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Guidelines Poland 

 

Остеопороз — системне захворювання скелету, яке характеризується 

зменшенням маси кістки в одиниці об'єму та порушенням 

мікроархітектури кісткової тканини, що призводить до 

підвищення крихкості кісток та високого ризику їх переломів. 

 

План ведення пацієнта 

 

Загальний план базується на комплексній діагностиці і терапевтичному 

нагляді, включаючи поділ завдань між лікарями первинної медико-санітарної 

допомоги на  I-му етапі та фахівцями, що лікують остеопороз на II-му етапі. 

 

I-й Етап 

 

Усі пацієнти з підозрою на остеопороз повинні  підлягати селективному 

огляду, що включає:  фізичний огляд, збір анамнезу з урахуванням виміру 

м'язової сили і оцінки клінічних факторів ризику переломів.  

В останньому допоможе спеціальний інструмент FRAX PL. 

( http://www.shef.ac.uk/FRAX/tool.aspx?country=40 ), 

-  Значення <10% говорить про те, що необхідні профілактичні заходи або 

подальші 

діагностичні процедури, залежно від бажання пацієнта; 

- Значення ≥ 10% при переломах в основних місцях, або ≥ 3% шийки 

стегнової кістки – пацієнт підлягає подальшій діагностиці остеопорозу і 

комплексному лікуванню в спеціалізованому центрі (етап II) .  

 

Основні місця переломів: проксимальна частина стегнової  кістки, хребці, 

проксимальна частина плечової кістки, таз, дистальна частина променевої 

кістки. 

 

Слід підкреслити, що кожен попередній низькоенергетичний перелом в 

області стегна і в інших основних місцях значно підвищує ризик наступного 

перелому і є абсолютним показом для швидкого початку комплексного 

лікування (ортопедичне, фармакологічне, знеболююча терапія, 

реабілітаційна та дієтична інтервенції) 

 

II-й Етап 

 

Допомога спеціалістів. Включає в себе диференційну діагностику 

(вторинний остеопороз, інші захворювання кісток, супутні захворювання) і 

детальну оцінку усіх ризиків переломів, включаючи саркопенію, для їх 

можливої ліквідації та для навчання пацієнта. Завдання фахівця – вибрати 

ефективну фармакотерапію на основі денситометрії (двоенергетична 

рентгенівська абсорбціометрія - DXA), сироваткового вмісту вітаміну D [25 

(OH) D], разом з оцінкою балансу кальцію і, можливо, кісткових маркерів.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC
http://www.shef.ac.uk/FRAX/tool.aspx?country=40


 

Ліки призначаються за показаннями, протипоказаннями та врахуванням 

думки і бажання пацієнта. Важливо також прийняти рішення про ад'ювантне 

лікування, реабілітацію, профілактику падінь, добавки кальцю і вітаміну D, 

модифікацію дієти та програму моніторингу терапії.  

 

У випадку, якщо у пацієнта мав місце низькоенергтичний перелом,  

фармакотерапія ініціюється фахівцем, якщо  доведений ≥10% ризик 

переломів в 10-річній перспективі в основних місцях (розраховується за FRAX 

BMD) і / або T-критерій за DXA ≤ -2,5 SD щодо стегна або поперекового 

відділу хребта. У випадку низькоенергетичного перелому,  ортопедичне 

лікування повинно супроводжуватися фармакологічним лікуванням та 

реабілітацією.  

 

DXA та інші діагностичні процедури  виконуються для виключення чи 

підтвердження вторинного остеопорозу. Під час лікування ефективність і 

безпека терапії регулярно контролюється, і вже існуючі та можливі фактори 

ризику переломів періодично перевіряються. Контроль дотримання 

пацієнтом призначень, оцінка ефективності терапії, рішення про тимчасову 

відміну або заміну препарату залежить від застосовуваних ліків, результатів 

періодичної денситометричної експертизи, оцінки кісткових маркерів та 

рентгенологічного дослідження.  

 

У випадку вторинного остеопорозу, застосовувані процедури повинні 

здійснюватись з урахуванням вимог ведення основного захворювання. 

