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АНОТАЦІЯ 

 

Дереш Н.В. Променева диференційна діагностика спондилітів. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.23 «Променева діагностика та променева терапія». ДУ 

«Інститут ядерної медицини та променевої діагностики Національної академії 

медичних наук України», Національний університет охорони здоров’я 

України імені П. Л. Шупика, Київ, 2021. 

Дисертаційна робота присвячена розробці променевих диференційно-

діагностичних критеріїв туберкульозного і неспецифічного спондиліту, 

створенню прогностичної діагностичної моделі для диференційної 

діагностики на основі комплексного використання променевих методів – 

рентгенографії, цифрового томосинтезу (ЦТ), комп’ютерної томографії (КТ), 

магнітно-резонансної томографії (МРТ) та клінічних ознак. 

Запальні захворювання хребта (спондиліти), як специфічні 

(туберкульозні (ТС), так і неспецифічні (НС) є серйозною проблемою охорони 

здоров'я в сучасному світі. Відповідно з демографічними змінами нашого 

суспільства, частота їх неухильно зростає, що супроводжується 

ускладненнями і, тим самим, істотно впливає на якість і тривалість життя 

хворих. Перше місце за частотою розвитку спондиліту займає туберкульозне 

ураження. У структурі кістково-суглобових позалегеневих форм туберкульоз 

хребта займає перше місце. Останнім часом реєструється зростаюче число 

абсолютно типових помилок, які трапляються в медичних закладах, коли за 

неспецифічний процес приймають ТС, який виникає у хворих без активних 

змін в легенях. Терапевтично резистентні випадки ТС збільшилися разом із 

наявністю ВІЛ та мультирезистентного туберкульозу, внаслідок цього, в 

даний час виключне практичне значення набуває диференційна діагностика 

між специфічними та неспецифічними запальними процесами хребта для 

вибору ефективного лікування. 
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Недоліками відомих способів диференційної діагностики спондилітів 

вважається відсутність специфічних ознак для кожного з видів спондиліту та 

схожість виявлених радіологічних ознак. За неможливості гістологічної чи 

бактеріологічної верифікації, позитивна клініко-радіологічна динаміка на 

проведену терапію стає єдиним критерієм підтвердження діагнозу. 

Досі тривають пошуки оптимального і раціонального застосування 

кожного із сучасних променевих методів діагностики з метою своєчасного 

виявлення та діагностики запальних процесів хребта. Використання 

комплексного променевого дослідження при діагностиці даної патології 

потребує подальшого вивчення.  

У дисертаційній роботі представлено результати клінічного 

дослідження, в процесі якого нами було вирішено ряд наукових завдань, що 

дозволило досягти поставленої мети – підвищити ефективність диференційної 

діагностики спондилітів з використанням комплексу сучасних променевих 

методів та створити інтегровану прогностичну модель ТС і НС. 

Проведено комплексне радіологічне обстеження 140 дорослих пацієнтів, 

які лікувалися на базі Тернопільського обласного тубдиспансеру з 2004 по 

2016 рр., з них у 95 чол. було верифіковано спондиліт (54 – ТС, 41 – НС), та 45 

чол. склали групу порівняння, в яких спондиліт не підтвердився. Серед 

пацієнтів з ТС верифіковано гістологічно 13 (24%), бактеріологічно 20 (37%), 

з НС - гістологічно 9 (22%), бактеріологічно 10 (24%).  

ТС найчастіше зустрічався в людей похилого (39%) та молодого (37%) 

віку, НС переважав у групі середнього віку (46%), частіше хворіли чоловіки, 

без значимої різниці в групах порівняння. Дані можуть свідчити на користь 

«старіння» ТС, однак вплив вікового фактору потребує вивчення на більшій 

вибірці спостережень.  

У більшості пацієнтів з ТС 40 (74%) мав місце поступовий початок 

захворювання із стертими клінічними проявами, пізнім зверненням в терміні 

понад 1 міс. від початку хвороби, в стадії розпалу хвороби 43 (79,6%) з 

наявністю виражених кісткових деструкцій 47 (87%), секвестрів 39 (72,2%), 
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паравертебральних абсцесів 36 (67%), полісегментарним ураженням 16 (30%) 

з наявністю скіпів, деформацій хребта 31 (57%). Типова радіологічна модель 

ТС з деструкцією двох суміжних та більше хребців і залученням 

міжхребцевого диску в нашій вибірці склала 52 (96,3%). У більшості хвороба 

виявлена у спондилітичній фазі захворювання. 

При порівняльному аналізі отриманих результатів нами було виявлено 

важливі відмінності променевої семіотики ТС та НС, зокрема кістково-

деструктивного процесу та паравертебральних абсцесів. 

За характером кістково-деструктивного процесу туберкульозне ураження 

спостерігалося у вигляді двох видів: ексудативно-казеозного (74,1%) та 

продуктивного (25,9%). Особливостями кістково-деструктивного процесу при 

ТС відзначено домінуючий центральний осередковий тип деструкції (66%), 

губчастий тип секвестрів (81,5%), наявність каверн 22 (40%), кальцинатів в 

структурі паравертебрального абсцесу ТС 18 (33%). У всіх спостереженнях, 

паравертебральний абсцес при ТС виникав вже за наявності кістково-

деструктивного процесу в хребцях та поширенні казеозно-некротичних мас. 

При НС у 32 (78%) мав місце гострий початок захворювання з більш 

вираженою клінічною експресією і раннім зверненням до 1 міс. від початку 

захворювання, більшою частотою виявлення у преспондилітичній фазі 10 

(24%), порівняно з ТС (13%), з домінуючим поверхневим типом кісткової 

деструкції (79,5%), тільки кортикальними секвестрами, без каверн, порівняно 

меншою часткою деформацій хребта 10 (24,39%); наявність газу в структурі 

паравертебрального абсцесу НС 11 (26,83%). Паравертебральний абсцес при 

НС виявлявся до появи кісткових деструкцій. 

За результатами нашого дослідження було встановлено, що за 

показниками чутливості, точності, прогностичності та ефективності МРТ 

випереджає інші методи радіологічної візуалізації (100%, 93,59%, 91,94%, 73% 

відповідно) та є єдиним методом, який дозволяє виявляти набряк кісткового 

мозку до появи кісткових деструкцій, демонструє переваги у виявленні 

поширення процесу на спинний мозок, оболонки мозку та інші м'які тканини. 
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Проте специфічність методу МРТ поступається КТ в нашій вибірці (76,19% 

проти 81,84%). Дані КТ найкраще характеризують диференційні особливості 

кістково-деструктивного процесу і паравертебральних абсцесів при ТС і НС. 

Поєднане застосування методів КТ та МРТ підвищує специфічність і точність 

променевої діагностики, у порівнянні з МРТ, зокрема на 21,9% та 2,7% 

відповідно. Поєднання ЦТ та МРТ підвищує специфічність діагностики на 

9,4%, порівнюючи лише з МРТ. З точки зору ефективності використання 

ресурсів та променевого навантаження комбінація ЦТ+МРТ виявилася 

кращою за поєднання КТ+МРТ. Слід зазначити, що при проведенні 

монофакторного аналізу променевих методів без виділення конкретних ознак, 

в нашій вибірці не виявлено статистично значимого впливу якогось 

конкретного методу для розділення ТС і НС (p > 0,05).  

На завершальному етапі нашого дослідження було розроблено 

оригінальну інтегровану прогностична модель (Z-index), яка визначає 

ймовірність діагностики ТС і НС та може використовуватися для 

диференційного діагнозу. Здійснювали обчислення діагностичного показника 

ТС та НС за формулою з використанням зашифрованих шести променевих та 

трьох клінічних ознак, найбільш значимих в нашому дослідженні. Цифрою 1 

шифрували, якщо ознака спрацювала, 0 – якщо ознака не спрацювала. Шифри 

променевих та клінічних ознак вводили в формулу діагностичного показника 

Index TC. Для кожної з ознак обраховувався показник Estimate, з розрахунком 

чутливості та специфічності діагностичного тесту та отримувався добуток для 

кожної з ознак. За формулою ми отримали суму добутків Index TC, яка 

представила числовий результат значення моделі Z-index. Для моделі Z-index 

було розраховано специфічність та чутливість для вибору точки відсічення 

(cut-off) – 0,52, що є значенням ймовірності діагностики ТС, більше якої 

ставиться діагноз ТС, менше – НС. Дану модель перевірили у пацієнтів з 

гістологічно верифікованим діагнозом. Дослідження шансів підтверджує, що 

дана діагностична модель, яка перевірена на нашій вибірці – прийнятна 

(ln(DOR) – 1,96 SE(lnDOR) > 1) і демонструє високу якість класифікатора та 
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придатність застосування для диференційної діагностики туберкульозного та 

неспецифічного спондилітів (площа під ROC-кривою = 0,9263). Таким чином 

даний метод дозволяє з більшою точністю встановити діагноз. 

В роботі вперше розроблено та застосовано багатофакторний аналіз 

клініко-променевих ознак ТС та НС для їх диференційної діагностики, 

виділено диференційні фактори із статистично значимим впливом, що 

дозволяють більш точно відрізнити ТС та НС.  

Доповнено наукові дані про променеву семіотику ТС та НС, зокрема 

радіологічні особливості кістково-деструктивного процесу, 

паравертебральних абсцесів та ранні ознаки спондилітів. Статистично 

доведено ефективність використання комбінації методів МРТ+КТ та 

МРТ+ЦТ, а також діагностичну цінність застосування цифрового томосинтезу 

в діагностиці спондилітів. 

Ключові слова: туберкульозний спондиліт, неспецифічний спондиліт, 

рентгенографія, КТ, МРТ, цифровий томосинтез, променева диференційна 

діагностика, прогностична модель. 
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ABSTRACT 

  

Deresh N.V. Radiological differential diagnosis of spondylitis. – 

Manuscript. 

Dissertation for the scientific degree of Сandidate of Medical Sciences, 

specialty 14.01.23 “Radiation Diagnostics, Radiation Therapy”, SI “Institute of 

Nuclear Medicine and Diagnostic Radiology of the National Academy of Medical 

Sciences of Ukraine”, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, 

2021. 

The dissertation is devoted to the development of radiological differential 

diagnostic criteria for tuberculous and nonspecific spondylitis, the creation of a 

prognostic diagnostic model for differential diagnosis based on the integrated use of 

radiological methods: radiography, digital tomosynthesis (DT), computed 

tomography (CT), magnetic resonance (MRI), and clinical data. 

Inflammatory diseases of the spine (spondylitis), both specific – tuberculosis 

(TS) and nonspecific (NS) are a serious health problem in today's world. Itself, it 

significantly affects the quality and life expectancy of patients. 

Tuberculous is a primary and the most common cause of spondylitis. In the 

structure of osteoarticular extrapulmonary forms of the disease, spinal tuberculosis 

takes the first place. Recently, there is a growing number of absolutely typical 

misinterpretations that occur in medical institutions, when the non-specific process 

is taken as TS, which occurs in patients without active changes in the lungs. 

Therapeutically resistant cases of tuberculous spondylitis have increased with the 

presence of HIV and multidrug-resistant tuberculosis. 

The disadvantages of the current methods used for differential diagnosis of 

spondylitis are the lack of specific signs for each type of spondylitis and the 

similarity of the detected radiological signs. Therefore, culture or histology 

verification of spondylitis is highly advisable. If histological or bacteriological 

verification is not possible, the positive clinical and radiological dynamics of the 

therapy becomes the only criteria for diagnosis confirmation. 
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Despite the fact that in recent years around the world and in Ukraine in 

particular, there have been significant advancements in the technical equipment of 

radiological diagnostics, but the information obtained from the use of modern 

technology is often misinterpreted, leads to incorrect conclusions and, consequently, 

to unjustified treatment and deterioration of the quality of life of patients. 

As a result, the search for the optimal and rational application of each of the 

modern radiological diagnostic methods for the early detection and differential 

diagnosis of inflammatory processes of the spine. 

The use of comprehensive radiological study in the diagnosis of this pathology 

requires further research. 

The dissertation presents the results of clinical research, in the process of 

which we solved a number of scientific problems, which allowed us to achieve the 

goal - to increase the efficiency of differential diagnosis of spondylitis using a set of 

modern radiological methods and create an integrated prognostic model of TS and 

NS. 

We performed a comprehensive radiological examination of 140 adult 

patients who were treated at the Ternopil Regional Tuberculosis Dispensary from 

2004 to 2016, of which 95 patients had spondylitis (54 – TS, 41 – NS), and 45 

patients were in a control group. To solve this problem, we analyzed the clinical and 

diagnostic imaging data (71 variable factors) of 54 patients with TS (among them 

verified histologically 13 (24%), bacteriologically 20 (37%)) and 41 patients with 

NS (among them verified histologically 9 (22%), bacteriologically 10 (24%)). 

The study was divided into 4 stages: in the 1st stage of our research, we 

studied the clinical features of TS and NS; at the 2nd stage, we have determined 

characteristic radiological patterns of TS and NS for the diagnostic informativeness 

of radiological methods (radiography, CT, MRI, digital tomosynthesis) in the 

diagnosis of spondylitis; at the 3rd stage we determined the effectiveness of 

radiography, CT, MRI, digital tomosynthesis and their combinations with the 

calculation of sensitivity, specificity, the accuracy of diagnosis; at the 4th stage, we 
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have developed the integrated prognostic model of spondylitis on the basis of the 

chosen diagnostic criteria. 

TS was most common in the elderly (39%), younger (37%), NS prevailed in 

the middle age group (46%), mostly males. The data may indicate in favor of the 

"aging" of TS, but the influence of age requires a more extensive study on a larger 

sample survey. In the majority of patients with TS 40 (74%), there was a gradual 

disease onset with blurred clinical manifestations, late treatment request (more than 

1 month from the beginning of the disease), in the stage of exacerbation of the 

disease 43 (79.6%) with the presence of severe bone destruction 47 (87%), 

sequestration 39 (72.2%), paravertebral abscesses 36 (67%), polysegmental lesions 

16 (30%) with the presence of skips, and spinal deformities 31 (57%). A typical 

radiological model of the TS with the destruction of two adjacent or more vertebrae 

and involvement of the intervertebral disc was detected in 52 patients (96.3%). In 

most cases, the disease is detected in the spondylitiс phase of the disease.  

In the comparative analysis of the obtained results, we found important 

differences in the radiological semiotics of TS and NS, in particular, the bone-

destructive process and paravertebral abscesses. 

By the nature of the bone-destructive process, tuberculous lesions were 

observed in the form of two types: exudative-caseous (74.1%) and productive 

(25.9%). Peculiarities of the bone-destructive process in TS are the dominant central 

focal type of destruction (66%), spongy type of sequesters (81.5%) and the presence 

of caverns 22 (40%), the presence of calcifications in TS paravertebral abscess 18 

(33%). In all cases, paravertebral abscess in TS occurred in the presence of bone-

destructive process in the vertebrae and the spread of caseous-necrotic masses. 

NS in 32 (78%) cases had an acute onset of the disease with more definite 

clinical expression and early treatment request (less than 1 month from the beginning 

of the disease), a higher frequency of detection in the prespondylitic phase was 

present in 10 patients (24%), compared with TS (13%), with a dominant superficial 

type of bone destruction (79.5%), cortical sequesters, without cavities, relatively 

lower proportion of spinal deformities, detected in 10 patients (24.39%); the 
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presence of gas in the structure of paravertebral abscess NS was detected in 11 

(26.83%) patients. Paravertebral abscess in NS was detected before the appearance 

of bone destruction. 

It should be noted that when conducting a single-factor analysis of radiation 

methods without highlighting specific features, in our sample there was no 

statistically significant effect of any particular method for the separation of TS and 

NS (p> 0.05). 

According to the results of our study, it was found that in terms of sensitivity, 

accuracy, prognosis, and effectiveness, MRI is ahead of other methods of 

radiological imaging in the diagnosis of spondylitis (100%, 93.59%, 91.94%, 73%, 

respectively), and it is the only method that allows detecting the bone marrow edema 

before the appearance of bone destruction, demonstrates the advantages in detecting 

the spread of the process to the spinal cord, meninges, and other soft tissues. 

However, the specificity of the MRI method is lower than CT in our sample (76.19% 

vs. 81.84%). CT data best characterizes the differential features of the bone-

destructive process and paravertebral abscesses in TS and NS. The combined use of 

CT + MRI increases the specificity and accuracy of radiological diagnosis, 

compared with MRI, in particular by 21.9% and 2.7%, respectively. The 

combination of DT + MRI increases the specificity of the diagnosis by 9.4%, 

compared only with MRI. In terms of resource efficiency and radiation exposure, 

the combination of DT + MRI was better than the combination of CT + MRI. DT 

increases the diagnostic capabilities of the radiography. The combination of clinical 

and radiological features had the best prognostic value for differential diagnosis of 

TS and NS, which in our study increased the specificity and accuracy of diagnosis 

to 85% and 88% for CT (against 81.48% and 85.48%, respectively), 91.6 % and 94% 

for MRI (against 76.19% and 93.59%, respectively). 

At the final stage of our study, we developed an original integrated prognostic 

model (Z-index), which determines the probability of diagnosis TS and NS and can 

be used for differential diagnosis. We have calculated the diagnostic index of TS and 

NS according to the formula using encrypted six radiological and three clinical signs, 
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the most significant in our study. We encrypted with the number 1 if the sign worked, 

0 – if the sign did not work. Codes of radiological and clinical signs were introduced 

into the formula of the diagnostic index TS. For each of the signs, the Estimate 

indicator was calculated, calculating the sensitivity and specificity of the diagnostic 

test, and the result for each of the signs was obtained. According to the formula, we 

obtained the sum of the products of Index TS, which represented the numerical result 

of the value of the Z-index model. For the Z-index model, the specificity and 

sensitivity for selecting the cut-off point were calculated - 0.52, where the higher 

number indicated the diagnosis of TS and the lower – NS. We tested this model in 

patients with a histologically verified diagnosis. The chance study confirms that this 

diagnostic model, which was tested in our sample, is acceptable (ln (DOR) – 1.96 

SE (lnDOR)> 1) and demonstrates the high quality of the classifier and the suitability 

for use in the differential diagnosis of tuberculous and nonspecific spondylitis (ROC 

field). – curve = 0.9263). Thus, this method allows you to diagnose with high 

accuracy. 

For the first time we have developed and applied a multifactor analysis of 

clinical and radiological features of TS and NS for differential diagnosis, identified 

differential factors with statistically significant effects that allow radiologically more 

accurately distinguish between TS and NS. 

Data on the radiology semiotics of TS and NS were applied, in particular, 

radiological features of the bone-destructive process, paravertebral abscesses, and 

early signs of spondylitis. 

The data on the diagnostic value of radiological methods for the diagnosis of 

spondylitis in complex applications have been applied. The efficiency of using a 

combination of MRI + CT and MRI + DT methods is statistically proven, as well as 

the diagnostic value of digital tomosynthesis in the diagnosis of spondylitis. 

Keywords: tuberculous spondylitis, nonspecific spondylitis, radiography, 

CT, MRI, digital tomosynthesis, radiological differential diagnosis, prognostic 

model. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Інфекційні спондиліти, як специфічні 

(туберкульозний (ТС)), так і неспецифічні (НС) є серйозною проблемою 

охорони здоров'я в сучасному світі, частота їх неухильно зростає, що 

супроводжується неврологічним дефіцитом та деформаціями хребта і, тим 

самим, істотно впливає на якість і тривалість життя хворих [1, 3, 6, 70, 79, 84, 

87].  

Туберкульоз є найбільш поширеною причиною спондиліту в світі [59, 

71, 72, 87-89]. В Україні триває боротьба з епідемією туберкульозу, але 

незважаючи на успіхи у боротьбі з легеневою формою ураження, відмічається 

ріст позалегеневих форм, серед яких кістково-суглобовий туберкульоз складає 

18,4%, а в структурі захворюванності на першому місці залишається 

туберкульозний спондиліт 40-61,5% [1, 7, 19]. Терапевтично резистентні 

випадки ТС збільшилися разом із наявністю ВІЛ та мультирезистентного 

туберкульозу [19, 21, 59]. 

Останнім часом реєструється зростаюче число абсолютно типових 

помилок, які трапляються в медичних закладах, коли за неспецифічний процес 

приймають ТС, який виникає у хворих без активних змін в легенях. Лікування 

ТС і НС принципово різне. Гістологічні та бактеріологічні методи верифікації 

демонструють низьку чутливість через ряд методологічних проблем, 

внаслідок цього, в даний час виключне практичне значення набуває 

диференційна діагностика між специфічними та неспецифічними запальними 

процесами хребта для вибору ефективного лікування. 

Недоліками відомих способів диференційної діагностики спондилітів 

вважається відсутність специфічних ознак для кожного з видів спондилітів та 

схожість виявлених радіологічних ознак. За неможливості гістологічної чи 

бактеріологічної верифікації, позитивна клініко-радіологічна динаміка на 

проведену терапію стає єдиним критерієм підтвердження діагнозу. 

Незважаючи на те, що в останні роки в усьому світі і в Україні зокрема, 
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відбулися істотні зміни технічного оснащення служби променевої 

діагностики, проте інформація, отримана від застосування сучасної техніки, 

часто невірно трактується, призводить до помилкових висновків фахівців і, як 

наслідок, до невиправданого лікування і погіршення якості життя хворих [6].  

Внаслідок цього тривають пошуки оптимального і раціонального 

застосування кожного із сучасних променевих методів діагностики з метою 

своєчасного виявлення та диференційної діагностики запальних процесів 

хребта.  

Таким чином, променеві методи діагностики – основні в прижиттєвому 

виявленні патологічних змін хребта і використання комплексного 

променевого дослідження при діагностиці даної патології потребує 

подальшого вивчення.  

Дослідження здобувача направлені на підвищення ефективності 

диференційної діагностики туберкульозного та неспецифічного спондилітів з 

комплексним використанням рентгенографії, цифрового томосинтезу, КТ, 

МРТ та розробку інтегрованої прогностичної моделі туберкульозного 

спондиліту.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано у відповідності із науковою тематикою ДУ «Інститут 

ядерної медицини та променевої діагностики національної академії медичних 

наук України» і є фрагментом НДР на тему: «Вивчити неоднорідність 

діагностичних зображень в індикації типу морфологічної перебудови органів 

та тканин із використанням грід-технологій», №0115U000366 (15.01.-

17.12.2017), керівник НДР директор ДУ «Інститут ядерної медицини та 

променевої діагностики НАМН України Дикан І. М., член-кор. НАМНУ, 

професор.  

Мета та завдання дослідження. Мета дослідження – підвищення 

ефективності променевої диференційної діагностики туберкульозного та 

неспецифічного спондилітів з використанням рентгенографії, цифрового 

томосинтезу, КТ, МРТ та розробкою інтегрованої прогностичної моделі.  
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Завдання дослідження: 

1. Вивчити та провести аналіз клініко-лабораторних даних 

туберкульозного та неспецифічного спондилітів. 

2. Визначити та проаналізувати променеву семіотику туберкульозного 

спондиліту за даними РГ, КТ, МРТ та ЦТ.  

3. Визначити та проаналізувати променеву семіотику неспецифічного 

спондиліту за даними РГ, КТ, МРТ та ЦТ.  

4.  Визначити ефективність рентгенографії, КТ, МРТ, цифрового 

томосинтезу та їх комбінації в діагностиці туберкульозного та неспецифічного 

спондилітів. 

5. Розрахувати інтегровану прогностичну модель туберкульозного та 

неспецифічного спондиліту. 

Об’єкт дослідження: туберкульозний та неспецифічний спондиліти.  

Предмет дослідження: променеві семіотичні ознаки туберкульозного та 

неспецифічного спондилітів при рентгенографії, КТ, МРТ, ЦТ. 

Методи дослідження: лабораторні, променеві (рентгенографія, КТ, 

МРТ, цифровий томосинтез), гістологічне та бактеріологічне дослідження, 

статистичні та математичне моделювання.  

Наукова новизна отриманих результатів. В роботі вперше розроблено 

та застосовано багатофакторний аналіз ознак туберкульозного та 

неспецифічного спондилітів із застосуванням комплексного променевого 

дослідження (РГ, КТ, МРТ та нового методу ЦТ).  

Нами запропоновано диференційні діагностичні критерії ТС та НС, на 

основі яких розроблено оригінальну інтегровану прогностичну модель 

спондиліту. Дана модель в проведеному дослідженні продемонструвала 

високу якість класифікатора (площа під ROC-кривою 0,9263), що дозволяє 

провести диференційну діагностику ТС та НС.  

Запропоновано математичну змінну Z-Index – сума індексів кожної 

ознаки, обраної в прогностичну модель (1 – якщо ознака спрацювала, 0 – якщо 

дана ознака не спрацювала) з розрахунком точки відсічення, де імовірність 
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діагнозу ТС складає Z-Index >0,52, НС <0,52.  

