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АНАЛІЗ ЗВ`ЯЗКУ МІЖ RS1800247-ПОЛІМОРФІЗМОМ  
ГЕНА BGLAP  ТА РОЗВИТКОМ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2 ТИПУ  
У КУРЦІВ ТА ОСІБ, ЩО НЕ КУРЯТЬ 
Сумський державний університет, м. Суми 
Відомо, що кісткова тканина здійснює системну регуляцію енергетичного обміну за рахунок виві-
льнення декарбоксильованої фракції остеокальцину. З огляду на це метою даного дослідження 
став аналіз асоціації між rs1800247-поліморфним варіантом гена BGLAP та розвитком цукрового 
діабету 2 типу у курців і осіб, що не палять, в українській популяції. Встановлено відсутність ста-
тистично достовірних відмінностей у розподілі алелей та генотипів серед хворих на цукровий діа-
бет 2 типу та контрольних осіб як у підгрупі курців (χ2 = 0,062; Р = 0,803 та χ2 = 0,222; Р = 0,895 
відповідно), так і осіб, що не палять (χ2 = 1,382; Р = 0,24 та χ2 = 3,314; Р = 0,191 відповідно). За до-
помогою методу логістичної регресії доведено відсутність зв`язку між rs1800247-поліморфним ло-
кусом гена BGLAP та розвитком цукрового діабету 2 типу в усіх моделях спадкування як до, так і 
після внесення поправок на вік, стать, індекс маси тіла та наявність артеріальної гіпертензії (Р ˃ 
0,05). Використовуючи однофакторний дисперсійний аналіз показано, що статистично значущих 
відмінностей у клініко-лабораторних характеристиках між генотипами серед хворих на цукровий 
діабет 2 типу немає (Р ˃ 0,05). Таким чином, rs1800247-поліморфізм гена BGLAP не пов`язаний із 
розвитком цукрового діабету 2 типу як серед курців, так і осіб, що не палять. 
Ключові слова: генетичний поліморфізм; остеокальцин; цукровий діабет. 
Дослідження виконано в рамках науково-дослідної теми з держбюджетним фінансуванням «Молекулярно-генетичні та мор-
фологічні особливості регенерації тканин нижньої кінцівки за умов хронічної гіперглікемії» (номер державної реєстрації 
0117U003926). 

Вступ 
Цукровий діабет 2 типу (ЦД2) належить до 

категорії хвороб зі спадковою схильністю, тобто 
для його виникнення необхідним є поєднання як 
зовнішніх чинників (зокрема, надлишкова вага, 
низька фізична активність, куріння), так і впливу 
генетичних факторів [1,2]. В основі ЦД2 лежить 
розвиток хронічної гіперглікемії, що призводить 
до системного враження кровоносних судин у 
вигляді мікро- та макроангіопатій. При цьому 
причиною постійно підвищеного рівня глюкози у 
крові вважається порушення сприйняття анабо-
лічного впливу інсуліну периферичними ткани-
нами, до яких належать печінка, м`язи та жирова 
тканина. Відомо, що у подальшому до відносної 
інсулінової недостатності приєднується абсолю-
тна, яка є результатом апоптозу β-клітин під-
шлункової залози внаслідок їх постійного функ-
ціонального перенавантаження [3,4]. З огляду на 
залучення різних типів тканин як до виникнення, 
так і прогресування ЦД2, на сьогоднішній день 
активно вивчається питання системної регуляції 
енергетичного обміну. Одним з таких напрямів є 
встановлення ролі кісткової системи у метаболі-
змі глюкози під впливом остеокальцину (ОК) [5]. 

ОК є найчисленнішою фракцією неколагено-
вих білків скелетного матриксу. Він продукується 
остеобластами під дією інсуліну, при цьому кар-
боксильована форма має високу спорідненість 
до кісткової тканини. Натомість, декарбоксильо-
ваний ОК (дОК) вивільнюється у системний кро-
вообіг і завдяки своїй гормональній активності 
впливає на периферичні тканини через специфі-
чні GPRС6A-рецептори [6,7,8]. Зокрема, відомо, 
що дОК безпосередньо активує проліферацію β-

клітин, а також підвищує експресію інсуліну та 
стимулює його секрецію [9,10]. Більш того, дОК 
підсилює експресію адипонектину та транскрип-
ційного фактору PPAR-γ адипоцитами, збільшу-
ючи, таким чином, чутливість жирової тканини 
до інсуліну [11]. Також встановлено, що під 
впливом дОК покращується утилізація глюкози 
та жирових кислот м`язовою тканиною під час 
фізичних навантажень [12]. Доведено, що, діючи 
на GPRС6A-рецептори базолатеральних мем-
бран ендокриноцитів кишківника, дОК призво-
дить до вивільнення глюкагоноподібного пепти-
ду-1, який, у свою чергу, стимулює β-клітини 
підшлункової залози [13]. 

