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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Кісткова тканина є метаболічно активною системою, 

її постійне функціонування забезпечується процесом ремоделювання, яке 

полягає в безперервній заміні кісткових пластинок, формуванні нових остеонів 

і трабекул на місці резорбованих. Моделювання, перебудова і репарація 

кісткової тканини є можливими завдяки підтримці рівноваги між процесами 

резорбції та кісткоутворення. Оскільки кістка є механочутливою тканиною, її 

стан залежить не тільки від генетичних та імунних факторів, особливостей 

харчування та способу життя, а також від екзогенних впливів, до яких належить 

вібрація (Кундієв Ю.І. та ін., 2013; Ларін О.С. та ін., 2014).  

Вібраційні коливання здатні виступати в ролі провокуючого фактора, 

який прискорює інволюційні процеси та призводить до передчасного старіння 

кістково-суглобового апарату. Під впливом вібраційних коливань може 

порушуватися будова та функціональний стан кістки, а адаптація організму до 

дії цього екстремального фактора пов'язана із перебудовою діяльності його 

регуляторних систем, що набувають форми патофізіологічних реакцій (Paschold 

H.W., Mayton A.G., 2011).  

 Міжнародною організацією з питань стандартизації (ISO) впроваджено 

санітарні норми, що нормують вплив локальної вібрації на організм людини 

(ISO 5349-1, 2001). Нормативний документ включає частотно-вагову криву, яка 

надає більше значення низькочастотній високоамплітудній вібрації (≤16 Гц) та 

набагато менше - для середньо- та високочастотної вібрації. У міжнародних 

гігієнічних стандартах (ISO 2631/1, 1997) вказано безпечний рівень загальної 

вібрації, що становить 20 - 90 Гц та віброприскорення, що менше 0,56 g. Згідно 

з цими даними, такі коливання не призводять до гострого чи хронічного 

пошкодження тканин та мають анаболічний чи/або антикатаболічний вплив на 

кісткову тканину.  

Тим не менше, епідеміологічні та експериментальні дослідження,  

проведені в Європі та США, свідчать про те, що ризик розвитку вібраційної 

хвороби з остеопенічним синдромом спостерігається переважно у людей, які 

контактують з середньо- та високочастотною вібрацією (Sehmisch S. et al., 2009; 

Krajkan K. et al., 2012; Chung-Liang Lai. et al., 2014).  

Зважаючи на дані фахових літературних джерел щодо досліджень впливу 

вібрації на кістковий метаболізм, виникає необхідність вивчати структурно-

функціональні зміни, що можуть виникати в кістковій тканині опорно-рухового 

апарату організму в експериментальних умовах. Недостатньо вивчений 

анаболічний вплив високочастотних низькоамплітудних коливань на стан 

ремоделювання кісткової тканини. Тому, здатність до адаптації кісткової 

тканини та організму в цілому до впливу різних параметрів вібрації є 

актуальною проблемою для медицини загалом та нормальної фізіології 

зокрема, що потребує її подальшого вивчення.  

 



Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

кандидатської дисертації затверджена на засіданні Вченої Ради медичного 

факультету № 2 Львівського національного медичного університету імені 

Данила Галицького МОЗ України 15 квітня 2015 р., протокол № 7. 

Дисертаційна робота є фрагментом комплексних науково-дослідних робіт 

кафедри нормальної фізіології Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького «Дослідження функціонально-

метаболічних резервів стрес-лімітуючих систем організму за екстремальних 

умов з метою виявлення ефективних засобів корекції» (№ державної реєстрації 

0111U000121) та «Дослідження ролі системних та паракринних регуляторних 

механізмів у забезпеченні гомеостазування функціонально-метаболічних 

параметрів організму за умов адаптації до дії екстремальних чинників різної 

природи» (№ державної реєстрації 0116U004510). 

Мета. Комплексна оцінка впливу різних параметрів вібрації на 

фізіологічні механізми ремоделювання кісткової тканини тварин в умовах 

експерименту, впровадження подальшого застосування методів дослідження 

для підвищення ефективності донозологічної діагностики втрати мінеральної 

щільності кісткової тканини у людей, які контактують з вібрацією.  

Завдання дослідження. Для досягнення мети були поставлені наступні 

завдання: 

1) узагальнити вітчизняний та міжнародний досвід щодо питань вивчення 

впливу загальної вібрації різних частот, амплітуди та рівня віброприскорення  

на кісткову тканину за умов її експериментального впливу на живий організм;  

2) розробити спосіб визначення структурно-функціонального стану кісткової 

тканини при відтворенні експериментальної моделі впливу на організм 

загальної вібрації; 

3) вивчити особливості та закономірності змін мінеральної щільності кісткової 

тканини експериментальних щурів при дії на організм загальної вібрації 

залежно від її частотних характеристик;  

4) вивчити залежність змін маркерів ремоделювання кісткової тканини за умов 

дії загальної вібрації та оцінити метаболічні процеси в кістковій тканині; 

5) дослідити зміни жирнокислотного складу загальних ліпідів і фосфоліпідів 

органів-мішеней щурів при дії загальної вібрації; 

6) виявити зміни органічного компоненту кісткової тканини у щурів при дії 

загальної вібрації та провести оцінку стану їх скелету для обґрунтування 

способів донозологічної діагностики та раннього виявлення осіб, схильних до 

розвитку остеопенічного синдрому у людей, які зазнають впливу на організм 

загальної вібрації.  

Об’єкт дослідження: фізіологічні механізми ремоделювання кісткової 

тканини експериментальних щурів при дії на організм загальної вібрації з 

різними частотними характеристиками.  

Предмет дослідження: ремоделювання кісткової тканини, показники 

маркерів стану кісткової тканини, МЩКТ та стан органічного компоненту 



матриксу кісткової тканини, жирнокислотний склад загальних ліпідів і 

фосфоліпідів м’язової тканини та головного мозку щурів, а також гістологічні 

зміни кісткової тканини щурів, які зазнавали дії на організм загальної вібрації.   

