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Вступ. На сьогодення ортопедична патологія в
структурі захворюваності дітей займає перше місце.
Частина захворювань хребта в структурі ортопедичних захворювань становить 23,2% від усіх випадків
захворювань опорно-рухової системи у дітей та становить 117,3 на 10000 дитячого населення. У структурі дитячої інвалідності внаслідок травм і захворювань опорно-рухової системи патологія хребта
становить 19,46%. Юнацький остеохондроз в структурі дітей-інвалідів складає 3,78% [5,9,10].
Рейнберг С.А. [6,7] виділив три стадії захворювання, які не мають чіткого відмежування. В першій
стадії (рис. 1) апофізи тіл хребців (зони росту) змінюють свою нормальну форму та структуру. Їх нормальна трикутна форма з чіткими контурами стає

нерівною, нечіткою, структура апофізів стає неоднорідною, фрагментованою. Також втрачають чіткість
та рівномірність контурів прилеглі до апофізів замикаючі пластини тіл хребців.
Друга стадія (рис. 2) захворювання виникає поступово та характеризується вклиненням змінених
апофізів в передні відділи тіл хребців.
Ріст хребців в середніх відділах сповільнюється,
і вони поступово стають клиноподібними, що загалом часто призводить до патологічної кіфотичної
деформації хребта. Деформуються також прилеглі
замикаючі пластини тіл хребців та зменшується висота міжхребцевих просторів (як явище диспластичного остеохондрозу) [3].
У третій стадії (рис. 3) захворювання відбувається злиття апофізів з тілами хребців, але залишається
клиноподібна деформація тіл хребців та залежно від
ефективності лікування та перебігу хвороби — кіфоз
в тій чи іншій мірі. Слід зазначити, що хвороба Шо-

Рис. 1. Юнацький остеохонРис. 2. Юнацький остеохондроз грудного відділу хребта дроз грудного відділу хребта з
з ураженням декількох хреб- ураженням декількох хребців.
ців. Перша стадія.
Друга стадія.

Рис. 3. КТ сагітальна реконструкція, кісткове вікно
MIP 25 мм. Юнацький остеохондроз грудного відділу хребта. Третя стадія.
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Рис. 4. Аналіз поширення юнацького остеохондрозу за
віком.

Рис. 5. Розподіл за кількістю уражених хребців за 20112015 рр.

Рис. 6. Розподіл за локалізацією уражених хребців за
2011-2015 рр.

Рис. 7. Пацієнт І. 15 років, юнацький остеохондроз тіл
Th12, L1, L2, L3 хребців. Співставлення даних рентгенографії та КТ.

Рис. 8. Співставлення даних рентгенографії та МРТ.
Юнацький остеохондроз з ураженням апофізів тіл Th11,
Th12 хребців у пацієнта Д. 14 років.

ермана-Мау не завжди супроводжується класичною
кіфотичною деформацією хребта [2].
Метою даного дослідження було проведення
аналізу перебігу хвороби за:
а) віковим складом хворих;
б) розподілом за статевими ознаками;
в) кількістю вражених хребців;
г) локалізацією процесах у хребцях;
д) методами дослідження хвороби ШоерманаМау та їх перевагами Ro, КТ, МРТ.

128

Об’єкт і методи дослідження. Проведений
аналіз перебігу хвороби Шоермана-Мау серед дітей
у віці від 7 до 16 років за 5 років дослідження (20112015 рр.).
За 5 років проліковано 129 дітей з клініко-рентгенологічним діагнозом юнацький остеохондроз
хребта. Всі діти були обов’язково рентгенологічно
обстежені. Усім дітям були виконані рентгенограми
грудопоперекового відділу хребта: в боковій проекції та 101 дитині в прямій проекції. За допомогою
КТ було обстежено 8 чоловік, а МРТ 13 чоловік. Перевага надавалась рентгенологічному методу дослідження [10] з урахуванням його доступності та
інформативності – він надає точне уявлення про
зміну кісткової структури апофізів тіл хребців (ядер
окостеніння), зміну їх форми та контурів, наявність їх
зміщення, зміну контурів прилеглих ділянок тіл хребців, клиноподібну їх деформацію, стан замикаючих
пластин тіл хребців, величину кіфозу та рівень його
верхівки.
Результати досліджень та їх обговорення.
Аналіз спостережень. За віковим складом та за статевими ознаками: хлопчики хворіють частіше (71
хлопчик проти 58 хворих дівчаток). Хлопчики часті-
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ше хворіють у віці з 12 до 15 років, а дівчатка у віці з
11 до 14 років (рис. 4).
За кількістю вражених хребців частіше вражаються 3 хребця, потім 4 хребця або 5 (рис. 5).
За локалізацією процесу у хребцях остеохондропатія вражає частіше Th9 хребець, потім Th8 та Th10
по неспадаючій (рис. 6).
За перевагами методів досліджень (рис. 7, 8).
В алгоритмі променевих досліджень юнацького
остеохондрозу хребта слід надавати перевагу рентгенологічному методу дослідження з урахуванням
його доступності та достатній інформативності.
Висновки
1. Хлопчики хворіють частіше ніж дівчата.
2. Юнацький остеохондроз частіше вражає хлопчиків з 12 до 15 років, а дівчат у віці з 11 до 14 років.