Доповнено дані про діагностичну цінність променевих методів 

діагностики спондилітів у комплексному застосуванні. Статистично доведено 

ефективність використання комбінації методів МРТ +КТ та МРТ+ЦТ. Так, 

показники діагностичної цінності методу МРТ (Ч – 100%, С – 76,19%, Т – 

3,59%), збільшилися до 100%, 92,86% і 96,10% при комбінованому 

застосуванні МРТ і КТ; та до 100%, 83,33% і 93,75% - при комбінованому 

застосуванні МРТ і ЦТ.  

Вперше вивчено можливості та діагностичну цінність цифрового 

томосинтезу в диференційній діагностиці спондилітів.  

Доповнено наукові дані про променеву семіотику туберкульозного та 

неспецифічного спондилітів. 

Практичне значення отриманих результатів. Розроблені 

диференційні променеві критерії туберкульозного та неспецифічного 

спондилітів та прогностична модель підвищать ефективність діагностики і 

зменшать кількість помилкових заключень.  

Застосування виявлених показників буде сприяти ранній діагностиці 

спондилітів, вірній диференційній діагностиці між різними типами 

спондилітів та іншими ураженнями хребта, що дозволить впливати на вибір 

тактики лікування та сприятиме підвищенню ефективності лікування. 

Впровадження результатів досліджень. Результати досліджень 

впроваджено в практику: ДУ «Інститут ядерної медицини та променевої 

діагностики НАМН України», Тернопільський обласний 

протитуберкульозний диспансер, медичний центр «Омега-Київ», медичний 

центр «Діамед» м. Ужгород, Європейський радіологічний центр м. Харків. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є завершеним самостійним 

науковим дослідженням дисертанта. Автором самостійно проведений 

літературний та патентно – інформаційний пошук, сформульовано мету та 

завдання дослідження, розроблено основні теоретичні та практичні положення 

про гіпотези, сформульовані та обґрунтовані висновки. Автор брав участь у 
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теоретичному обґрунтуванні проведення та виконанні радіологічних 

обстежень пацієнтів, що залучені в дослідженні. Провів збір та статистичну 

обробку матеріалу, проаналізував та узагальнив результати. Написав усі 

розділи дисертаційної роботи. У публікаціях у співавторстві реалізовані 

наукові ідеї здобувача. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

обговорено: на 4-х курсах Української школи безперервної післядипломної 

освіти в радіології «Променева діагностика легеневого та позалегеневого 

туберкульозу» (Полтава, 2011); Національних конгресах з міжнародною 

участю «Радіологія в Україні» (Київ, 2012, 2014, 2017); Європейському 

конгресі радіологів ECR (Відень, Австрія, 2017, 2019); науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Помилки променевої діагностики 

захворювань різних органів та систем» (Одеса, 2018); семінарі до 

Міжнародного дня медичної фізики та радіології (Яремче, 2018). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 12 наукових праць: 6 

статей (5  у провідних вітчизняних наукових фахових виданнях та 1  у 

іноземному виданні); 6 тез (2  у виданні, включеному у міжнародну 

електронну базу EPOS™ European Society of Radiology; 4  у матеріалах 

національних конгресів та науково-практичних конференцій).  

Обсяг і структура дисертації. Дисертація побудована за класичним 

типом, викладена на 180 сторінках друкованого тексту. Робота містить: вступ, 

аналіз літератури, матеріали й методи досліджень, чотири розділи власних 

спостережень, обговорення результатів, висновки, практичні рекомендації, 

додатки, список використаної наукової літератури (разом 111 найменувань: 28 

– кирилицею, 83 – латиною), 45 таблиць, 47 рисунків. 

 



21 

РОЗДІЛ 1. 

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТИКИ 

СПОНДИЛІТІВ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1. Епідеміологічні дані поширеності туберкульозного та 

неспецифічного спондилітів 

 

Спондиліт – це запальне захворювання хребта, під час якого можуть 

уражатися хребці, міжхребцеві диски, дуговідросткові суглоби, зв’язки 

хребта, паравертебральні м’які тканини, спинний мозок і оболонки. Ця 

хвороба характеризується кістковими деструкціями хребців з наступною 

деформацією хребетного стовпа та може бути спричинена різними 

збудниками [70, 79, 87]. При ранній діагностиці спондиліту до появи кісткових 

деструкцій можливе ефективне терапевтичне лікування без розвитку 

ускладнень [23, 87]. Пізня діагностика спондиліту є важливою проблемою [70, 

104], оскільки розвиваються неврологічний дефіцит та деформації хребта, які 

залишаються найгіршими ускладненнями та призводять до інвалідизації 

пацієнтів у 53,5% випадків захворювання і значного погіршення якості життя 

[72, 89]. Використання сучасних діагностичних методів і досягнень в галузі 

хірургічного лікування дозволяють впливати на цю ситуацію [59, 108]. 

За даними багатьох зарубіжних джерел туберкульоз є найбільш 

поширеною причиною спондилодисциту, яке викликає ураження декількох 

сегментів хребта та «холодні» абсцеси [59, 71, 72, 87-89]. 

Туберкульоз хребта є специфічним інфекційним спондилітом та 

позалегеневою деструктивною формою туберкульозу. Незважаючи на 

тенденцію до зниження захворюванності в цілому від 71,2 на 100 тис. 

населення у 2014 р. до 60,1 на 100 тис. населення в 2019 р., в Україні 

відзначається ріст позалегеневих форм туберкульозу (Центр громадського 

здоров’я МОЗ України, 2019). За зведеними світовими даними позалегеневий 
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туберкульоз складає 3-15% від усіх туберкульозних інфекцій [84, 89]. В 

розвинутих країнах туберкульоз хребта є більш рідкісним захворюванням [40, 

87], однак міграція населення та зростання груп ризику сприяє збільшенню 

його частки в структурі захворюваності [79, 108]. 

За даними проекту USAID «Посилення контролю за туберкульозом в 

Україні», що вивчав проблематичні питання туберкульозу в нашій країні 

протягом 2012-2017 рр. серед позалегеневих форм кістково-суглобовий 

туберкульоз займає друге місце 18,3%, після позалегеневого туберкульозу 

органів дихання 57,8% [19]. В структурі кістково-суглобового туберкульозу на 

першому місці залишається туберкульозний спондиліт 40-61,5% [7]. Серед 

випадків інвалідності через різні форми позалегеневого туберкульозу на ТС 

припадає 40-85% [6, 15]. 

Частіше ТС зустрічається у дітей і молодих дорослих, ще один пік 

сьогодні спостерігається в людей похилого віку. Середній вік 27-76 років за 

зведеними світовими даними: перший пік 20-40 років – це іммігранти, 

інфіковані вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) та другий пік 60-80 років 

імунодепресивних та старіючих пацієнтів із супутніми захворюваннями [79]. 

Гендерно-специфічні дослідження за даними літератури протирічні, 

повідомляється, що чоловіки хворіють більш часто на ТС, однак коливання 

досить широкі 36-73% [79]. Нещодавно була продемонстрована генетична 

схильність до туберкульозу хребта [87]. 

Серед пацієнтів з поєднанням туберкульозу та ВІЛ, частка 

позалегеневого туберкульозу значно вища 33%. Надзвичайно хвилюючим є 

той факт, що у 2013 р. в Україні зареєстрована найбільша кількість у світі 

випадків туберкульозу з розширеною медикаментозною стійкістю, що сприяє 

росту частки мультиорганних та позалегеневих уражень, в тому числі і 

туберкульозу хребта. Терапевтично резистентні випадки ТС збільшуються 

разом із наявністю ВІЛ та мультирезистентного туберкульозу [108]. 

Характерно, що при ТС відбувається руйнування міжхребцевого дискового 

простору та суміжних тіл хребців, розпад елементів хребта та переднє 
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вклинення, що призводить до утворення кіфозу та гібуса [87]. 

Частота атипових клініко-радіологічних ознак ТС також зростає. 

Неправильне дозування, неадекватна тривалість лікування, невідповідний 

підбір кандидатів для протитуберкульозної терапії призвели до 

мультирезистентності [84].  

ТС часто ускладнюється неврологічними синдромами – до 90,7% 

випадків [92], компресією спинного мозку – 28% [87], абсцесами – від 62,5 до 

99,0%, норицями. Кіфози, які утворюються при ТС, є однією з причин серцево-

легеневих порушень і пізньої параплегії. 

Згідно з Global Tuberculosis Report ВООЗ 2016 р. хоча смертність від 

туберкульозу у порівнянні з 1990 р. знизилася на 47%, він залишається 

основною серед всіх інфекційних хвороб причиною смерті людей та на 

дев’ятій сходинці в десятці головних причин смертності у всьому світі [50, 89].  

НС становить близько 2-7% від кісткових інфекцій. Можливими 

причинами хребетної інфекції є бактерії, гриби, або, більш рідко, паразити 

[79]. Найбільш поширеним збудником є золотистий стафілокок з частотою від 

64,1% до 80%, що спричиняє піогенний спондиліт [70, 79]. Коморбідні стани 

можуть впливати на перебіг та патологічні ознаки при спондилітах, тому 

інформація про них вкрай необхідна [76]. Ряд авторів, на основі проведених 

досліджень, повідомляють що епідеміологія піогенних спондилітів 

змінюється [73]. НС зустрічаються у віці до 20 років та зростають у віковій 

групі літніх пацієнтів з хронічними виснажливими захворюваннями та у 

зв’язку із зростанням поширеності імуносупресії [31, 79, 103]. Найчастіше 

відзначено асоціації з цукровим діабетом та в пацієнтів на гемодіалізі [80, 84]. 

Є повідомлення про збільшення кількості неспецифічних (піогенних) 

спондилітів після хірургічних операцій, акупунктури чи косметичних 

втручань [54, 44]. Випадки захворюваності 1:20000 і рівень смертності між 2 

та 20% в розвинутих країнах [29].  

Диференційна діагностика має важливе значення для правильно 

підібраного типу лікування, які відрізняються при ТС та НС [23, 37].  
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1.2. Клініко-радіологічні особливості та сучасний погляд на 

діагностику туберкульозного та неспецифічного спондилітів 

 

Ряд авторів, на основі проведених досліджень, повідомляють, що перебіг 

туберкульозного та піогенного спондилітів має певні клінічні особливості, що 

перегукуються з бактеріологічними характеристиками збудників [71]. 

Туберкульоз хребта є специфічним інфекційним спондилітом, 

деструктивною формою туберкульозу, викликаний Mycobacterium 

tuberculosis, який є основним збудником в переважній більшості 

захворювання. Деякі випадки викликані Mycobacterium bovis та ін. підвидами, 

в т.ч. вакцинний штам Mycobacterium bovis BCG. [3]. Атипові мікобактерії, 

такі як Mycobacterium kansasii, Mycobacterium marinum, Mycobacterium 

scrofulaceum та Mycobacterium avium складають приблизно 1-4% випадків 

туберкульозу. Мікобактерія туберкульозу має морфологічні та культурні 

відмінності, у порівнянні з гнійними бактеріями. Ці культуральні особливості 

багато в чому пояснюють відмінності в клінічних та рентгенологічних проявах 

кожного типу спондиліту. Мікобактерія туберкульозу ділиться вкрай повільно 

і не виробляє екзотоксини – тому при ТС зазвичай немає гострих запальних 

клінічних проявів і у більшості випадків це більш пізнє виявлення з великим 

дефіцитом кісткової тканини з високою частотою кіфотичних каліцтв. 

Мікобактерія туберкульозу пригнічує фагоцитоз і міграцію лейкоцитів, не 

продукує агресивні протеолітичні ферменти, які б сприяли швидкому 

залученню в процес хрящів та м’яких тканин, в порівнянні з гнійними 

бактеріями [62, 89].  

Виключення можуть складати пацієнти з ВІЛ інфекцією – на фоні 

імуносупресії можливий гострий початок ТС: температурна реакція, 

інтоксикація, гострий больовий синдром, швидкий розвиток поширенних та 

множинних форм ураження [20-22]. 

ТС відноситься до групи специфічних первинно-хронічних 

остеомієлітів. Морфологічною основою ТС є гранулематозно-некротичне 
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запалення кістки. Первинне вогнище формується в мієлоїдному кістковому 

мозку внаслідок сповільненого кровотоку і клітинного складу, що обумовлює 

формування гранулеми (остит) [3]. Поступово даний процес поширюється на 

кісткові трабекули та балки, руйнуючи їх. Деструкція виникає в центральній 

чи передній частині тіла, поширюється під зв’язки з формуванням абсцесу, 

залучає диск [94]. Можуть утворюватися кісткові некрози та секвестри. За 

розвитком розрізняють два види туберкульозного процесу: переважно 

продуктивний (фунгозний), що характеризується виникненням грануляцій і 

горбиків, та переважно ексудативний, коли виявляється поширений казеозний 

некроз. Ці явища можуть спостерігатися одночасно і проявлятися в різному 

ступені. Зворотний розвиток туберкульозу кісток і суглобів відбувається 

шляхом утворення навколо кісткового вогнища фіброзної тканини та 

подальшої кальцинації казеозних мас чи метаплазії фіброзної тканини у 

кісткову [2].  

Переважно ці види описані для туберкульозу суглобів. У більшості 

зарубіжних публікацій описується радіологічний паттерн саме ексудативного 

виду ТС і зовсім мало висвітлені ознаки продуктивного виду запалення, які 

також мають місце і є більшим діагностичним викликом в плані дифдіагнозу з 

НС, анкілозивним спондилітом чи ерозивним остеохондрозом [10]. 

Кістково-суглобовий туберкульоз у дітей в порівнянні з аналогічними 

ураженнями у дорослих характеризують три принципові особливості: в його 

структурі переважають локальні (вогнищеві) форми, співвідношення між 

оститами, артритами і спондилітами становить в середньому 67:8:25% з 

незначними коливаннями в різні роки. Культуральними методами 

підтверджується не більше 25% випадків, що мають гістологічне 

підтвердження. При культуральному підтвердження кісткового туберкульозу 

у дітей майже 80% виділених ізолятів верифікується як вакцинний штам М. 

bovis BCG, що відносить ураження до після вакцинальних ускладнень [17].  

Дослідники проблеми зазначають, що під впливом антибактеріального 

лікування змінився патоморфоз спондиліту, що може проявлятися атиповими 



26 

клінічними та радіологічними проявами.  

Діагностика спондиліту базується на співставленні клініко-

лабораторних, бактеріологічних даних та методів променевої діагностики [8]. 

Стандартом є культуральне виділення та ідентифікація збудника, полімеразна 

ланцюгова реакція (ПЛР), гістопатологічний результат [8, 9, 37]. 

Ряд авторів вважають, що розрізнити туберкульозний та піогенний 

спондиліти за допомогою клінічних та радіологічних ознак складно [89, 104], 

наголошуючи, що золотим стандартом є культуральне виділення та 

ідентифікація збудника, а також гістопатологічний результат на основі 

дослідження отриманого матеріалу з вогнищ інфекції [37]. Ріст мікобактерій у 

зразках культури, отриманих із зараженої тканини, є єдиним найбільш 

підтверджуючим діагностичним тестом на туберкульоз хребта і вважається 

золотим стандартним методом. Однак через дуже низьку чутливість цього 

методу гістопатологічні дослідження, що демонструють класичні гранульоми 

та фарбування мазків для виявлення кислотостійких бацил) розглядаються як 

еталонні стандарти [84]. В операційному матеріалі, взятому з туберкульозних 

вогнищ в кістках і суглобах, в 26% випадків можливе виявлення вторинної 

мікрофлори [24]. 

Важливим є відрізнити саме ТС. Здавалося б, достатньо взяти біопсію чи 

розкрити абсцес. Але тут виникає діагностична дилема. Фтизіатри 

попереджають, що при ТС не можна проводити інтервенції та хірургічне 

втручання без превентивної специфічної терапії протягом 1 міс., щоб не 

допустити генералізацію процесу в післяопераційному періоді, 

протитуберкульозна терапія при НС протипоказана, а при ТС – вкрай 

необхідна [24].  

Пункційна біопсія з ураженої ділянки хребця є основою для ранньої 

гістологічної діагностики. Однак існують технічні труднощі отримання 

матеріалу від хворого. Проведення інтервенційних хірургічних втручань з 

діагностичною метою при спондилітах мають ряд обмежень, більш доступно 

це зробити при наявності поверхнево розміщених натічників чи зовнішніх 
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норицевих ходів, шляхом аспіраційної біопсії, однак часто отримати матеріал 

від хворого для дослідження та посівів просто неможливо через складність 

маніпуляцій та малодоступність. В січні 2018 р. опубліковані останні дані 

великого систематичного огляду 8 досліджень на основі культуральних 

досліджень матеріалу від 107 пацієнтів, отриманого шляхом повторної 

черезшкірної біопсії з візуалізаційною навігацією, після негативних 

результатів попередньої біопсії. Отримані результати росту мікроорганізмів 

були зазначені в діапазоні 10-50%. Автори вказують, що результати біопсії 

потребують обережної інтерпретації, оскільки мають місце важливі 

методологічні проблеми та низька якість [64]. Черезшкірна біопсія часто дає 

негативний результат [104]. 

Товариство інфекційних хвороб Америки (IDSA) перед біопсією 

рекомендує обов’язково проводити МРТ обстеження для диф.діагностики з 

іншими захворюваннями та вибору оптимального місця для проведення 

біопсії (IDSA guidelines) [64]. Інформативність навігаційної пункційної біопсії 

з ураженої ділянки хребця під контролем променевих методів переважає над 

даними відкритої біопсії та є золотим стандартом для ранньої гістологічної 

діагностики типу спондиліту та показує кращі результати, ніж культуральні 

дослідження крові 77% проти 58% [48]. 

Для діагностики також використовуються імунологічні тести. 

Молекулярна діагностика часто використовується через її швидкість та 

надійність[84]. 

За неможливості гістологічної чи бактеріологічної верифікації, 

позитивна клініко-радіологічна динаміка на проведену емпіричну терапію стає 

єдиним критерієм підтвердження діагнозу [8, 91]. За допомогою променевих 

методів діагностики виявляють ознаки спондиліту та його ускладнення, при 

яких показані оперативні втручання: дренування, декомпресія, 

аутотрансплантація та інші. Таким чином, саме результати променевих 

методів діагностики впливають на менеджмент лікування спондилітів [70, 86, 

91]. 
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Проте променева діагностика спондилітів залишається і досі складним 

завданням: існують труднощі диференційної діагностики ТС із НС, пухлинами 

хребта, ерозивним остеохондрозом, гемобластозами, лімфомою, 

бруцельозним спондилітом, ревматоїдним артритом, хворобою Бааструпа, 

паразитарними захворюваннями хребта, амілоїдозом, конверсією кісткового 

мозку [66, 67, 78]. На сучасному етапі в діагностиці спондилітів вивчається 

зв’язок спондиліту із субхондральними змінами Modic I [39, 81, 82, 98]. 

Спондиліти можуть мати типові та атипові радіологічні ознаки [53, 84], 

в залежності від імунного статусу людини, властивостей збудника, під 

впливом антибіотикотерапії та резистентності, тому вивчення цих 

особливостей залишається актуальним.  

Недоліками відомих способів диференційної діагностики спондилітів 

вважається відсутність специфічних ознак для кожного з видів спондиліту та 

схожість виявлених радіологічних ознак. Тому культуральна чи 

патоморфологічна верифікація надзвичайно бажані.  

Променеві ознаки є важливими не тільки для постановки діагнозу, 

диференційної діагностики та виявлення ускладнень спондиліту, але й для 

контролю в динаміці та оцінки ефективності лікування хвороби. Тривалий час 

променева діагностика спондилітів ґрунтувалася лише на даних 

рентгенографії, із застосуванням сучасних методів променевої діагностики, 

таких як КТ, МРТ, семіотика спондилітів значно розширилась – тому потребує 

вивчення і доповнення. Існуючі алгоритми та рекомендації стосуються більше 

лікувальної тактики, аніж стратегій раннього виявлення та дифдіагностики 

спондиліту [37, 45]. 

Цікаві висновки експериментального моделювання ТС на чотирьох 

групах морських свинок, яких спеціально заражали туберкульозом шляхом 

ін'єкції 0,5 мл суспензії М.tuberculosis (0,1 мг сухої маси в 1 мл) в тіло хребця 

згідно з методикою та в подальшому вивчали клініко-рентгенологічні та 

патомофологічні стадії перебігу під впливом лікування: 1 група препаратами 

1 лінії (ізоніазид, стрептоміцин, рифампіцин), 2 група – препаратами 2 лінії 
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(амікацин, рифабутин, офлоксацин), 3 група – не лікували, 4 група – 

контрольна. В експерименті доведено, що патоморфоз уражених хребців 

тварин, пролікованих препаратами 1 лінії та нелікованих – не відрізнявся. У 

тварин, яким моделювали туберкульоз і лікували специфічним АБП другого 

ряду, виявлено пригнічення патологічного процесу з утворенням молодої 

кісткової та сполучної тканини різного ступеня зрілості та наявністю зони, що 

відмежовує вогнище запалення від здорової тканини в ранні терміни 

захворювання (один місяць). Виявлена ідентичність моделі основних 

клінічних форм туберкульозного спондиліту у морської свинки та людини. 

Дане дослідження показало, що проведення сучасної інтенсивної специфічної 

антибактеріальної терапії за умов експерименту дозволяє досягти 

відмежування деструктивного процесу в порівняно ранні терміни розвитку 

захворювання (4-5 тижнів). Отримані нові знання про патоморфологічні 

особливості перебігу ТС дозволяють проводити радикальні оперативні 

втручання на хребті без ризику генералізації туберкульозного процесу в більш 

ранні терміни [7]. 

Досить стереотипна думка, що в пацієнтів з ТС мають визначатися 

ознаки легеневого туберкульозу і зазвичай, в першу чергу при підозрілих 

клінічних чи радіологічних ознаках, постає питання, чи є зміни в легенях. Дані 

літератури досить протирічні, так частота поєднання ТС та легеневого 

туберкульозу складала від 18% до 42%. Деякі автори рекомендують проводити 

низькодозову КТ легень в пацієнтів з ТС для пошуку таких змін, навіть якщо 

рентгенографія легень була негативною [101].  

Неспецифічний інфекційний спондиліт може бути викликаний 

бактеріями, грибами, або паразитами. Найбільш поширеним збудником є 

золотистий стафілокок з частотою від 64,1% до 80%, що спричиняє піогенний 

спондиліт. Морфологічною основою якого є гнійне розплавлення тканин 

внаслідок гематогенного занесення в кістковий мозок гнійного емболу з 

джерела інфекції чи прямого інфікування [79, 111]. Часто інфекція 

починається з ураження самого диску або замикальних пластин [31]. 
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НС характеризується гострими клінічними ознаками з підвищенням 

температури, спричинені ефектами екзотоксинів, що виробляються 

піогенними бактеріями, на тлі дрібних малопомітних хребетних руйнувань 

(для розвитку яких потрібен час). Це зумовлює більш раннє звернення 

пацієнта до лікаря та виявлення захворювання, а відповідно більш рідкісні 

деформації. З цим пов’язують, що НС діагностуються раніше, на відміну від 

туберкульозного та в меншій частоті випадків призводять до деформацій 

хребта та інвалідизації. З цього виходить, що клінічна інформація є 

надзвичайно важливою в диференційній діагностиці цих типів спондилітів. 

Більш доказово про це також свідчать результати багатоцентрового 

ретроспективного дослідження 177 пацієнтів з ТС та НС 11 лікарень, 

проведеного в Кореї з 2011-2013 рр., що комбінація клінічних даних та 

біомаркерів (в т.ч. променевих) мала кращу прогностичну цінність для 

диференціальної діагностики порівняно з поодинокими біомаркерами, 

чутливістю, специфічністю та позитивними та негативними прогностичними 

значеннями 95,0%, 79,5%, 70,4% та 96,9%, відповідно [111]. 

У перебігу спондиліту виділяють три клініко-рентгенологічні стадії 

захворювання: преспондилітична (рання, до появи кісткових деструкцій), 

спондилітична (розпал, поява кісткових деструкцій та розвиток деформацій), 

постспондилітична (затихання хвороби). Актуальними завданнями 

променевої діагностики є раннє виявлення ознак спондиліту до появи 

кісткових деструкцій та розвитку деформацій.  

Диференціювати різні за етіологією типи спондилітів клінічно і 

рентгенологічно є складним завданням, оскільки вони можуть бути подібними 

і без патогномонічних симптомів [5, 67, 89, 104].  

