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АНТРОПОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

таційних ресурсів організму студентів у залежності від 
рівня рухової активності (а саме такий феномен є оз
накою більш високого рівня взаємодії окремих ком
понентів багатовимірної системи, в якій відбувається 
процеси становлення, самоорганізації та розвитку), так 
і найбільш глибокий і тісний їх характер, виявлені се
ред дівчат і юнаків, які відносились до 2 групи РА.

2. Значно менша кількість кореляційних зв'язків 
між досліджуваними показниками була властива для

студентів, які відносились до 3 групи РА і, особливо, 
до 1 групи РА.

Виявлені в ході проведених досліджень особливості 
взаємозв’язків між характеристиками життя та адаптац
ійних ресурсів організму студентів у залежності від рівня 
рухової активності вимагають урахування в подальшо
му під час розроблення та удосконалення сучасних здо- 
ров'язберігаючих технологій та створення превентив
ного освітнього простору у медичних ВНЗ.
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Дреж енкова И .Л . ,  Сергета И .В .
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ МЕЖ ДУ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ Ж ИЛИЩ НО-БЫ ТОВЫ Х И СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛОВИЙ Ж ИЗН И, РЕЖИМА СУТОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И АДАПТАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗМА  
СТУДЕНТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
Резюме. В ходе проведенных исследований определены особенности взаимосвязи между характеристиками жилищно
бытовых и социальных условий жизни, режима суточной деятельности и адаптационных ресурсов организма студентов в 
зависимости от уровня привычной двигательной активности, установлено, что как наибольшее количество выявленных 
корреляционных связей, так и их наиболее глубокий и тесный характер, свойственны для студентов, уровень двигатель
ной активности, которых составляет от 9000 до 11000 кДж у девушек и от 11000 до 13500 кДж у юношей.
Ключевые слова: студенты, двигательная активность, жилищно-бытовые и социальные условия жизни, режим суточной
деятельности, адаптационные ресурсы организма, взаимосвязь.

Drezhenkova I .L ., Serheta I.V.
FEATURES RELATIONSHIP BETWEEN THE CHARACTERISTICS OF LIVING AND SOCIAL CONDITIONS OF LIFE,
MODE OF DAILY ACTIVITIES AND ADAPTIVE RESOURCES OF THE ORGANISM STUDENTS DEPENDING ON THE 
LEVEL OF PHYSICAL ACTIVITY
Summary. In the course of the research the features of the relationship between the characteristics of living and social conditions 
of life, mode of daily activities and adaptive resources of the organism students depending on the level of physical activity, found that 
as the largest number of correlations that have been found and the most de respectively in the range of 9000 to 11000 kJ in girls and 
in the range of I WOO to 13500 kJ in youth.
Key words: students, physical activity, living and social conditions of life, mode of daily activities, adaptive resources of the organism,
the relationship.
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ЧИННИ КИ ВИНИКНЕННЯ ПЕРИПРО ТЕЗНИХ ПЕРЕЛОМ ІВ КУЛЬШ ОВОГО  
С У Г Л О Б А

Резюме. Було проведено комплексне дослідження 25 хворих із перипротезними переломами, що проходили лікування  
у клініці. Враховуючи загальновідому таблицю чинників розвитку перипротезних переломів Моггеу визначені три групи
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АНТРОПОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

чинників: контрольовані хірургом, пов'язані з пацієнтом та з нестабільністю стегнового компоненту ендопротезу. До основ
них причин розвитку ППП відносимо високоенергетичну травму, порушення структурно-функціонального стану кісткової 
тканини та вплив нестабільної ніжки ендопротезу. Визначена статистично достовірне (р?0,01) переважання випадків пору
шення структурно-функціонального стану кісткової тканини у хворих чинниками розвитку ППП переломів у яких були 
чинники контрольовані хірургом та пов язані з нестабільністю стегнового компоненту ендопротезу. У випадках ППП пов я- 
заних з пацієнтом головним чинником розвитку цього післяопераційного ускладнення є влив високоенергетичної травми. 
Визначені основні причини розвитку ППП при різних чинниках його виникнення дозволять розробити в подальшому методи 
лікування та профілактики цього складного ускладнення оперативного втручання.
Ключові слова: чинники виникнення, перелом, ендопротез кульшового суглоба

Вступ
Перипротезні переломи (ППП) зустрічаються нечас

то, але все таки представляють собою серйозну про
блему. Ендопротезування може супроводжуватися пе
реломом стегна, іноді переломом вертлюгової запади
ни [И. Ф. Ахтямов, И.И. Кузьмин, 2006]. Як і у більшості 
ускладнень, легше запобігти перелому, ніж лікувати 
його наслідки. Отже, знання сприяючих чинників по
винне звести до мінімуму це ускладнення.