Методи дослідження. З метою оцінки кісткового ремоделювання в крові 

дослідних тварин визначали рівень лабораторних маркерів остеопорозу – 

остеокальцин та вільну фракцію оксипроліну; дослідження мінеральної 

щільності кісткової тканини поперекових хребців та стегнової кістки у щурів 

проводили методом комп’ютерної томографії з кількісною денситометрією; для 

визначення жирних кислот загальних ліпідів та фосфоліпідів м’язової тканини і 

головного мозку щурів використовували метод газорідинної хроматографії; 

оцінку структурного стану хребта та стегнової кістки щурів проводили 

гістоморфологічним методом. Результати досліджень обробляли статистично з 

застосуванням U-критерію Манна-Уітні при значенні pu < 0,05 та коефіцієнт 

рангової кореляції Спірмена. 

Наукова новизна отриманих результатів. В результаті проведених 

комплексних досліджень отримано нові дані, які суттєво доповнюють існуючі 

уявлення про вплив загальних вібраційних коливань на структурно-

функціональний стан кісткової тканини. Доведено, що загальна вібрація з 

різною частотою, амплітудою та рівнем віброприскорення із неоднаковою 

силою прискорює кісткове ремоделювання всього скелету у щурів. 

Використовуючи параметричний підхід, ми показали, що клітини кісткової 

тканини проявляють більшу активність під впливом високих частот вібрації, 

порівняно з низькими. Збільшення частоти вібрації від 15 до 75 Гц призводить 

до зростання активності ділянок ремоделювання, що супроводжується 

прискореною втратою кісткової маси і розвитком остеопорозу. Встановлено, 

що загальна вібрація здатна змінювати жирнокислотний склад загальних ліпідів 

та фосфоліпідів м’яких тканин організму. Із зростанням частоти вібрації та 

рівня віброприскорення, спостерігається тенденція до збільшення абсолютної 

кількості жирних кислот загальних ліпідів за рахунок рівня насичених та 

мононенасичених. Також, прослідковується збільшення відносної кількості 

насичених та мононенасичених жирних кислот у фосфоліпідах м’язів та 

головного мозку і одночасне зниження концентрації поліненасичених. 

На основі даних наших експериментів встановлено, що загальна вібрація 

здатна впливати на активність кісткових клітин, тим самим змінюючи, як 

метаболічні процеси в кістковій тканині, так і її гістоморфологію. Спростовано 

висновок про анаболічний вплив загальної вібрації з низьким рівнем 

віброприскорення нижче 0,56 g та показано, що гостре ушкодження кісткової 

тканини відбувається навіть при низьких частотах вібрації з мінімальним 

рівнем віброприскорення, параметри яких не перевищували ГДР, які наведені в 

ДСН України 3.3.6.038-99, (2000) та Міжнародних санітарних нормах ISO 5349-

1, (2001) та ISO 2631–1(E), 2, (1997). 

Практичне значення отриманих результатів. Отримані результати 

сприятимуть з'ясуванню механізмів впливу вібраційних коливань різної 



частоти, амплітуди та рівня віброприскорення на розвиток пристосувальних 

реакцій ремоделювання кісткової тканини. На основі проведених досліджень 

планується оптимізація моделі втрати мінеральної щільності кісткової тканини 

для з'ясування ефектів впливу різних параметрів загальної вібрації на організм 

людини, обґрунтування критеріїв ранньої діагностики та ефективних заходів 

профілактики остеопенії у осіб, що контактують з вібрацією.  

 На основі одержаних даних розроблено патент на корисну модель – Пат. 

121912 U Україна, МПК G 01 N 3/32. Спосіб визначення структурно-

функціонального стану кісткової тканини за умов впливу загальної вібрації / 

Гжегоцький М.Р., Костишин Н.М.; заявник та патентовласник Львівський 

національний медичний університет імені Данила Галицького. № u 201704907, 

заявл. 22.05.2017; опубл. 26.12.2017, Бюл. № 24. та інформаційний лист про 

нововведення в системі охорони здоров’я – Гжегоцький М.Р., Костишин Н.М.  

Метод оцінки мінеральної щільності та метаболізму кісткової тканини під 

впливом різних параметрів вібрації: інформаційний лист № 77-2017 / ЛНМУ 

ім. Данила Галицького – Київ, 2017.  

 Результати дисертаційної роботи впроваджено в науково-дослідну роботу 

та навчальний процес (лекції та практичні заняття) кафедр нормальної 

фізіології Вінницького національного медичного університету 

імені М.І. Пирогова, Івано-Франківського національного медичного 

університету; кафедри фізіології Національного медичного університету 

імені О.О. Богомольця та Дніпропетровської медичної академії, кафедри 

нормальної фізіології з основами біобезпеки та біоетики Тернопільського 

державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, кафедри 

фізіології імені Я.Д. Кіршенблата Буковинського державного медичного 

університету.  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота – завершене 

дослідження, виконане автором відповідно до програми експериментальних 

досліджень, спланованих, проведених і узагальнених впродовж 2014-2018 рр. 

Дисертантом особисто розроблена методологія експериментальних досліджень, 

сформульовані основні положення дисертаційної роботи, проведено 

інформаційний пошук і аналіз вітчизняної та іноземної літератури. Вся 

експериментальна робота виконувались аспірантом особисто, або за 

безпосередньої участі та під контролем наукового керівника. Дисертантом не 

було використано ідей співавторів інших публікацій. Експериментальне 

дослідження проводилось на кафедрі нормальної фізіології ЛНМУ імені Данила 

Галицького під керівництвом член-кор. НАМН України, д.мед.н., професора 

Гжегоцького М.Р. Аналіз та інтерпретація одержаних результатів, викладення 

висновків дисертаційної роботи обговорювалися з науковим керівником. 