Таким чином, наведені дані вказують на те, 
що дОК сприяє утилізації глюкози периферич-
ними тканинами. Звідси можна зробити припу-
щення, що зміна експресії гена ОК (BGLAP) 
впливає на системний рівень глікемії, а його по-
ліморфні варіанти можуть бути предикторами 
розвитку ЦД2. 

Мета дослідження 
Дослідження зв`язку між однонуклеотидним 

поліморфізмом rs1800247 промоторної ділянки 
гена BGLAP та розвитком ЦД2 серед курців та 
осіб, що не палять. 

Матеріали і методи дослідження 
До дослідження увійшли 153 пацієнта з ЦД2 

(середній вік 64,67±8,2 роки; 75 жінок та 78 чо-
ловіків) та 116 осіб контрольної групи (середній 
вік 58,14±11,08 роки; 42 жінки та 74 чоловіка) без 
будь-яких порушень вуглеводного обміну. Діаг-
ноз ЦД2 був встановлений враховуючи типову 
клінічну симптоматику та за даними лаборатор-
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них досліджень відповідно до критеріїв ВООЗ 
(1999). Групи порівняння виявилися співставни-
ми за кількістю курців (32,7% у дослідній групі та 
24,1% у контрольній групі; Р = 0,126), але значно 
відрізнялися за віком (Р ˂ 0,001) та статевим 
розподілом (Р = 0,036). Слід зазначити, що під 
час дослідження права пацієнтів були враховані 
у відповідності до вимог Гельсінкської конвенції. 
Усі учасники надали письмову інформовану зго-
ду на включення до дослідження та забір веноз-
ної крові з подальшим проведенням молекуляр-
но-генетичного аналізу. 

Поліморфний варіант rs1800247 гена BGLAP 
визначався за допомогою полімеразної ланцю-
гової реакції з наступним аналізом довжини рес-
трикційних фрагментів (PCR-RFLP). Прямий та 
зворотній праймери обмежували ділянку гена 
довжиною 253 пари нуклеотидів (пн). При цьому, 

якщо у -198 положенні промоторної ділянки 
BGLAP містився Т, то рестриктаза HindIII розпі-
знавала специфічний сайт рестрикції та розріза-
ла ампліфікат на два фрагменти – 232 та 21 пн. 
Якщо ж у даному локусі відбувалася заміна Т на 
С, то сайт рестрикції втрачався, при цьому амп-
ліфікат зберігав свою початкову довжину (253 
пн). Ампліфікація здійснювалася за допомогою 
ампліфікатора «Thermocycler GeneAmp PCR 
System 2700» (Thermo Fisher Scientific, США). 
Умови ампліфікації зазначені у Таблиці 1. На за-
ключному етапі молекулярно-генетичного дослі-
дження проводився горизонтальний електрофо-
рез у 2,5%-му агарозному гелі з додаванням 
етидію броміду (10 мг/мл). Дискримінація гено-
типів проводилася за допомогою трансілюміна-
тора «Біоком» (Росія). 

Таблиця 1. 
Умови ампліфікації 

Умови ампліфікації (всього 30 циклів) Праймери 
D H E 

А ФР 

TT 
232; 21 Прямий: 

5`CCGCAGCTCCCAACCACAATAAGCT3` 
TC 
253; 232; 21 

Зворотній: 
5`CAATAGGGCGAGGAGT3` 

94˚C 
на 30 с 

56˚C 
на 60 с 

72˚C 
на 60 с 253 

CC 
253 

Примітки: D – денатурація; H – гібридизація; E – елонгація; А – ампліфікат; ФР – фрагменти рестрикції 

Статистична обробка отриманих результатів 
здійснювалася за допомогою програмного за-
безпечення SPSS 22.0. Порівняння розподілу 
алелів та генотипів у групах порівняння прово-
дили за допомогою χ2-критерію Пірсона. Зв`язок 
між rs1800247-поліморфним варіантом гена 
BGLAP та розвитком ЦД2 оцінювали використо-
вуючи метод логістичної регресії з поправками 
на вік, стать, індекс маси тіла (ІМТ) та наявність 
артеріальної гіпертензії. Відмінності у клініко-
лабораторних показниках в залежності від гено-
типу виявляли за допомогою однофакторного 
дисперсійного аналізу (ANOVA) з подальшою 
поправкою Бонферроні. Значення Р ˂ 0,05 вва-
жали статистично значущим. 