Літературні джерела сходяться на думці, що частота 
ППП росте [И. Ф. Ахтямов, И.И. Кузьмин, 2006; G.S. Athwal, 
B.F. Morrey, 2006; P. E. Ochsner, 2002]. Це пов’язано зі 
збільшенням числа оперованих, зростанням кількості 
пацієнтів літнього віку (Ю.К. Дупленко, 1985]. Окснер 
[Р. Е. Ochsner, 2002] на підставі аналізу літердтіурних 
даних приводить частоту переломід^при первинному 
цементному ендопротезуванні від 0,1 до 6,3 % [Н.В. 
Корнилов, А.В. Войтович, В.М. Машков и др., 1997] і до, 
17,6 % при ревізійному ендопротезуванні [D. Davidson, 
J. Pike, D. Garbuz et al., 2008]. 1

Ревізійне ендопротезування асоціюється з підвище
ним ризиком виникнення перипротезного перелому, 
ніж первинне ендопротезування [М.С. Moran, 1996]. 
Збільшений ризик перелому під час ревізійного ен
допротезування, можливо, є наслідком зниженої якості 
кісткової тканини, наявністю осередкових кісткових де
фектів і підвищеним навантаженням біля вершини стег
нового імплантату. Для зручності систематизації чин
ників виникнення ППП стегна Morrey В. F. [G.S. Athwal, 
B.F. Morrey, 2006] створив таблицю залежності їх від 
трьох груп чинників: пов'язані з пацієнтом, контрольо
вані хірургом і залежні від використовуваного варіанту 
протезу (табл. 1). Значною мірою це справедливо і для 
переломів ділянки кульшової западини.

На даний час загальновідомою є Ванкуверська кла
сифікація перипротезних переломів [D. Davidson, J. Pike, 
D. Garbuz et al., 2008]. Цікавим вважаємо визначення 
взаємозв'язку між чинниками та локалізацією переломів 
згідно Ванкуверської класифікації ППП.

Мета дослідження - визначити чинники виникнення 
перипротезних переломів кульшового суглоба

Матеріали та методики
Проведений аналіз історій хвороб та рентгенограм 

25 хворих, які перебували, на лікуванні в клініці з діаг
нозом: "перипротезний перелом". Були складені роз- 
робчі таблиці, де враховувались наступні клініко-анам- 
нестичні та рентгенологічні ознаки: ПІП, № історії хво

Таблица 1. Чинники дії при ППП за Morrey [G.S. Athwal, 
B.F. Morrey, 2006].__________________________________

Пов'язані з пацієнтом Контрольовані
хірургом Імплант

Остеопороз Оголення Розмір

Невеликий розмір Видалення
імпланту

Вплив прокси
мального клину

Деформація Видалення
цементу Довжина ніжки

Остеоліз /  
розхитування Обробка кістки Нахил ніжки

Попередня операція 
(уакодження)

Підбір імпланту за 
розміром Інструментарій

Травма Введення
імпланту Виконана фіксація

Надмірне
навантаження

Післяопераційне
лікування Тугорухливість ніжки

роби, домашня адреса, мешкання, стать, вік, час від пер
винного ендопротезування до виникнення перелому, 
тип ендопротезування та ендопротезу, особливості пер
винного та ревізійного ендопротезування, тип ППП 
згідно Ванкуверської класифікації [D. Davidson, J. Pike, 
D. Garbuz et al., 2008]. Для визначення стану кісткової 
тканини визначали індекс Barnett-Nordin [О.І.Рибачук, 
Л.П. Кукуруза, В.П. Торчинський, 1999]. При визначенні 
чинників розвитку ППП користувалися модифікованою 
таблицею Morrey [G.S. Athwal, B.F. Morrey, 2006], де вид
ілили три групи чинників: контрольовані хірургом, по
в'язані з пацієнтом та з нестабільністю стегнового ком
поненту ендопротезу. Для проведення розрахунків ко
ристувалися базою даних обстеження хворих з перип- 
ротезними переломами, що були введені в таблицю 
Microsoft ЕхеІ - 2003, статистичним пакетом даної про
грами та програмою Statistics - 6.0.

Результати та їх обговорення
Розподіл обстежених хворих за віком та статтю пред

ставлено в таблиці 2.
Аналіз приведених даних (див. табл.1) довів пере

важання в загальній структурі ППП осіб чоловічої статі 
(56 %), однак статистичної різниці за статтю при даній 
патології не виявлено. Визначено переважання 
пацієнтів найбільш працездатного віку (особи молодо
го та середнього віку, згідно класифікації ВООЗ [Ю.К. 
Дупленко, 1985] склали 64 % від загальної кількості 
хворих), що доводить значимість проблеми перипро-
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Таблиця 2. Розподіл обстежених хворих за віком (роки) та статтю.