Типовою радіологічною моделлю багатьох спондилітів є деструкція 

суміжних хребців із залученням міжхребцевого диску та формування 

паравертебрального абсцесу [84]. Проте спондиліти можуть мати як типові, 

так і атипові радіологічні ознаки. Атиповими проявами є септичний 

спондилоартрит, ізольований дисцит, первинний епідуральний абсцес [53]. 
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Проблема ТС полягає, перш за все, в складності його ранньої діагностики 

через мало виражену та неспецифічну клінічну експресію, пізнє звернення та 

початок кваліфікованого лікування на місцях, відсутності ефективних 

стратегій профілактики тяжкої інвалідності. Діагностичний період з моменту 

появи симптомів може коливатися від 2 тижнів до декількох років [84].  

В той же час за результатами проекту USAID «Посилення контролю за 

туберкульозом в Україні» 2017 р. має місце гіпердіагностика ТС у випадках 

піогенного спондиліту через шаблонність на фоні неблагоприємної 

епідситуації в нашій країні («вогнища в легенях – значить туберкульоз», 

«спондиліт – значить туберкульозний») та недостатність знань клінічної та 

променевої семіотики лікарями радіологами та клініцистами [19]. 

Поточний консенсус полягає у ранньому діагностуванні та лікуванні 

туберкульозу хребта, запобіганні ускладненням, сприянню ранній мобілізації 

та поверненню пацієнта до функціонального стану [84]. 

 

1.3. Променеві методи діагностики спондилітів  

 

Променеві методи діагностики - одні з головних методів в прижиттєвому 

не-інвазивному виявленні патологічних змін хребта. За допомогою 

променевих методів діагностики виявляють спондиліт та його ускладнення, 

при яких показані оперативні втручання: дренування, декомпресія, 

аутотрансплантація та інші. Таким чином, саме результати променевих 

методів діагностики впливають на вибір хірургічної тактики лікування 

спондилітів [59, 67, 86, 91]. 

Використовується комплекс методів: рентгенографія, ультрасонографія, 

КТ, МРТ, методи ядерної медицини та гібридні методи діагностики. 

Інформація, отримана різними методами, співставляється між собою для 

отримання інтегрального результату, що забезпечує детальність діагнозу та 

вибір хірургічної тактики [3].  

Рентгенографія (РГ) хребта зазначається як метод першої ланки 
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діагностики спондилітів, базовий широкодоступний та інформативний метод 

з найбільш напрацьованою променевою семіотикою [3,70]. Згідно 

Національного керівництва цей метод призначається як первинне дослідження 

при остеомієліті хребта (ступінь доказовості С). Проте зазначається, що при 

болях в спині за більш складних клінічних обставинах при РГ можливі 

хибнонегативні результати [18].  

За даними Американського коледжу радіології – РГ симптоматичної 

ділянки хребта є корисним способом виявити запальні та інші ураження 

хребта, оскільки вона легко доступна, однак, модальність нечутлива і може 

легко пропускати тонкі зміни. В основних клінічних сценаріях перевага 

надається тільки МРТ [30]. 

В більшості публікацій РГ зазначена як метод з низькою чутливістю, за 

різними джерелами 15-70 % [37, 88, 99], та низькою специфічністю 59% [70] в 

діагностиці спондиліту, у порівнянні із томографічними дослідженнями, та 

має низку фізичних обмежень методу [4].  

Рентгенографічне обстеження при спондиліті дозволяє оцінити базові 

кісткові елементи хребців: форму та структуру хребців, виявити зниження 

висоти, клиновидну та інші деформації, протяжні руйнування замикальних 

пластин, наявність остеопорозу, остеосклерозу. Дозволяє виявити зниження 

висоти міжхребцевого проміжку, тінь паравертебрального абсцесу та 

звапнення. Рентгенографічно можна оцінити кут кіфозу, виявити кістковий 

блок хребців [25]. 

Внаслідок залучення передньої колони прогресуюча деструкція 

найчастіше призводить до кіфотичної деформації хребта. Клінічний вигляд 

залежить від кількості хребців, що руйнуються («гібус» колапс 2-х хребців, 

«округлий кіфоз» колапс > 3-х хребців) [84]. S. Rajasekaran та співавтори 

запропонували формулу для прогнозування кінцевої кіфотичної деформації у 

дорослого населення, ураженого туберкульозом хребта за формулою: Y=a+bx, 

де Y - кінцевий кут, "a" та "b" - константи 5,5 та 30,5 відповідно,, і x - початкова 

втрата висоти хребців у грудному та грудно-поперековому відділах хребта. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rajasekaran%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30574444
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Джейн та ін. пізніше відзначили, що можна передбачити остаточну кіфотичну 

деформацію, використовуючи цю формулу із мінливістю ± 10°. Вони вважали, 

що будь-яка кіфотична деформація 60° або вище приводить до інвалідності і 

може збільшити ймовірність розвитку неврологічних наслідків. Втрата 

хребців добре переноситься в шийному та поперековому відділах хребта, на 

відміну від грудного та грудо-поперекового відділів хребта через властивий 

лордоз [84]. 

Відзначено цінність РГ в діагностиці ретрофаренгіального асбцесу, що 

виявляється по збільшенню відстані від передньої поверхні хребта до 

повітряного стовпа трахеї із зміщенням повітроносних шляхів допереду [56, 

84]. 

В публікаціях є повідомлення, що руйнування кісткової тканини 

рентгенографічно стає помітним при руйнуванні більше 30% кісткового 

матриксу [84]. Сьогодні вважається, що однієї РГ хребта не достатньо для 

виявлення (зокрема на ранній стадії) спондиліту і оцінки всіх обтяжливих 

факторів [51].  

Рентгенмієлографія для визначення блоку лікворних шляхів при 

спондиліті втратила актуальність через можливість виконати МРТ.  

Цифровий томосинтез (ЦТ) - це новий метод рентгенодіагностики, вид 

цифрової лінійної томографії, що являє собою реконструкцію кількох сотень 

повздовжніх зрізів об’єкта дослідження з кількох десятків цифрових 

рентгенівських зображень отриманих за допомогою обмежено-кутової 

рентгенівської томографічної системи при коротко імпульсних експозиціях за 

один прохід трубки. Цифровий томосинтез дозволяє уникнути одного з 

головних недоліків РГ – суперпозиції тканин (сумарного проекційного 

накладання) та отримати велику кількість зображень. При цьому просторова 

розрізняльна здатність зображення в площині зрізу при томосинтезі вища, ніж 

при комп’ютерній томографії. 

ЦТ вже впевнено зайняв місце в стандартах маммографічної візуалізації 

[14, 69, 93, 97]. А також в пульмонології, як перспективний для скринінгу раку 
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легень [36]. 

В 2015-2017 рр. з’явились зарубіжні публікації про діагностичні 

можливості ЦТ для візуалізації кістково-суглобової патології, зокрема в 

ревматології для діагностики ревматоїдного артриту, при анкілозуючому та 

інфекційних спондилітах, а також при травматичних ушкодженнях кісток [39, 

52, 61, 96, 102]. 

В літературі за останні роки з’явились повідомлення на користь 

активного інтересу та вивчення можливостей застосування ЦТ в діагностиці 

захворювань хребта. Вірогідніше, він займе проміжне положення в 

діагностичному арсеналі між РГ та КТ, що підвищить чутливість та 

специфічність рентгенографічного методу [39, 52, 96].  

В ряді публікацій зазначено, що ЦТ дозволяє виявляти кістково-

деструктивні зміни при ТС, зокрема виявити ранню ерозію кісткової тканини. 

Томосинтез дозволяє отримати високоінформативний цифровий 

рентгенівський знимок хребта, майже порівнянний з КТ, для виявлення 

руйнування кісток у пацієнтів з туберкульозним спондилітом. ЦТ може 

замінити комп'ютерну томографію в деяких випадках і забезпечити багато 

томографічних переваг (простота, швидкість, зменшена доза опромінення та 

вартість) у порівнянні з КТ [52, 96, 106].  

В працях, присвячених вивченню можливостей ЦТ при анкілозивних 

спондилітах, автори звітують про кращу візуалізацію ерозій та інших 

ушкоджень фасеткових суглобів на ЦТ, ніж за допомогою рентгенограм [39, 

61]. Однією із важливих переваг ЦТ зазначають той факт, що метод в меншій 

мірі чутливий до металевих артефактів, ніж КТ і МРТ, а це може підвищити 

ефективність діагностики стану хребта у післяопераційних хворих за 

наявності МОС [75].  

ЦТ займає проміжне місце за дозовим навантаженням між РГ і КТ, що 

дозволяє розглядати його як перспективну низькодозову (low-dose) методику, 

альтернативу КТ візуалізації [74].  

В багатьох країнах, в тому числі і Україні, методика ЦТ ще не набула 
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широкого клінічного застосування, за винятком мамографічного напрямку та 

потребує клінічного вивчення [13, 42, 100]. 

Низькодозовий мієлотомосинтез та динамічні зображення – цей метод 

запропонований у поєднанні ЦТ хребта із контрастуванням оболонкових 

просторів (мієлографія) в статичній позиції та з функціональними пробами 

(згинання, розгинання, латерофлексія).  

Перевагами методу є:  

- томографія в різних положеннях і навіть при різних динамічних 

навантаженнях, тим самим забезпечуючи більш детальну інформацію. 

- низьке дозове навантаження (1/20 від звичайного обстеження, що 

допустимо в педіатричній практиці)  

- верифікація блоку нервового корінця, контроль після знеболення 

- в меншій мірі чутливий до металевих артефактів, ніж КТ і МРТ [75].  

За допомогою КТ, завдяки відсутності сумаційного ефекту, високій 

просторовій та контрастній здатності в повній мірі оцінюють кістково-

деструктивні зміни хребта при спондиліті: вираженість та локалізацію 

деструкцій, наявність каверн і секвестрів з їх відношенням до хребетного 

каналу, повноцінність формування кісткового блоку чи залишкові порожнини, 

а також наявність кальцинатів, газу тощо) з чутливістю 98-100 % [65], а також 

охарактеризувати морфологічний субстрат паравертебрального компоненту 

[11, 25, 26].  

Метод КТ найбільш точно дозволяє виявити тонкі початкові деструкції, 

максимально об’єктивно оцінити всі кісткові зміни в просторовому 

співвідношенні з оточуючими тканинами, є методом вибору для візуалізації 

секвестрів [18]. 

КТ виявляє обмеження у виявленні ранніх ознак спондиліту до появи 

кісткових деструкцій, оскільки як і РГ не дозволяє оцінити зміни кісткового 

мозку. Зазначається, що як і при РГ, КТ візуалізація деструкцій можлива при 

лізисі певного відсотку кісткового матриксу, для якого потрібен час – це може 

зайняти від 3 до 6 тижнів після настання симптомів, що призводить до 
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затримки діагностики і робить КТ менш експресивним діагностичним 

інструментом [70].  

КТ не дає повної інформації про поширення патології на структури 

хребетного каналу, особливо без контрастного підсилення (зокрема це 

стосується ураження оболонок та спинного мозку). КТ-мієлографія іноді 

призначається для отримання додаткової інформації за наявності стійкого 

неврологічного дефіциту і у разі неможливості проведення МРТ [18, 30]. 

В оцінці стану міжхребцевого диску за допомогою КТ не можливо 

оцінити гідратацію диску та виявити в ньому деструктивні зміни, які б могли 

відрізнити запальне ушкодження від дегенеративного [85]. 

Недоліком КТ залишається велике променеве навантаження на один 

анатомічний відділ хребта, що створює обмеження для частого використання 

для контролю ефективності лікування, а також в педіатрії. Тому виконання КТ 

як без, так і з контрастом при спондиліті в педіатрії як правило, не показано. 

У тому випадку, коли є потреба визначити наявність кальцифікації, обмежені 

неконтрастні зображення можуть бути отримані через область інтересу [30]. 

КТ хребта повинна виконуватись на мультиспіральних сканерах, бажано 

всього хребта, тонкими зрізами 1 мм з побудовою мультипланарних 

реконструкцій в кістковому та м’якотканинному вікні, а також з 3D 

моделюванням [35]. 

Внутрішньовенне контрастування при КТ необхідне у кожному випадку, 

коли є підозра на поширення інфекції в хребетний канал для виявлення та 

підтвердження ураження мозкових оболонок, спинного мозку, а також кращої 

візуалізації абсцесів [46]. 

КТ – навігація для черезшкірних біопсій хребта. Інформативність 

навігаційної пункційної біопсії з ураженої ділянки хребця під контролем 

променевих методів переважає над даними відкритої біопсії та є золотим 

стандартом для ранньої гістологічної діагностики типу спондиліту та показує 

кращі результати ніж культуральні дослідження крові 77% проти 58%. КТ 

навігаційна біопсія допомагає точно потрапити в джерело ураження та 
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отримати інформативний для гістологічного та бактеріологічного 

дослідження матеріал від хворого [48]. 

Магнітно-резонансну томографію визначено як високоінформативний 

метод в діагностиці захворювань хребта [18, 25, 70].  

Основним бенефітом МРТ є виявлення спондиліту на стадії інфільтрації 

кісткового мозку, а також в оцінці поширення процесу на м’які тканини і в 

хребетний канал на спінальні структури з чутливістю 100 % та специфічністю 

80-88% [11, 37, 88, 99, 107]. 

За даними Американського коледжу Радіології за допомогою МРТ 

можна диференціювати туберкульоз від нетуберкульозного спондиліту [30, 

110]. 

МРТ дозволяє діагностувати запальне ураження хребта на ранній стадії, 

тому що виявляє зміни кісткового мозку, диску та м’яких паравертебральних 

тканинах задовго до того, як виявляється кісткова деструкція та розвивається 

деформація хребта, а також виявляє поширення інфекції на оболонки та 

спинний мозок, тому у порівнянні із КТ вона має значні переваги у ранньому 

виявленні спондиліту [55, 59]. 

МРТ є єдиним методом прямої неінвазивної візуалізації спинного мозку 

та оболонок [16].  

МРТ дозволяє точно візуалізувати вогнища запалення в хребті [18]. 

Проте МРТ не візуалізує структуру губчастої кісткової тканини. Хоча роль КТ 

в оцінці кісткового матриксу більш важлива, у порівнянні з МРТ, останні данні 

досліджень свідчать про нову роль МРТ в оцінці кісткових змін, особливості 

формування нових кісток, якщо знати як їх розпізнавати [49].  

МРТ дозволяє візуалізувати ранні інфільтративні зміни в кістковому 

мозку, якої б природи вони не були, тобто є найбільш чутливим методом, 

однак неспецифічним, тому існує необхідність обов’язкового контрастного 

підсилення [3, 55]. 

Є рекомендації виконувати внутрішньовенне контрастування при МРТ 

за показами, коли є підозра на поширення інфекції в хребетний канал для 
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виявлення та підтвердження ураження мозкових оболонок, спинного мозку, а 

також кращої візуалізації піогенних капсул абсцесів [46]. МРТ має більшу 

діагностичну точність у виявленні інфільтрації м’яких тканин, 

паравертебральних та епідуральних абсцесів [57]. 

МРТ рекомендовано виконувати на високопольних сканерах із 

застосуванням спінальних катушок у стандарних послідовностях Т1W, Т1W 

зважених та з пригніченням сигналу від жиру STIR у трьох 

взаємоперпендикулярних послідованостях, а також постконтрастні. Бажане 

обстеження всього хребта. Рекомендовані такі послідовності в протоколі 

сканування хребта при спондилітах: Sagittal T1w FSE, Sagittal T2w FSE, Sagittal 

STIR, Axial T2w, Axial T1w, Post-Gd Sagittal T1w, Post-Gd Axial T1w [35, 63]. 

Деякі автори вказують на користь застосування дифузійно-зважених 

зображень DWI у диференційній діагностиці запальних захворювань хребта та 

дегенеративних змін [65, 82]. 

Ряд авторів на сучасному етапі в діагностиці спондилітів вивчають 

зв’язок спондиліту із субхондральними змінами Modic I [38, 81, 82, 98]. 

Цінність МРТ полягає у диференціації дифузного набряку та порушенні 

цілісності контуру замикальної пластини при спондиліті на відміну від 

субхондрального набряку та іррегулярності замикальної пластини при 

ерозивному остеохондрозі [98].  

В педіатрії МРТ є першочерговим методом дослідження при спондиліті 

і обов’язково з контрастним підсиленням [83]. 

Методи ядерної медицини та гібридні методи в діагностиці 

спондилітів. Радіонуклідні методи діагностики використовуються для 

виявлення прихованих джерел запалення та оцінки ефективності лікування. 

Проте більшість авторів зазначають низьку специфічність методу, через те, що 

не тільки запальні осередки депонують радіофармпрепарат (РФП), але й 

пухлинні, загалом як і будь-які ділянки з посиленим кісткоутворенням, в тому 

числі дегенеративні остеофітні комплекси, консолідуючі переломи тощо. 

Через це можливі хибно позитивні результати.  
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Діагностична цінність радіонуклідних методів зростає при 

мульмодальному гібридному підході, у співставленні з методами анатомічної 

візуалізації (КТ чи МРТ), а також для кількісної об’єктивізації ефективності 

лікування на основі показників поглинання РФП. 

Туберкульозні гранулеми зазвичай демонструють підвищене 

поглинання ¹⁸ F-FDG, тому останнім часом вивчають можливості 

застосування методів ¹⁸ F-FDG ПЕТ та ПЕТ-КТ в діагностиці позалегеневого 

туберкульозу, зокрема туберкульозного спондиліту та спінального 

розповсюдження [32, 105, 58, 47, 95, 109]. 

Позитронно-емісійна томографія показує великий потенціал для 

діагностики та оцінки терапевтичної відповіді на туберкульозний спондиліт. 

Туберкульозний спондиліт потребує тривалої протитуберкульозної 

медикаментозної терапії, і оптимальна тривалість терапії суперечлива. Досі 

немає чіткого способу визначити, коли протитуберкульозна терапія може бути 

безпечно припинена [60].  

Трьохфазна остеосцинтиграфія з 99mTc-MDP більш чутлива, ніж РГ, у 

діагностиці підозрюваного вогнищевого остеомієліту, особливо за відсутності 

локальних симптомів. Остеосцинтиграфічні ознаки остеомієліту 

низькоспецифічні, тому під час консультації фахівця з ЯМ за необхідності 

призначаються дослідження з альтернативними РФП. Хибнонегативні 

висновки найчастіші в інтерпретації результатів обстеження хребта [18]. 

В нашій країні методи ядерної медицини практично не 

використовуються ні в діагностиці, ні в оцінці терапевтичної відповіді на 

лікування. Що очевидно, пояснюється малодоступністю, високими цінами на 

обстеження та додатковим променевим навантаження.  

Ультразвукове дослідження може бути показано при гострому 

остеомієліті для виявлення окісного абсцесу. Слід зважати на високу 

імовірність хибнонегативних результатів [18]. УЗ метод використовується для 

діагностики уражень хребта в педіатрії [68]. 

Dr. Ercüment Ünlü та співавторами запропоновані дані про користь 
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кольорового та дуплексного доплерівського ультразвуку в діагностиці 

анкілозуючого спондиліту та оцінці відповіді на терапію. 

УЗ метод може бути корисними для інтервенційної навігації, а також при 

дренуванні паравертебральних, псоас- абсцесів.  

 

Висновки до Розділу 1. 

 

1. Проведений аналіз даних літератури показав, що незважаючи на те, 

що золотим стандартом діагностики туберкульозного і піогенного спондиліту 

є бактеріологічна та гістологічна верифікація, променева візуалізація 

залишається пріоритетною неінвазійною методикою діагностики – для 

виявлення, дифдіагностики, хірургічної навігації, відбору пацієнтів для 

хірургічного лікування та моніторингу ефективності лікування. 

2. У вивченій літературі недостатньо висвітлені диференційні променеві 

критерії діагностики туберкульозного та неспецифічного спондилітів, а також 

можливості комплексного променевого дослідження, які б допомогли 

оптимізувати алгоритми раннього виявлення і тактики лікування спондилітів. 

3. На нашу думку недооцінені клінічні біомаркери туберкульозного і 

піогенного спондилітів та їх вплив на ефективність діагностики у поєднанні з 

променевими ознаками. 

4. Недостатньо наведено прикладів застосування альтернативного 

діагностичного методу – цифрового томосинтезу в діагностиці спондилітів. 

Таким чином, виникає необхідність провести дослідження, в якому буде 

реалізований комплексний клініко-радіологічний підхід в диференційній 

променевій діагностиці туберкульозного та неспецифічного спондилітів. 

Уточнення та доповнення променевої семіотики туберкульозного та 

неспецифічного спондиліту за допомогою комплексу сучасних методів 

променевої візуалізації, виділення променевих диференційно-діагностичних є 

актуальним завданням і його вирішення сприятиме ранній діагностиці, 

підвищить ефективність диференційної діагностики спондилітів з метою 

вчасного та правильно підібраного типу лікування.   



41 

РОЗДІЛ 2. 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Дизайн дисертаційного дослідження 

 

Для вирішення поставлених завдань, на базі Тернопільського обласного 

тубдиспансеру (СТМО «Фтизіатрія») в період з 2004 до 2016 рр. нами було 

обстежено 140 пацієнтів, що проходили дообстеження та лікування з приводу 

спондиліту. Пацієнти були розділені на три групи: І група – 54 пац. з ТС, ІІ 

група – 41 пац. з НС, та група порівняння з 45 пац., в яких спондиліт не 

підтвердився. Всі дослідження були погоджені етичною комісією з питань 

етики Тернопільського обласного протитуберкульозного диспансеру (Витяг з 

протоколу №2 засідання комісії від 23.10.2015 р.). Усі хворі, залучені в 

дослідження, добровільно надали згоду на участь в ньому шляхом підписання 

поінформованої згоди. Формування групи здійснювалось за даними медичної 

документації – ретроспективно та проспективно згідно критеріїв включення.  

Критерії включення в дослідження:  

- пацієнти із туберкульозним та неспецифічними спондилітами; 

- пацієнти з гістологічно чи бактеріологічно верифікованими 

діагнозами; 

- пацієнти з клінічно підтвердженими діагнозами на основі позитивної 

клініко-лабораторної та радіологічної динаміки на фоні проведеної 

протитуберкульозної чи антибактеріальної терапії; 

-  пацієнти, що мали архів радіологічних зображень різних модальностей 

(рентгенограми, комп’ютерні томограми, магнітно-резонансні томограми, 

цифровий томосинтез хребта). 

Критерії виключення з дослідження:  

- діти; 

- пацієнти з анкілозуючим спондилітом (хвороба Бєхтєрєва); 

- пацієнти з серонегативними спондилоартропатіями; 
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- пацієнти з пухлинними ураженнями хребта; 

- пацієнти з метаболічними захворюваннями хребта, які 

супроводжуються подібними до інфекційних спондилітів радіологічними 

проявами (наприклад: подагра, псоріаз, алькаптонурія, амілоїдоз тощо); 

- пацієнти із запальними захворюваннями іншої локалізації. 

Критерії вибування з дослідження:  

- смерть пацієнта; 

- втрата з-під спостереження; 

- включення в інше дослідження. 

Дослідження було розділено на 4 етапи: на 1-му етапі нашого 

дослідження ми вивчали клінічні особливості ТС та НС; на 2-му етапі 

визначали діагностичну інформативність променевих методів (рентгенографії, 

КТ, МРТ, ЦТ) в діагностиці спондилітів із визначенням характерних 

радіологічних паттернів ТС та НС; на 3-му етапі ми проводили визначення 

ефективності методів рентгенографії, КТ, МРТ, ЦТ та їх комбінацій з 

розрахунком чутливості, специфічності, точності діагностики; на 4 -му етапі 

на основі обраних діагностичних критеріїв було розроблено інтегровану 

прогностичну модель спондиліту. 

 

2.2. Загальна характеристика пацієнтів.  

 

Когорту з 140 дорослих пацієнтів було розділено три групи: І група – 54 

пац. з ТС, ІІ група – 41 пац. з НС, та група порівняння з 45 пац., в яких 

спондиліт не підтвердився. В дослідженні було 55 жінок (39%), 85 чоловіків 

(61%).  

Віковий та статевий склад для кожної групи характеризувався 

наступними показниками (медіана), що поданий в Таблиці 2.1. 

Згідно класифікації ВООЗ (2017), 140 пацієнтів були розподілені на 

наступні вікові групи:  

  молодого віку (18-44 років);  

  середнього віку (45-59 років);  
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  похилого віку (60-74 років);  

  старечого віку ( 75 років). 

Розподіл пацієнтів за віковими групами та за статтю наведено у табл. 2.2. 

і 2.3. 

Таблиця 2.1.  

Віковий та статевий склад пацієнтів 

Розподіл І група ТС ІІ група НС Група порівняння 

Кількість 54 41 45 

Стать 36 ч. і 18 ж. 26 ч. і 15 ж. 23 ч. і 22 ж. 

