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валися під час тренування, підвищували емо-
ційність заняття та дозволяли досягти кращих ре-
зультатів. Пульсометри дали можливість викону-
вати фізичні навантаження при оптимальному
рівні частоти серцевих скорочень.

На підставі проведеного дослідження ми ді-
йшли висновку, що використання фітнес-трекерів
і спеціалізованих стільникових додатків дозволяє
покращити результати тренування завдяки підви-
щенню його емоційності, більш точному дозуван-
ню навантажень, вірному їх добору, застосуванню
плану тренувань та використанню змагального
ефекту.

ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІН МІНЕРАЛЬНОЇ
ЩІЛЬНОСТІ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ

ТА РІВНЯ ВІТАМІНУ D У РОБІТНИКІВ
ПРОМИСЛОВИХ І ТРАНСПОРТНИХ
ПІДПРИЄМСТВ ПІВДНЯ УКРАЇНИ,

ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ
ТА ОЖИРІННЯ

Прутіян Т. Л., Добровольська О. О.,
Шанигін А. В.

Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна

Мета. Дослідити зміни мінеральної щільності
кісткової тканини (МЩКТ) та рівень вітаміну D
(25(ОН)D) у пацієнтів з артеріальною гіпертензією
(АГ) й ожирінням (ОЖ), що працюють під впли-
вом несприятливих виробничих чинників (НВЧ),
порівняно з пацієнтами, які хворіють на АГ та ОЖ
і не мають контакту з НВЧ.

Матеріали. У роботі обстежено 45 працівників
(група А) промислових і транспортних підпри-
ємств, зайнятих на шкідливих роботах, які хворі-
ють на АГ та ОЖ. Як групу порівняння було об-
стежено 20 хворих (група Б) на АГ та ОЖ, які
знаходилися на стаціонарному лікуванні у кардіо-
логічному відділенні ООМКЦ і не мали контакту
з НВЧ. Хворим обох груп, окрім стандартного
дослідження, визначали МЩКТ за допомогою уль-
тразвукового денситометра (УЗД) “Aloka OST-100”
та рівень 25(ОН)D у сироватці крові методом іму-
нохемілюмінесцентного аналізу.

Результати. Обстежувані групи були відповідні
за віком, статтю, клінічним діагнозом, відсутністю
ускладнень. За результатами УЗД МЩКТ за Т-
критерієм у пацієнтів групи А становила: норма
— 16 (37,5 %) осіб, остеопенія (Оп) — 20 (44 %)
осіб; остеопороз (ОП) — 9 (18,5 %) осіб. У групі Б
аналогічні показники дорівнювали: норма — 10
(48,9 %) осіб; Оп — 7 (34,4 %) осіб; ОП — 3 (17,6 %)
особи. За рівнем 25(ОН)D у сироватці крові у
пацієнтів групи А: нормальні показники вітамі-
ну D — 4 (8,7 %) особи; недостатність вітаміну D
(НВD) — 29 (64,1 %) осіб; дефіцит вітаміну D
(ДВD) — 12 (27,2 %) осіб. У групі Б: нормальний
рівень — 3 (12,2 %) особи; НВD — 11 (54,4 %) осіб;
ДВD — 6 (30,4 %) осіб. Різниця між групами була
достовірна (р<0,05).

Висновки
1. За результатами досліджень, розповсюдже-

ність порушень МЩКТ, НВD та ДВD серед хво-

рих на АГ та ОЖ, на яких впливають НВЧ, вища,
ніж серед хворих з відповідними патологіями, які
не мають такого впливу.

2. Значна розповсюдженість ОП та Оп (більше
ніж 60 % працюючих) зумовлює вкрай високий
ризик виробничого травматизму, зокрема пере-
ломів.

3. Таким чином, хворі на АГ та ОЖ, які зай-
няті на шкідливих роботах, потребують від-
повідних терапевтичних  і реабілітаційних заходів
для запобігання випадкам виробничого травма-
тизму й інвалідизації в працездатному віці.

ЗАВИСИМОСТЬ
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ
СИСТЕМЫ ОТ УРОВНЯ ВИТАМИНА D3
У ВОДИТЕЛЕЙ АВТОТРАНСПОРТНЫХ

СРЕДСТВ
Шаныгин А. В., Прутиян Т. Л.,

Гетманец А. А., Майстренко М. С.

Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина

Актуальность. Фундаментальными научными
исследованиями установлено, что недостаточность
витамина D распространена по всему миру и ока-
зывает неблагоприятное влияние на здоровье на-
селения во всех возрастных группах. Согласно
данным исследований Международного институ-
та медицины, дефицит витамина D отмечается у
80,3 % работников, занятых в тяжелых и вредных
условиях труда. Данные метаанализов указывают
на связь дефицита и недостаточности витамина D
с заболеваниями, сопровождающимися снижени-
ем минеральной плотности костной ткани (МПКТ).

Цель. Установить связь уровня 25(ОН)D в сы-
воротке крови и структурно-функциональных из-
менений костно-мышечной системы (СФИ КМС)
у водителей автотранспортных средств, пред-
назначенных для перевозки грузов, масса которых
более 3,5 т, но менее 12 т (категория N2).

Задачи. Определить уровень 25(ОН)D в сыво-
ротке крови водителей автотранспортных средств.
Изучить показатели функционального состояния
КМС у пациентов со сниженной минеральной
плотностью костной ткани.

Результаты. Проведено исследование 186 чело-
век в возрасте от 23 до 62 лет в осенний период.
Средний возраст водителей, принимавших участие
в исследовании, был (38,4±11,6) года. Минераль-
ная плотность костной ткани исследовалась при
помощи ультразвуковой денситометрии (УЗД) (ап-
парат Aloka-100). Оценка функционального состо-
яния КМС проводилась с использованием комп-
лекса для регистрации и обработки биосигналов
“Insight TM”. Измерение уровня 25(ОН)D в сыво-
ротке крови проводили анализатором с тест-сис-
темой EUROIMMUN.

По данным УЗД, остеопороз отмечался у
19,41 %, остеопения — у 42,39 %, норма — у 22,98 %
водителей. Были установлены: дефицит 25(ОН)D
у 29,26 %, недостаточность — у 62,16 % и норма
— у 32,9 % водителей. Показатель нейроспиналь-