Стать

.Вікові групи (роки)
Всього

21-44 45-59 60-74 більша 75

або, (п) % або, (п) % або,(п) % або, (п) % або, (п) %

Чоловіки,(п) 2 14,3 7 50,0 5 35,7 - - 14 56,0

Жінки, (п) 1 9,1 6 54,5 1 9,1 3 27,3 11 44,0

Всього, (п) 3 12,0 13 52,0 6 24,0 3 12,0 25 100,0

Таблиця 3. Розподіл перипротезних переломів згідно Ванку
верської класифікації залежно від чинників їх виникнення. .

Тип
перелому

Чинники виникнення перелому

Всьогопов'язані з 
пацієнтом

контро
льовані

хірургом

пов'язані з 
нестабіль

ністю протезу

абс,
(л)

% абс,
<П) % абс,

(П)
% абс,

<П) %

а, - - 2 100,0 - - 2 8,0

А, - - 2 100,0 - - 2 8,0

8, - ■ 3 100,0 - - 3 12,0

8, 4 36,4 3 27,2 4 36,4 11 44,0

Вз 1 33,3 1 33,3 1 33,4 3 12,0

с 4 100,0 - - - - «■ 4 16,0

Всього 9 36,0 11 44,0 5 20,0 25 100,0

Таблиця 4. Розподіл перипротезних переломів за п и с н и 
ками їх виникнення та індексом Barnett-Nordin .

Чинники
ВИНИ*

кнення
перелому

Індекс Barnett-Nordin, % 1
Всього

> 5 4 53-50 49-46

абс,
<п)

% абс,
<п)

% абс,
(п)

% абс,
(п)

%

Пов'язані
3

пацієнтом
7 7 7 ,8 1 11,1 1 11,1 9 36,0

Контро
льовані
хірургом

1 9,0 4* 36 ,5 6* 54,5 11 44 ,0

Пов'язані 
з неста
більністю 
протезу

1 20 ,0 2 * 40 ,0 2* 40 ,0 5 20 ,0

Всього 9 36 ,0 7 28 ,0 9 36 ,0 25 100,0

Примітка: * показники статистично достовірні в порівнянні 
з показниками групи чинників пов'язаних з пацієнтом.

тезних переломів з економічної та соціальної точки зору.
Розподіл ППП згідно Ванкуверської класифікації [D. 

Davidson, J. Pike, D. Garbuz et al., 2008] залежно від чин
ників їх виникнення [R.D. Scott, R.H. Turner, S.M. Leitzes 
et al., 1975] представлено в таблиці 3.

Проводячи аналіз даних приведених в табл. З визна
чили взаємозв'язок показників Ванкуверської класифі
кації та чинників виникнення ППП згідно модифікованої 
таблиці Моррея. В випадках пов'язаних з пацієнтом (внас
лідок падіння, ДТП) спостерігали переломи типу В2 і В3 
(переломи навколо ніжки ендопротезу з порушенням її 
стабільності та наявністю остеопорозу) та переломи типу

С (переломи нижче ніжки ендопротезу), що потребува
ли відповідного оперативного лікування. Чинником роз
витку ППП у цієї категорії хворих переважно є високое
нергетична травма при нормальних показниках струк
турно-функціонального стану кісткової тканини (77,8% 
показники норми індексу Barnett-Nordin) (табл.4).

В випадках ППП контрольованих хірургом (див. 
табл.З) спостерігали різноманітні за локалізацією пе
реломи (переломи малого А, та великого вертлюга А2, 
переломи типу В,, В2 та В3 (переломи навколо ніжки 
ендопротезу з і без порушення та з порушенням її 
стабільності та наявністю остеопорозу). Переломи типу 
С для даної категорії чинників не спостерігали. Чинни
ком розвитку ППП у цієї категорії хворих переважно є 
порушення структурно-функціонального стану кістко
вої тканини (91,0% показники остеопенії та остеопо
розу за індексом Barnett-Nordin) (див. табл. 4).

В випадках ППП, які були пов'язані з нестабільні
стю протезу відмічали переломи типу В2 та В3 (див. 
табл. 3) та були результатом дії нестабільної ніжки 
ендопротезу на стінки інтрамедулярного стегнового 
каналу та переважного порушення структурно-функц
іонального стану кісткової тканини (80,0% показники 
остеопенії та остеопорозу за індексом Barnett-Nordin) 
(див. табл. 4). Переломи відбувалися при незначному 
фізичному навантаженні.

Висновки та перспективи подальших 
розробок

1. Враховуючи загальновідому таблицю чинників 
розвитку перипротезних переломів Моггеу визначені 
три групи чинників: контрольовані хірургом, пов'язані 
з пацієнтом та з нестабільністю стегнового компонен
ту ендопротезу.

2. До основних причин розвитку ППП відносимо 
високоенергетичну травму, порушення структурно- 
функціонального стану кісткової тканини та вплив не
стабільної ніжки ендопротезу.