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень дисертаційної 

роботи доповідалися та обговорювалися на вітчизняних і зарубіжних 

конференціях та конгресах, серед яких: Підсумкова LIX науково-практична 

конференція «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (Тернопіль, 



Україна, 2016); VІІ Національний конгрес патофізіологів України з 

міжнародною участю «Патофізіологія і фармація: шляхи інтеграції» (Харків, 

Україна, 2016); The International Conference on Anatomy and Physiology 

(Birmingham, United Kingdom, 2016), Науково-практична конференція «Вплив 

довкілля Прикарпаття на перебіг фізіологічних процесів» (Івано-Франківськ, 

Україна, 2017); LX Науково-практична конференція (присвячена 60-річчю 

ТДМУ) (Тернопіль, Україна, 2017); Щорічна науково-практична конференція 

(присвячена 60-річчю ТДМУ) «Довкілля та здоров’я» (Тернопіль, Україна, 

2017); 1st international scientific symposium «Medicine update 2017 SMARTLION» 

(Lviv, Ukraine, 2017).  

Публікації. За результатами роботи опубліковано 14 праць: 5 статей – у 

фахових виданнях, рекомендованих МОН України (чотири з них включено до 

міжнародних наукометричних баз); 7 робіт – у матеріалах міжнародних та 

всеукраїнських наукових конференцій, отримано один патент України на 

корисну модель; оформлено один інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров’я. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 

186 сторінках тексту і складається з розділів «Вступ», «Огляд літератури», 

«Матеріали та методи дослідження», розділи «Результати досліджень», «Аналіз 

та узагальнення результатів дослідження», «Висновки» та «Список 

використаних джерел» (238 найменувань) та 5 додатків. Робота містить 

11 таблиць, 14 графіків та проілюстрована 33 рисунками. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ  

 

Матеріали та методи дослідження. Експериментальне дослідження 

проводилося на 60-ти білих нелінійних щурах-самцях масою 180-220 г, які 

утримувались в умовах віварію ЛНМУ імені Данила Галицького, відповідно до 

положень та дозволу університетського комітету з біоетики (№ 2 від 16.02.2015 

р.), Директиви Ради Європи 86/609/EEC (1986 р.) та Міжнародних принципів 

«Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що використовують для 

експериментів і в інших наукових цілях» (Страсбург, 1986) та відповідно до 

правил «Належної лабораторної практики» (GLT), з дотриманням загальних 

етичних принципів проведення експериментів на тваринах, ухвалених 

Інтернаціональним конгресом з біоетики (Київ, 2000), Закону України № 3447-

IV «Про захист тварин від жорстокого поводження» і загальних етичних 

принципів експериментів на тваринах, ухвалених Першим національним 

Конгресом України з біоетики (2001 р.).  

Експериментальні тварини були розподілені та п’ять дослідних груп по 

12 осіб в кожній. Чотири дослідні групи складали щурі, які піддавалися впливу 

вібрації різної частоти та амплітуди 2 рази на день по 20 хв. протягом 28-ми 

днів. Наступні 4 тижні (до 56-ої доби) тварини всіх дослідних груп 

утримувалися в стандартних умовах віварію та не піддавалися впливу вібрації. 



Перша дослідна група – це тварини, які піддавалися впливу загальної 

вібрації частотою 15 Гц. Друга, третя та четверта дослідні групи – тварини, що 

піддавалися впливу вібрації з частотами 25, 50 та 75 Гц відповідно. Контрольну 

п’яту групу склали тварини, що не піддавалися вібрації.  

На 28-й день досліджень, для оцінки МЩКТ щурів, відбирали по шість 

тварин з кожної дослідної групи та проводили КТ-сканування поперекового 

відділу хребта і стегнових кісток. Далі, цих же тварин виводили з експерименту 

шляхом швидкої декапітації під загальним знечуленням (30 мг/кг уретану 

внутрішньоочеревинно) з одночасним забором крові. Решту тварин, по 6 осіб з 

кожної групи, продовжували утримувати в стандартних умовах віварію ЛНМУ 

імені Данила Галицького протягом наступних 28-ми днів, не піддаючи їх 

впливу вібрації. На 56-й день дослідження повторно проводили оцінку стану 

кісткової тканини шляхом КТ-сканування поперекового відділу хребта і 

стегнової кістки щурів та біохімічним дослідженням крові. 

Вертикальні вібраційні коливання моделювалися з використанням 

вібраційного насосу, потужністю 250 Вт з максимальним тиском 7 бар. 

Амплітуда коливань контролювалася силою струму з використанням 

лабораторного автотрансформатора (ЛАТР) моделі АОСН-2. В усіх випадках 

вона становила 2 мм (табл. 1). Параметри загальної вібрації, яким піддавалися 

піддослідні щурі, співставляли з нормативними даними, що наведені в 

Державних санітарних нормах виробничої загальної та локальної вібрації: ДСН 

3.3.6.038-99, (2000). 

 

Таблиця 1 – Параметри загальної вібрації, що використовувалися в 

експерименті 

 

Дослідна 

група  

Рівень  

вібро-

прискорення, 

м/с2, (g) 

Частота 

вібрації,  

Гц 

ГДР 

загальної 

вібрації 

за ДСН 

3.3.6.039-99 

Перевищення 

ГДР 

разів дБ 

I 0,45 (0,05) 15 0,63 - - 

II 1,25 (0,13) 25 1,0 1,25 2 дБ 

III 5,0 (0,51) 50 2,0 2,50 8 дБ 

IV 11,3 (1,15) 75 3,15 3,60 12 дБ 

контрольна - - - - - 

Рівень віброприскорення визначалася за формулою:  

 а = ϒ х F2, де:  

а – рівень віброприскорення (м/с2), ϒ – амплітуда коливань (мм),  

F – частота (Гц).  

 

Для оцінки кісткового метаболізму в крові дослідних тварин визначали 

рівень вільної фракції оксипроліну за методикою Шараєва (1990). Рівень 

остеокальцину у венозній крові проводили з використанням аналізатора Cobas 



6000, RocheDiagnostics (Швейцарія) та тест-системи Immulite (Siemens AG, 

Німеччина).  