Пацієнтам з меншим ризиком переломів (FRAX PL ≤ 5%) рекомендується 

корекція дієти та профілактичні заходи. 

 

Рекомендації: 

 



1. Низькоенергетичні переломи ділянки кульшового суглобу в жінок 

старше 50 років та чоловіків старше 65 років, а також попередні 

низькоенергетичні переломи великих кісток чи суглобів (після 

виключення інших причини), з вже існуючою остеопенією (DXA, T-

критерій <-1.5), є очевидними основами для діагностики остеопорозу і 

показанням для початку комплексного лікування (ортопедичне, 

фармакологічні препарати, анальгетики, реабілітація та дієтичне 

харчування). 

 

2. Відразу після хірургічного або консервативного лікування 

низькоенергетичних переломів хірург ортопед розпочинає 

фармакотерапію або направляє пацієнта до компетентного у цьому 

питанні терапевтичного центру, щоб зменшити ризик наступних 

переломів. 

 

3. У пацієнтів обох статей старше 50 років високий ризик переломів у 10-

річній перспективі якщо:  при FRAX-оцінці МЩК  - мінеральна щільність 

кісток-  ≥ 10%) або T-критерій ≤ -2.5 для стегна або хребців L1-L4 . І це 

також є основою для діагностики остеопорозу, початку лікування. 

 

4. Завданням сімейного лікаря (1-ланка) є продовження та моніторинг 

лікування, перевірка можливих несприятливих ефектів ліків і, по 

можливості, ліквідація нових факторів ризику переломів. 

 

5. На основі диференціальної діагностики, денситометрії, визначення 

кальцій-фосфатного балансу, в тому числі 24-годинного дослідження 

кальцію в сечі, і рівня вітаміну D в сироватці лікарем 2-ї ланки 

приймається рішення про комплексну тривалу терапію. 

 

6. Денситометрія (DXA) залишається "золотим стандартом" у діагностиці 

остеопорозу. ВООЗ визначає наступні денситометричні критерії 

діагностики остеопорозу на основі вимірювання МЩК за допомогою 

DXA стегна (або хребта) у жінок в постменопаузі (виражається T-

критерій , як кількість стандартних відхилень від референтної точки, яка 

є піком щільності мінеральної кістки): 

 

 

• Т-критерій > -1 – норма 

 

• Т-критерій від -1 до -2.5 – остеопенія 

 

 

• Т-критерій ≤ −2.5 – остеопороз 

 

• Т- критерій ≤ −2.5 + остеопоротичний перелом – прогресуючий 

остеопороз 

 

Подібні критерії були прийняті також для чоловіків > 50 років. 



7. Щодо молодших пацієнтів (<40 років), до уваги береться 

денситометричний Z- критерій. Постановку остаточного діагнозу, оцінку 

факторів ризику переломів (але не методом FRAX -  не  застосовується у 

осіб <45 років), і вибір терапії слід здійснювати у співпраці з пацієнтом. 

 

8. У поточних гайдлайнах щодо гармонізації, стандартизації та автоматизації 

кісткових маркерів виділяють C-телопептид колагену типу I, як маркер 

резорбції кісткової тканини, 

і N- терміналний пропептид  проколагену типу I, як маркер формування 

кістки. Визначення маркерів  необхідне для оцінки терапії, моніторингу під 

час медикаментозних перерв, для оцінки ризиків переломів чи підозрах на 

злоякісні новоутворення. Визначення маркерів та інтерпретація результатів 

здійснюється згідно вимог міжнародного стандарту GLP. 

 

9. Важливу роль у діагностиці та терапії грає оцінка загального стану 

пацієнта, особливо його опорно-рухового апарату і стан м'язів (саркопенія, 

міопатії, ризик падінь). Оцінюється, в основному, за допомогою вимірювання 

м'язової маси, швидкість руху, динамометрії, і TUG-тесту. 