3. Визначена статистично достовірне (р<0,01) пе
реважання випадків порушення структурно-функціо
нального стану кісткової тканини у хворих чинниками 
розвитку ППП переломів у яких були чинники контро
льовані хірургом та пов'язані з нестабільністю стегно
вого компоненту ендопротезу.

4. У випадках ППП пов'язаних з пацієнтом голов
ним чинником розвитку цього післяопераційного уск
ладнення є влив високоенергетичної травми.

426 "ВІСНИК МОРФОЛОГІІ''
2015, №2, Т.21



АНТРОПОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Визначені основні причини розвитку ППП при різних дальшому методи лікування та профілактики цього 
чинниках його виникнення дозволять розробити в по-- складного ускладнення оперативного втручання.
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ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПЕРИПРОТЕЗНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА
Резюме. Было проведено комплексное исследование 25 больных с перипротезными переломами, проходивших лечение в 
клинике. Учитывая общеизвестную таблицу факторов развития перипротезних переломов Money определены три группы 
факторов: контролируемые хирургом, связанные с пациентом и с нестабильностью бедренного компонента эндопротеза. К 
основным причинам развития ППП относим высокоэнергетические травмы, нарушения структурно-функционального состоя
ния костной ткани и влияние нестабильной ножки эндопрдгеза. Определено статистически достоверное (р<0,01) преоблада
ние случаев нарушения структурно-функционального сЬстояния костной ткани у больных факторами развития ППП переломов 
у которых были факторы контролируемый хирургом и связанные с нестабильностью бедренного компонента эндопротеза. В 
случаях ППП связанных с пациентом главным фактором развития этого послеоперационного осложнения является влияние 
высокоэнергетической травмы. Определеные основные причйнбі развития ППП при различных факторах его возникновения 
позволят разработать в дальнейшем методы лечения и профилактики этого сложного операционного осложнения.
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Ivchenko А. V.
FACTORS OF EMERGENCE PERIPRATETIC FRACTURES OF THE HIP JOINT
Summary. Conducted a comprehensive study of 25 patients with peripratetic fractures treated at the clinic. Given the well-known 
table factors in the development peripratetic fractures Money identified three groups of factors: controlled by the surgeon, associated 
with the patient and with the instability of the femoral component of the endoprosthesis. The main reasons for software development 
include high-energy trauma, disorders of the structural-functional state of bone tissue and the influence of unstable legs of the 
endoprosthesis. Identified statistically significant (p<0.01) prevalence of breaches of the structural-functional state of bone tissue in 
patients with risk factors for the PPF fractures which were the factors controlled by the surgeon and related instability of the femoral 
component of the endoprosthesis. In cases of PPF associated with the patient is the main factor in the development of postoperative 
complications is the impact of high-energy trauma. The definitions of the main reasons for the development of PPF in various factors 
will help to develop further methods of treatment and prevention of this complex surgical complications.
Keywords: factors of emergence, fracture, hip replacement.
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розвитку ускладнень при їх лікуванні. Розроблена прогностична модель орієнтована на аналіз біохімічної 
ситуації,'Що розвивається в організмі пацієнта, після травми: В основу побудови прогностичної мдделі. Що ■ ■ 
відображає певні ланки патогенезу розвитку ускладнень, поклали дан і біохімічних д о с л ід ж е Ш р іШ Ш Ш ^ -  #  
концентрацій глікозаміноглікаиїв, колагену та лужної фосфатази: Для вирішення прогностичної задачі сто- > 
совно Кожного пацієнта здійснюється розрахунок трьох значень Функцій що класифікують. Для розрахун
ків використовуються центровані й нормовані значення ознак. Пацієнта відносять д о  того класу, для якого 
дискримінанта функція прийме максимальне значення. Програма обчислює вірогідність розвитку'або 
ступінь ризику розвитку ускладнень при л куванні переломів довгих кіс іо к  у хворих н а  цукровийдіабет.
Ключові слова: цукровий діабет, переломи довгих кісток прогностично модель. '  > •

Ш у я " ,
Метаболічні порушення при цукровому діабеті 

(ІЩ ) приводять до розвитку змін практично всіх ор
ганів і тканин, при цьому частота ураження кісткової 
тканини коливається від 0,7 до 69 %.