Дослідження мінеральної щільності кісткової тканини трабекулярного 

шару поперекових хребців (L1 - L6) та стегнових кісток у досліджуваних тварин  

проводили методом кількісної денситометрії з використанням комп’ютерного 

томографа Toshiba TSX-101 A, Aquilion 16, 2004 р. (Toshiba Мedical Sistems 

Corporation, Японія). Заводський номер КТ-апарату № А 4542030, що відповідає 

вимогам ДСТУ 3798-98, ГОСТ 26140-84 (р. 2), НРБУ-97 (п. 5.2.1), нормам 

ГКРЧ 8-72.  

 Визначення жирнокислотного складу загальних ліпідів м'язової тканини 

та фосфоліпідів м'язової тканини і головного мозку проводили за методикою 

Рівіс Й.Ф. (2010). Дослідження метилових ефірів жирних кислот проводили на  

газорідинному хроматографі «Chrom-5» («Laboratorni pristroje», Praha) із 

полум'яно-іонізаційним детектором (FID).  

Статистична обробка результатів дослідження здійснювалася за 

допомогою програми Microsoft® Excel® 2011 (Microsoft, USA) версії 14.4.0 

(140226). Обчислення основних статистичних показників проводили за 

безпосередніми кількісними даними, отриманими в результаті досліджень. Для 

встановлення взаємозв’язку між отриманими значеннями показників 

використовувався коефіцієнт рангової кореляції Спірмена. Для порівняння 

сукупностей за кількісними ознаками вибірок незалежно від характеру їх 

розподілу (непараметричний аналіз) використовували U-критерій Манна-Уітні. 

Отримане значення U-критерію порівнювали по таблиці для обраного рівня 

статистичної значущості (pu < 0,05) з критичним значенням U при заданій 

чисельності вибірок.  

Прилади, що використовувалися для наукових досліджень, підлягали 

метрологічному контролю.  

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ  

 

Оцінка мінеральної щільності кісткової тканини поперекових 

хребців та стегнової кістки методом комп’ютерної томографії з 

денситометрією. До уваги брали щільність трабекулярного шару кістки, 

оскільки швидкість метаболізму в ньому проходить швидше, ніж в 

кортикальній пластинці. Трабекулярний шар стегнової кістки та поперекових 

хребців (L1 – L6) був розмежований від кортикального контурними лініями під 

час аналізу рентгенограм. Мінеральна щільність кісткової тканини, виміряної за 

допомогою комп'ютерної денситометрії, оцінювалася в мг/см3.  

На 28-у добу дослідження мінеральна щільність поперекових хребців 

(L1 – L6) контрольної групи знаходилася в межах від 311,90 ± 5,44 до 334,00 ± 

8,08 мг/см3. Найбільша втрата мінеральної щільності трабекулярного шару 

поперекових хребців спостерігалася у III-ій та IV-ій групах дослідних щурів, 

яка зменшувалася до 12 % (pu < 0,05) та 14 % (pu < 0,05) відповідно, порівняно з 



групою контролю. В першій та другій групах цей показник знизився до 

значення 4 % (pu > 0,05) та 8 % (pu < 0,05) відповідно до групи контролю. 

Результати МЩКТ поперекових хребців піддослідних щурів на 28-у добу 

представлені на рисунку 1.  

 
Рисунок 1 – Мінеральна щільність кісткової тканини (мг/см3) поперекових 

хребців щурів на 28-у добу експерименту 

 

На 56-у добу експерименту динаміка втрати мінеральної щільності 

трабекулярного шару поперекових хребців складала в І-ій групі < 10 % 

(pu < 0,05), в ІІ-ій - < 12 % (pu < 0,05), в ІІІ-ій - < 17 % (pu < 0,05) та в IV-ій - 

< 22 % (pu < 0,05) порівняно з групою контролю (рис. 2).  

 

Рисунок 2 – Мінеральна щільність кісткової тканини (мг/см3) поперекових 

хребців щурів на 56-у добу експерименту  

 

Мінеральна щільність стегнової кістки на 28-у добу дослідження в 

контрольній групі становила 298,70±5,98 мг/см3. В першій та другій дослідних 

групах показник щільності знизився на 7 % (pu < 0,05) та 11 % (pu < 0,05) 

відповідно до групи контролю. Найбільша втрата кісткової маси 



трабекулярного шару хребців спостерігалася у III-ій та IV-ій групах дослідних 

щурів, яка зменшилася близько на 16 % та 20 % (pu < 0,05) відповідно до групи 

контролю. На 56-у добу експерименту динаміка втрати кісткової тканини 

складала в І-ій групі < 17 % (pu < 0,05), в ІІ-ій - < 21 % (pu < 0,05), в ІІІ-ій - 

< 24,5 % (pu < 0,05) та в IV-ій - < 30,5 % (pu < 0,05) порівняно з групою 

контролю (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Мінеральна щільність (мг/см3) стегнової кістки щурів на  

28-у та 56-у доби експерименту 

 

Оцінка метаболізму кісткової тканини під впливом загальної 

вібрації. Роль маркерів ремоделювання кісткової тканини. Біомаркери 

ремоделювання кістки, а саме остеокальцин та оксипролін, використовуються в 

якості селективної діагностики формування та резорбції кісткової тканини, а їх 

показники в крові відображають метаболічну активність остеобластів і 

остеокластів. В нашому дослідженні, визначення цих біомаркерів дозволило 

нам оцінити як процеси формування нової кістки, так і її резорбцію. Зокрема, їх 

показники в крові характеризують загальний стан скелету піддослідних тварин, 

але не відображають локальний процес в окремій кістці. Нашими 

дослідженнями встановлено залежність зміни рівня вільного оксипроліну від 

різної частоти та рівня віброприскорення (рис. 4).  