Результати дослідження та їх обговорення 
Оскільки куріння є одним із факторів ризику 

розвитку ЦД2, дослідна та контрольна групи бу-
ли розділені на підгрупи залежно від наявності 
чи відсутності звички палити. У Таблиці 2 наве-
дено розподіл алелів та генотипів за rs1800247-
поліморфним варіантом гена BGLAP серед кур-
ців та осіб, що не палять. Співвідношення гомо-
зигот за основним алелем (ТТ), гетерозигот (ТС) 
та гомозигот за мінорним алелем (СС) серед ку-
рців із ЦД2 становило 60%, 30%, СС та 10% від-
повідно, а серед представників контрольної гру-
пи, що палять – 64,3%, 25% та 10,7% відповідно. 
При цьому статистично значущих відмінностей 
знайдено не було (χ2 = 0,222; Р = 0,895). Розпо-
діл генотипів ТТ, ТС та СС серед хворих на ЦД2, 
що не палять, складав 68,9%, 24,3% та 6,8% 

відповідно, а у підгрупі контрольних осіб без 
звички палити – 58%, 36,4% та 5,7% відповідно. 
Однак частоти генотипів у групах порівняння між 
собою не відрізнялися (χ2 = 3,314; Р = 0,191). 
Частота С-алеля серед курців із ЦД2 становила 
25%, серед курців контрольної групи – 23,2%, у 
підгрупі осіб із ЦД2, що не палять – 18,9%, а се-
ред представників контролю без звички палити – 
23,9%. Статистично значущих відмінностей у 
розподілі мінорного алеля у групах порівняння 
знайдено не було (для курців: χ2 = 0,062; Р = 
0,803; для групи осіб, що не палять: χ2 = 1,382; Р 
= 0,24).  

Аналіз зв`язку між rs1800247-поліморфним 
варіантом гена BGLAP та розвитком ЦД2 у під-
групах курців та осіб, що не палять, проводився 
за допомогою методу логістичної регресії (Таб-
лиця 3). При цьому статистично значущий 
зв`язок для обох підгруп був відсутнім як до, так і 
після внесення поправок на вік, стать, ІМТ та 
наявність артеріальної гіпертензії в усіх моделях 
спадкування (Р ˃ 0,05). 

Клініко-лабораторна характеристика пацієнтів 
із ЦД2 в залежності від генотипу у підгрупах зі 
звичкою палити та без неї наведена у Таблиці 4. 
За даними однофакторного дисперсійного ана-
лізу показник ІМТ, рівень глюкози, вміст HbA1c 
та концентрації ліпідів плазми між генотипами за 
rs1800247-поліморфізмом гена BGLAP значущо 
не відрізнялися (Р ˃ 0,05). 
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Таблиця 2.  
Розподіл алелів та генотипів серед курців та осіб, що не палять 

Курці Не палять  
 ЦД2, n % 

(n = 50) 
Контроль, n % 

(n = 28) 
ЦД2, n % 
(n = 103) 

Контроль, n % 
(n = 88) 

Генотипи 
TT 30 (60) 18 (64,3) 71 (68,9) 51 (58) 
TC 15 (30) 7 (25) 25 (24,3) 32 (36,4) 
CC 5 (10) 3 (10,7) 7 (6,8) 5 (5,7) 
χ2 0,222 3,314 
P 0,895 0,191 

Алелі 
T 75 (75) 43 (76,8) 167 (81,1) 134 (76,1) 
C 25 (25) 13 (23,2) 39 (18,9) 42 (23,9) 
χ2 0,062 1,382 
Р 0,803 0,24 

Примітки: n – кількість пацієнтів; ЦД2 – цукровий діабет 2 типу; Р – статистична значимість за результатом χ2-тесту 

 
 

Таблиця 3.  
Аналіз зв`язку між rs1800247-поліморфізмом гена BGLAP 

 та розвитком ЦД2 у підгрупах курців та осіб, що не палять 
Курці 

Модель Pc ORc (95% CI) Pa ORa (95% CI) 
Курці 

Домінантна 0,709 1,2 (0,46-3,128) 0,364 1,776 (0,514-6,132) 
Рецесивна 0,921 0,926 (0,204-4,202) 0,426 2,262 (0,302-16,923) 