До основних біохім ічних маркерів к іс тко в о го  мета
болізму належить гідрОкСИ пролін (ГП):. Його вміст відг 
дзеркалює резорбцію кістки  остеобластами, оскільки 
90 % Його утворюються внаслідок руйнування, а всього 
10 % є результатом кісткоутвореНня (4). Вільний Г П  — 
маркер, шо відображує катабрлічну фазу метаболізму 
колагену, Концентрація; білковозв’язаного Ш  -^ б іо 
хімічний маркср кістк^уїворенгія, ш о характеризує 
синтетичну фазу метаболізму колагену [10]. Глікоза- 
міноглікани (ГА Г)* у складі протеогліканф  входять до 
МІЖКЛІТИННОЇ рЄЧбІВЙНІЇ!СПОлучнОЇ тканини5,; МІСТЙФЬСЙ' 
в кістках, сиН.ййіШ ніЙ р ід й ііі. Разом із болокнаМи кО- 
лагей(у:*та ‘ основну
речовину. ГоловнафуНкцШ — зв’яОуватита утоимуВаїЙ 
молекули цоди в м іж кл ітинній речовині [8]. Продукція 
колагенази,,ш о н т щ щ ь  до клаОу .міеталоендопепти- 
даз. може бутц стимульована дід час, ім унної відповіді 
під ’Дією ц и іо кін ів , шо посилює активність фіброблас
тів і, остеобластів [9]. Про стан кісткового метаболізму 
та фосфорнО-Кальцієвого обміну свідчить-рівень луж-' 
ної фосфатази (Л Ф ), що асоціюється з активністю  Ос
теобластів [3]. Йоряд із поруш еннями регенерації кіст*

кової тканини (К Т ) виникають і гніййо-йекр^тичНІ 
ускладнення [1,5].
* *  ■Й',^ост&іШ *|О КЙ 'Ш Ш ІО  розробляються |  системи1 
швидкої й Об’єктивної оціню г :<л^ейя1:ТійЩр8ті:йа|ол6* 
гічного процесу та прогнОзуванйя результатівНаслідків 
захворювання на підставі врахування анамнестичних, 
кдійівдде,' ПабОріторїіЙх та інструментальних даних. Д е  
пов’язанозтим, шо об’єктивізація стану хворихдозволяє 
прогнозувати вірогідність наслідків, строки госпіталіза
ц іїта  перебування у відділенні, оцінювати ефективність

чи н а численні ̂ усилдді отр иман [.результати, проблема 
прогнозу вання наслідків різних захворювань та ранньої 
діагностики ускладнень ще далека відвирішДиня. ІсНу- 
ючі методи прогнозування не можугь бути визнаними 
абсолютно точними Й досконалими і не'є надійним ін 
струментом у прийнятті клінічних рішень [б, 7].

Прогностична модель, що пропонується,, орієнто
вана на анал;;із;Ю іїніко-бІохГм.ічної ситуації, яка розви
вається, ц організц^пацієнта дієдя травми й враховує 
Метаболіч5$;ігорушеннй основних органічних ком по-
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нентів К Т  хворих н аЦ Д ізп ер ел о м ам и  довгих кісток: 
ГАГ, колагенази, Л Ф . Зміни концентрацій цих ком
понентів у  ■біологічних рідинах адекватно відображав 
ю ть станК Т  вкоикретнийлеріодїїж иттедіяльнЬ сті із  
урахуванням тривалості захворювання Ц  Д покладені в 
основу побудови ирошоетинної'модопії^що відображає 
певнікільцяпатогенезурозвитку ускладнень. ■1 : *

Матеріал та методи досліджень
Дослідженнявповномуобеязі'нровбдилиоядаятрюх 

Фуппацієнтів^щохарактершуіоті^ярізнимчаеовийпері- 
одомнеребігу захю ркш нш Щ іЕТерм іном  до п ’ятироків  
(14 осіб), від п’яти до десяти рейсів (16 осіб); понад 10 років 
(]2осіб),уякихнашдсніданівіисновківізформулюванням  
ї^зультатуоперативіїоголікуваніїЯіЩовикористовуються 
якнавяаяьні ш б ір ш в ш с їу ш и х  дослідженнях^ ч  :

При проведенні аналізу: отриманих медичних даних 
пощ тковийінтерестновитввияш ення'да  
таавдш яматемадатоїмодаді.Длявияревдясщ їуктури, 

М ц о  прихована в дайих, звичайш м прийомом є графічне 
зображення даниху виглвдіточок багатомірного простору. 
Тоді ехожісгогміЖпаФєнтВш відображається відстанню в 
бшатомірнщ(| „
вість отримувати змістовні результати, досліджуючи гео- 
метричні якості взаємного ро: пащ угання і очок.
■ Р о д о в н а - іЩ ііц ії^ ^ ш м ір н о ю р Ш и ^ у и о д я щ О ;# ^ ).; 
в можливості візуалізувати результати та інтерпретувати 
їхіз медичні • точки зору ч »ч проведе ім ч  багато вірного , 
аналізу іеобхідно подати вихідні дані у вигляді таблиці . 
«пацієнт ю а н а д а » ^ )^
ється значеннями ознак. У даному дослідженні ознаки 
виміряні в кількісній ід калі. Перед початком обробки 
дані необхідно ц’етфуватетанормувати ' !< „г

Ш н тр ув ат * дозволяє зсунути всі точки даних у 
просторі так, щоб центр хмари оццнився н зп р чатку  
координат, нормування ж  дозволяє усунути незрівнян
ність ознак м іж  ербою за одиницям виміру, нівелювати 
чільні відмінності в ознаках за абсолютною величи- 

ч~-'Йою та робить можливим вимі; відстані м іж  пацієнта
ми одночасно за декількомаознйкамй.