На 28-у добу експерименту концентрація вільного оксипроліну в 

контрольній групі тварин складав 5,50 ± 0,20 мкг/мл. Отриманий показник 

відображає приблизну фізіологічну норму механізму постійного метаболізму 

колагену. В І-ій дослідній групі, де тварини піддавалися впливу вібрації низької 

частоти (15 Гц), показник становив 5,84 ± 0,14, що є статистично незначущою 

різницею (pu > 0,05) відносно групи контролю. В ІІ-ій дослідній групі (25 Гц) 

показники збільшилися відносно контролю на 19,3 %, в ІІІ-ій (50 Гц) - на 



65,3 %, а в IV-ій (75 Гц) зросли вдвічі, що складало 6,54 ± 0,35 мкг/мл 

(pu < 0,05), 9,09 ± 0,19 мкг/мл (pu < 0,05) та 11,04 ± 0,39 (pu < 0,05) відповідно. 

Такі результати свідчать про вплив середньо- та високочастотної 

загальної вібрації на метаболізм кістки, а саме на стимуляцію катаболічної фази 

обміну колагену, що веде за собою втрату кальцію та зниження мінеральної 

щільності кістки. 

 
Рисунок 4 – Концентрація вільної фракції оксипроліну (мкг/мл) в крові 

дослідних щурів на 28-у (а) та 56-у (б) доби експерименту 

 

На 56-у добу експерименту динаміка показників концентрації 

оксипроліну була наступною: в контрольній групі показник залишався 

практично без змін та становив 5,41 ± 0,11 мкг/мл. В І-ій дослідній групі 

середній показник складав 5,80 ± 0,10 (pu > 0,05), в ІІ-ій - збільшився відносно 

контролю на 17,5 %, в ІІІ-ій - на 38 %, а в IV-ій - на 58,2 %, що складало 6,36 ± 

0,11 мкг/мл (pu < 0,05), 7,48 ± 0,14 мкг/мл (pu < 0,05) та 8,56 ± 0,16 (pu < 0,05) 

відповідно.  

Аналіз крові на концентрацію остеокальцину у експериментальних 

тварин, показав на відмінності у значеннях цього маркеру між контрольною та 

дослідними групами щурів. На 28-у добу експерименту концентрація 

остеокальцину в контрольній групі тварин складав 39,52 ± 0,78 нг/мл. В І-ій 

дослідній групі цей показник становив 48,55 ± 1,31 нг/мл (pu < 0,05), в ІІ-ій та в 

ІІІ-ій - 59,60 ± 1,21 нг/мл (pu < 0,05) і 70,80 ± 1,79 нг/мл (pu < 0,05) відповідно, а 

вже у IV-ій групі показник зріс вдвічі до рівня 85,75 ± 1,92 нг/мл (pu < 0,05). На 

56-у добу експерименту динаміка показників концентрації остеокальцину була 

наступною: в контрольній групі показник залишився практично без змін та 

становив 41,07 ± 0,62 нг/мл. В І-ій дослідній групі середній показник склав 

42,82 ± 0,71 нг/мл (pu > 0,05), в ІІ-ій, ІІІ-ій та в IV-ій групах - 46,18 ± 0,70 нг/мл 

(pu < 0,05), 50,78 ± 1,19 нг/мл (pu < 0,05) та 63,75 ± 0,95 нг/мл (pu < 0,05) 

відповідно (рис. 5). 



 
а)       б) 

Рисунок 5 – Концентрація остеокальцину (нг/мл) в крові дослідних щурів  

на 28-у (а) та 56-у (б) доби експерименту 

 

Жирнокислотний склад загальних ліпідів м'язової тканини і 

головного мозку щурів під впливом загальних вібраційних коливань. При  

дослідженні органів експериментальних щурів спостерігалися значні зміни 

жирнокислотного складу загальних ліпідів м'язової тканини і головного мозку, 

що, в свою чергу, підтверджує їхню роль у розвитку вібраційної хвороби, 

зумовленої впливом загальних вертикальних механічних коливань. Так, 

концентрація ЖК приблизно однаковою мірою змінювалася під впливом 

вібрації, як в м’язовій тканині, так і в головному мозку. Зокрема, на 28-му добу 

експерименту, вміст жирних кислот загальних ліпідів в м'язовій тканині щурів 

складав 6261,4 мг/кг у І-ій групі, 6872,63 мг/кг у ІІ-ій, 6945,4 мг/кг у ІІІ-ій та 

6920,4 мг/кг у IV-ій дослідних групах. У контрольній групі цей показник 

становив 5955,4 мг/кг. На 56-ту добу кількісні показники зменшувалися і 

становили: у контрольній групі вміст жирних кислот складав 6044 мг/кг, в І-ій 

групі - 6078,3 мг/кг, в ІІ-ій, ІІІ-ій та IV-ій групах показники становили 6055,2 

мг/кг, 6305,2 мг/кг та 6404,1 мг/кг відповідно.  

Такі кількісні зміни можна пояснити підвищенням потреби клітин 

організму у поліненасичених жирних кислотах при дії екзогенного стресового 

чинника. У результаті цього, проходить перетворення одного молекулярного 

виду ліпідів мембран в інший, а їх зміни призводять до порушення 

фізіологічної плинності ліпідного бішару. Внаслідок модифікації 

функціональної активності мембран, порушується їх метаболічний баланс та 

стабільність складу клітини. Вищеописані зміни призводять до порушення 

естерифікації холестеролу з ненасиченими, зокрема поліненасиченими 

жирними кислотами в організмі, що відповідають за синтез дуже важливих 

похідних жовчних кислот, вітаміну Д, гормонів наднирників, чоловічих та 

жіночих статевих гормонів, які відіграють ключову роль в рості та розвитку 



скелету людини та підтримці нормального морфологічно-функціонального 

стану.  

Важливо зазначити, що в нервовій тканині живого організму, в 

порівнянні з іншими тканинами, вміст ліпідів є найвищим (близько 50 % сухої 

речовини), і більша половина їх складу припадає на фосфоліпіди. Встановлено 

також, що кількість ліпідів, співвідношення окремих їх фракцій та 

жирнокислотний склад у мозку тварин під дією екстремального фактора 

навколишнього середовища, істотно змінюються. В результаті проведеного 

експерименту встановлено, що рівень поліненасичених жирних кислот на 28-у 

добу в групі контролю становив 63,9 %, а у дослідних І, ІІ, ІІІ та IV групах - 

63,30 %, 62,14 %, 61,42 % та 61,10 % відповідно. Експериментально доведено, 

що фосфоліпідний дисбаланс утримувався тривалий час навіть після 

припинення вібрації та спостерігався на 56-у добу дослідження. 