Наддомінантна 0,638 1,286 (0,451-3,665) 0,625 1,395 (0,367-5,293) 
– – – – Адитивнаa 

0,645 1,286 (0,441-3,751) 0,531 1,554 (0,392-6,155) 
Не палять 

Домінантна 0,116 0,621 (0,343-1,126) 0,133 0,581 (0,286-1,181) 
Рецесивна 0,752 1,21 (0,37-3,957) 0,933 1,061 (0,266-4,229) 

Наддомінантна 0,07 0,561 (0,3-1,049) 0,103 0,535 (0,253-1,134) 
0,993 1,006 (0,302-3,348) 0,854 0,876 (0,215-3,567) Адитивнаa 
0,075 0,561 (0,297-1,059) 0,101 0,529 (0,247-1,133) 

Примітки: Рс – статистична значимість без урахування коваріат; ORc – відношення шансів без урахування коваріат;  
Ра – статистична значимість після поправки на вік, стать, ІМТ та наявність артеріальної гіпертензії;  
ORa – відношення шансів після поправки на вік, стать, ІМТ та наявність артеріальної гіпертензії;  
95% СІ – 95%-й довірчий інтервал. aВерхній рядок відображає порівняння СС  
та ТТ генотипів, нижній – СТ та ТТ генотипів. 

 
Таблиця 4.  

Клініко-лабораторні характеристики пацієнтів із ЦД2 в залежності від генотипу 
Курці 

Генотип Показник 
TT (n = 30) TC (n = 15) CC (n = 5) 

F P 

ІМТ, кг/м2 31,16±5,11 27,62±4,72 29,11±4,52 2,643 0,082 
Глюкоза натще, ммоль/л 9,42±2,95 10,65±3,26 8,96±3,88 0,946 0,395 
HbA1c, % 8,13±2,34 9,05±2,52 7,6±3,41 0,918 0,406 
Загальний ХС, ммоль/л 5,14±1,08 5,36±1,11 5,23±0,85 0,2 0,819 
ЛПВЩ, моль/л 1,03±0,31 0,82±0,28 0,86±0,34 2,549 0,089 
ЛПНЩ, ммоль/л 3,14±1,19 3,71±1,2 3,62±0,96 1,278 0,288 
Тригліцериди, ммоль/л 1,6±0,53 1,86±0,68 1,6±0,51 1,04 0,361 
Не палять 

Генотип Показник 
TT (n = 71) TC (n = 25) CC (n = 7) 

F P 

ІМТ, кг/м2 28,94±4,69 29,11±5,57 28,16±2,79 0,106 0,899 
Глюкоза натще, ммоль/л 10,57±3,79 10,02±3,42 10,51±2,46 0,215 0,807 
HbA1c, % 8,67±2,84 8,77±2,64 8,71±2,65 0,012 0,988 
Загальний ХС, ммоль/л 5,61±1,35 5,04±1,14 5,07±1,56 2,024 0,137 
ЛПВЩ, моль/л 0,928±0,25 0,944±0,32 1,086±0,32 1,044 0,356 
ЛПНЩ, ммоль/л 3,61±1,27 3,02±1,04 3,15±1,62 2,244 0,111 
Тригліцериди, ммоль/л 2,08±2,06 1,89±0,67 1,66±0,79 0,254 0,776 

Примітки: n – кількість осіб; ІМТ – індекс маси тіла; ХС – холестерол;  
ЛПВЩ – ліпопротеїди високої щільності; ЛПНЩ – ліпопротеїди низької щільності;  
F – критерій Фішера; Р – статистична значущість відмінностей середніх значень серед генотипів 
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Однонуклеотидний поліморфізм rs1800247 
полягає у транзиції Т на С у -198 положенні про-
моторної ділянки гена BGLAP [14]. Функціональ-
не значення даної заміни залишається невідо-
мим, саме тому подальші дослідження повинні 
бути спрямованими на визначення рівня експре-
сії гена ОК залежно від наявності Т- або С-
алеля. Попри це ряд публікацій присвячений ви-
вченню зв`язку між концентраціями фракцій ОК у 
крові та клініко-лабораторними показниками па-
цієнтів із метаболічним синдромом та ЦД2. Зок-
рема, Bao та спів. встановили негативну коре-
ляцію між об`ємом талії і рівнем глюкози натще 
та ОК плазми серед китайських чоловіків [15]. 
Група науковців на чолі із Darwish виявили зво-
ротній зв'язок між кОК і дОК та ІМТ у хворих на 
ЦД2 [16]. Також слід зазначити, що за результа-
тами мета-аналізу, проведеного Liu та спів., іс-
нує обернений зв`язок між загальною і декарбо-
ксильованою фракціями ОК та рівнем глюкози 
натще і концентрацією HbA1c [17]. Натомість, 
дослідники Das та спів., здійснивши генотипу-
вання 766 європейців (461 пацієнт із ЦД2 та 305 
контрольних осіб), встановили відсутність 
зв`язку між rs1800247-поліморфним варіантом 
гена BGLAP та розвитком ЦД2 [18]. 