йе Хр X' — нові (нормовані) і старі значення векторів 
ознаки; о  — середиьоквадратичне відхил єння, тобто 
квадратний корінь із ‘загальної ди'Сд сії хмари даних; 
J — середнє значення векторів ознак. 
і Таким чином, кожного пацієнта на підставі виміря-** 
них у нього ознак можна подати,у вигляді точки в ра- 
татомірному евклідовому просторі.' Сукупність об’єм ів  
дослідження утворюй . • щ осторіхм у., Евклідова,
відстань між гочкамй (пацієнтами) хйркктеризує їх 
спільність або відмінність. ЛанДйіафтна специфіка ви- ’ 
бірок характеризує внутрішню структуру даних. і , - 

Візуалізація необхідна, для Того, щоб подате багато- 
мірну хмару даних у вигляді зручнбпэ длД сприйняття дво- 
в, мірного зображення знижуючи при ЦЬОМУ розмірність 
хмари до двохйййірю, аде так, щоб булй збережені основні

закономірності,, характерні для набора даних; що дозволя
ють наочно сприймати початковий розподіл їх на класи. 
О птимальнимадядосягненш цієїмелиєпроещ  
набо^трчоюдшихндщощинудвох 
/ : - Д#іДщед(ія/'?иіД)ВОДИЛОСЯ: в середовищі пакета 
ViDaExpert 1.0, що належить до вільно поширюваного 
програмного забезпечення для некомерційних дослі- 
джень[2І.Для нелінійної візуалізаціїв УФаЕхреПвико- 
ристовувалася технологія; щ о є  результатом-подальщого 
розвитку карт Кохонена, які самоорганізуюхвея (Self- 
Organizing Maps -r* SOM) і носять назву «пружні карта» 
(ElasticMaps) [2], Ідея методуполягає взануреннівведеної 
до розгляду двовимірної сітки вбагатовимірний; простір 
данйх.Сітка змінює свою форму таКі ЩОб макеимально 
точноапрокеимувати хмару даних, тобто будуватирізно- 
манІтніеть. Кожній точиі даних ставиться у відповідності 
найближчий до неї вузол сітки. Після визначеннярізно- 
манітйоетїу вигляді пружної карти хмара данихпроекту- 
ється на неї. Останнім етапом візуалізації е розгортання, 
тобто відображешярізноманітності малоїрозмірноетіна

Наступним; етапом' візуалізації* є картографування. 
По; ’щанн  ікізгь його рроявляєіto r  радною .MigOjo піс
ля  нанесення нД карту різноманітних кольорів, папри

ка щільністю , них. Що іявля ь *
.„різних ознак. Картографування даних дозволяє вирішу- 

вата ряд »адаї, сер* д дкихі >* »очне подання даних! по- 
-%будо'ва інформаційної математичної, Моделі набору да
них; відйовЛеНня-прогалин у даних, коли деякі з ознак,

, характерних для пацієнтів, не виміряні заздалегідь або 
інформація щодо них відсутня; побудова прогнозів.

Результати візуалізації наборів багатовимірних за- 
них, щоайалізуюТься $ йаведени с, іідженнях, дозво
ляють зробити висновки про можливість класифікації.

Визначення вирішальних правил, що являють собою 
клас ифікаційні функції псі дозволяють зі шести паціЄН 
тів 'з ви зн і юним наборе *vs ознак до одної о * трь< а: іріорі 
відомих класів; що прогнозують результати лікування а 
саме: з добрим ̂ задовільним і незадовільним прогнозом, 
здійснювалося напідставі багатовк ... .огостатистично-; 
го аналізу. З цією мс. ж використовували метод дискри- 
Мінантйбгонвйараметричиого аналізу йринаявностґтак 
званих ібірок, що навчають, тобто вирішується задача 
класифікації з навчанням* При цьому зручним, є перехід 
від вектора ознак, що характеризують кожного пацієгіг 
та, до .лінійної фующії від них, тобто дискримінакгної 
функції - гіперщрцщни, яка найкраїш м чцном розді
ляє сукупність вибіркових юк. Вибір непараметрично- 
<р ме « п ) аналізу ;зумоал ний » однорідністю дисперсій’ 
та коваріацій, перемінних, що спостерігаються в різних 
класах. Тому для цоадльщик досліджень використовува
в с я  загальні,моделі дискримінантного аналізу (General 
Discriminant Analysis — G DA). /

Дискримінанті функції, отримані в результаті до
слідження, додані в табл. 1 -3 .

Результати та їх  обговорення !
вирішонші прошостйчної зйдаЙ&ТЬВбйнб йШе- : 

ного пацієнта здійснювали розрахунок трьох значегіь
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класифікаційних .функцій*. Дштрозрахунків викорис* 
товувалицентрован) та нормовані значення ознак.'