На підставі наших досліджень, можна стверджувати про наявність чіткої 

закономірності порушення жирнокислотного складу мембран клітин від рівня 

частоти вібрації. Сила таких змін полягає у посиленні захисних реакцій 

організму в умовах стресу, так як ліпіди і жирні кислоти є відповідальними за 

структурну організацію клітинних мембран. Від кількісного вмісту окремих 

класів ліпідів і їх жирнокислотного складу залежать фізико-хімічні властивості 

клітинних і плазматичних мембран, тобто їх нормальне функціонування.  

Гістологічна оцінка стану кісткової тканини під впливом загальної 

вібрації. За результатами гістологічного дослідження кісткової тканини щурів 

встановлено, що зміни в кістці у вигляді різноманітних варіантів пошкодження 

проявляють тенденцію до наростання, які корелюють з частотою вібрації та 

рівнем віброприскорення, як у І дослідній групі так і в інших групах тварин, де 

ГДР загальної вібрації перевищували встановлені допустимі норми. Вогнища 

остеолізису та остеопорозу з’являються вже у кістковій тканині поперекового 

хребця та стегна, що піддавалися впливу вібрації з частотами 15 і 25 Гц. Проте, 

одночасно з процесами пошкодження кісткової тканини, спостерігаються і 

альтеративні зміни в зоні хрящової пластинки, що проявляються витонченнями, 

втратою зональності та різким зменшенням кількості хондроцитів, за рахунок 

яких, у нормі, відбувається ріст кісткової тканини. У ІІІ-ій та IV-ій групах 

дослідних тварин (50 і 75 Гц) у стегновій кістці поряд з альтеративними 

процесами визначаються також і локальні зміни, характерні для початкових 

проявів ремоделювання. Вони проявляються варіабельною кількістю 

поліморфних хондроцитів без ознак агрегації у стовпчики та зони замісної 

проліферації грубоволокнистої фібротизованої сполучної тканини з ознаками 

гіалінозу та масивними петрифікатами. Після припинення вібрації, на 56-у добу 

експерименту процес ремоделювання характеризується посиленням регенерації 

у зоні хрящової пластинки, її гіпертрофією та проліферативною активністю 

хондроцитів. Виявляються зони формування незрілої кісткової тканини з 

поодинокими гаверсовими каналами у ділянках попереднього пошкодження, а 

також замісний фіброматоз та ангіоматоз.  



Отримані результати відповідають даним літератури, в яких відмічено, 

що центральним регулятором гомеостазу кістки є механічні сигнали, вплив 

яких забезпечують динамічне підтримання її механічної сталості та можливістю 

подальшої адаптації. В результаті проведених комплексних досліджень 

отримано нові дані, які суттєво доповнюють існуючі уявлення про вплив 

загальних вібраційних коливань на структурно-функціональний стан кісткової 

тканини. Доведено, що загальна вібрація із різною частотою, амплітудою та 

рівнем віброприскорення активує кісткове ремоделювання всього скелету у 

щурів.  

 Проте за сучасних умов проблема адаптації організму до середовища 

перетворилася на проблему адаптації до екологічно зміненого середовища. У 

цьому розумінні присутність фізичних чинників у виробничому середовищі та 

довкіллі неминуче зумовлює необхідність модифікації гігієнічної норми з 

огляду на відносну сталість техногенного забруднення середовища та 

принципову допустимість впливу на організм людини певних рівнів 

вібраційних коливань. Такі дані є наведені в Державних санітарних нормах 

виробничої загальної та локальної вібрації: ДСН 3.3.6.038-99 (2000) та 

Міжнародних санітарних нормах ISO 5349-1 (2001) та ISO 2631–1(E), 2: 1985, 

(1997). Якщо при цьому якість нормативів можна вважати стандартом, то 

фізіологічно переконливими показниками стану здоров’я асимптомних 

пацієнтів можуть бути тільки узгоджені із прийнятими нормативами 

діагностично доказові, прийнятні рівні вібрації. В іншому разі, постає потреба в 

перегляді раніше встановлених гранично допустимих рівнів вібрації, а тому і 

дотримання санітарних норм загальної вібрації не є автоматично бездоганним 

свідченням відсутності небажаного впливу нормованих рівнів вібраційних 

коливань на здоров’я людини. 

Дисертаційною роботою доведено, що представлені нами 

експериментальні дослідження по вивченню впливу різних параметрів вібрації 

на фізіологічні механізми ремоделювання кісткової тканини, дають можливість 

здійснювати моніторинг кісткового метаболізму в експериментальних умовах, 

та дозволять оцінити загальний стан скелету та втрату МЩКТ в клінічній 

практиці. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та розв’язання 

актуального в галузі фізіології завдання щодо встановлення механізмів 

фізіологічного ремоделювання кісткової тканини при експериментальному 

впливі на організм загальної вібрації з різними параметрами, а також наукового 

обґрунтування донозологічної діагностики та виявлення схильних до розвитку 

остеопенічного синдрому працівників із шкідливими умовами праці, які 

зазнають дії на організм загальної вібрації.  



1. Результати комплексних експериментальних досліджень, присвячених 

вивченню впливу різних параметрів загальної вібрації на організм 

експериментальних щурів довели її патогенетичну роль у процесах втрати 

мінеральної щільності кістки, змін метаболізму кісткової тканини, змін 

жирнокислотного складу загальних ліпідів і фосфоліпідів м’язової тканини та 

головного мозку, а також структурно-функціональних перебудовах кісткової 

тканини, що є теоретичним підґрунтям донозологічної діагностики та 

виявлення схильних до розвитку остеопенічного синдрому працівників із 

шкідливими умовами праці, які зазнають дії на організм загальної вібрації.  