Середній вік  (50,6±12,8) (55,5  13,4) (49,4  8,9) 

 

Таблиця 2.2. 

Розподіл пацієнтів за віковими групами  

Вікові групи 

І група ТС 

n = 54 

 ІІ група НС 

n = 41 

Група порівняння 

n = 45 

n % N % n % 

18-44 років, молодий вік 20 37 7 17 18 40 

45-59 років, середній вік 13 24 19 46 18 40 

60-74 років, похилий вік 21 39 15 37 9 20 

 

Таблиця 2.3. 

Розподіл пацієнтів за статтю 

Спондиліти Група порівняння 

n=45 І група ТС n =54  ІІ група НС n=41 

жінки чоловіки жінки чоловіки жінки чоловіки 

n % n % n % n % n % n % 

18 33,3 36 66,7 15 36,6 26 63,4 22 48,9 23 51,1 

 

ТС найчастіше зустрічався в людей похилого віку 39% та молодого віку 

37%; чоловіки хворіли частіше, ніж жінки у співвідношенні 2:1. 

Неспецифічний спондиліт найчастіше зустрічався в людей середнього віку в 

46%; чоловіки хворіли частіше, ніж жінки у співвідношенні 1.7:1.  

Зі 140 пацієнтів в 95 (67,8%) був підтверджений спондиліт, з них 
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тубекульозний спондиліт був верифікований в 54 чол. (57%), неспецифічний 

спондиліт – в 41 чол. (43%).  

Детальний розподіл методів верифікації представлений в табл. 2.4. 

Таблиця 2.4. 

Розподіл на основі методів верифікації діагнозу 

Види веріфікації І група TC n=54 ІІ група HC n=41 

Гістологічна верифікація 13 24% 9 22% 

Бактеріологічна верифікація  20 37% 10 24% 

Підтвердження на основі позитивної 

клінічної та радіологічної картини  

53 98% 40 97% 

 

Гістологічна верифікація при ТС мала місце в 24% пацієнтів, в 37% 

ідентифіковано збудник M. tuberculosis. 

Гістологічна верифікація при НС була в 22%, ідентифікація збудника в 

24% пацієнтів – виділено Staphylococcus aureus 70% (7), Streptococcus pyogenes 

10%(1), Pseudomonas aeruginosa 10%(1), Staphylococcus epidermidis 10%(1).  

Аналіз клініко-лабораторні даних: 

 початок та тривалість захворювання; 

 провідний клінічний синдром; 

 неврологічний статус (компресійний синдром, наявність вертебро-

медулярного конфлікту); 

 біль в хребті; 

 температура; 

 гемограма (лейкоцити, ШОЕ). 

В залежності від ступеня збільшення рівня лейкоцитів: 

- помірний лейкоцитоз – збільшення рівня від норми і до 15000; 

- високий лейкоцитоз – діапазон рівня від 15000 і до 50000; 

- гіперлейкоцитоз – рівень концентрації підвищує 50000.  

За типом лейкоцитів, які перевищували норму: 

- нейтрофільний – перевищення нейтрофілів становить більше 75%; 

- лімфоцитарний або лімфоцитоз – рівень лімфоцитів підвищує 38% у 

https://en.wikipedia.org/wiki/Streptococcus_pyogenes
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Staphylococcus_epidermidis&action=edit&redlink=1
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дорослих (для дітей, які не досягли 7-річного віку, цей показник 

становить 55%).  

- моноцитоз – рівень моноцитів перевищує 10%.  

- еозинофілія – перевищення норми більше 5%.  

- базофільоз – рівень базофілів більше 1%.  

Оцінювалась наявність та вираженість кісткових деструкцій на момент 

звернення у співставленні з клінічними проявами захворювання. 

Біль в хребті оцінювався за Numeric rating Scale в балах від 0 до 10, де 0 

– відсутність болю, 5 – помірний біль, 10 – найсильніший біль, який можна 

уявити. 

Клініко-лабораторні, що аналізувалися узагальнені в табл. 2.5. 

Таблиця 2.5. 

Клініко-лабораторні дані  

Клініко-лабораторні ознаки 

І група ТС 

n=54 

ІІ група НС 

n=41 

n % n % 

Гострий початок 13 24 32 78 

Поступовий початок 40 74 8 19,5 

Біль в хребті  

0 балів 

0-5 балів 

5-10 балів  

 

2 

32 

20 

 

3 

59 

37 

 

1 

17 

23 

 

2 

41 

42 

Звернення до 1 міс. від моменту появи 

клінічних ознак 
15 28 37 90 

Звернення в термін 1-6 міс. від моменту 

появи клінічних ознак 
39 72 4 10 

Підвищення температури тіла 15 28 28 68 

Компресійні неврологічні симптоми 23 43 21 51 

Наявність кісткових деструкцій на момент 

звернення 
47 87 31 76 

Зміни в гемограмі 

нейтрофільний лейкоцитоз  

лімфоцитарний лейкоцитоз 

(збільшення рівня від норми і до 15000) 

підвищена ШОЕ 

18 

24 

39 

33 

44 

72 

38 

1 

27  

92 

2 

58 
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Проаналізовано наявність супутніх захворювань в пацієнтів з 

спондилітами. Дані коморбідності представлені в табл. 2.6. 

Таблиця 2.6. 

Коморбідність 

Захворювання І група ТС n=54 ІІ група НС 

n=41 

p value 

n % n %  

Туберкульоз легень 23 43 0 0  

Позалегеневий туберкульоз: 

Плеври 

Лімфовузлів 

ЦНС 

Очеревини 

 

14 

5 

2 

2 

 

26 

9 

4 

4 

 

0 

1 

1 

0 

 

0 

2,4 

2,4 

0 

<0.05  

 

Міксти інфекцій 5 9 3 7  

Асоціація з цукровим 

діабетом 

5 9 12 29 0.016 

 

Асоціація СНІД/ВІЛ  3 5,5 1 2  

Асоціація з оперативними 

втручаннями 

5 9 13 32 0,008654 

 

Ін’єкційна наркоманія 3 5,5 2 5 >0.05 

 

ТС зустрічався у поєднанні з туберкульозом легень в 43% випадків, 

тубекульозом лімфовузлів 26%, ВІЛ/СНІД 5,5%. НС частіше зустрічався у 

поєднанні з цукровим діабетом 12 (29%) та у 32% був асоційований з 

оперативними втручаннями: дискектомія 46%(6), епідуральна анестезія 

31%(4), суглобова блокада 23% (3), протезування суглоба. 

 

2.3. Характеристика методик дослідження 

 

Нами при дослідження хребта використовувалися: рентгенографія, ЦТ, 

комп’ютерна та магнітно-резонансна томографія. 

Дані оцінювалися за допомогою кожного з методів та мультимодальних 

суміщених даних методів променевої візуалізації. Розподіл пацієнтів за 
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проведеними методами обстеження представлений в табл. 2.7. 

Найбільше було проведено КТ: в групі з ТС 93%, НС – 88% та всіх в 

контрольній групі. Рентгенографію виконано 65% з ТС, 49% з НС. МРТ 

виконано в кожній групі зі спондилітами 59% – TC, 49% – НС та 89% в 

контрольній групі.  

Таблиця 2.7.  

Розподіл пацієнтів за методами променевої діагностики 

 

Новий метод діагностики цифровий томосинтез виконаний у 14 (26%) в 

пацієнтів І групи з ТС, та 12(61%) в пацієнтів ІІ групи з НС. 

Для вивчення діагностичної інформативності та ефективності 

застосування декількох променевих методів, порівнювалися такі комбінації 

методів КТ+МРТ та ЦТ+МРТ. 

 

2.3.1. Рентгенографія 

 

Рентгенографія хребта. Проводилася в двох взаємно 

перпендикулярних проекціях – прямій та боковій, а також прицільні 

рентгенограми, у вертикальному положенні пацієнта. Аналогову 

рентгенографію виконували на апараті РУМ-20. Цифрову рентгенографію 

виконували на рентгендіагностичному апараті на 3 робочих місця РДК ВСМ 

«Медапаратура» з цифровим приймачем Альфа «Телеоптик». Рентгенографія 

хворого проводилася в положенні стоячи, при горизонтальному ході 

Методи  

променевої діагностики 

 
Група 

порівняння(n= 45) І група ТС 

(n=54) 

ІІ група НС 

(n= 41) 

Рентгенограма 35 (65%) 20 (49%) 45(100%) 

КТ 50 (93%)  36 (88%) 45(100%) 

МРТ 32(59%)  25(60%) 40(89%) 

Цифровий томосинтез 14(26%)  12(29%) 15(33%) 

КТ+МРТ 27(50%)  20(49%) 40(89%) 

ЦТ+МРТ 9(17%) 11(27%) 15(33%) 
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рентгенівського пучка. Фокусна відстань не менше 120-150 см.  

Центрування при рентгенографії шийного відділу хребта на С3, руки і 

плечі опущені донизу. Центрування при рентгенографії грудного відділу 

хребта на соскову лінію, лікті допереду, долоні охоплюють голову. 

Центрування при рентгенографії попереково-крижового відділу на ділянку 

пупка L3 (в повних пацієнтів на 2-3 см вище).  

Променеве навантаження розраховувалося за стандартними 

показниками і складало до 1-3 мЗв для аналогової рентгенографії та 0,5-1,5 мЗв 

для цифрової рентгенографії.  

Аналіз цифрових рентгенограм доповнювався опціями постпроцесінгу 

на робочих станціях, DICOM вьюверах RadiAnt, e-FILM.  

Критерії правильної укладки: на знімках в обох проекціях чітко 

відображені розділені одноконтурні тіні хребців, є різке зображення 

компактної і трабекулярної костної структури.  

Аналіз рентгенограм хребта проводився за схемою: 

1. Оцінка базових кісткових елементів хребців: висота та форма тіл 

хребців (зниження висоти, клиновидна деформація, чіткість контурів), дуг і 

відростків, стан замикальних пластин (порушення цілісності контурів та 

чіткості деструкція), кісткова структура губчастої частини тіл хребців 

(остеопороз, остеосклероз, деструкція, каверни, секвестри); 

2. Оцінка міжхребцевого проміжку (диски) – зниження, збільшення, 

відсутність проміжку з кістковим блоком; 

3. Оцінка паравертебральних структур (наявність паравертебральної 

тіні, включення кальцію чи газу, чіткість контуру M. psoas); 

4. Оцінка вісі хребта (деформації). 

Постпроцесінг цифрової спондилограми включав: 

1. Оптимізація контрастності та яскравості зображення.  

2. Інвертування зображення (позитив, негатив). 

3. Збільшення зони інтересу. 

4. Деталізація. 
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5. Вимірювання лінійних та кутових показників.  

 

2.3.2. Комп’ютерна томографія. 

 

Комп’ютерну томографію (КТ) проводили на 16- та 64-зрізовому 

спіральних томографах, в положенні на спині, руки заведені за голову (при 

скануванні поперекового і грудного відділів) чи розміщені вздовж тіла (при 

сканування шийного відділу хребта). Анатомічне покриття включало один 

відділ хребта та захоплення 2-3 хребців суміжних відділів з можливістю 

реконструювати більш широким FOV (field of view) для оцінки змін в грудній 

клітці або заочеревинному просторі. 

Для побудови якісних мультипланарних реконструкцій товщина зрізів 

становила 1,0-1,5 мм, з перекриттям 30%, з використанням жорсткого 

(кісткового) та м’якого (тканинного) фільтрів Кернела, виконанням 

реконструкцій(MPR, CR) та волюметричного рендерінгу/ 3D моделюванням 

хребта на робочих станціях (Vitrea, Philips Extended BrillianceTM Workspase 

V4.5).  

Аналіз КТ зображень хребта проводиться за схемою: 

1. Оцінка базових кісткових елементів хребця: висота та форма тіл 

хребців (зниження висоти, клиновидна деформація, чіткість контурів), дуг і 

відростків, стан замикальних пластин (порушення цілісності контурів та 

чіткості деструкція),кісткова структура губчастої частини тіл хребців 

(остеопороз, остеосклероз, деструкція, каверни, секвестри); 

2. Оцінка міжхребцевих дисків (висота та структурні зміни); 

3. Оцінка паравертебральних структур (набряк/ інфільтрація, абсцес); 

4. Оцінка вісі хребта (деформації); 

5. Оцінка спінальних структур (оболонкові абсцеси, компресія 

дурального мішка, фокуси ураження спинного мозку). 

В усіх пацієнтів аналіз КТ хребта починався з побудови 

мультипланарних реконструкцій (MPR) та проведенням поліпроекційного 
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перегляду зображень в трьох взаємно перпендикулярних проекціях 

(аксіальній, сагітальній і коронарній), а також косокоронарних та 

кососагітальних проекціях відповідно з вирівнюванням вісей до ураженого 

сегменту для найкращої візуалізації в анатомічних площинах. 

Вибір фільтрів для КТ зображень хребта: для оцінки м’яких тканин 

вибиралася серія з фільтром B31s – краща контрастність, «згладжені» контури 

зображень, а для оцінки кісткових структури з фільтром B60s – різкі контури, 

чітке розрізнення. 

Для отримання оптимальних зображень у пацієнтів з викривленням 

хребта використовувалися криволінійні реконструкції для кращої візуалізації 

та оцінки кількості зруйнованих хребців 

Променеве навантаження в залежності від анатомічної протяжності та 

ваги пацієнта, вираховувалось у вигляді ефективної дози (мЗв), шляхом 

добутку показника total DLP (Dose Length Product) з Dose report конкретного 

обстеження на фактор конверсії (k), для шийного відділу хребта – 0.0059, для 

грудного 0,014, для попереково-крижового 0,015. Застосовувалася програма 

автоматичного зниження дози (i-dose, сare dose).  

КТ з внутрішньовенним контрастним підсиленням проводилося з 

розрахунку 1мл/кг йодвмістними препаратами (Томогексол, Ультравіст) із 

застосуванням автоматичного інжектора у артеріальній та венозній фазах. 

Покази до КТ з контрастуванням: для кращої візуалізації поширення 

абсцесів паравертебрально чи в хребетний канал, підозра на ураження 

спінальних структур, дифдіагноз з пухлинами. 

 

2.3.4. Магнітно-резонансна томографія. 

 

МРТ виконували на 1,0 Т та 1,5 T апаратах із використанням спінальної 

катушки, у положенні на спині. Анатомічне покриття включало один відділ 

хребта, зона дослідження – в межах власне хребта та паравертебральних 

м’яких тканин.  
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Для всіх пацієнтів застосовано стандартний протокол МРТ сканування 

хребта (табл. 2.8.): T1W_FSE, T2W_FSE в сагітальній та аксіальній площинах, 

STIR в сагітальній і коронарній площинах; ширина вікна FOV 38-40 cм, 

товщина 3 мм, матриця 424х300 (для сагітальних), 528х528 (для коронарних), 

320х166 (для аксіальних). У випадках, коли підозрювалось полісегментарне 

ураження спочатку застосовувався протокол whole-spine для скринінгу, який 

охоплював всі відділи хребта в сагітальній проекції, в подальшому 

планувалось обстеження таргетно. 

Таблиця 2.8. 

Базовий протокол МРТ сканування хребта 

 

Покази до МРТ з контрастуванням: підозра на пухлину, поширення 

інфекції в хребетний канал для виявлення та підтвердження ураження 

мозкових оболонок, поширення на структури спинного чи головного мозку, а 

також для кращої візуалізації піогенних капсул абсцесів. МРТ обстеження з 

внутрішньовенним контрастним підсиленням проводилося з розрахунку 0,2 

мл/кг маси тіла препаратами гадолінію довенно. 

Аналіз МРТ зображень хребта: 

1. Оцінка сигналу кісткового мозку. 

2. Оцінка міжхребцевого диску. 

3. Оцінка спінальних структур. 

4. Оцінка м’яких паравертебральних тканин.  

Високопольний сканер (1,5 Т) 

Назва параметру Значення 1 Значення 2 Значення 3 

Катушка CTL CTL CTL 

Імпульсна послідовність T1 T2 STIR 

TR (мс) 580 3000 3000 

ТЕ1 (мс) 11 104 50 

Товщина зрізів, мм 4 4 4 

Кількість повторів 4 4 4 

Кількість зрізів 11 11 11 
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Оцінка МРТ зображень починалася із виведення зображень хребта у 

сагітальній площині у трьох базових імпульсних послідовностях T1W, T2W та 

STIR з подальшим аналізом в аксіальній та коронарній площинах.  

Додаткові імпульсні послідовності в МРТ хребта – проводились 

дифузійно-зважені зображення (DWI). Обмеження дифузії води відображає 

високу клітинну щільність або цитотоксичний набряк солідних тканин, а 

також характерна для в’язких рідин (гній, кров), що є допоміжним 

інструментом для диференційної діагностики.  

B – фактор вимірює ступінь дифузійного зважування, він пропорційний 

амплітуді дифузного градієнта (G), тривалості дифузних градієнтів (δ) і 

інтервалу між парними дифузними градієнтами (Δ) і розраховується за 

формулою:  

β = γ² G² δ² (Δ-δ / 3)      (2.1) 

 

Більше значення b-фактору досягається за рахунок збільшення 

амплітуди градієнта і тривалості, а так само за рахунок розширення інтервалу 

між парними імпульсами градієнта. Для DWI хребта використовувався  

b- фактор 800 с / мм2. 

Для оцінки змін вмісту хребетного каналу вивчали ступінь вираженості 

вертебро-медулярного конфлікту (ВМК) за наступними показниками: 

– I ступінь – компресія жирової клітковини до дурального мішка;  

– II ступінь – незначна деформація дурального мішка (до 25 %); 

– III ступінь – компресія дурального мішка до ¼ його розміру (до 50 %); 

– IV ступінь – компресія дурального мішка більше ¼ (більше 50 %). 

ІІІ-IV cт. компресії була показом до декомпресійного хірургічного 

лікування. 

 

2.3.4. Цифровий томосинтез. 

 

ЦТ виконували на вітчизняному цифровому ренгенодіагностичному 
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комплексі з режимом цифрового томосинтезу (багатозрізова лінійна 

томографія) після виконання цифрової спондилографії. Виконувались близько 

100 коротких імпульсів, при анодній напрузі в діапазоні 90-100 кВт та 

кількості електрики 20-40 мАс. Отримано 256-350 зображень (в залежно від 

товщини тіла) кроком через 1 мм, що проглядалися у вигляді відео-петлі з 

можливістю постпроцесінгу (лінійні, кутові заміри, площі, гістограми, оцінка 

при різній ширині вікна, маштабування) на стандартних DICOM в’юверах. 

Аналіз цифрових томограм хребта проводився за схемою: 

1. Базові кісткові структури 

2. Оцінка кісткових деструкцій  

3. Оцінка міжхребцевого диску 

4. Оцінка м’яких паравертебральних тканин  

5. Оцінка структур хребетного каналу 

Променеве навантаження на пацієнта визначалося на підставі 

розрахункових таблиць (Методичні рекомендації Інституту медрадіології).  

ЦТ дозволив уникнути одного з головних недоліків рентгенографічного 

методу – суперпозиції тканин (сумарного проекційного накладання) та 

отримати велику кількість зображень, що можна передивлятись у вигляді 

відео-петлі. За допомогою ЦТ ми отримали якісні зображення хребта у прямій 

чи боковій проекціях, у вигляді чисельних тонких зрізів без сумаційного 

ефекту. При цьому просторова розрізняльна здатність зображення в площині 

зрізу при томосинтезі вища, ніж при комп’ютерній томографії (рис. 2.1). 

 

Рис. 2.1. Просторове розрішення та якість зображення КТ (а) і ЦТ (b). 
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2.4. Методики статистичного аналізу 

 

Збір та обробка статистичних даних здійснювались у відповідності до 

вимог Державних стандартів України та міжнародних стандартів за модулем 

«Основні поняття біологічної статистики. Збирання даних» та модулем 

«Використання різних видів аналізу при проведенні досліджень».  

Всі рішення щодо прийняття (відхилення) гіпотез приймалися 

порівнянням показника p-значення із встановленим в роботі рівнем 

статистичної значущості 5%. Для виключення помилкової інтерпретації 

отриманих даних, при застосуванні декількох тестів використовувалися p 

значення тільки для «найгіршого» тесту, статистики якого наводяться в роботі 

(статистики інших тестів розраховуються, але не оприлюднюються).  

Статистичну значимість порівнюваних показників з нормальним 

розподілом, яке визначалося за критерієм згоди Колмогорова-Смирнова, 

встановлювали з використанням t-критерію Стьюдента для середніх величин і 

F-критерію Фішера для дисперсії або U-критерію Манна-Уїтні для даних з 

розподілом відмінним від нормального (при необхідності з внесенням 

поправки Бонферроні) і коефіцієнта рангової кореляції Спірмена (r) при рівні 

значимості р = 0,05. 

Оцінка ефективності методу – чутливість, специфічність і точність, а 

також прогностичність та ефективність ми розраховували за відомими 

формулами. 

Статистична обробка даних в основному виконана за допомогою 

програмного забезпечення STATISTICA 64 ver.10.0.1011.0 (StatSoft Inc.) та 

промислового програмного забезпечення SPSS ver. 21 (SPSS Inc., USA).  

Звіти щодо аналізу даних за допомогою вказаних пакетів програм 

представлені безпосередньо з вказаного програмного забезпечення без будь-

яких змін, що забезпечує їх прозорість та об’єктивність.  
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Для аналізу використаний монофакторний конкретних ознак (факторів) 

без методів.  

Збір даних включав 71 змінні фактори (табл. 2.9.). 

Таблиця 2.9. 

Змінні фактори, які використані в прогностичній моделі 

Змінні фактори 

1 TC  37 Грудний відділ  

2 НС 38 Грудо-поперековий відділ 

3 Стать 39 Попереково-крижовий відділ 

4 Вікові групи (< 25) 40 Моносегментарне ураження 

5 Вікові групи (25-44) 41 Полісегментарне ураження 

6 Вікові групи (44-60) 42 Скіпи 

7 Вікові групи (>75) 43 Остеосклероз 

8 Набряк кісткового мозку 44 Остеопороз 

9 Наявність кісткової деструкції на момент 

звернення 

45 Деформація хребта 

10 Кісткова деструкція поверхнева 46 Гібус 

11 Кісткова деструкція осередкова 47 Кістковий блок 

12 Каверна 48 Залишкова каверна 

13 Секвестр  49 Звернення до 1 міс. 

14 Секвестр кортикальний 50 Звернення 1-6 міс. 

15 Секвестр губчастий 51 Гострий початок 

16 Типова модель спондиліту 52 Поступовий початок 

17 Атипові прояви 53 Підвищення температури 

18 «Суха костоїда» продуктивний тип ТС 54 Компресійний неврологічний 

синдром 

19 Ізольоване ураження 1 хребця 55 Лейкоцитоз 

20 Ізольоване ураження диску 56 Нейтрофільний зсув формули 

21 Мультифокальне ураження хребців без 

залучення дисків 

57 Лімфоцитоз 

22 Зменшення висоти диску 58 Підвищення ШОЕ 

23 Збільшення висоти диску 59 Поєднання з легеневим 

туберкульозом 

24 Зниження щільності диску 60 Поєднання з туберкульозом 

плеври 

25 Підвищений сигнал від диску 61 Поєднання з туберкульозом 

лімфовузлів 

26 Паравертебральний абсцес 64 Поєднання з туберкульозом 

очеревини 

29 Кальцинати в абсцесі 65 Міксти інфекцій 

30 Газ в абсцесі 66 Цукровий діабет 
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Продовження Табл. 2.9. 
31 Газ в тілі хребця 67 СНІД/ВІЛ 

32 Розповсюдження абсцесу на відстані 68 Оперативні втручання в 

анамнезі 

33 Черездисковий шлях поширення 69 Ін'єкційна наркоманія 

34 Підзв'язковий шлях поширення 70 Остеохондроз 

35 Шийний відділ  71 Контрастування 

36 Шийно-грудний відділ   

 

Для побудови діагностичного моделі використаний метод ROC – кривих 

(англ. receiver operating characteristic, робоча характеристика методу) – графік, 

що дозволяє оцінити якість бінарної класифікації, відображає співвідношення 

між часткою об'єктів від загальної кількості носіїв ознаки, вірно 

класифікованих до загальної кількості об'єктів, що не несуть ознаки, 

помилково класифікованих, як такі, що мають ознаку. Також відома як крива 

похибок. Кількісну інтерпретацію ROC дає показник AUC (англ. area under 

ROC curve, площа під ROC-кривою) – площа, обмежена ROC-кривою і віссю 

частки помилкових позитивних класифікацій. Чим вище показник AUC, тим 

якісніше діє класифікатор, при цьому значення 0,5 демонструє непридатність 

обраного методу класифікації (відповідає звичайному вгадуванню).  