Пацієита відносили до того класу, дляякого дис
кримінанта функція прийме максимальне значеннях

Перевірка адекватності отриманих вирішальних 
правил проводилася на пацієнтах із першого класу (з 
добрим прогнраохі) шляхом обчислення значень .функн 
цій, що класифікують, для спостережень, які виключа
лися з визначення оціНок параметрів класу. гобто на 
крос-перевірочних індивідуумах. Перевірка показала 
високу вірогідність отриманихфбаультатів.
.=, Крім того, оцінка ефективності вирішальцихправил. 
каасифікаціїадШсшбваласяшляхом визначекнйШ кихпо-. 
кавників, я к ч ^ 'л и ф ^  безпомилковість,,
помилок першого та  другого роду. Для цього об'єкти вйбі- 
рок.що навчайте, розбивались на дві групи :у першу групу 
відносили п а ц іє н й  к  п ерш от і доуїогьікла<>у (з дрбрйм і ' 
задовільним прошозомрезультату'ЛікуванНц),До другої#*** 
пацієнтів -із -цзетього класу знезадовільш ш  результатом. 
Результатирозрахунків зведені й подані/ВіТаблгф г* • ус% -

За даними табл. 4 може,бути визначений, ряд по
казників, шо характеризують ефективність .побудова

них вирішальнихттравил: чутлийїсть й/(с. *  4) и 100. %•,
безпомилковість

(а + 4)/(а  + Ь +<і) %кО№Щ помилка першого роду
ф *,100%

* . Прогностична моделцпрацює таким чином. Надає- 
моясожнШ ііз виадевказанихтзнак,конкретне значення 
конкретного хворого відповідно до таблиці значення 
ознак. При і 
витку і
куванні переломів довгих кісток кінцівок у хворих на 
ЦД. Результат лікування конкретного хворого буде 

їй до того класу,* для якого дискримінант  
максимальне значения..Хворі на ЦЦ,

■ «незадовільних
результатаХ^мають високий ступінь ризику розвитку 
уеюіаднень прцлікуваншпереломіодрвгих кістрк, * >» 

.-Таким.нинбм, маючи конкретні показники концен
трації! глікозаміиотліканів, колагену та ЛФ, можемо пев- 
ноіЬміроюпропюзуватиможливіетьрозвиткуусклаанень

д р Щ Г . : * ;
ГвООО(Х)=0,604675- 0,46465^*КбІадеп -  0,391707*др Іпсіер+ 0 ,115469*др бер* ' 
+ 0,205178*дад ^,0,457817^Н . . .  "  - у ■ ■___

Задовільний 18АТ(Х)« -0,543746 + 0(165018*коїадеп:+ 0і3554ІІ*др_іпбвр-  0,582606'др.сіер-  5< 
-  0,024888*дад -+ 0,459068*И • . . ■■■ ________■________ _ _

Незадовільний ЮКіЗАТіХ) *  “0,777959 + р,29143*кОІадеп 4- 0;255249*др >с!ер  + 0,450512*др_сіер + 
+ 0,630519*дад + 0.202001 .я,'V,,; . » п  щ  < Л  ' < *

. ій8ііШ Нч-Яі ,%Ц:

: V і ' . - / - 4-''; ! ‘і

іл ’и~* *-:?Л V»,.V? • * Л Ч м о  і я  — ..... .... ........... ...................
•цієнтів із строком захворювання на ЦДвІд 5 до 10 років

' ' '< ’ . " '“'і ','" « Ял » ' • ' 1

Добрий‘■■’і * іУЙ®Я'і
= 0,387063 -  0,570575'*ко!ад9П-0;502583^др_ігідер -'0,464001*др1і(ІЄр-‘.

ш 0,190565*дад - 0,142915*11: > Л-ЯЛЛ;;ЯуШ я ^ '« ч я ;л  Л'ЛЯ л я я я ,  .Я^Я-Я Уя15 > ̂
,|іч :уч'..'.6,.йЛіЗй£;ї я : ■*' 
Задовільний,

. . - • >«у>*

5АТ(Х)=йЦ0,745549-КОіІ 36931‘ коіадеп + 0г1045б6*др:іпдвр + 0,21;4227*др_аер+
Г»0;60691 *дад +6,015538*Ии яяияя-яп-Ру.яхпя я я - - ! ш .т

Незадовільний,.
ШКІЗАТ(Х)=-0,739413 4 0,бі4975*коІадеп + 0;о37329*д'ріпабр‘+0,00і34б*др,аер  
“ 0,263241 *дад+.0,066205*11' ■ . ,-п. я я  я  «Не

Та0лицв3, 10 років

^ П р о гн о з Вид функції ‘
’ •ТТТГФ яЩ щ
До.брИЙ: Щ ф О (Х \* -0.144У76 + 0,43§9’84*ко1адеп -  0,6925*др_іпаер -  0,194663*др_аер + 

*^0і243Вг з ай -  0,456 б *12 11*

Задовільний, .• ІвАТ(Х) = -0,442776 + 0,іб4і99*і<оіадеп + +0;50і29У*др;ігкіер + 0,292835*дрЛер -  
- 0,604443’ дад + 0;:273Т03*И " ! г  л

Незадовільний
1̂ ., ̂ .,.п...,.,7?д,д.г .