2. Патологічні зміни у кістковій тканині у вигляді різноманітних варіантів 

пошкодження та ремоделювання проявляють тенденцію до наростання, що 

корелюють з частотою вібрації, амплітудою та рівнем віброприскорення, як у 

дослідній групі, де ГДР не перевищували встановлені допустимі норми, так і в 

інших групах тварин, де допустимі рівні загальної вібрації були перевищені.  

3. При експериментальному дослідженні щурів шляхом комп’ютерної 

денситометрії встановлено зниження МЩКТ трабекулярного шару 

поперекових хребців та стегнової кістки під впливом вібрації. Прослідковується 

зворотня кореляційна залежність між впливом частоти вібрації, рівня 

віброприскорення та щільністю кісткової тканини в різних відділах скелету. Зі 

збільшенням рівня віброприскорення від 1,25 м/с2 (0,13 g) (з частотою 25 Гц та 

амплітудою 2 мм) спостерігається зростання швидкості втрати мінерального 

компоненту кісткової тканини, яка різко збільшується при наростанні частоти 

вібрації та рівня віброприскорення більше 5,0 м/с2 (0,51 g).  

4. Встановлена пряма кореляційна залежність між силою вібраційного 

подразника та рівнем порушення метаболізму кісткової тканини у всіх 

дослідних групах щурів. Доведено, що зі збільшенням частоти вібрації від 15 до 

75 Гц та рівня віброприскорення від 0,45 до 11,3 м/с2, спостерігається зростання 

кількісних показників біомаркерів кісткового ремоделювання, а саме, 

остеокальцину та вільної фракції оксипроліну в крові експериментальних 

тварин. Після припинення дії вібраційних коливань на 56-у добу експерименту 

спостерігається поступове зниження рівня обох біомаркерів в дослідних групах, 

де частота вібрації становила 25, 50 та 75 Гц. Це свідчать про високу активність 

метаболізму кісткової тканини під впливом вібрації та віддзеркалює катаболізм 

колагену з наступною втратою мінеральної маси.  

5. Зі збільшенням частоти вібрації та рівня віброприскорення 

прослідковується тенденція до збільшення абсолютної кількості жирних кислот 

загальних ліпідів за рахунок рівня насичених та мононенасичених. Також,  

відбувається зростання відносної кількості насичених і мононенасичених 

жирних кислот у фосфоліпідах м’язів та головного мозку і одночасне зниження 

концентрації поліненасичених. Це свідчить про погіршення структурно-

функціональної організації клітинних мембран м’язів та головного мозку щурів 

внаслідок збільшення в’язкості ліпідів та зміни їх внутрішньомембранної 

динаміки.  



6. При гістологічному дослідженні препаратів кісткової тканини щурів на 

28-у добу експерименту у всіх дослідних групах чітко прослідковуються ознаки 

гострого пошкодження та початкові прояви ремоделювання, ступінь яких 

напряму корелюються із рівнем віброприскорення та частотою вібрації. 

Вогнища остеолізису та остеопорозу з’являються вже у ІІ-ій дослідній групі (25 

Гц, 1,25 м/с2, 0,13g), де, одночасно з процесами пошкодження кісткової тканини 

визначаються і альтеративні зміни в зоні хрящової пластинки, втратою 

зональності та різким зменшенням кількості хондроцитів, що є показником 

росту кісткової тканини. У гістологічних препаратах кісток ІІІ-ої та ІV-ої 

дослідних груп визначаються як альтеративні процеси, так і локальні зміни, 

характерні для ремоделювання, які проявляються варіабельністю поліморфних 

хондроцитів без ознак агрегації у стовпчики та зони замісної проліферації 

грубоволокнистої фібротизованої сполучної тканини з ознаками гіалінозу та 

петрифікатами.  

7. Аналіз гістологічних препаратів кісткової тканини після припинення 

вібрації на 56-у добу дозволив встановити, що процеси ремоделювання 

досягають максимального ступеня вираженості та проявляються посиленою 

регенерацією у зоні хрящової пластинки, підвищеною проліферативною 

активністю та гіперплазією хондроцитів, гіпертрофією відповідних зон 

хрящової тканини, зонами формування незрілої кісткової тканини з 

формуванням поодиноких гаверсових каналів в ділянках попередніх 

пошкоджень, вогнищевим замісним фіброзом та ангіоматозом.  
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АНОТАЦІЯ 

 

Костишин Н.М. Фізіологічні механізми ремоделювання кісткової 

тканини за умови дії різних параметрів вібрації (експериментальне 

дослідження). – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.03.03 «Нормальна фізіологія». – Львівський національний 

медичний університет імені Данила Галицького, Львів, 2018. 

Представлені результати вивчення фізіологічних механізмів 

ремоделювання кісткової тканини під впливом різних параметрів вібрації. 

Доведено, що загальна вібрація зі змінною частотою, амплітудою та рівнем 

віброприскорення з різною силою активує кісткове ремоделювання скелету у 

щурів. Встановлено, що навіть незначні механічні сигнали, які не перевищують 

ГДР, можуть мати регулюючий та модулюючий вплив на кісткову тканину. 

Експериментально спростовано анаболічний вплив загальної вібрації з  рівнем 

віброприскорення нижче 0,56 g. на організм тварин та доведено, що гостре 

ушкодження кісткової тканини відбувається навіть при низьких частотах 

вібрації з мінімальним рівнем віброприскорення. 

Ключові слова: загальна вібрація, кісткова тканина, остеопороз, 

мінеральна щільність кісткової тканини, денситометрія, ремоделювання кістки, 

біомаркери кісткової тканини, оксипролін, остеокальцин, жирні кислоти. 



АННОТАЦИЯ 

 

Костишин Н.М. Физиологические механизмы ремоделирования 

костной ткани при условиях действия различных параметров вибрации 

(экспериментальное исследование). – Квалификационная научная работа на 

правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.03.03 «Физиология» (222-Медицина). - Львовский 

национальный медицинский университет имени Данила Галицкого, Львов, 

2018. 