 

10. Вибір препарату (етап II) з найбільшою протитравматичною 

ефективністю повинен бути зробленим фахівцем індивідуально для 

пацієнта, базуючись на результатах вимірювання МЩК та  біохімічних тестів з 

урахуванням показань, протипоказань та витрат на терапію. Завданням 

спеціаліста також є: визначення поняття протоколу моніторингу терапії, 

освіта пацієнта та усунення факторів ризику переломів. 

 

11. Діагностика та лікування остеопорозу чоловіків у віці старше 50 років 

істотно не відрізняється від лікування  жінок в постменопаузі. 

Використовуються подібні ліки, хоча деякі з них не були схвалені для 

використання чоловіками (наприклад, Ібандронат чи Ралоксифен). 

Признчення  тестостерону чоловікам з дефіцитом цього гормону поліпшує 

загальний стан і позитивно змінює результат МЩК. Але досі  не доведено , чи 

така терапія знижує ризики майбутніх переломів. 

 

12.1 Бісфосфонати -  антирезорбтивні препарати з найкращим ефектом 

проти переломів. Використовуються найчастіше. Але ефективність терапії 

залежить від попереднього вмісту і рівня 25 (OH) D та кальцій-фосфатного 

балансу сироватки крові. 

 

12.2 Щорічний моніторинг терапії (вимірювання МЩК тієї ж ділянки одним і 

тим же приладом), моніторинг через три роки після  внутрішньовенного 

введення бісфосфонатів чи моніторинг через п'ять років після орального 

прийому препарату  - дуже необхідні, так як  дають змогу перевірити 

ефективність, безпеку вищезазначеної терапії, дають підстави для розгляду 

питань про модифікацію препарату чи тимчасову відміну.  

 

12.3 Лікування терапевтичними дозами бісфосфонатів  (Алендронат, 

Ризедронат, Ібандронат, Золедронат) вважається невдалим, якщо новий 

перелом відбувся через 12 місяців терапії, або якщо значення МЩК в 



порівнянні з вихідним рівнем зменшується через 12 місяців  і це значення 

більше за найменш допустиме в цій ділянці тіла. 

 

 

13. Деносумаб є антитілом, що інгібує дозрівання і функції остеокластів. 

Може призначатись і жінкам, і чоловікам, як препарат першої лінії або якщо 

ніяка інша терапія не дає ефекту. Його можна вводити послідовно після 

анаболіків; також можна призначати пацієнтам з важкою нирковою 

недостатністю. Його антирезорбційний ефект зворотній, і ризик переломів 

може збільшитися після відміни препарату. Тому не рекомендується 

відміняти чи тимчасово призупиняти прийом. Якщо ж таке трапилось, варто 

призначити  

інший антирезорбтивний препарат. 

 

 

14. Незважаючи на встановлений протипереломний ефект, похідні 

паратиреоїдних гормонів (ПТГ) рідко використовуються через їх високу 

вартість. Коли такий препарат відміняється (тривалість терапії обмежена до 

24 місяців), лікування слід продовжувати з використанням іншого 

антирезорбтивного препарату (бісфосфонати, Деносумаб). Тоді ж як 

призначення ПТГ  відразу після антирезорбтивного препарату не 

рекомендується. 

 

 

15. Хоча є певні данні про зниження ризиків переломів, гормональна 

замісна терапія (ГЗТ - естроген-прогестагени) для лікування остеопорозу 

жінок в постменопаузі не рекомендується. Аналогічно щодо препаратів з 

класу селективних модуляторів естрогенових рецепторів (наприклад, 

Ралоксифен), які зменшують ризик переломів хребців, обмеженений через 

їх побічні ефекти. 

 

 

16. Ранелат стронцію -  препарат з подвійною дією, з встановленим 

ефектом проти переломів різних кісток. Він ефективний при прийомі 

пацієнтами обох статей з остеопенією, остеопорозом, навіть літніми 

пацієнтами(> 80 років). Але через можливі тромбоемболічні ускладнення та 

підвищений ризик розвитку патологій серцево-судинної системи 

Європейське агентство з лікарських засобів обмежило його використання. 

 

 

17. Важливу роль у профілактиці та  лікуванні остеопорозу відіграє 

оптимальна дієта з вмістом кальцію (близько 1200 мг / добу), білка (1,2 г / кг 

маси тіла / день), калію (близько 3500 мг / добу) і магнію (> 300 мг / добу). 