Для дослідження прогностичності діагностики за тестом, що був 

побудований в роботі використовувалися: коефіцієнт діагностики шансів 

DOR. Коефіцієнт діагностики шансів DOR визначався математично як: 

      (2.2) 

де TP – кількість справжніх позитивних, FN – помилкових негативних,  

FP – помилкових спрацьовувань та TN – справжніх негативних випадків  

відповідно 

При цьому довірчий інтервал розраховувався за формулою: 

     (2.3) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Якщо дослідження підтверджують (ln(DOR) – 1,96 SE(lnDOR) > 1), тоді 

вважається, що дана діагностична модель, яка перевірена на нашій вибірці – 

прийнятна. Оцінка ймовірності проведена на прикладі та відношенні шансів.  

Для виявлення кореляційних впливів між факторами, відібраними в 

прогностичну модель проведено аналіз кореляційних впливів. Якщо 

кореляційний зв’язок між факторами < 0,55, в модель можна включити обидва 

фактори. Якщо >0,55, обираємо тільки одну ознаку.  

Придатність логістичної регресії перевірена тестом Хосмера-Лемшоу. 

Ймовірність діагностування ТС виявляється за моделлю за формулою: 

𝑃 =
1

1 + exp(−1,63467𝑍𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑇𝐶 + 1,22971)
 

 

де Z-index TC – сума індексів кожної ознаки, обраної в прогностичну 

модель. 

 

Для прийняття рішення проведено розрахунок точки відсічення, що є 

значенням ймовірності ТС, більше якої ставиться діагноз ТС.  

Для моделі Z-index було розраховано специфічність та чутливість для 

вибору точки відсічення (cut-off), – це та ймовірність діагностування саме ТС, 

вище якої приймається рішення про діагноз ТС.  

 

Висновки до Розділу 2. 

 

1. Представлена кількісна складова експериментальної частини 

дисертаційного дослідження.  

КРОК 1. Index TC = Estimate х (1 або 0), де Index TC – добуток Estimate, 

що розраховується для кожної з обраних ознак, якщо дана ознака спрацювала, 

0 – якщо дана ознака не спрацювала), 

КРОК 2. Z-index TC = index TC (1)+ index TC (2)+ index TC (3)+ index 

TC (4) + index TC (5)+ index TC (6) +index TC (7) + index TC (8)+ index 

TC (9),  
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2. Наведено та описано променеві методи дослідження застосовані в ході 

дисертаційної роботи. 

3. Наведено та описано статистичні методи оброблення та оцінки 

матеріалів, що використовувались у дисертаційній роботі.  
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РОЗДІЛ 3. 

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДАНИХ 

ТУБЕРКУЛЬОЗНОГО ТА НЕСПЕЦИФІЧНОГО СПОНДИЛІТІВ 

 

Аналіз даних табл. 2.1, 2.2 показав, що ТС найчастіше зустрічався в 

людей похилого та молодого віку, 39% та 37%, що співставимо з даними 

літератури про подвійний віковий пік. Прослідковується тенденція до 

«старіння» захворювання ТС. НС частіше зустрічався в пацієнтів середнього 

віку – 46% (p<0,05). В обох групах з спондилітами чоловіки хворіли частіше 

за жінок – ТС 2:1, НС 1,7:1 (p>0,05). З табл. 2.3 видно, що гістологічна 

верифікація при ТС мала місце в 24% пацієнтів, в 37% ідентифіковано збудник 

M. tuberculosis. 

Гістопатоморфологічний паттерн ТС: у губчастій тканині тіл хребців 

вогнища специфічного запального процесу з формуванням епітеліоїдних 

гранулем в центрі з казеозним некрозом. Навколо центрів горбиків вал з 

епітеліоїдних клітин, лімфоцити, макрофаги, плазматичні клітини, 

багатоядерні гігантські клітини Пирогова – Лангханса. Сформовані 

порожнини в тілах (каверни). Щільні казеозно-некротичні та ексудативні 

маси, кальцинати, секвестри.  

Гістологічна верифікація при НС була в 22%, ідентифікація збудника в 

24% пацієнтів – виділено Staphylococcus aureus 70% (7), Streptococcus pyogenes 

10%(1), Pseudomonas aeruginosa 10%(1), Staphylococcus epidermidis 10%(1). 

Гістопатоморфологічний паттерн НС: у губчастій речовині хребців ділянки 

гнійно-некротичного запального процесу з вираженою лейкоцитарною 

інфільтрацією. Товста піогенна капсула абсцесів з клітинною інфільтрацією, 

ексудативні маси, секвестри.  

Існували методологічні проблеми отримання матеріалу від хворого та 

відсутністю радіологічної навігації. Ідентифікація була досягнена лише у 

випадках дренування абсцесів чи великих декомпресійних втручань. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Streptococcus_pyogenes
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Staphylococcus_epidermidis&action=edit&redlink=1
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Результати аналізу клініко-лабораторних ознак спондилітів надано в 

табл. 3.1.  

Таблиця 3.1. 

Результати аналізу клініко-лабораторних ознак спондилітів 

Клініко-лабораторні ознаки 

І група 

ТС 

n=54 

ІІ група НС 

n=41 

 

p value 

n % n %  

Гострий початок 13 24 32 78 <0.05 

Поступовий початок 40 74 8 19,5 <0.05 

Біль в хребті  

0 балів 

0-5 балів 

5-10 балів  

 

2 

32 

20 

 

3 

59 

37 

 

1 

17 

23 

 

2 

41 

42 

 

 

 

>0.05 

Звернення < 1 міс. від моменту появи 

клінічних ознак 
15 28 37 90 <0.05 

Звернення >1 міс. від моменту появи 

клінічних ознак (1-6 міс.) 
39 72 4 10 <0.05 

Підвищення температури тіла 15 28 28 68 <0.05 

Компресійні неврологічні симптоми 23 43 21 51 >0.05 

Наявність кісткових деструкцій на 

момент звернення 
47 87 31 76 >0.05 

Зміни в гемограмі 

нейтрофільний лейкоцитоз  

лімфоцитарний лейкоцитоз 

(збільшення рівня від норми і до 15000) 

підвищена ШОЕ 

 

18 

24 

 

39 

 

33 

44 

 

72 

 

38 

1 

 

27 

 

92 

2 
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0,000598 

0,000952 

 

>0.05 

  

З табл. 3.1. визначено ознаки з встановленим в роботі рівнем 

статистичної значущості p<0,05: початок захворювання, термін звернення та 

зміни в гемограмі (типи лейкоцитозу). 

Було визначено, що ТС в 74% (40) пацієнтів мав поступовий початок з 

слабовираженим больовим синдромом та пізнім зверненням понад 1 міс. 

(максимально через 6 міс.) від початку захворювання. Всі пацієнти 

скаржилися на біль в хребті, який був спочатку слабкої інтенсивності, ниючий, 
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більше пов’язаний з рухами та помилково розцінений як прояв 

дегенеративного ураження хребта, тому в більшості пацієнтів вже була історія 

лікування від остеохондрозу чи радикуліту. У 87% пацієнтів на момент 

звернення вже були виявлені виражені кісткові деструкції хребців, у 43% на 

першому місці клінічно звучав компресійний неврологічний синдром (парези, 

порушення чутливості), спричинені вертебро-медулярним конфліктом (ВМК). 

НС у 78% (32) пацієнтів проявлявся гостро, у 90% з раннім звернення до 

1 міс. від початку захворювання, вираженим больовим синдромом, 

інтенсивність якого виступала на перше місце в клінічній картині. Натомість 

кістково-деструктивні зміни були маловиражені, в 76% пацієнтів виявлено 

невеликі поверхневі деструкції. У 51% пацієнтів з НС виявлено компресійний 

неврологічний синдром (парези, порушення чутливості), спричинені 

вертебро-медулярним конфліктом (ВМК). Агресивні протеолітичні ферменти 

кокової флори сприяли швидкому залученню в процес диску і м’яких тканин. 

Виділення в кров ендотоксинів обумовлювали гостру клінічну експресію, 

гіпертермію (68%) та характерні зміни в гемограмі. В 92% (38) пацієнтів з НС 

в гемограмі переважав лейкоцитоз з нейтрофільним зсувом, в 44% (18) 

пацієнтів з ТС – лімфоцитоз (p<0,05).  

Таким чином, і при ТС, і при НС відмічалася клініко-радіологічна 

невідповідність: при ТС це стерті клінічні симптоми та виражені кістково-

деструктивні зміни, при НС – гостра клініка та маловиражені кістково-

деструктивні зміни. 

При аналізі даних коморбідності (табл 2.6.) виявлено, що ТС зустрічався 

у поєднанні з туберкульозом легень у 43% (23), з туберкульозом лімфовузлів 

у 26% (14). Таким чином, відсутність туберкульозних змін в легенях не може 

вважатися критерієм виключення ТС, проте наявність активного легеневого 

туберкульозу чи інших позалегеневих проявів збільшує вірогідність ТС. У 

5,5%(3) пацієнтів ТС виявлений на фоні ВІЛ/СНІДу. В цих пацієнтів мав місце 

гострий больовий синдром та швидкий розвиток поширенних та множинних 
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форм ураження, з ексудативним компонентом, а також були виявлені 

інфекційні «міксти». 

НС зустрічався у поєднанні з цукровим діабетом 29% (12) пацієнтів та у 

32% (13) був асоційований з оперативними втручаннями. Слід відмітити, що 

НС в наступному розвинувся в пацієнтів, яким проводилася дискектомія 

46%(6), епідуральна анестезія 31%(4), суглобова блокада 23% (3). Таким 

чином, в них розвиток НС можна вважати післяопераційним ускладненням, 

оскільки наявність оперативного доступу та інтервенція очевидно 

підвищували ризик ураження оболонок, спинного мозку та кісткових 

елементів.  

Висновки до Розділу 3. 
 

1. За результатами наших досліджень пік захворювання на ТС 

зустрічався в пацієнтів похилого віку у 39% і молодого віку у 37%. НС частіше 

зустрічався в пацієнтів середнього віку – 46% (p<0,05). В обох групах чоловіки 

хворіли частіше за жінок – ТС 2:1, НС 1,7:1 (p>0,05).  

В 37% (20) пацієнтів з ТС ідентифіковано M. tuberculosis. Ідентифікація 

збудників при НС в 24 % (10) пацієнтів, серед яких у 70% переважав 

Staphylococcus Aureus.  

В 74% (40) пацієнтів ТС мав поступовий початок з слабовираженим 

больовим синдромом та пізнім зверненням понад 1 міс. від початку 

захворювання. НС у 78% (32) пацієнтів проявлявся гостро, з раннім звернення 

до 1 міс. від початку захворювання.  

ТС зустрічався у поєднанні з туберкульозом легень у 43% (23), з 

туберкульозом лімфовузлів у 26% (14), з ВІЛ/СНІД у 5,5%(3) пацієнтів. НС 

зустрічався у поєднанні з цукровим діабетом 29% (12) пацієнтів та у 32% (13) 

був асоційований з оперативними втручаннями.  

У 44% (18) пацієнтів з ТС в гемограмі переважав лімфоцитоз, тоді як у 

92% (38) пацієнтів з НС – лейкоцитоз з нейтрофільним зсувом (p<0,05).  
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РОЗДІЛ 4. 

РЕЗУЛЬТАТИ ДІАГНОСТИЧНОЇ ІНФОРМАТИВНОСТІ 

ПРОМЕНЕВИХ МЕТОДІВ ПРИ ТУБЕРКУЛЬОЗНОМУ СПОНДИЛІТІ 

 

4.1 Променеві ознаки туберкульозного спондиліту 

 

Променеві ознаки туберкульозного спондиліту, які були виявлені та 

вивчені у нашій вибірці з 54 чол., узагальнені та співставлені з такими при НС 

у табл. 4.1. 

Таблиця 4.1. 

Променеві ознаки ТС та НС 

Ознака TC абс (%)n =54 НС абс (%)n =41 p- value 

 

Локалізація  

 Шийний відділ  

 

1 (2%) 

 

3 (7%) 

 

>0.05 

 Шийно-грудний відділ 1 (2%) -  

 Грудний відділ  29 (54%) 11 (27%) 0.098 

 Грудо-поперековий  5 (9%) 3 (7%)  

 Попереково-крижовий 18 (33%) 24 (59%) 0,008 

Набряк кісткового мозку  30/32 (94%) 24/24 (100%) 0.67 

Деструкція тіл хребців, з 

них 

 Поверхнева  

 Центральна осередкова 

47 (87%) 33 (80,48%) >0.05 

 

16 (34%) 

31 (66%) 

 

31 (93,9%) 

2 (6,1%) 

 

0.01 

0.0003 

Секвестри, з них 

 Кортикальні 

 Губчасті  

35 (64,8%) 22 (53%) 0.72 

13(37,14%) 

22 (62,86%) 

20 (91%) 

2(9%) 
0.0037 

0.0008 

Каверна 22 (40%) 2(4,9%) 0.0016 

Зниження висоти диску 49 (91%) 36 (87,8%) 0.0645 

Збільшення висоти диску 5 (9%) 4 (9,75%) >0.05 

Моносегментарне 

ураження (≤2 хребця) 
38 (70%) 31 (75,61%) >0.05 

Полісегментарне ураження 

(>2 хребців) 
16 (30%) 10 (24,39%) 0.57 
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Продовження Табл. 4.1. 

Скіп (перестрибування) 7 (13%) 2 (4,9%) >0.05 

Черездискове поширення 49 (91%) 40 (97,5%) >0.05 

Сублігаментарне 

поширення 
29 (54%) 19 (46,3%) 0.48 

Паравертебральний абсцес 36 (67%) 28 (68,29%) 0.86 

- в т.ч. епідуральний 

абсцес 
12 (33%) 16 (57,14%) >0.05 

Звапнення/кальцинати в 

абсцесі 
18 (33%) 2 (4,9%) <0.05 

Газ в абсцесі 2 (3,7%) 11 (26,83%) 0.001 

Газ в тілі хребця - 3 (7,31%)  

Деформації хребта 31 (57%) 10 (24,39%) >0.05 

Гібус 12 (22%) 3 (7,31%) 0.0017 

Кістковий блок 4 (7,4%) -  

Залишкова каверна  5 (9%) -  

 

З табл. 4.1. видно, що ТС уражав найчастіше грудний відділ хребта 29 

(54%), в сегментах Th8-Th9 (27,59%) Th9-Th10 (17,24%). В попереково-

крижовому відділі ТС зустрічався у 18 (33%) з переважання в каудальних 

сегментах, зокрема в L4-L5 (33,34%). Детально посегментний розподіл 

показаний в табл. 4.2. 

Таблиця 4.2. 

Посегментний розподіл ТС 

Грудний відділ, n=29 Кількість абс (%)  

Th3- Th4  1 (3,45%) 

Th5- Th6 2 (6,9%) 

Th6- Th7  3 (10,34%) 

Th7- Th8 2 (6,9%) 

Th8- Th9  8 (27,59%) 

Th9- Th10  5 (17,24%) 

Th10- Th11 2 (6,9%) 
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Продовження Табл. 4.2. 

Th11- Th12  6 (3,45%) 

Попереково-крижовий відділ, 

n=18 

Кількість абс (%)  

L1-L2  1 (5,56%) 

L2-L3 1(5,56%) 

L3-L4  5(27,78%) 

L4-L5  6 (33,34%) 

L5-S1  5(27,78%) 

 

Тіла хребців уражалися в 54 (100%), міжхребцевий диск 48 (88,9%). 

Ізольованого ураження диску у вибірці з ТС не було зареєстровано. В 6 (11,1%) 

спондиліт поєднувався з ураженням дуговідросткових суглобів, в 1 (1,8%) – з 

сакроілеїтом (табл. 4.3.). 

Таблиця 4.3. 

Форми туберкульозного ураження хребта 

Форми Абс n= 54 % 

Спондиліт 54 100% 

Дисцит 48 88,9% 

Спондилоартрит 6 11,1% 

Сакроілеїт 1 1,9% 

 

Типова модель туберкульозного спондиліту з деструкцією суміжних 

двох та більше хребців і залученням міжхребцевого диску в нашій вибірці 

склала 52 (96,3%). Ізольоване ураження одного хребця зустрічалося в 2 

випадках (3,7%). Моносегментарне ураження зустрічалося в 70%, 

полісегментарне 30%.  

Основним шляхом поширення ТС став черездисковий шлях 49 (91%), в 

кожного другого пацієнта були виявлені ознаки сублігаментарного 

поширення.  

Більшість випадків ТС була виявлена в спондилітичній фазі (розпалу) і 

склала 43 (79,6%). У 7 пацієнтів (13%) кісткова деструкція на момент 

звернення не виявлялася, в даної групи пацієнтів спондиліт був виявлений 
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тільки за допомогою МРТ на стадії інфільтрації кісткового мозку, що 

відповідало преспондилітичній фазі захворювання. Частота виявлення ТС в 

залежності від фази процесу представлена в табл. 4.4. 

Таблиця 4.4. 

Частота виявлення ТС в залежності від фази процесу 

Фази процесу Абс n= 54 % 

Преспондилітична 7 13% 

Спондилітична 43 79,6% 

Постспондилітична 4 7,4% 

 

Типи туберкульозного спондиліту за характером кістково-

деструктивного процесу надано в табл.4.5. 

Таблиця 4.5 

Типи туберкульозного спондиліту за характером  

кістково-деструктивного процесу 

Типи Абс n= 54 % 

Ексудативно-казеозний  40 74,1% 

Продуктивний  14 25,9% 

 

 

4.1.1. Рентгенографія.  

 

Рентгенографічний метод застосовувався в групі з ТС в 35 пацієнтів 

(65%) і в діагностиці запальних уражень хребта продемонстрував невисоку 

чутливість 51,61% та специфічність 58,82%, точність 54,17%. 

Туберкульозний спондиліт на рентгенограмах виявлений в 

спондилітичній (88,57%) та постспондилітичній фазах (11,43%), результати 

аналізу представлено в табл. 4.6 і 4.7 та рис. 4.1, 4.2. 
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Таблиця 4.6. 

Рентгенографічні ознаки туберкульозного спондиліту 

Ознака Абс n 35 (%) 

Преспондилітична стадія - 

Спондилітична стадія 31 (88,57%) 

Постспондилітична стадія 4 (11,43%) 

Деструкція центральна (вогнище деструкції в 

губчастій речовині хребця – остит). 

19 (54,28%) 

 

Деструкція крайова (поверхнева) 5 (14,3%) 

Нечіткість, витончення, часткове або повне 

руйнування замикаючих пластинок. 

28 (80%) 

Звуження міжхребцевої щілини 33 (94,3%) 

Остеопороз 

Остеосклероз 

20 (57,1%) 

15(42,9%) 

Секвестри 4 (11,42%) 

Оцінка дрібних суглобів хребта 7 (20%) 

Зміни м’яких тканин (паравертебральні абсцеси, 

звапнення і окостеніння зв’язкового апарату). 

 

8 (22,9%) 

Наявність функціонального блоку на рівні ураження 7 (20%) 

Деформації хребта 31 (88,6%) 

 

 
Рис. 4.1. ТС. Рентгенографія грудного відділу хребта в боковій проекції. 

Контактна деструкція тіл суміжних хребців з руйнуванням замикальних 

пластин, перифокальний остеопороз. Зниження висоти тіл хребців І-ІІ ст. 

Зниження висоти міжхребцевого диску. 
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Рис. 4.2. ТС. Рентгенографія грудного відділу хребта в боковій проекції. 

Центральний осередок деструкції в губчастій речовині хребців з чітким 

контуром (каверна) з наявністю секвестру, деструкція замикальних пластин. 

По периферії остеосклероз. 

Таблиця 4.7. 

Рентгенографічні ознаки туберкульозного спондиліту в 

постспондилітичній фазі 

Ознака Абс n 35 (%) 

Гібус 5 (14,3%) 

Кістковий блок 4 (8,6%) 

Залишкова каверна 5 (14,3%) 

Кальциновані абсцеси 3 (8,6%) 

 

За даними рентгенографії розраховано кути кіфозу у 35 пацієнтів:  

I ступінь – кут кіфозу 20-35 - 10 (28,57%); 

II ступінь – кут кіфозу 34-50° - 21 (60%); 

III ступінь – кут кіфозу 51-65° - 4 (11,43%); 

IY ступінь – кут кіфозу понад 65° - 1 (2,86%). 

Дефіцитний туберкульозний горб (гібус) виявлено в 5 (14,3%), кут 

кіфозу в яких відповідав ІІІ-IV ст. (рис. 4.3). 
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Рис. 4.3. Рентгенографія грудного відділу хребта в боковій проекції. 

Туберкульозний гібус. Клиновидна деформація тіла хребця ІІІ ст. 

 

За даними рентгенографії також визначено ступені та форми 

клиновидної деформації тіл хребців (ступені та форми деформації тіл хребців 

за Genant H.K.). Передня клиновидна деформація тіл хребців виявлена у 31 

пацієнта: 

І ступінь – 20-25% – 12 (38,71%); 

ІІ ступінь – 25-40% – 14 (45,16%); 

ІІІ ступінь – >40% – 5 (16,13%). 

Дані рентгенографії були негативні в преспондилітичній фазі 

захворювання, скіалогічний ефект став перешкодою для візуалізації 

початкових проявів деструкції, що пояснює хибнонегативні випадки в 

діагностиці.  

Ознаками ураження міжхребцевого диску можна розцінювати зниження 

висоти міжхребцевого проміжку у порівнянні із суміжними неураженими 

сегментами. При наявності поширеного дегенеративного процесу із 

полісегментарним зниженням висоти дисків дегенеративного характеру, дана 

ознака втрачала діагностичну цінність.  

Паравертебральний абсцес при маленьких розмірах та відсутності в 
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ньому кальцинатів не виявлявся на рентгенограмах. Також на основі тільки 

рентгенограми неможливо було об’єктивно охарактеризувати 

паравертебральний компонент, адже морфологічним субстратом 

паравертебральної тіні міг виявитись не тільки абсцес, але й пухлинна маса, 

конгломерат лімфовузлів, гематома, аневризма тощо.  

Використання тільки рентгенографії недостатньо для діагностики ТС, 

оскільки її негативні чи сумнівні результати не виключають ураження на 

початкових етапах. 

 

4.1.2. Цифровий томосинтез.  

 

ЦТ застосовувався в групі з ТС в 14 пацієнтів (26%) і в діагностиці 

запальних уражень хребта продемонстрував чутливість 83,33% та 

специфічність 72,72%, точність 79,31%. Використання ЦТ в нашій вибірці 

підвищувало специфічність і точність рентгенографії на 13,9% та 25,17% 

відповідно. Променеві ознаки спондилитів при використанні томосинтезу 

надано в табл. 4.8.  

Таблиця 4.8. 

Променеві ознаки ТС, виявлені за даними ЦТ 

Ознака Абс n 14 (%) 

Преспондилітична стадія 2 (14,28%) 

Спондилітична стадія  11 (78,57%) 

Постспондилітична стадія 1(7,14%) 

Моносегментарне ураження 10 (71,43%) 

Полісегментарне ураження 4(28,57%) 

Локалізація 

Грудний 

Грудо-поперековий 

Поперековий  

 

8 (57,14%) 

2 (14,29%) 

4 (25,57%) 

Кісткова деструкція осередкова 8 (57,14%) 

Кісткова деструкція поверхнева 5 (35,71%) 
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Продовження Табл. 4.8. 

Зниження висоти тіл хребців та 

клиновидна деформація 

12 (85,71%) 

Звуження міжхребцевої щілини 14 (100%) 

Секвестри 6(42,85%) 

Оцінка дрібних суглобів хребта 12 (85,7%) 

Паравертебральні абсцеси 6 (42,86%) 

Кістковий блок  1(7,14%) 

 

На цифровій томограмі тубспондиліт визначався у вигляді 

моносегментарного ураження (два суміжних хребця та міжхребцевих диск) у 

10 (71,43%) випадків (рис. 4.4., 4.5.) та полісегментарного в 4(28,57%). 

Більшість пацієнтів вже знаходилася на спондилітичній стадії захворювання 

11 (78,57%), на преспондилітичній стадії виявлено 2 (14,28%). 

Туберкульозний процес частіше виявлявся в грудному відділі хребта 8 

(57,14%).  

Рис. 4.4. Жін. 63 р. з тубспондилітом Th8-Th9. Цифрова рентгенограма 

хребта (A – пряма проекція, Б – бокова проекція), цифровий томосинтез хребта 

(В) – головками стрілок позначено паравертебральний абсцес, МРТ T2W sag 

(Г). Збільшена цифрова томограма (Д) – головками стрілок позначено 

зруйновані замикальні пластини тіл Th8-Th9 (черездисковий тип деструкції), 

стрілками позначені зруйнований кортикальний шар та кути по лівій боковій 

поверхні Th7 та Th6 хребців (підзв’язковий тип деструкції). 