3. За кількістю вражених хребців частіше вражається 3, 4 хребця.
4. Процес вражає частіше Th8, Th9, Th10 хребці.
5. В діагностичному алгоритмі дослідження хворих на юнацький остеохондроз першочерговість
потрібно надавати рентгенологічному обстеженні
хребта в боковій проекції.
Перспективи подальших досліджень. В подальшому поглибленого аналізу потребує вивчення
анатомо-функціональних порушень та обмеження
життєдіяльності хворих на юнацький остеохондроз
хребта. Вивчення своєчасності та повноти виконання та надання клініко-діагностичних та лікувально-профілактичних заходів. Можливості низького
санаторного лікування та реабілітаційної допомоги
з метою попередження інвалідності внаслідок перенесеного юнацького остеохондрозу хребта.
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Резюме. Проведенный анализ течения болезни Шоермана-Мау среди детей в возрасте от 7 до 16 лет
за 5 лет исследования (2011-2015 гг.), которые находились на лечении в санатории с клинико-рентгенологическим диагнозом.
За 5 лет пролечено 129 детей с клинико-рентгенологическим диагнозом юношеский остеохондроз позвоночника. Всем детям были выполнены рентгенограммы грудопоясничного отдела позвоночника. По возрастному составу и по половым признакам: мальчики болеют чаще. Мальчики чаще болеют в возрасте с 12
до 15 лет, а девочки в возрасте с 11 до 14 лет. По количеству пораженных позвонков чаще поражаются 3 позвонка, потом 4 позвонка или 5. За локализацией процесса в позвонках остеохондропатия поражает чаще
Th9 позвонок, потом Th8 и Th10.
В алгоритме лучевых исследований юношеского остеохондроза позвоночника следует предоставлять
преимущество рентгенологическому методу исследования с учетом его доступности и достаточной информативности.
Ключевые слова: остеохондропатия апофизов тел позвонков, болезнь Шоермана-Мау, юношеский остеохондроз позвоночника.
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PECULIARITIES OF DIAGNOSIS AND COURSE OF JUVENILE SPINE OSTEOCHONDROSIS ICD10-M42.0. (SCHEUERMANN - MAU DISEASES) IN CHILDREN ACCORDING TO DATA OF POLTAVA REGIONAL
SANATORIUM FOR CHILDREN WITH MUSCULOSKELETAL SYSTEM DISORDERS IN 2011-2015
Boiko V. V.
Abstract. Nowadays, the orthopedic pathology of children ranks first in the structure of morbidity. The spine
disorders amount to 23.2% of all cases of musculoskeletal system diseases in children in the structure of orthopedic diseases and constitute 117.3 per 10.000 of child population. In the structure of child disability caused by
injuries and illnesses of the locomotor system the spine pathology amounts to 19.46%. Juvenile osteochondrosis
accounts for 3.78% in the structure of child disabilities.
The analysis of Scheuermann-Mau disease among children aged from 7 to 16 years in the period of 5 years of
research (2011-2015) was carried out.
Over five years 129 children with clinical and radiological diagnosis of juvenile osteochondrosis of the spine were
undergone treatment. All children were compulsory radiographically examined.
All children were radiographically examined in the thoracolumbar part of the spine in lateral projection and 101
children – in direct projection. Eight patients were examined using CT and thirteen – by MRI. Radiological examination method prevailed due to its accessibility and informativeness, it provided precise picture of bone structure
changes of vertebrae bodies apophyses (nuclei of ossification), changing of their shapes and contours, presence
of shifting, contours changing of the adjacent areas of the vertebral bodies, their sphenoidal deformation, condition
of closing plates of the vertebral bodies, kyphosis size and its apex level.
The disease course analysis was carried out taking into account:
a) age structure of the patients;
b) distribution by sex;
c) number of affected vertebrae;
d) localization of the processes in vertebrae;
e) research methods of Scheuermann-Mau disease and their advantages, Ro, CT, MRI.
According to the age and gender distribution the following data were obtained: boys got sick more often (71
boys but 58 girls). Boys more often got sick in age from 12 to 15 years and girls aged from 11 to 14 years. According to localization of the process in vertebrae, osteochondropathy affected more often vertebrae Th9, then Th8 and
Th10 downward.
Conclusions
1. Boys suffer more often than girls.
2. Juvenile osteochondrosis often occurs in boys from 12 to 15 years and girls aged from 11 to 14 years.
3. Vertebrae in number of 3, 4 are affected more often.
4. Vertebrae Th9, Th8 and Th10 are affected by the process more often.
5. In the diagnostic algorithm of the patients’ examination with juvenile osteochondrosis x-ray examination of the
spine in the lateral projection should prevail.
In the radiology algorithm of juvenile osteochondrosis of the spine the radiological method of examination should
prevail due to its accessibility and informativeness.
Keywords: osteochondropathy of vertebrae bodies apophyses, Scheuermann-Mau disease, juvenile osteochondrosis of the spine.
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