Необхідним компонентом для профілактики і лікування остеопорозу є  

вітамін D (мінімум 800 МО / день). Але ефективність фармакотерапії 

залежить від  рівня 25 (OH) D в сироватці крові та компенсації кальцій-

фосфатного балансу. 

 



18. У випадку вторинного остеопорозу,  важливе лікування основного 

захворювання. Враховуючи складність окремих захворювань, 

рекомендується індивідуальний підхід у лікуванні, зменшене використання 

або відміна препаратів, що зумовлюють остеопороз, збільшення в раціоні 

потрібних елементів, кінезіотерапія та ліквідація додаткових факторів ризику 

переломів. 

 

 

19. Особливо поширений ятрогенний вторинний остеопороз - остеопороз, 

індукований глюкокортикоїдами (ГІО), зумовлений хронічним введенням 

глюкокортикоїдів. Рекомендується визначати ризик переломів та слідувати 

профілактичним діям всім пацієнтам, які отримують преднізолон у добовій 

дозі> 2,5 мг > 3-х місяців. Профілактичне введення бісфосфонатів 

рекомендується  пацієнтам старше 50 років з факторами ризику 

переломів, тим хто отримує > 5 мг / день преднізолону протягом> 3 місяців. 

Така процедура повинна бути розпочатою обов'язково у пацієнтів старше 65 

років, які отримують ≥ 7,5 мг преднізолону на добу, навіть якщо вони не 

мають інших  факторів ризику переломів. Попередній перелом завжди є 

підставою для початку  терапії. 

 

 

20.1 Ризик переломів вищий у хворих на цукровий діабет. У випадку діабету 

1 типу, денситометричний огляд повинен бути проведеним через п'ять років 

після постановки діагнозу і повторюватись кожні два-п'ять років, залежно від 

результатів. У випадку діабету 2 типу - ризик перелому може не відповідати 

значенню МЩК. 

 

 

20.2 FRAX не підходить для оцінки ризику переломів у молодих пацієнтів з 1 

типом діабету; може використовуватись для літніх пацієнтів з діабетом 2 типу, 

але корисність інструменту у таких пацієнтів не була підтвердженою. 

 

 

21.Вторинний остеопороз при ендокринопатіях (гіпер- та гіпотиреоз, 

гіперпаратиреоз, 

захворювання кори наднирників, гіпоталамо-гіпофізарної системи,  

гіпогонадизм ) вимагає попередньої терапії основного захворювання. 

 

 

22. Через складний характер порушення кальцій-фосфатного обміну при 

кожному виді ниркової остеодистрофії, ведення хворих з хронічною 

хворобою нирок (ХХН), у тому числі пацієнтів з діалізом, потребує широкого 

спектру біохімічної діагностики і, в деяких випадках, кісткової біопсії з 

гістоморфометричною оцінкою. Пацієнтів із  ХХН слід діагностувати і 

направляти у спеціалізовані центри. 

 

 



23. Особливою групою є пацієнти з хронічними захворюваннями ШКТ, 

пацієнти після баріатричної хірургічної операції, анорексики, особи, що 

слідують досить обмеженій 

вегетаріанській дієті і т. д. У таких випадках обов’язковою є співпраця 

дієтолога, гастроентеролога і іноді психолога. 

 

24. Важливими компонентами догляду за пацієнтами на усіх етапах 

лікування остеопорозу є комплексна реабілітація та профілактика падінь. 

 

25. Пацієнти з помірним ризиком переломів (10-5%) можуть додатково 

оцінюватись. До профілактики переломів повинні залучатись усі пацієнти, у 

тому числі ті, хто має низький ризик переломів (<5%). Здоровий, активний 

спосіб життя, ліквідація куріння та зловживання алкоголем , правильне 

харчування, зменшення прийому медикаментів , що збільшують ризик 

переломів, запобігання падінь і травм,  адекватне соціальне виховання - 

основні умови для зниження ризику виникнення остеопорозу та його 

ускладнень. 
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