73 

 

 
Рис. 4.5. Чол. 40 р. з тубспондилітом L3-L4. Цифрова рентгенограма 

хребта (A – пряма проекція, Б – бокова проекція). Цифровий томосинтез 

хребта (В) – головками стрілок позначено зруйновані замикальні пластини 

хребців L3-L4 з посиленням субхондрального склерозу та зниження висоти 

міжхребцевого диску; стрілкою – відшаровану абсцесом задню поздовжню 

зв’язку хребта. МРТ T2W sag (Г). 

 

Результати виявлення кісткових деструкцій на ЦТ виявилися вищими за 

рентгенографічні дані: осередкова деструкція РГ -54,28%, ЦТ 57,14%; 

поверхнева деструкція РГ14,3%, ЦТ 35,71%. Секвестри виявлені ЦТ 12,5% 

(n=1), не помітні на рентгенограмах. За допомогою ЦТ виявлено тонкі 

деструкції кортикального шару хребців по латеральній поверхні під зв’язкою 

хребта при полісегментарному ураження 2 (14,28%), що було непомітно на 

рентгенограмі.  

Можливість оцінки дрібних суглобів хребта ЦТ склала 85,7%, у 

порівнянні з рентгенограмою 20% (рис. 4.6, 4.7). Перевагою ЦТ стала чітка 

візуалізація дрібних суглобів без сумаційного ефекту на всій глибині, що дало 

можливість більш точно оцінити стан суглобових фасет, їх цілісність, 

наявність ерозій чи остеофітних розростань. 

За допомогою ЦТ виявлені черездискові та підз’язкові ураження, що 
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супроводжуються кістковою деструкцією та формуванням паравертебральних 

абсцесів. 

 

Рис. 4.6. Цифровий томосинтез грудного відділу хребта. Бокова 

проекція. Показані праві парасагітальні (A), сагітальні (Б,В) та ліві 

парасагітальні (Г) зрізи для оптимальної візуалізації різних кісткових 

елементів хребта та дуговідросткових суглобів на заданій глибині без сумації. 

Головками стрілок позначено множинні хрящові вузли Шморля. 

 

 
Рис. 4.7. Цифровий томосинтез. Візуалізація дрібних суглобів хребта 

(реберно-хребцеві суглоби). 

Результати виявлення паравертебральних абсцесів на ЦТ виявилися 

вищими за рентгенографічні дані: на рентгенограмі 22,9 %, ЦТ 42,86% 

відповідно. За допомогою цифрового томосинтезу виявлено маленький 

паравертебральний абсцес, більш чітко оцінювалася протяжність абсцесів, у 
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порівнянні із цифровою спондилограмою. 

В 4 пацієнтів (28,57%) за допомогою цифрового томосинтезу грудної 

порожнини, окрім спондиліту грудного відділу хребта виявлені зміни в 

легенях, характерні для легеневого туберкульозу (рис.4.8), а саме в 1- міліарна 

дисемінація в легенях (розміри вогнищ від точкових до 1-2 мм), 2- 

вогнищевий, в 1- інфільтративний туберкульоз з розпадом. Завдяки 

можливості дослідження на різній глибині, було чітко встановлена сегментна 

локалізація порожнина розпаду (в S6 правої легені субплеврально). 

Рис. 4.8. Чол. 39 р. з тубспондилітом Th12-L1 та легеневим туберкульозом. 

Цифрова рентгенограма хребта в прямій (А) та боковій (Б) проекціях – 

стрілкою позначено уражений сегмент хребта. Цифровий томосинтез грудної 

порожнини (В, Г) – головками стрілок позначена міліарна дисемінація 

легень, стрілкою – розпад в S6. КТ (Д). 

 

Променеве навантаження при ЦТ при обстеженні грудного відділу 

склало від 0,6 до 0,8 мЗв.  

Порівняльні дані результатів променевого навантаження представлені у 
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табл. 4.9. 

Таблиця 4.9. 

Променеве навантаження ЦР, ЦТ, КТ хребта 

Відділ хребта РГ ЦТ КТ 

Грудний 0,5 мЗв 0,6-0,8 мЗв 5,7-10,67 мЗв 

*Примітка p-value <0.05 

 

Обмеження методу ЦТ: зображення грудного відділу хребта мали 

більшу чіткість та діагностичну інформативність, на противагу зображенням 

поперекового відділу хребта. Очевидно це пов’язано із необхідністю 

правильно підібрати та оптимізувати режими сканування (кВ, мАс) на більшій 

вибірці. 

 

4.1.3. Комп’ютерна томографія. 

 

Комп’ютерна томографія виконана 50 пацієнтам (93%), таким чином цей 

метод був найбільш часто використовуваним в діагностиці ТС в нашій вибірці. 

Інформативність методу в діагностиці запальних захворювань хребта склала: 

чутливість 86,84%, специфічність 81,48%, точність 85,44%, прогностичність 

92,96%. Променеві ознаки ТС за даними комп’ютерної томографії узагальнені 

в табл. 4.10. 

Таблиця 4.10. 

Променеві ознаки ТС за даними комп’ютерної томографії 

Ознака TC абс (%) 

n =50 

Преспондилітична стадія 6 (12%) 

Спондилітична стадія 40 (80%) 

Постспондилітична стадія 4 (8%) 
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Продовження табл. 4.10. 

Деструкція центральна (вогнище деструкції в 

губчастій речовині хребця – остит) 

30 (60%) 

 

Деструкція крайова (поверхнева) 20(40%) 

Нечіткість, витончення, часткове або повне 

руйнування замикаючих пластинок. 

50 (100%) 

Поширення деструкції на дрібні суглоби хребта  5 (10%) 

Остеосклероз 29(58%) 

Остеопороз 25(50%) 

Каверна 22 (44%) 

Газ в тілі хребця - 

Зниження висоти диску 45 (90%) 

Збільшення висоти диску 5 (10%) 

Моносегментарне ураження (≤2 хребця) 38 (76%) 

Полісегментарне ураження (>2 хребців) 16 (32%) 

Скіп (перестрибування) 7 (14%) 

Черездискове поширення 49 (98%) 

Сублігаментарне поширення 29 (58%) 

Паравертебральний абсцес 36 (72%) 

Епідуральний абсцес 25 (50%) 

Звапнення/кальцинати в абсцесі 18 (36%) 

Газ в абсцесі 2 (4%) 

Газ в тілі хребця - 

Деформації хребта 31 (62%) 

Гібус 12 (24%) 

Кістковий блок 4 (8%) 

Залишкова каверна  5 (10%) 

На основі сукупності виявлених КТ ознак можна було виділити та 

детально охарактеризувати два типи туберкульозного спондиліту – 

ексудативно-казеозний, що в нашій вибірці складав 74,1% та продуктивний 

25,9%. 

Ексудативно-казеозний тип ТС характеризувався вираженими 

руйнуваннями губчастої речовини тіл хребців з наявністю крупних 

центральних осередків деструкції, з швидким розплавленням та формуванням 

каверн, заповнених секвестрами по типу «танучого цукру», з тотальним 
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руйнуванням диску, поширенням під зв’язки хребта та формуванням 

паравертебрального абсцесу, що відображало ексудативний тип ураження 

(рис. 4.9). 

 

Рис. 4. 9. Хв. С., 49 р. Ексудативно-казеозний тип ТС. 

 

Продуктивний тип ТС характеризувався крайовими узурами (карієсом) 

замикальних пластин тіл суміжних хребців з превалюванням явищ 

остеосклерозу (мраморний хребець) з частковим руйнуванням диску, без 

утворення паравертебральних абсцесів. Рентгенологічна картина такого типу 

ТС нагадувала «суху костоїду» суглобової форми туберкульозу (рис. 4.10). 
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Рис. 4.10. Хв. К. 54 р. Продуктивний тип ТС.  

Метод КТ у 6(12%) дозволив виявити тонкі початкові деструкції, які 

через сумаційний ефект були недооцінені на рентгенограмі (Рис. 4.11).  

 

Рис. 4.11. КТ хребта, MPR реконструкції в боковій та прямій проекції. 

Стрілками позначено поверхневу деструкцію краніальної замикальної 

пластини хребця S1 з зоною перифокального склерозу. 

 

Полісегментарний характер ураження 16 (32%) та скіпи 7 (14%) 

виявлялися на КТ. Найчастіше зустрічався черездисковий шлях поширення 49 

(98%), підзв’язковий 29 (58%), а також їх поєднання. 



80 

Завдяки відсутності сумаційного ефекту, високій просторовій та 

контрастній здатності у всіх спостереженнях дані КТ дозволили повністю 

охарактеризувати кістково-деструктивні зміни хребта при ТС: 

вираженість, локалізацію, шляхи поширення та протяжність деструкцій 

(рис. 4. 12 а, б, в),  

наявність каверн та співвідношення до каналу (рис. 4.13), 

виявлення та характеристика секвестрів (рис. 4.13; 4.14), 

повноцінність формування кісткового блоку чи залишкові порожнини 

(рис. 4.15, а), виявлення деформацій та вимірювання кута кіфозу (рис. 4.15, б). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.12. А. КТ поперекового відділу хребта у фронтальній 

реконструкції при ТС. Полісегментарне ураження, черездисковий шлях 

поширення, наявність центральної та крайової контактної деструкції, 

секвестри по типу «танучого цукру» в тілах L2 та L4, перестрибування (скіп) 

із збереженням міжхребцевого диску L3-L4. 
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Рис. 4.12. Б. КТ хребта в аксіальній та сагітальній площинах при ТС. 

Підзв’язковий шлях поширення. 

 

 

Рис. 4.12. В. КТ хребта в сагітальній площині при ТС. Комбінація 

черездискового та підзв’язкового шляхів поширення. 
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Рис. 4.13. КТ в сагітальній реконструкції. Каверна з секвестрами, 

сполучена з хребетним каналом. 

 

В 22 (44%) виявлені секвестри, які виявлені за допомогою КТ. 

Відзначено певні особливості секвестрів при ТС, ознака виявила статистично 

значимий вплив, що дозволяє розділити ТС та НС. Оскільки остит починався 

в центральній частині губчастої речовини, розплавлення та формування 

секвестру характеризувалося формуванням губчастого фрагменту 

неправильної форми, що мав вигляд «танучого цукру», на відміну від 

кортикального плаского секвестру при НС. 

Рис. 4.14. КТ в аксіальній площині. Губчастий секвестр при ТС.  
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Рис. 4.15. КТ в сагітальній реконструкції. Кістковий блок (а), 

вилікуваний ТС; б – деформація хребта при ТС, полісегментарне ураження. 

Кут кіфозу 47,6° ІІ ст. Передня клиновидна деформація хребців ІІІ ст.  

Криволінійні реконструкції та 3D реконструкція КТ зображень виконана 

всім пацієнтам 50 (100%), що найбільш репрезентативно показали картину 

деформації хребта 31 (62%), кістковий блок 4 (8%), залишкові каверни 5 (10%) 

та дозволила продемонструвати дефіцитність гібуса. 

За даними КТ розраховано кути кіфозу у 50 пацієнтів:  

I ступінь – кут кіфозу 20-35° – 17 (34%); 

II ступінь – кут кіфозу 34-50° – 21 (42%); 

III ступінь – кут кіфозу 51-65° – 9 (18%); IY ступінь – кут кіфозу понад 

65° – 3 (6%). 

2. Віялоподібне розходження ребер.  

Виявлені ознаки дефіцитного гібуса при ТС: 

1. Виражені деформації з кістковим дефіцитом або відсутність тіл хребців, 

із збереженням дуг та відростків. 
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Дефіцитний туберкульозний горб (гібус) виявлено в 12 (24%), кут кіфозу 

в яких відповідав ІІІ-IV ст. За даними КТ визначено ступені та форми 

клиновидної деформації тіл хребців (ступені та форми деформації тіл хребців 

по Genant H.K.): результати аналогічні виявленим при рентгенографії.При КТ 

дослідженнях грудного відділу хребта в 16 пацієнтів (32%) помічені були 

зміни в легеневій паренхімі та проведені реформації з сирих даних (raw data) 

для реконструкції всієї грудної порожнини, що дозволило виявити ознаки 

туберкульозу легень, лімфовузлів та плеври (рис. 4.16). 

Рис. 4.16. КТ легень, реформатоване з raw data зображень грудного 

відділу. Вузлики по типу «дерева в бруньках» та кальциновані 

бронхопульмональні лімфовузли в пацієнта з ТС грудного відділу хребта. 

 

Показники променевого навантаження при КТ обстеженні хребта надано 

в табл. 4.11. 
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Таблиця 4.11. 

Променеве навантаження при КТ обстеженні хребта

Локалізація DLP, mGy*cm k, фактор 

конверсії 

ЕЕД, мЗв 

Шийний відділ  від 234 до 285 0,0059 1,38-1,68 

Грудний відділ  від 413 до 762 0,014 5,7-10,67 

Попереково-крижовий 

відділ  

від 424 до 835 0,015 6,39-12,53 

4.2. МРТ в діагностиці туберкульозного спондиліту 

МРТ обстеження виконано 32(59%) пацієнтам з ТС. Інформативність 

методу: чутливість 100%, специфічність 80%, точність 94,81%, 

прогностичність 86,96%, ефективність 60,61%, за показниками випереджає 

інші променеві методи, що дозволяє зробити висновок про те, що МРТ являє 

золотий стандарт діагностики запальних уражень хребта. 

Променеві ознаки ТС, виявлені за даними МРТ узагальнені в таблиці 

4.12. 

Променеві ознаки ТС, виявлена за даними МРТ

Ознака  TC абс (%)  

 n =32 

Преспондилітична стадія 7 (21,88%) 

Спондилітична стадія 24 (75%) 

Постспондилітична стадія 2 (6,25%)  

Набряк кісткового мозку  30 (94%) 

Деструкція тіл хребців  
 

 Поверхнева (замикальні пластини) 

 Осередкова 

24 (75%) 
 

10 (31,25%) 

14(43,75%) 

Секвестри 

 Кортикальні 

 Губчасті  

- 

- 
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Продовження табл. 4.12 

Каверна 10 (31,25%) 

Зниження висоти диску 27 (84,38%) 

Збільшення висоти диску 5 (15,63%) 

Патологічне підвищення МР сигналу від диску 32 (100%) 

Моносегментарне ураження (≤2 хребця) 28 (87,5%) 

Полісегментарне ураження (>2 хребців) 4 (12,5%) 

Скіп (перестрибування) 5 (15,6%) 

Черездискове поширення 30(94%) 

Сублігаментарне поширення 15 (46,88%) 

Паравертебральний абсцес 26 (81,25%) 

Епідуральний абсцес 23 (71,88%) 

Звапнення/кальцинати в абсцесі 4 (12,5%) 

Епідурит 5 (15,6%) 

Газ в абсцесі - 

Деформації хребта 18 (56,25%) 

Гібус 4(12,5%) 

Кістковий блок 2 (6,25%) 

Залишкова каверна  - 

 

Ознаки туберкульозного спондиліту на МРТ: 

1. Дифузний набряк кісткового мозку: тіла хребців демонструють 

дифузний гіпоінтенсивний МР сигнал на Т1W, гіперінтенсивний чи змішаний 

на Т2W і STIR. STIR поліпшує виявлення раннього набряку кісткового мозку 

замість шкидких послідовностей спін-ехо (рис. 4.17). 

2. Руйнування замикальних пластин є типовою ознакою для дискової 

інфекції. Відсутність гіпоінтенсивної лінії замикальної пластини на Т1W, 

STIR є ознакою деструкції (рис. 4.18).  
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Рис. 4.17. МРТ. Сигнальні характеристики кісткового мозку при ТС. 

Змішаний сигнал на Т2W і STIR, дифузно гіпоінтенсивний сигнал на Т1W. 

 

Рис. 4.18. МРТ STIR. Втрата гіпоінтенсивного контуру при деструкції 

замикальної пластини L3 по каудальній поверхні.  

 

При спондиліті, на відміну від дегенеративного набряку кісткового 

мозку при Modic I, набряк поширюється дифузно на все тіло хребця, рідко 

обмежується лише субхондральними зонами, при діагностичній дилемі варто 

одразу дивитися на сигнальні характеристики диску – при дегенерації його 
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сигнал знижений, при дисциті підвищений (рис. 4.19, 4.20).

 

Рис. 4.19. КТ хребта (а). Зниження висоти міжхребцевого диска L3–L4, 

нерівність замикальних пластин з ерозіями, субхондральний склероз. За 

даними КТ – спондиліт сумнівно, ерозивний остеохондроз. МРТ хребта STIR 

(б): субхондральний набряк кісткового мозку тіла хребця L3 та тіла хребця L4 

по типу Modic І та патологічно підвищений МР сигнал від міжхребцевих 

дисків L3–L4, L4–L5. Дисцит, спондиліт. МРТ хребта через 1 міс. (в), 

негативна динаміка: дифузний набряк кісткового мозку тіл хребців L3, L4, 

ураження міжхребцевих дисків L3–L4, L4–L5; набряк та паравертебральний 

інфільтрат. 

 

Рис. 4.20. КТ та МРТ хребта в сагітальній реконструкції. Ерозивний 

остеохондроз L4-L5, L5-S1. Обмежений субхондральний набряк тіла L5 
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(Modic І), дегенеративні зміни міжхребцевого диску IV-V cт. по класификації 

C.W. Pfirrmann et al., (2001). 

 

Контрастне підсилення застосовувалося в 11 пацієнтів (34,38%). 

Контрастування допомагає виявити зони запалення кісткового мозку та диску 

(рис. 4.21). Виявлення осередкової деструкції, каверн та секвестрів є 

діагностичною дилемою на МРТ (рис. 4.22). 

Рис. 4.21. МРТ T1W_FS до та після контрастного підсилення. 

Контрастне підсилення контактних субхондральних зон хребців та 

міжхребцевого диску тіл хребців. Втрата гіпоінтенсивного контуру 

замикальної пластини як ознака її деструкції (черездисковий шлях 

поширення). 

Рис. 4.22. МРТ хребта. T1W і STIR.Туберкульозний спондиліт сегмента 
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L4–L5; осередкова деструкція в тілі L4 з гіпоінтенсивним обідком. 

Паравертебральний абсцес з відшаруванням передньої поздовжньої зв’язки 

хребта, епідуральний абсцес з компресією дурального мішка. Підвищений 

сигнал від міжхребцевого диску як ознака дисциту.  

 

МР сигнал від ураженого диску у порівнянні з іншими дисками 

аномально гіперінтенсивний на Т2W і STIR за рахунок ексудації і добре 

відрізняється від дегенеративно змінених гіпогідратованих дисків. 

Інтенсивність сигналу диску при спондилітах співставима з сигнальними 

характеристиками диску І- ІІ ступеню по класификації C.W. Pfirrmann et al., 

але при зниженій висоті. При контрастному підсиленні інфікований диск 

негомогенно інтенсивно накопичує контраст. У разі формування 

внутрішньодиского абсцесу відмічається збільшення висоти диску, 

кільцевидне накопичення контрасту. 

При формуванні епідурального чи паравертебрального абсцесу, щільна 

тканинна маса без ознак васкулярності з випадінням сигналу на всіх 

послідовностях за рахунок кальцинатів, слабо накопичувала контраст по 

периферії. 

Оцінка спінальних структур – набряк епідуральної жирової клітковини 

з підвищенням МР сигналу на STIR, потовщення мозкових оболонок, що 

інтенсивно накопичували контраст. Ураження спинного та головного мозку 

було виявлено в 2-х пацієнтів у вигляді дрібних гранулем з кільцевидним 

накопиченням контрасту при генералізованому процесі.  

Паравертебральні тканини – збільшення в розмірах, набряк з 

підвищенням МР сигналу на Т2W, STIR та з контрастним підсиленням. Зміни 

інтенсивності МР сигналу кісткового мозку при ТС надано в табл. 4.13. 

Характеристики МРТ контрастування при ТС показані в табл. 4.14.  
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Таблиця 4.13 

Зміни інтенсивності МР сигналу кісткового мозку при ТС

Сигнальні характеристики Абс % n 32 

гіпоінтенсивний на Т1W 32 (100%) 

гіперінтенсивний на Т2W і STIR/FS 23 (71,88%) 

змішаний на Т2W і STIR/FS 9 (28,13%) 

Дифузний набряк кісткового мозку тіл хребців 27 (84,38%) 

Modic І (субхондральний набряк) 3 (9,3%) 

Modic ІІ (жирова дегенерація) - 

Modic ІІІ (склероз) 2 (6,25%) 

 

Таблиця 4.14 

Характеристики контрастування при ТС

Характеристики Абс % n 11 

вогнищеве гетерогенне підвищення контрастності тіл 

хребців після внутрішньовенного підсилення 

6 (54,55%) 

кільцевидне підсилення навколо каверн  4 (36,37%) 

контрастне підсилення м’яких тканин  10 (90,9%) 

лінійне підсилення оболонок мозку 10 (90,9%) 

осередкове підсилення спинного чи головного мозку 2 (18,18%) 

Вертебро-медулярний конфлікт виявлено в 31 (57%) – І ст. 6, ІІ ст. 15,  

ІІІ ст. 8, IV cт 2. 

МРТ виявився методом з найвищою чутливістю та специфічністю серед 

усіх методів в діагностиці спондиліту. Основними бенефітами МРТ є 

виявлення спондиліту на стадії інфільтрації кісткового мозку, виявлення 

структурних змін міжхребцевого диску (діагностика дисциту), а також в оцінці 

поширення процесу на м’які тканини і в хребетний канал на спінальні 

структури за відсутності променевого навантаження. 

 

4.3. Ранні ознаки туберкульозного спондиліту за даними КТ і МРТ 

 

Проаналізовано результати променевих методів (рентгенографія, ЦТ, 

КТ, МРТ) дослідження 54 пацієнтів з ТС. З них виділена група з 7 осіб (12,97% 

від всіх досліджуваних) 5 чоловіків та 2 жінок (2,5:1), віком від 25 до 73 років 
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(середній вік 45 років), захворювання яких було виявлено у преспондилітичній 

та на початку спондилітичної стадій.  

Результати рентгенографії були визначені як негативні або сумнівні 

(кісткові деструкції не виявлені, деструкції тільки в межах замикальної 

пластини або поверхневі до ¼ висоти), без ознак деформацій хребта, але з 

наявністю клінічних ознак. Характерні зміни в різних анатомічних частинах 

хребта подані в табл. 4.15.  

Таблиця 4.15. 

Ранні ознаки спондилітів за даними КТ і МРТ

Анатомічні 

елементи хребта 

КТ МРТ 

Кістковий 

мозок 

 

Інфільтрація непомітна або 

непрямі ознаки ураження у 

вигляді ущільнення 

структури (складно 

відрізнити від остеосклерозу) 

Дифузний набряк кісткового 

мозку з наявністю 

підвищеного МР- сигналу на 

Т2W, STIR, низького на Т1W 

Міжхребцевий 

диск 

Зниження висоти (зміни 

об’єктивні у порівнянні із 

неураженими дисками в 

інших сегментах, проте 

неможливо взяти за критерій 

при полісегментарному 

дегенеративному ураженні 

хребта)  

Зміни структури у вигляді 

аномального підвищення МР 

сигналу на Т2W, STIR 

Внутрішньодисковий абсцес, 

прямі деструктивні зони через 

диск (візуалізація з в/в 

контрастуванням) 

Зниження/збільшення висоти 

Замикальні 

пластини 

Витончення, ерозія, втрата 

чіткості чи локальна 

переривчастість контурів, 

повне руйнування пластини 

Переривчастість або 

відсутність гіпоінтенсивного 

контура тіла хребця на T1W 

Тіла хребців Остеопороз 

Остеосклероз 

Поверхневі тонкі кортикальні 

секвестри 

Зниження висоти до 1/4 

Неоднорідний сигнал від 

кісткового мозку, неможливо 

оцінити кісткову структуру. 

Секвестри чітко не 

візуалізуються 

Зниження висоти до 1/4 
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Продовження табл. 4.15. 

Суглоби хребта Звуження суглобової щілини, 

ерозії/поверхневі деструкції 

суглобових поверхонь 

(складно відрізнити на фоні 

спондилоартрозу) 

Аномально підвищений МР- 

сигнал від суглобового хряща/ 

щілини, суглобовий випіт, 

набряк кісткового мозку 

суглобових відростків, 

параартикулярна інфільтрація 

м’яких тканин 

Паравертебра-

льні м’які 

тканини 

Нативно низька 

контрастність близьких за 

щільністю тканин. 