В диссертационной работе теоретически обобщены и по-новому решена 

научная задача, которая заключается в изучении механизмов физиологического 

ремоделирования костной ткани при воздействии различных параметров 

вибрации в экспериментальных условиях. В частности, показана связь этого 

экстремального фактора с потерей минеральной массы костной ткани, 

установлена роль биомаркеров в крови для оценки метаболизма костной ткани; 

оценен участие жирных кислот и фосфолипидов клеточных мембран мышц и 

головного мозга, исследован их метаболический баланс и стабильность состава 

под влиянием вибрации; проведено гистологическое исследование костной 

ткани с целью оценки состояния ее органического компонента.  

Экспериментальное исследование проводилось на 60-ти белых 

нелинейных крысах-самцах массой 180-220 г. Экспериментальные животные 

были распределены на пять исследовательских групп по 12 особей в каждой. 

Четыре исследовательские группы составляли крысы, которые подвергались 

воздействию вертикальной вибрации с частотой 15, 25, 50 и 75 Гц 

соответственно, амплитудой 2 мм, 2 раза в день по 20 мин. в течение 28-ми 

дней. Следующие 4 недели (до пятьдесят шестой сутки) животные всех 

исследовательских групп содержались в стандартных условиях вивария и не 

поддавались воздействию вибрации. На 28-ой и 56-ой день исследования 

проводили оценку состояния костной ткани путем КТ-сканирования 

поясничного отдела позвоночника и бедренной кости крыс, гистологическое 

исследование, оценку уровней маркеров ремоделирования костной ткани, 

анализ жирнокислотного состава клеточных мембран мышечной ткани и 

головного мозга.  

Полученные данные существенно дополняют существующие 

представления о влиянии общих вибрационных колебаний на структурно-

функциональное состояние костной ткани. Доказано, что общая вибрация с 

переменной частотой, амплитудой и уровнем виброускорения с разной силой 

активирует костное ремоделирование скелета у крыс. Установлено, что даже 

незначительные механические сигналы, которые не превышают предельно 

допустимые уровни, могут иметь регулирующее и модулирующее влияние на 

костную ткань. Экспериментально опровергнута информация об 

анаболическом влиянии общей вибрации с уровнем виброускорения ниже 



0,56 g. на организм животных и доказано, что острое повреждение костной 

ткани происходит даже при низких частотах вибрации с минимальным уровнем 

виброускорения. 

Установлена прямая корреляционная зависимость между силой 

вибрационного раздражителя и уровнем нарушения метаболизма костной ткани 

во всех опытных группах крыс. Доказано, что с увеличением частоты вибрации 

от 15 до 75 Гц и уровня виброускорения от 0,45 до 11,3 м/с2, наблюдается рост 

количественных показателей биомаркеров костного ремоделирования, а 

именно, остеокальцина и свободной фракции оксипролина в крови 

экспериментальных животных. 

С увеличением частоты вибрации и уровня виброускорения 

прослеживается тенденция к увеличению абсолютного количества жирных 

кислот общих липидов за счет уровня насыщенных и мононенасыщенных. 

Также, отмечается рост относительного количества насыщенных и 

мононенасыщенных жирных кислот в фосфолипидах мышц и головного мозга 

и одновременное снижение концентрации полиненасыщенных. Это 

свидетельствует об ухудшении структурно-функциональной организации 

клеточных мембран мышц и головного мозга крыс вследствие увеличения 

вязкости липидов и изменения их внутреннемембранноий динамики. 

Нами доведено, что клетки костной ткани проявляют большую 

активность под воздействием высоких частот вибрации, чем при низких. 

Изменение частоты вибрации от 15 до 75 Гц приводят к увеличению 

активности участков ремоделирования костной ткани, что, в дальнейшем, 

сопровождается ускорением потери костной массы и развитием остеопороза. 

Вибрационные колебания модулируют экспрессию рецепторного активатора - 

RANKL частотно-зависимым способом, ускоряет активность остеокластов, а 

это, в свою очередь, свидетельствует о существенном влиянии механических 

сигналов прямо или косвенно на костно-суставной аппарат, модулируя 

изменение метаболизма костной ткани. В результате увеличивается активность 

метаболических процессов, о чем свидетельствует повышение уровня маркеров 

формации и/или резорбции кости. 

Ключевые слова: общая вибрация, костная ткань, остеопороз, 

минеральная плотность костной ткани, денситометрия, ремоделированиє кости, 

биомаркеры костной ткани, оксипролин, остеокальцин, жирные кислоты. 
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Kostyshyn N.M. Physiological mechanisms of bone tissue remodeling 

under the impact of different vibration conditions (experimental study). – 
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The dissertation presents the results study of the physiological mechanisms of 

remodeling bone under the influence of various parameters of vibration. It is proved, 

that the general vibration with different frequency, amplitude and level of vibration 

acceleration with unequal force accelerates bone remodelling of the whole skeleton in 

rats. It has been established that even minor mechanical signals that do not exceed the 

MPL (maximum permissible level) can have regulatory and modulating effects on 

bone tissue, change the fatty acid composition of total lipids and phospholipids in the 

soft tissues of the body. We have refuted the anabolic effects of general vibration 

with a low-level mechanical vibrations applied at acceleration below 0.56 g and 

showed that acute damage to bone tissue occurs even at low-frequency vibration, 

with a minimum level of vibration acceleration. 

Key words: whole body vibration, bone tissue, osteoporosis, bone mineral 

density, densitometry, bone remodeling, biomarkers of bone tissue, oxyproline, 

osteocalcin, fatty acids. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ  

 

ГДР – гранично допустимі рівні 

ДСН – державні санітарні норми 

ЖК – жирні кислоти  

МЩКТ – мінеральна щільність кісткової тканини  

ISO – міжнародна організація з питань стандартизації 

g – гравітаційна стала для рівня віброприскорення 

RANKL – рецептор активатор ядерного фактора каппа-В ліганд  

 