*0 -6342в? '» ',- ' ',ав'> -  0, '30в27‘др.аер - ;  ;

Перша група (1-й, 2:й,класи) 
Друга група(Зуйкдас)
Усього ,

ф ш ш ш Ш

В  пацієнтів І

і.-.; 2 М '■__і.
■а,,;?»,» д .-і, іч.; і»  ь/иі.

. ■ ,■ -1 д-.- .Ь>+- СІ, і і.» •, ■ ■; .а+.Ь,+ с + а

24: Травма, (БЗЫ1608-1706 Том14й№4,*І0.13
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Висновки
На підставі лінійного непараметричного дискримі- 

нантного аналізу клінічних показників та метаболічних 
порушень основних органічних компонентів кісткової 
тканини хворих із переломами довгих кісток на фоні ЦЦ

тів при їх лікуванні.
Маючи конкретніпоказшші тривалості захворюван

ня на ІІД, конценТраЦіЙ ГАГ, колагенази та ЛФ, можна 
лрощозувати моадивіс® розвитку ускладнень у цих хво
рих. Для цього достатньо вказані показники ввести у від
повідну формулу, а отриманий результат вкаже, у якому
діапазоні у  «добрі»* ^аадовільні^чи ̂ незадовільні»—мо-..
жуть опинитися резу^Вта^МкуваНйяіхворого. ::

. хворого буде .
віднесений до того' клас г я якого дискриі^інанТна' 
функція прийме максимадвне значещ в ^врр ії усяких 
розраховане значення буде в «незадовільних результа-'

■ тах», мають високий ступінь ризику розвитку усклад- 
ч-4іень придікуванні переломівдрвгихкісток. ..
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- ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ 
ПЕРЕЛОМОВ ■ ИННЫХ КОСТЕЙ У БО ЛЬН Ы Х, 

САХАРНЫ М  А И А беТ О ^  І  СТВАїуіИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО И СГАТИСТИЧЕС*-. р

а н а л й з а ’а А н н  X

Резі - і гений в основных орга-
нических компонентах костной ткани больных са 1
ЮН с переломами * >у построение моде
ли пропіозирОпанИи рйскаразвиїия осложнений прЦих лечении. 
РазіЖботавдаягірЬШОШчес^
биохимической ситуации*, развивающейся в организме пациен
та послеіравмц, В, оснрвупсхяроеда 
ли, которая отражает оп, .еден . . і  ̂ *
осложнений, йоЖШны данные ( 'ОХймических ж.. 
показателей концентраций гликозаминогЛиканов, коллагена й’ 
щелочной фосфатазь;. Для решения прогностической; їй от-
косительнохаж ■ ■ < • ■ - * 1 ••
классифицирующих функци. |  я ся цеН-
трироШшые и нормированные значений признаков. Пациента 
относят к тому классу, для какого дискриминантная функция 
примет максимальное значение. Программа вычисляет вероят
ность развития или степени риска развития осложнений при ле
чении п «томов дл гей у б  ̂ ыхе
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- . prediction op т м т т  outcomes 1;
, R U O N O  BONES '  OS, . .

in patients With diabetes MEuitus
r EY MEANS ОГ INTE|.UOrtlAL
AND STATISTICAL DATA ANALYSIS

Summary. Analysis Of metabolic disorder in main organic com
ponents of bone tissne in patients with diabetes meHitps wiiJi long 
bones fractures was the base for construction of a model predicting 
the risk of developing complications during their treatment. The de- 

pea'progftosiH anictvi к c r.me inalysis ofbiochebiical
situation':which de\ e| ?, s in patient's b dyaft<. П’С i.'i, у Ь.ссі* sm 
<• і $ti}dies of c mceiitration f е.и'Ля.гп.ЗД'С»-«:. collagen and 
alkaline tase made up the base of construct in. > f prognostic
model which reflects certain elements 6f pathogertesfrof Шйрса- 

ot m solving three values of Classiflcatlbn 
(ui c ’ >hs weip-oalculated f each patient. Centered and normalised, 
sign values were uŝ ci for calculations. The patient is referred to that 
Cldŝ ; discri’mmaht mrtetion of which will have maximum meaning. 
The prbgram' Calculates ’possibility of development or risk stage of 
complications development during treatment of long bone extremity

Key words: djabetes meliiiu?, lopg bpne, fractures, prognostic
r , ,  - .. 'о , . ' . ,Й
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