Виявлення у разі асиметрії чи 

вираженого потовщення. 

Зміна щільності.  

Абсцес у вигляді додаткового 

субстрату паравертебрально.  

Рідина, кальцинати, газ в 

структурі абсцесу. 

Капсула абсцесу, норицеві 

ходи – візуалізація з 

контрастним підсиленням 

Нативно висока контрастність 

тканин за рахунок різного 

сигналу 

Мінімальний набряк 

паравертебральної/ 

епідуральної жирової 

клітковини, м’язів навіть при 

нормальних анатомічних 

розмірах. 

Дрібні міжтканинні абсцеси. 

Потовщення та набряк 

поздовжніх зв’язок хребта. 

Норицеві ходи 

Мозкові 

оболонки 

Нативно ураження не 

помітні, епідуральні абсцеси 

при підвищеній щільності 

або наявності 

газу/кальцинатів візуалізація 

після в/в контрастування  

Потовщення та контрастне 

підсилення 

Спинний мозок Нативно ураження не помітні 

Після в/в контрастування за 

наявності абсцесу підсилення 

капсули, відтерміноване 

підсилення 

Потовщення, аномальний 

сигнал у вигляді фокусів 

підвищеного МР сигналу на 

Т2W STIR DWI. 

Контрастне підсилення у разі 

порушення гемато-

енцефалічного бар’єру  

(кільцевидне, фокусне) 

Ранні ознаки ТС, виявлені на основі КТ і МРТ в нашій вибірці 

представлені в табл. 4.16. 
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Таблиця 4.16 

Ранні ознаки ТС

Ознаки  КТ n=7 МРТ n=7 

Кістковий мозок  

 

Дифузний набряк кісткового 

мозку 

Обмежений набряк  

кісткового мозку по типу Modic I 

Остеопороз  

Остеосклероз 

 

 

 

- 

- 

2 

 

3 

 

 

 

 

4 

2 

- 

 

- 

Кісткові деструкції 

Ознак кісткових деструкцій 

відсутні 

Втрата чіткості чи локальна 

переривчастість контурів 

замикальної пластини 

Поверхнева деструкція тіла 

хребця 

Кортикальний секвестр  

 

 

5 

7 

 

2 

2 

 

 

3 

7 

 

2 

- 

Міжхребцевий диск 

Нормальна висота диску 

Зниження висоти диску 

Структурні зміни диску 

 

1 

6 

- 

 

1 

6 

7 

Паравертебральні м’які 

тканини 

Паравертебральні м’які тканини 

не змінені 

Потовщення та ущільнення 

м’яких тканин  

Набряк м’яких тканин 

Паравертебральний абсцес  

 

 

 

5 

 

2 

- 

- 

 

 

 

1 

 

6 

6 

1 

Хребетний канал 

Епідуральний абсцес 

Потовщення мозкових 

оболонок 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 
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Як видно з таблиці 4.16 МРТ метод демонструє переваги у виявленні 

дисциту та виявленні змін кісткового мозку до появи кісткових деструкцій. 

Дифузний набряк кісткового мозку хребців у поєднанні з аномальними 

змінами сигналу та висоти міжхребцевого диску, набряк та інфільтрація 

паравертебральних тканин є ранніми ознаками спондиліту до появи кісткових 

деструкцій, що дає МРТ безсумнівні переваги у діагностиці захворювання.КТ 

метод демонструє переваги в оцінці невеликих поверхневих кісткових 

деструкцій та виявленні тонких секвестрів. 

 

4.4. Променева семіотика паравертебрального абсцесу при 

туберкульозному спондиліті 

 

Для виявлення та вивчення променевої семіотики паравертебрального 

абсцесу при туберкульозному спондиліті проаналізовано результати 

обстежень 54 пацієнтів з туберкульозним спондилітом.  

З них виконувались рентгенограми 35 (65%); КТ 50 (93%) в т.ч. 10 з 

контрастним підсиленням; МРТ 32 (59%) в т.ч. з контрастним підсиленням 17; 

ЦТ 14 (26%).  

Паравертебральний абсцес виявлено у 36 пацієнтів (67%), в т.ч. у 

поєданні з епідуральним абсцесом – в 12 (33%). У всіх спостереженнях 

туберкульозний абсцес виявлявся вже за наявності кісткових деструкцій.  

Результати виявлення паравертебральних абсцесів різними 

променевими методами узагальнені в табл. 4.17. 

Таблиця 4.17. 

Частота виявлення паравертебральних абсцесів при ТС променевими 

методами 

Променеві методи Кількість (n=36)  

РГ  8 (22,22%) 

КТ 31 (86,11%) 

МРТ 36 (100%) 

ЦТ 13 (36,11%) 
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На рентгенограмі (рис.4.23) паравертебральний абсцес при ТС був 

представлений у вигляді додаткової тіні підвищеної інтенсивності або 

кальцинованого утворення.  

 

а    б 

Рис. 4.23. Рентгенограми в прямій проекції а – додаткова 

паравертебральна тінь підвищеної інтенсивності з обох сторін вздовж 

грудного відділу хребта веретеноподібної форми; б – кальцинований 

напливний псоас-абсцес справа.  

 

На ЦТ (рис. 4.24), аналогічно як і на РГ паравертебральний ТС- абсцес 

виявлявся у вигляді додаткової паравертебральної тіні підвищеної 

інтенсивності, без чи з кальцинатами. Завдяки можливості томографічного 

перегляду хребта в сагітальній проекції також можна було виявити епідуральні 

абсцеси (рис. 4.25). 

З наведених даних у табл.4.23. видно, що одної рентгенографії хребта не 

достатньо для виявлення паравертебрального абсцесу, оскільки при маленьких 

розмірах, відсутності звапнень та через фізичні обмеження методу він може не 

візуалізуватися. 
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Рис. 4.24. Цифровий томосинтез, пряма проекція. Стрілками позначено 

тінь паравертебрального абсцесу. 

 

 

а    б 

Рис. 4.25. Цифровий томосинтез (а) і МРТ (б) поперекового відділу 

хребта в сагітальній проекції серединний зріз, пацієнта з ТС L3-L4. На ЦТ, 

довгою стрілкою позначено тінь епідурального абсцесу.  
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ЦТ підвищує діагностичні можливості рентгенографічного методу у 

виявленні паравертебрального абсцесу завдяки відсутності сумаційного 

ефекту тканин. Однак, як по рентгенограмі, так і на ЦТ неможливо однозначно 

трактувати паравертебральну тінь як абсцес, адже її морфологічним 

субстратом може виявитись і пухлинна маса, і конгломерат лімфовузлів, 

гематома, аневризма тощо.  

КТ і МРТ виявилися найбільш інформативними методами променевої 

діагностики для виявлення та характеристики паравертебральних абсцесів.  

За результатами КТ і МРТ виділено два радіологічних паттерни 

паравертебральних абсцесів при ТС: 

І тип «казеозний» 29 (80,56%): на КТ (рис. 4.26.) навколо хребта на 

висоті деструкції визначалася казеозно-некротична маса по щільності 

співставима з солідною тканиною (+ 30 +60 HU) з чи без включень кальцію, 

без видимої капсули з гравітаційним каудальним «напливом», практично без 

контрастного підсилення. На МРТ (рис. 4.27) такий абсцес демонстрував 

гетерогенний гіпо-ізоінтенсивний сигнал на Т1W, слабогіпер-ізоінтенсивний 

сигнал на Т2W та STIR з випадінням сигналу в зоні кальцинатів. На КТ при 

маленьких розмірах щільний абсцес без кальцинатів, за умов відсутності 

контрастного підсилення, був ізоденсивним по щільності до м’язу і погано 

візуалізувався (рис. 4.28). Такі щільні абсцеси важко дренуються. 

 

Рис. 4.26. І тип ТС абсцес «казеозний». КТ хребта, сагітальна 

реконструкція та аксіальні зображення в кістковому і м’якотканинному вікні. 

Зірочкою відзначено включення кальцію. Стрілкою позначено секвестр в тілі 

зруйнованого хребця.  
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а    б    в 

Рис 4.27. І тип ТС абсцесу «казеозний». МРТ хребта в стандартних 

імпульсних послідовностях T1W(а), T2W(б), STIR(в). Туберкульозний 

паравертебральний та епідуральний абсцес на рівні L3-L4. Стрілкою 

позначено щільний фрагмент, який демонструє низький МР сигнал на всіх 

послідовностях – кальцинат, некротизований фрагмент. 

 

а      б 

Рис. 4.28. КТ (а) і МРТ (б) в прямій проекції пацієнта з ТС L1-L2. 

Стрілками показаний маленький щільний паравертебральний абсцес в товщі 

псоас-м’язу зліва + 45 HU, який на КТ ізоденсивний м’язевій тканині і 

малопомітний.  
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ІІ тип «ексудативно-казеозний» – 7 (19,45%) з них 3 у ВІЧ-пацієнтів: 

вирізнявся наявністю вираженого ексудативного компоненту, що на КТ мав 

низьку щільність наближену до води чи високобілкової рідини (+ 10 +25 HU), 

добре визначався на безконтрастних дослідженнях, з наявністю тонкої гладкої 

капсули, що накопичувала контраст (рис. 4.29). На МРТ вміст абсцесу 

демонстрував гетерогенний яскравий гіперінтенсивний МР сигнал на Т2W, 

STIR, гіпоінтенсивний на Т1W. 

а      б 

Рис. 4.29. ІІ тип ТС абсцесу «ексудативно-казеозний». КТ а – кісткове, б 

– м’якотканинне вікно. Паравертебральний абсцес рідинної щільності 

+18,71HU, гіпоінтенсивний по відношенню до м’язу. Стрілками показана 

тонка гладка капсула абсцесу. 

 

Результати дослідження променевих ознак при ТС узагальнені в табл. 

4.18. 

Знання радіологічних особливостей паравертебральних абсцесів ТС у 

мультимодальному підході візуалізації допомагає провести диференційну 

діагностику захворювання. 
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Таблиця 4.18 

Променева семіотика туберкульозного паравертебрального абсцесу 

Ознака n 36 % 

виявлення абсцесу за наявності 

кістково-деструктивних змін 

36 100% 

виявлення абсцесу раніше кістково-

деструктивних змін 

- - 

щільна паравертебральна маса 29 80,56% 

паравертебральна маса з переважанням 

ексудативного компоненту 

7 19,45% 

без капсули 29 80,56% 

тонка капсула 7 19,45% 

кальцинати в абсцесі 18 50% 

газ в абсцесі - - 

епідуральний абсцес 31  

товщина абсцесу 

1 см 

2,5 см 

5 см 

 

5 

15 

9 

 

 

Таблиця 4.19 

Інформативність та ефективність променевих методів  

в діагностиці спондилітів 

Методи ІПЗ ІНЗ ХНЗ ХПЗ Ч% С% Т% П% E% 

РГ 16 10 15 7 51,61 58,82 54,17 69,57 33,33 

КТ  66 22 10 5 86,84 81,48 85,48 92,96 64,08 

МРТ  57 16  0 5 100 76,19 93,59 91,94 73 

ЦТ  15 8 3 3 83,33 72,72 79,31 83,33 51,72 

КТ+МРТ  48 26 0 3 100 92,86 96,10 94,12 62,34 

ЦТ+МРТ  20 10 0 2 100 83,33 93,75 90,91 62,5 
Примітка Розрахунок показників здатності діагностичного методу показаний в Додатку. 

 

З табл. 4.19 видно, що КТ продемонструвала найвищу специфічність 

81,48%, а МРТ – 100% чутливість в діагностиці ТС.  

 



102 

Висновки до Розділу 4 

 

1. ТС найчастіше зустрічався в грудному відділі хребта 29 (54%), з них 

у 8 (27,6%) в сегменті Th8-Th9. Типова модель спондиліту з деструкцією двох 

суміжних хребців і залученням міжхребцевого диску при ТС виявлена у 52 

(96,3%). Атипові ознаки спондилітів при ТС були виявлені в 2 (3,7%) у вигляді 

ізольованого ураження одного хребця. Полісегментарне ураження 

зустрічалося в 16 (30%), з них 7 (13%) із перестрибуванням (скіпами). 

Встановлено, що черездисковий шлях поширення інфекції зустрічався в 91% 

(49) при ТС, сублігаментарний шлях поширення інфекції виявлено в 54% (29) 

пацієнтів.  

2. ТС виявлений у преспондилітичній фазі 7 (13%), в спондилітичній 

фазі в 43 (79,6%). В спондилітичній фазі виділено два радіологічних паттерни 

ТС, відповідно до типів ураження: ексудативно-казеозний 74,1% та 

продуктивний 25,9%. 

3.  При ексудативно-казеозному типі ТС в 65,96% (31) пацієнтів 

переважав центральний осередковий тип деструкції, в 40% з формуванням 

каверн та у 62,86% губчастими секвестрами. При продуктивному типі ТС в 

85% виявлені контактні крайові узури (карієс) замикальних пластин і тіл 

хребців з вираженим остеосклерозом, без утворення каверн чи секвестрів.  

4. Паравертебральний абсцес при ТС виявлено у 36 пацієнтів (67%). 

При ТС абсцесі у 65% відмічалося паравертебральне симетричне поширення 

казеозних мас по передньо-бокових поверхнях хребта. У всіх спостереженнях 

туберкульозний абсцес виявлявся вже за наявності кісткових деструкцій, 

казеозного типу 80,56% (29) та ексудативного типу 19,45% (7), з наявністю 

кальцинатів в абсцесі в 18 (33%) пацієнтів. Максимальна товщина 

паравертебрального абсцесу складала 5 см. 

5. Основним симптомом ураження міжхребцевого диску було 

зниження його висоти та структурні зміни, які були виявлені при ТС в 49 

(91%). Відносне збільшення висоти міжхребцевого диску зустрічалося в 5 
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(9%), у випадку скупчення казеозних мас. 

6. Деформація хребта в групі з ТС 31 (57%), переважала ІІ ступінь 

кіфозу 60%. В 12 (22%) виявлено формування туберкульозного горба. 

7. Вертебро-медулярний конфлікт при ТС 31 (57%) – І ст. 6, ІІ ст. 15, ІІІ 

ст. 8, IV cт 2. 

8. За результатами наших досліджень встановлено, що показники 

ефективності РГ, КТ, МРТ, ЦТ при монофакторному аналізі методів виявилися 

однаковими в діагностиці ТС та НС (p>0,05). Комбінація клінічних та 

променевих ознак мала кращу прогностичну цінність для диференційної 

діагностики ТС та НС, що в нашому дослідженні підвищило специфічність і 

точність діагностики до 85% та 88% для КТ (проти 81,48% і 85,48% 

відповідно), 91,6% та 94% для МРТ (проти 76,19% та 93,59% відповідно).  

9. РГ демонструє найнижчі показники ефективності в діагностиці ТС – 

чутливість 51,61%, специфічність 58,82%, точність 54,17%, прогностичність 

69,57%, ефективність 33,33%. Використання ЦТ в нашому дослідженні 

підвищило специфічність і точність рентгенографії на 13,9% та 25,17% 

відповідно. Результати виявлення кісткових деструкцій на ЦТ виявилися 

вищими за рентгенографічні дані: осередкова деструкція РГ 54,28%, ЦТ 

57,14%. Можливість оцінки дрібних суглобів хребта ЦТ склала 85,7%, у 

порівнянні з РГ 20%. Результати ЦТ по виявленню кісткових деструкцій та 

секвестрів були співставимі з такими при КТ (p<0,05), при більш низьких 

показниках променевого навантаження (ЦТ 0,6-0,8 мЗв, КТ 5,7-10,67 мЗв). І з 

точки зору ефективності використання ресурсів та меншого променевого 

навантаження перспективним встановлено поєднання ЦТ+МРТ (ефективність 

62,5%), КТ+МРТ (ефективність 62,34%). 

10.  В нашому дослідженні встановлено, що КТ найбільш інформативно 

дозволяє охарактеризувати особливості кістково-деструктивного процесу і 

паравертебральних абсцесів при ТС (чутливість 86,84%, специфічність 

81,48%, точність 85,44%, прогностичність 92,96%, ефективність 64,08%).  

11. МРТ за показниками чутливості 100%, точності 93,59%, 
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прогностичності 91,94%, випереджає інші променеві методи. Це єдиний з 

методів, який дозволяє виявляти набряк кісткового мозку до появи кісткових 

деструкцій та діагностувати дисцит, найкраще дозволяє оцінити поширення 

процесу на спинний мозок і оболонки мозку. За специфічністю МРТ 

поступилася КТ (76,19% проти 81,48%). Поєднане застосування КТ+МРТ 

підвищує специфічність і точність діагностики спондилітів до 92,86% та 

96,10%, у порівнянні з МРТ 76,19% та 93,59%.  
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2. Дереш НВ, Шармазанова ОП Інформативність та ефективність 
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3. Дереш НВ, Уріна ЛК, Коваленко ЮМ Перспективи впровадження в 
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РОЗДІЛ 5. 

РЕЗУЛЬТАТИ ДІАГНОСТИЧНОЇ ІНФОРМАТИВНОСТІ 

ПРОМЕНЕВИХ МЕТОДІВ ПРИ НЕСПЕЦИФІЧНОМУ СПОНДИЛІТІ 

 

5.1. Променева семіотика неспецифічного спондиліту. 

 

Променеві ознаки неспецифічного спондиліту, які були виявлені та 

вивчені у нашій вибірці з 41 чол., узагальнені та співставлені з такими при ТС 

у табл. 5.1. 

Таблиця 5.1. 

Променеві ознаки ТС та НС 

Ознака  TC абс (%) 

 n =54  

 НС абс (%) 

n =41  

p- value 

 

Локалізація  

 Шийний відділ  

 

1 (2%) 

 

3 (7%) 

 

>0.05 

 Шийно-грудний відділ 1 (2%) -  

 Грудний відділ  29 (54%) 11 (27%) 0.098 

 Грудо-поперековий  5 (9%) 3 (7%)  

 Попереково-крижовий 18 (33%) 24 (59%) 0,008 

Набряк кісткового мозку  30/32 (94%) 24/24 (100%) 0.67 

Деструкція тіл хребців  
 

 Поверхнева (замикальні пластини) 

 Осередкова 

47 (87%) 39 (95%)  
 

16 (34%) 

31 (66%) 

 

31 (93,9%) 

2 (6,1%) 

 

0.01 

0.0003 

Секвестри 

 Кортикальні 

 Губчасті  

27 (50%) 22 (53%)  

13(37,14%) 

22 (62,86%) 

20 (91%) 

2(9%) 

0.0037 

0.0008 

Каверна 22 (40%) 2(4,9%) 0.0016 

Зниження висоти диску 49 (91%) 36 (87,8%) 0.0645 

Збільшення висоти диску 5 (9%)  4 (9,75%) >0.05 

Моносегментарне ураження (≤2 

хребця) 
38 (70%) 31 (75,61%) >0.05 

Полісегментарне ураження (>2 

хребців) 
16 (30%) 10 (24,39%) 0.57 

Скіп (перестрибування) 7 (13%) 3 (7,31%) >0.05 
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Продовження табл. 5.1. 

Черездискове поширення 49 (91%) 40 (97,5%) >0.05 

Сублігаментарне поширення 29 (54%) 19 (46,3%) 0.48 

Паравертебральний абсцес 36 (67%) 28 (68,29%) 0.86 

в т.ч. епідуральний абсцес 12 (33%) 16 (57,14%) >0.05 

Звапнення/кальцинати в абсцесі 18 (33%) 2 (4,9%)  <0.05 

Газ в абсцесі 2 (3,7%) 11 (26,83%) 0.001 

Газ в тілі хребця - 3 (7,31%)  

Деформації хребта 31 (57%) 10 (24,39%) >0.05 

Гібус 12 (22%) 3 (7,31%) 0.0017 

Кістковий блок 4 (7,4%) -  

Залишкова каверна  5 (9%) -  

 

З таблиці 5.1 видно, що за частотою ураження НС частіше зустрічався у 

попереково-крижовому відділі хребта – 24 (59%) з переважним ураженням 

сегменту L4-L5, у грудному відділі ураження склало 11 (27%) з переважним 

ураженням сегменту Th8-Th9. Посегментний розподіл НС представлений у 

табл.5.2. 

Типова модель спондиліту зустрічалася у 38 (92.68%) випадків, з них 

були атипові прояви у вигляді ізольованого дисциту, ізольованого ураження 

одного та декількох хребців без залучення дисків, а також спондилодисцит у 

поєднанні з спондилоартритом у 5 (12.9%). Розподіл представлений у табл.5.3. 

Можливості променевих методів у діагностиці НС представлено у 

табл. 5.5. 

Таблиця 5.2. 

Посегментний розподіл НС 

Шийний відділ, n=3 (7%) Кількість абс (%)  

C1-C2 1  

C2-C3 1 

C5-C6 1 

Грудний відділ, n=11 (27%)  

Th6- Th7 1 (9%) 

Th7- Th8 2 (18%) 

Th8- Th9 5 (46%) 
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Продовження табл. 5.2. 

Th9- Th10 1 (9%) 

Th10- Th11 1 (9%) 

Th11- Th12 1 (9%) 

Попереково-крижовий відділ, n=24(59%)  

L1-L2 1 (4.2%) 

L2-L3 3 (12.5%) 

L3-L4 5 (20.8%) 

L4-L5 9 (37.5%) 

L5-S1 6 (25%) 

 

Таблиця 5.3. 

Форми ураження хребта при НС 

Форми Абс n= 41 % 

Спондилодисцит (2 хребця і диск) 38 92.68% 

Ізольований дисцит 2 4,88% 

Ізольоване ураження одного хребця - - 

Мультифокальне ураження хребців без дисків 

(мультифокальний емфізематозний остеомієліт хребта) 

1 2.44% 

Спондилоартрит  5 12.19% 

 

Таблиця 5.4. 

Частота виявлення НС в залежності від фази процесу 

Фаза процесу Абс n= 41 % 

Преспондилітична 10 24% 

Спондилітична 29 70% 

Постспондилітична 2 6% 

 

Таблиця 5.5.  

Можливості променевих методів в діагностиці НС 

Запальні зміни 

елементів 

хребтового сегменту  

РГ КТ МРТ ЦТ 

Дисцит 

Ознака 

-/+ 

висота диску 

-/+ 

висота диску 

+++ 

висота диску  

структурні 

зміни 

-/+ 

висота 

диску 
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Продовження табл. 5.5. 

Внутрішньодисковий 

абсцес 

- -/+ контраст ++ - 

Кісткова деструкція + +++ + +++ 

Набряк кісткового 

мозку 

- - +++ - 

Інфільтрація 

паравертебральних 

м’яких тканин 

- -/+ +++ - 

Паравертебральний 

абсцес 

+ ++ +++ + 

Кальцинати в абсцесі + ++ - + 

Газ + + - + 

Епідуральний абсцес - + +++ + 

Мозкові оболонки - -/+ контраст +++ - 

Спинний мозок - -/+ контраст +++ - 

Примітки «-» неможливо оцінити ознаки, «+» можливо оцінити, «-/+» оцінка 

можлива за певних умов, «++»і «+++» обсяг діагностичної інформації. 

 

5.1.1. Рентгенографія.  

 

Рентгенографія виконувалась у 20 (49%) пацієнтам з НС. 

Продемонструвала низьку чутливість у виявленні спондиліту в 

преспондилітичну фазу. В спондилітичну фазу на рентгенограмі НС 

проявлявся контактною деструкцією замикальних пластин та тіл хребців, 

остеопорозом, зниженням висоти міжхребцевого диску. Розподіл ознак 

представлений в табл. 5.6. 

Таблиця 5.6. 

Рентгенографічні ознаки НС спондиліту, виявлені в спондилітичній фазі 

Ознака Абс n 20 (100%) 

Преспондилітична стадія 1 (5%) 

Спондилітична стадія 10 (50%) 

Постспондилітична стадія 1 (5%) 

Деструкція замикальних пластин 10 (50%) 

Деструкція тіла  12 (60%) 
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Продовження табл. 5.6. 