Висновки 
Встановлено відсутність зв`язку між 

rs1800247-поліморфізмом гена BGLAP та розви-
тком ЦД2 у курців та осіб, що не палять. Уперше 
наведений розподіл алелів та генотипів за 
rs1800247-поліморфним варіантом серед украї-
нців.  

У подальшому слід збільшити об’єм вибірок, 
а також порівняти концентрації кОК та дОК се-
ред генотипів і оцінити експресію гена ОК зале-
жно від наявності rs1800247-поліморфного сайту 
у хворих на ЦД2 та осіб без порушення вуглево-
дного обміну. 
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Реферат 
АНАЛИЗ СВЯЗИ МЕЖДУ RS1800247-ПОЛИМОРФИЗМОМ ГЕНА BGLAP И РАЗВИТИЕМ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА У 
КУРИЛЬЩИКОВ И ЛИЦ, КОТОРЫЕ НЕ КУРЯТ 
Чумаченко Я.Д., Рощупкин А.А., Гарбузова В.Ю. 
Ключевые слова: генетический полиморфизм; остеокальцин; сахарный диабет. 

Известно, что костная ткань осуществляет системную регуляцию энергетического обмена путём 
высвобождения декарбоксилированной фракции остеокальцина. Ввиду этого, целью данного иссле-
дования стал анализ ассоциации между rs1800247-полиморфным вариантом гена BGLAP и развити-
ем сахарного диабета 2 типа у курильщиков, а также лиц, которые не курят, в украинской популяции. 
Установлено отсутствие статистически достоверных различий в распределении аллелей и генотипов 
среди больных сахарным диабетом 2 типа и лиц группы контроля как в подгруппе курильщиков (χ2 = 
0,062; Р = 0,803 и χ2 = 0,222; Р = 0,895 соответственно), так и некурящих (χ2 = 1,382; Р = 0,24 и χ2 = 
3,314; Р = 0,191 соответственно). При помощи метода логистической регрессии доказано отсутствие 
связи между rs1800247-полиморфным локусом гена BGLAP и развитием сахарного диабета 2 типа во 
всех моделях наследования как до, так и после внесения поправок на возраст, пол, индекс массы те-
ла и наличие артериальной гипертензии (Р ˃ 0,05). Используя однофакторный дисперсионный анализ 
показано, что статистически значимых различий в клинико-лабораторных характеристиках между ге-
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нотипами среди больных сахарным диабетом 2 типа нету (Р ˃0,05). Таким образом, rs1800247-
полиморфизм не связан с развитием сахарного диабета 2 типа как среди курильщиков, так и лиц, ко-
торые не курят. 

Summary 
ANALYSIS OF CORRELATION BETWEEN BGLAP RS1800247 POLYMORPHISM AND DEVELOPMENT OF TYPE 2 DIABETES 
MELLITUS IN SMOKERS AND NON-SMOKING INDIVIDUALS 
Chumachenko Ya.D., Roshchupkin A.A., Harbuzova V.Yu. 
Key words: genetic polymorphism; osteocalcin; diabetes mellitus. 

