження, але достовірне підвищення даних параметрів було в І групі 

(р˂0,05), що свідчать про більш ефективному поліпшення біомеханічного і 

неврологічного стану хребта за допомогою комплексу вправ запропонованих на 

апараті «Huber». 

Також відзначена позитивна динаміка даних часу утримання рівноваги у 

пацієнтів І групи. Отримані результати часу утримання рівноваги, вказують на 

те, що індивідуальне і дозоване виконання складно-координаційних завдань на 

апаратному комплексі «Huber» сприяє поліпшенню координаційних здібностей 

пацієнта. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Висока поширеність ОСП серед осіб стршого віку обумовлює пошук 

сучасних,  доступних  та ефективних підходів в лікуванні та реабілітації. 

2. Комплексне використання фізичної реабілітації (багатофункціональний 

тренажер «Huber”) в поєднанні з медикаментозною терапією (вітамін Д, 

деносумаб) сприяє більш ефективному підвищенню (р<0,05) функціональних 

можливостей скелетно-м’язової системи: м’язової сили, стійкості, координації 

рухів, знижує функціональні обмеження; сприяє більш ефективному лікуванню 

структурно-функціональних порушень КТ, підвищення, (p> 0,05) МЩКТ. 

3. Дозована і адекватне фізичне навантаження виступає ефективним 

методом профілактики і лікування структурно-функціональних змін кістково-

м’язової системи. Комплекс запропонованих лікувальних вправ на 

багатофункціональному апаратному комплексі «Huber» забезпечує 

індивідуальний підхід до кожного пацієнта в залежності від вихідного стану 

МЩКТ, наявності або відсутності переломів в анамнезі; дозволяє в 

інтегрованому вигляді оцінювати і контролювати точність виконання фізичних 

вправ з урахуванням часу, простору і прикладених зусиль у пацієнтів з 

остеопорозом.  

4. Реабілітаційні заходи з використанням апаратного «Huber» лікування з 

біологічної зворотним зв’язком є високоефективним методом в лікуванні і 

профілактиці постуральних розладів у жінок з ОСП. 
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