It is known that the skeleton tissue performs systemic energy metabolism regulation through the release 
decarboxylated fracture of osteocalcin. The aim of this study was to analyze the correlation between 
rs1800247 polymorphic variant of BGLAP gene and the development of type 2 diabetes mellitus in Ukrainian 
smokers and non-smoking individuals. There was no significant differences in alleles and genotypes distribu-
tions in both smoking subgroup (χ2 = 0,062; Р = 0,803 and χ2 = 0,222; Р = 0,895 respectively) and non-
smoking (χ2 = 1,382; Р = 0,24 and χ2 = 3,314; Р = 0,191 respectively) groups. Using logistic regression 
method it was established the lack of association between rs1800247-polymorphic locus of BGLAP and type 
2 diabetes mellitus in crude models and after the adjustment for age, sex, mass body index and the 
presence of arterial hypertension (Р ˃ 0,05). No statistically significant differences were found out between 
clinical and laboratory values among diabetic patients stratified by genotype in one-way analysis of variance 
(Р ˃0,05). It suggests the conclusion that rs1800247-polymorphism is not associated with type 2 diabetes 
mellitus development in both smokers and   non-smoking individuals. 

DOI 10.31718/2077-1096.19.3.91 
УДК: 616.718.72-07-089 
Шимон В.М., Шерегій А.А., С.П., Кубаш В.І., Стойка В.В. 
НАШ ДОСВІД ЛІКУВАННЯ ПЕРЕЛОМІВ П’ЯТКОВОЇ КІСТКИ  
ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ БІОСКЛОКЕРАМІЧНОГО ІМПЛАНТУ 
ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 
Високий відсоток незадовільних результатів лікування диктує потребу вдосконалення сучасних ме-
тодів лікування. Мета роботи – виявити структурно-функціональні переваги результатів хірургіч-
ного лікування пацієнтів з внутрішньосуглобовими переломами п’яткових кісток з використанням кі-
сткової пластики біоскломатеріалами.  Матеріал та методи. Ретроспективно вивчено історії хво-
роб 51 пацієнтів, лікованих хірургічним методом на клінічних базах кафедри загальної хірургії Ужго-
родського національного університету в період 2014–2019 рр. з приводу імпресійних інтраатрикуляр-
них переломів 53 п’яткових кісток  зі зміщенням уламків. Усім хворим проводили відкриту репозицію 
та остеосинтез (група А; n = 10; 19,6 %), та в поєднанні з опорною остеопластикою автотранспла-
нтатом з гребня крила клубової кістки і біокерамічним наповнювачем (група Б; n = 41; 80,4 %).  Ре-
зультати. У 18 місяців відмінні результати (100–90 балів за AOFAS) досягнуті в 14 (41,6 % — група 
А; 58,4 % — група Б) пацієнтів, добрі (89–80 балів за AOFAS) — у 23 (42,8 % — група А; 57,2 % — гру-
па Б) пацієнтів, задовільні (79–70 балів за AOFAS) — у 10 (60,0 % — група А; 40,0 % — група Б) паціє-
нтів, незадовільні (менше від 70 балів за AOFAS) — у 4 (75,0 % — група А; 25,0 % — група Б) пацієн-
тів. Висновки. Заміщення кісткового дефекту аутокістковим трансплантатом при опорній  остео-
пластиці у віддалені терміни показало вищі показники кісткової щільності в порівнянні без такого, 
але менші ніж при використанні біоскокерамічного наповнювача. 
Ключові слова: п'яткова кістка, перелом, остеопластика. 

Вступ 
Одним із найбільш розповсюджених механіз-

мів переломів п’яткових кісток, що в структурі 
всіх переломів скелета людини становлять від 
2,0 до 5,7 %, а  серед переломів стопи 40–60 %,  
є падіння з висоти. Найбільш вразливими до та-
ких травм є фізично активні переважно чоловічої 
статі особи працездатного віку [1]. В спостере-
женні Савгачев, 2016, матеріалом якого стали 
372 пацієнти віком від  22 до 58 років з піком у 
42±3 роки, за період  2010 – 2016 рр. гендерний 
розподіл мав перевагу на користь пацієнтів чо-
ловічої статі (81,6%) до пацієнтів жіночої статі - 
69 (18,4%) [ 1]. 

Відповідно до статистики, наведеної Essex-
Lopresti P., переломи п’яткової кістки є зміщени-
ми, а лінія перелому в 75%–92%  випадків про-
ходить через суглобову поверхню і характери-
зують пошкодження, як інтраартикулярні з ім-
пресійним характером зміщення. Це може бути 
передумовою посттравматичного деформуючого 
остеоартрозу суглобів заднього відділу стопи, із 
наслідками у вигляді постійного больового, на-
брякового синдрому, функціонального обмежен-
ня стопи [2, 3]. 

Основні принципи хірургічного лікування пе-
реломів кісток стопи ретельно зібрані в моно-
графії  П.В. Нікітіна [4,5]. 

Утримується високий відсоток незадовільних 