Звуження міжхребцевої щілини 17 (85%) 

Остеопороз 

Остеосклероз 

12 (60%) 

8 (40%) 

Секвестри кортикальні 4 (20%) 

Оцінка дрібних суглобів хребта 2 (10%) 

Зміни паравертебральних тканин 6 (30%) 

Наявність функціонального блоку на 

рівні ураження 

18 (90%) 

Деформації хребта 9 

 

За даними рентгенографії розраховано кути кіфозу у 8 пацієнтів:  

I ступінь – кут кіфозу 20-35  - 7 (87,5%); 

II ступінь – кут кіфозу 34-50  - 1 (12,5%); 

III ступінь – кут кіфозу 51-65  -  

IY ступінь – кут кіфозу понад 65 -  

За даними рентгенографії визначено ступені та форми клиновидної 

деформації тіл хребців (ступені та форми деформації тіл хребців по 

Genant H.K.), передня клиновидна деформація тіл хребців виявлена у 8 

пацієнтів: 

І 20-25% - 8(100%); 

ІІ 25-40% -  

ІІІ >40% -  

Ознаками ураження міжхребцевого диску можна розцінювати зниження 

висоти міжхребцевого проміжку у порівнянні із суміжними неураженими 

сегментами. При наявності поширеного дегенеративного процесу із 

полісегментарним зниженням висоти дисків дегенеративного характеру, дана 

ознака втрачала діагностичну цінність.  

Паравертебральний абсцес при маленьких розмірах та відсутності в 

ньому кальцинатів не виявлявся на рентгенограмах. Також на основі тільки 

рентгенограми неможливо було об’єктивно охарактеризувати 

паравертебральний компонент, адже морфологічним субстратом 
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паравертебральної тіні міг виявитись не тільки абсцес, але й пухлинна маса, 

конгломерат лімфовузлів, гематома, аневризма тощо.  

 

5.1.2. Цифровий томосинтез.                                

 

Цифровий томосинтез застосовувався в групі з НС в пацієнтів 12 (29%) 

і в діагностиці запальнзих уражень хребта продемонстрував чутливість 83,33% 

та специфічність 72,72%, точність 79,31%. Використання ЦТ в нашій вибірці 

підвищувало специфічність і точність рентгенографії на 13,9% та 25,17% 

відповідно. Променеві ознаки, що виявлені при НС методом ЦТ представлені 

в табл.5.7. 

Таблиця 5.7. 

Променеві ознаки НС, виявлені за даними ЦТ 

Ознака Абс n 12 (100%) 

Преспондилітична стадія 4 (33,3%) 

Спондилітична стадія  8 (66,7%) 

Постспондилітична стадія - 

Моносегментарне ураження 7 (58,3%)  

Полісегментарне ураження 2 (16,7%) 

Остеопороз 7 (58,3%) 

Остеосклероз 3 (25%)  

Кісткова деструкція поверхнева 8 (33,3%) 

Зниження висоти тіл хребців та 

клиновидна деформація 

5 (41,7%) 

Звуження міжхребцевої щілини 12 (100%) 

Секвестри 4 (33,3%) 

Оцінка дрібних суглобів хребта 8 (66,7%) 

Паравертебральні абсцеси 5 (41,7%) 

Газ в абсцесі  3 (25%) 

 

Результати виявлення паравертебральних абсцесів на ЦТ виявилися 

вищими за  рентгенографічні дані: на рентгенограмі 22,9 %, ЦТ 42,86% 

відповідно. Відсутність сумаційного ефекту покращує візуалізацію в складних 
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для стандартної рентгенографії локалізації ( дуги, відростки хребців, С1-С2). 

Можливість оцінки дрібних суглобів хребта ЦТ склала 85,7%, у порівнянні з 

рентгенограмою 20%. 

 

5.1.3. Комп’ютерна томографія.  

 

Комп’ютерна томографія виконана пацієнтам 36 (88 %), таким чином 

цей метод був найбільш часто використовуваним в діагностиці НС в нашій 

вибірці. Інформативність методу в діагностиці запальних захворювань хребта 

склала: чутливість 86,84%, специфічність 81,48%, точність 85,44%, 

прогностичність 92,96%. 

Променеві ознаки НС за даними комп’ютерної томографії узагальнені в 

табл. 5.8. 

Таблиця 5.8. 

Променеві ознаки НС, виявлені за даними КТ 

Ознака НC n=36 (100%) 

Преспондилітична стадія 8 (22.2%) 

Спондилітична стадія 26 (72.2%) 

Постспондилітична стадія 2 (5.6%) 

Деструкція центральна (вогнище деструкції в 

губчастій речовині хребця – остит) 

3(8.3%) 

Деструкція крайова (поверхнева) 30 (83.3%) 

Нечіткість, витончення, часткове або повне 

руйнування замикаючих пластинок. 

34 (94.4%) 

Поширення деструкції на дрібні суглоби хребта  10 (27.8%) 

Остеосклероз 10 (27.8%) 

Остеопороз 16 (44.4%) 

Каверна 1 (2.8%) 

Зниження висоти диску 33 (91.7%) 

Збільшення висоти диску 3(8.3%) 

Моносегментарне ураження (≤2 хребця) 27(75%) 

Полісегментарне ураження (>2 хребців) 10 (27.8%) 

Скіп (перестрибування) 3(8.3%) 

Черездискове поширення 30 (83.3%) 
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Продовження табл. 5.8. 

Сублігаментарне поширення 15 (41.7%) 

Паравертебральний абсцес 28(77.8%) 

Епідуральний абсцес 8 (22.2%) 

Звапнення/кальцинати в абсцесі 2 (5.6%) 

Газ в абсцесі 11 (30.6%) 

Газ в тілі хребця 3(8.3%) 

Деформації хребта 10 (27.8%) 

 

В преспондилітичну стадію на КТ патологічних змін в хребцях не було 

виявлено в 5 пацієнтів, в 3 пацієнтів – втрата чіткості контурів та ледь помітна 

деструкція замикальної пластини, а дебют хвороби проявився у вигляді 

паравертебрального абсцесу в 17,85% (5).  

В спондилітичну стадію на КТ зрізах у разі обмеженої деструкції 

ділянки остеолізу виявляють переважно у крайових відділах тіл, а за 

поширеної – процес охоплює також і прилеглі до диска поверхні суміжних тіл. 

Зрідка деструктивний процес може майже повністю уражати тіло одного чи 

двох суміжних хребців. Деструкція наростала протягом 1-2 місяців під час 

гострого періоду. Зниження хребців незначне, в той час як диск може повністю 

зруйнуватися. М’які паравертебральні тканини деформовані, збільшені в 

об’ємі внаслідок абсцесу.  

В постспондилітичну стадію швидко наростають репаративні явища у 

вигляді склерозу і кісткових розростань в динаміці до 3 міс. 

Наявність газу в тілах хребців виявлялись в 3 пацієнтів при НС, 

викликаних газпродукуючою флорою, 1 з них мав мультифокальне ураження 

хребців. 
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                                               г 

Рис. 5.1. Ж.55 р. НС, преспондилітична фаза. а – КТ, паравертебральний 

абсцес; б – КТ в сагітальній проекції, кістково-деструктивних змін не виявлено; в – 

МРТ спондилодисцит С5-С6, дифузний набряк хребців та підвищений сигнал від 

міжхребцевого диску; г – КТ в динаміці через 1 міс, поява деструктивних змін. 

а   б 



114 

Рис. 5.2. Ч. 45р. НС. а – атипові прояви, ізольоване ураження одного 

хребця; б – КТ в динаміці через 1 міс. без лікування, типова модель спондиліту, 

контактна деструкція хребців, газ в паравертебральному абсцесі. 

а     б 

Рис.5.3. Ч.54 р. НС. а – КТ, спондилітична фаза; б – КТ постспондилітична 

фаза. 

  

Рис. 5.4. Ж.65 р. НС. Кортикальний 

секвестр. 

 

Рис. 5.5. Ч. 39 р. НС на фоні 

цукрового діабету. Газ в тілах 

хребців та дисках. 
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5.2. МРТ в діагностиці неспецифічного спондиліту 

 

МРТ було виконано 25 пацієнтам з НС (60%). Інформативність методу: 

чутливість 100%, специфічність 80%, точність 94,81%, прогностичність 

86,96%, ефективність 60,61.  

Ознаки НС на МРТ: 

1) Дифузний набряк кісткового мозку – тіла хребців демонструють 

дифузний гіпоінтенсивний МР сигнал на Т1W, гіперінтенсивний чи змішаний 

на Т2W і STIR. STIR поліпшує виявлення раннього набряку кісткового мозку 

замість шкидких послідовностей спін-ехо. Руйнування замикальних пластин є 

типовою ознакою для дискової інфекції. Відсутність гіпоінтенсивної лінії 

замикальної пластини на Т1W, STIR є ознакою деструкції. 

При спондиліті, на відміну від дегенеративного набряку кісткового 

мозку при Modic I, набряк поширюється дифузно на все тіло хребця, рідко 

обмежується лише субхондральними зонами, при діагностичній дилемі варто 

одразу дивитися на сигнальні характеристики диску – при дегенерації його 

сигнал знижений, при дисциті підвищений.  

2) Ураження міжхребцевого диску – зниження висоти диску, порушення 

ціліснісності пульпозного ядра, фіброзного кільця, хрящових пластин. 

МР сигнал від ураженого диску у порівнянні з іншими дисками 

аномально гіперінтенсивний на Т2W і STIR за рахунок ексудації і добре 

відрізняється від дегенеративно змінених гіпогідратованих дисків. 

Інтенсивність сигналу диску при спондилітах співставима з сигнальними 

характеристиками диску І- ІІ ступеню по класификації C.W. Pfirrmann et al., 

але при зниженій висоті. При контрастному підсиленні інфікований диск 

негомогенно інтенсивно накопичує контраст. У разі формування 

внутрішньодиского абсцесу відмічається збільшення висоти диску, 

кільцевидне накопичення контрасту. 
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Рис. 5.6. МРТ STIR. Ознаки мієліту, епідуриту в пацієнта з 

неспецифічним спондилодисцитом С5-С6-С7, спондилоартритом С1-С2. 

 

3) Паравертебральний абсцес – рідинний колектор з обмеженням 

дифузії, товста піогенна капсула з підсиленням. Оцінка спінальних структур – 

набряк епідуральної жирової клітковини з підвищенням МР сигналу на STIR, 

потовщення мозкових оболонок, що інтенсивно накопичували контраст. 

Паравертебральні тканини – збільшення в розмірах, набряк з 

підвищенням МР сигналу на Т2W, STIR та з контрастним підсиленням. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.7. НС. МРТ T2W, STIR, T1W дифузний набряк кісткового мозку та 

аномальний сигнал від міжхребцевого диску відрізняє спондилодисцит від 

Modic1. 
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Рис. 5.8. МРТ STIR. Аномально підвищений МР сигнал від уражених 

міжхребцевих дисків.  

 

Променеві ознаки НС, виявлена за даними МРТ узагальнені в 

таблиці 5.9. 

Таблиця 5.9. 

Променеві ознаки НС, виявлена за даними МРТ 

Ознака НC n =25 (100 %) 

Преспондилітична стадія 10 (40%) 

Спондилітична стадія 15(60%) 

Постспондилітична стадія - 

Набряк кісткового мозку  25 (100%) 

Патологічне підвищення МР сигналу від диску 25 (100%) 

Черездискове поширення 23 (92%) 

Сублігаментарне поширення 16 (64%) 

Паравертебральний абсцес 23 (92%) 

Гній в абсцесі (DWI) 6 (24%) 

Епідуральний абсцес 15(60%) 

Епідурит 7(28%) 

Мієліт 1(4%) 
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5.3. Ранні ознаки неспецифічного спондиліту за даними КТ і МРТ  

 

Ранніми ознаками спондиліту можна вважати такі, які виявлені у 

преспондилітичну стадію та початок спондилітичної стадії захворювання без 

утворення деструктивних деформацій хребців. 

Група пацієнтів з ранніми ознаками неспецифічного спондиліту склала 

10 чол. 24%. Клінічна експресія неспецифічних спондилітів була більш 

яскрава, тому вони склали більшість в групі виявлених спондилітів на ранніх 

етапах захворювання.  

При НС паравертебральний абсцес у 17,85% (5) виявлений як дебютний 

прояв хвороби при відсутності кісткових деструкцій на КТ та наявності 

набряку кісткового мозку на МРТ, це необхідно враховувати у діагностичному 

алгоритмі при первинно виявлених клінічних формах інфекції 

паравертебральних м’яких тканин, наприклад, як псоіт, псоас-абсцес або 

медіастініт, та одразу включати МРТ в обов’язкові методи дообстеження. 

Ранні ознаки НС, виявлені на основі КТ і МРТ в нашій вибірці 

представлені в табл.5.10 

Таблиця 5.10. 

Ранні ознаки НС 

Ознаки КТ n=8 МРТ n=10 

Кістковий мозок  

Дифузний набряк кісткового мозку 

Обмежений набряк  

кісткового мозку по типу Modic I 

 

Остеопороз  

Остеосклероз 

 

 

 

 

 

7 

 

10 

 

 

 

 

 

Кісткові деструкції 

Ознаки кісткових деструкцій відсутні 

Втрата чіткості чи локальна переривчастість 

контурів замикальної пластини 

Поверхнева деструкція тіла хребця 

Кортикальний секвестр 

 

 

8 

 

 

8 

2 
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Продовження табл. 5.10. 

 

 

Рис. 5.9. КТ і МРТ шийного відділу хребта в сагітальній площині одного 

і того ж пацієнта. Неспецифічний спондилодисцит. На КТ – кісткових 

деструкції хребців не виявлено, дегенеративні зміни хребта. На МРТ – 

дифузний набряк кісткового мозку суміжних хребців С6-С7, аномальний 

високий МР сигнал від міжхребцевого диску, маленький підзв’язковий абсцес 

по задній поверхні тіла хребця (показано стрілкою). 

 

5.4. Особливості паравертебрального абсцесу при неспецифічному 

спондиліті 

 

НС абсцес виявлений був в 28 (68,29%) пацієнтів, в т.ч. епідуральний в 

Міжхребцевий диск 

Нормальна висота диску 

Зниження висоти диску 

Структурні зміни диску 

 

 

8 

 

 

10 

10 

Паравертебральні м’які тканини 

Паравертебральні м’які тканини не змінені 

Потовщення та ущільнення м’яких тканин  

Набряк м’яких тканин 

Паравертебральний абсцес  

 

7 

1 

 

 

 

8 

2 

Хребетний канал 

Епідуральний абсцес 

Потовщення мозкових оболонок 

 

5 

 

8 

5 
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16 (57,14%) пацієнтів. В 5 (17,85%) пацієнтів абсцес виявлявся до появи 

кісткових деструкцій, за своїми променевими ознаками був подібний до ТС 

абсцесу ексудативного типу. 

На КТ НС абсцес мав вигляді рідинного колектору підвищеної щільності 

+ 10 +25 HU з товстою капсулою, що накопичує контраст. Товщина абсцесу 

коливалася від 0,5 см до 2 см. Патогномонічною ознакою піогенного абсцесу 

можна вважати наявність пухирців газу в абсцесі, що виявлявся 11 (26,83%) 

пацієнтів (рис. 5.10). 

Рис. 5.10. КТ хребта, паравертебральний абсцес при неспецифічному 

спондиліті. Коронарна реконструкція – показано рідинний вміст і товсту 

капсулу абсцесу, сагітальна реконструкція – маленькими стрілками позначено 

пухирці газу в структурі епідурального абсцесу.  

 

На МРТ – вміст абсцесу при НС мав характеристики сигналу 

високобілкових рідин – гіперінтенсивний на Т1W, T2W, з обмеженням дифузії 

на DWI, після контрастування відмічалось виражене підсилення капсули 

абсцес (рис. 5.11). 
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Рис. 5.11. МРТ в сагітальній площині. Т2W, Т1W без контрасту та Т1W 

зображення з контрастуванням. Пресакральний абсцес в пацієнта з 

остеомієлітом крижової кістки та спондилодисцитом L5-S1. МР-сигнал 

високобілкового рідинного вмісту, контрастне підсилення капсули.  

 

На DWI визначався яскравий сигнал, що вказувало на в’язкий, 

високобілковий (гнійний) вміст абсцесу (рис. 5.12). 

 

Рис.5.12. МРТ в аксіальній площині. DWI b 800. Пресакральний абсцес 

та псоас абсцес справа в пацієнта з остеомієлітом крижової кістки та 

спондилодисцитом L5-S1. Високий МР-сигнал вказує на обмеження дифузії у 

в’язкому вмісті абсцесу (гній).  

Епідуральне поширення абсцесу при НС зустрічалося в 16 (57,14%) 

пацієнтів, що зумовлювало виникнення вертебро-медулярного конфлікту 

(ВМК), який при НС зустрічався І ст. – 5 пац., ІІ ст. – 3 пац., ІІІ ст. – 6 пац., IV 

ст. – 2 пац. Пацієнти з ІІІ-IV ст. ВМК були скеровувалися на хірургічне 

лікування (рис. 5.13).  
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Рис. 5.13. МРТ хребта, T2W і STIR в сагітальній проекції. 

Неспецифічний спондилодисцит. Показано краніальне підзв’язкове 

поширення абсцесу по задній поверхні хребців із стисненням дурального 

мішка до 50% (ВМК ІІІ ст).  

 

Діагностичною дилемою була характеристика ТС абсцесу у ВІЧ-

пацієнтів, специфічний процес в яких перебігав у вигляді ексудативно-

некротичного варіанту, тому він як і при НС мав рідинний компонент, 

поширювався на значимі відстані від місця кісткових деструкцій. Мали місце 

грибкові та бактеріальні міксти. 

В декількох випадках НС були виявлені на КТ паравертебральні абсцеси 

без видимих деструктивних змін в хребцях та дегенерованих дисках, що не 

дозволяло винести спондиліт в дифряд і проводились пошуки можливого 

інфекційного джерела в інших органах (особливо це стосувалось заглоткових 

та медіастінальних проекцій). Тоді як МРТ дозволила з впевненістю 

стверджувати, що паравертебральний абсцес прояв спондиліту – на основі 

виявленого дифузного набряку кісткового мозку суміжних хребців та 

аномалій сигналу від міжхребцевого диску. 
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Висновки до Розділу 5 

 

1. За частотою ураження НС частіше зустрічався у попереково-

крижовому відділі хребта – 24 (59%) з переважним ураженням сегменту L4-

L5. Дані сегменти частіше уражені дегенеративним процесом з вторинною 

васкуляризацією диску. Полісегментарне ураження хребта та скіпи при НС 

зустрічалось в 24,39% (10) і 4,9 % (2) відповідно. Черездисковий шлях 

поширення інфекції відмічався в 97,5% (40), сублігаментарний шлях 46,3% 

(19).  

2. Типова модель спондиліту виявлена у 38 (92.68%) випадків. Атипові 

прояви у вигляді ізольованого дисциту, ізольованого ураження одного та 

декількох хребців без залучення дисків, а також спондилодисцит у поєднанні 

з спондилоартритом у 5 (12.9%). Наявність газу в тілах хребців може вказувати 

на емфізематозний остеомієліт. 

3. У преспондилітичній фазі НС виявлявся в 24% (10) пацієнтів. В 

спондилітичній фазі НС виявлено в 70,7% (29) пацієнтів. 

4. При НС в 93,9% (31) пацієнтів переважав поверхневий тип деструкції 

без формування каверн, в 53% (22) з формуванням секвестрів, серед яких в 

91% (20) переважали кортикальні.  

5. Основним симптомом ураження міжхребцевого диску було зниження 

його висоти та структурні зміни, які були виявлені при НС в 36 (87,8%). 

Відносне збільшення висоти міжхребцевого диску зустрічалося при НС 4 

(9,75%), у випадку формування абсцесу диску, скупчення гнійних мас. 

6. Деформація хребта при НС виявлені в 10 (24,39%), переважала І 

ступінь кіфозу 87,5%. 

7. Паравертебральний абсцес при НС виявлено в 28 (68,29%), 

епідуральний 16 (57,14%). Товщина абсцесу при НС коливалася в межах 0,5-2 

см. Наявність газу в абсцесі 11 (26,83%). У 5 (17,85%) пацієнтів абсцес при НС 

був виявлений до появи кісткових деструкцій.  
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РОЗДІЛ 6. 

ІНТЕГРОВАНА ПРОГНОСТИЧНА МОДЕЛЬ 

ТУБЕРКУЛЬОЗНОГО СПОНДИЛІТУ 

 

6.1. Фактори моделі  

 

Для вирішення поставленого завдання нами проаналізовані клінічні та 

променеві ознаки 54 пац. з ТС (серед них верифіковані гістологічно 13 (24%), 

бактеріологічно 20 (37%)) та 41 пац. з НС (серед них верифіковані гістологічно 

9 (22%), бактеріологічно 10(24%)), а саме 71 змінний фактор, які наведено у 

розділі 2 (табл. 2.9). 

Деякі фактори (20) були виключені з аналізу за явним браком вхідних 

даних, що недостатні для проведення статистичної оцінки чи дихотомічні 

(табл. 6.1).  

Таблиця 6.1. 

Фактори виключені з аналізу  
 

Змінні видалено Підстава 

1 Вікові групи (< 25, >75) немає спостережень 

2 Збільшення висоти диску кількість < 10 

3 абсцес диску кількість < 10  

4 газ в тілі хребця кількість < 10  

5 шийний відділ  кількість < 10  

6 шийно-грудний відділ кількість < 10  

7 грудо-поперековий відділ кількість < 10 

8 моносегментарне ураження дихотомічний фактор  

9 залишкова каверна кількість < 10 

10 біль 0 балів кількість < 10 

11 поєднання з туберкульозом лімфовузлів кількість < 10 

12 поєднання з туберкульозом головного мозку та оболонок кількість < 10 

13 поєднання з туберкульозом спинного мозку та оболонок кількість < 10 

14 міксти інфекцій кількість < 10 

15 СНІД/ВІЛ кількість < 10 

16 ін'єкційна наркоманія кількість < 10 

17 ізольоване ураження 1 хребця кількість < 10 

18 ізольоване ураження диску кількість < 10 

19 мультифокальне ураження хребців без залучення дисків кількість < 10 

20 поєднання з туберкульозом очеревини кількість < 10 
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Залишені досліджувані фактори були розділити на чотири групи:  

І група – фактори, які спрацювали та продемонстрували статистистично 

значимий вплив, щоб розділи ТС та НС, (p-значення із встановленим в роботі 

рівнем статистичної значущості <0,05 для коефіцієнту Intercept та коефіцієнта 

при факторі, що оцінюється), 

ІІ група – фактори, які можуть стати кандидатами для впливу, але 

потребують дослідження у комбінації з іншими ознаками, що виявити 

статистично значущий вплив (p > 0,05 тільки для Intercept), 

ІІІ група – фактори, що у нашій виборці не продемонстрували 

статистично значимий вплив (p>0,05 для коефіцієнту Intercept та коефіцієнта 

при факторі, що оцінюється); 

IV група – фактори, що не спрацювали. 

Фактори І та ІІ груп давали шанс спрацювати в мультифакторній моделі. 

Ми зробили висновок про відхилення статистичної гіпотези про вплив 

факторів ІІІ та IV груп (приймається гіпотеза Н0), і вони не включалися для 

аналізу з метою побудови діагностичної статистичної моделі. 

Після того, як вивчили інформативність кожної з ознак, керуючись 

даними статистичного аналізу (Додаток) і клінічний досвід, ми провели 

дискримінантний аналіз та вибрали шість найбільш інформативних 

променевих та чотири клінічних ознаки, а саме: кісткова деструкція 

поверхнева, кісткова деструкція осередкова, секвестр кортикальний, секвестр 

губчастий, кальцинати в абсцесі, газ в абсцесі, поступовий початок, 

звернення >1 міс. від початку захворювання, лейкоцитоз крові, лімфоцитоз 

крові.  

 

6.2. Кореляційні впливи, тест Хосмера-Лемшоу на придатність 

логістичної регресії, модель ваги. 

 

Кореляційні впливи (zz cor) 

Між факторами вивчалися кореляційні впливи. Якщо кореляційний 
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зв’язок між факторами <0,55, в модель можна включити обидва фактори. 

Якщо >0,55, обираємо тільки одну ознаку. Був виявлений кореляційний зв'язок 

між факторами «поступовий початок» та «звернення >1 міс. від початку 

захворювання» 0,566209, тому в прогностичну модель має війти лише один з 

цих факторів, з клінічних міркувань обрано фактор «поступовий початок» 

(табл. 6.2).  

Таблиця 6.2. 

Інтегрована прогностична модель (модель ваги) 

 

Effect 

тубспондиліт 1 НС 0 – Parameter estimates (База по пацієнтах остання редакція 

19 03 2020) 

Distribution: BINOMIAL, Link function: LOGIT 

Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 0 

Level of 

Effect 

Column Estimate Standard 

Error 

Wald 

Stat. 

Lower 

CL 

95, % 

Upper 

CL 

95, % 

P 

Intercept  1 1,22971 0,409586 9,01404 0,42694 2,032488 0,002679 

Z-index 

TC 

 2 -1,63467 0,361707 20,42427 -2,34360 -0,925737 0,000006 

 

Ймовірність діагностування ТС виявляється за моделлю за формулою 

 

𝑃 =
1

1 + exp(−1,63467𝑍𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑇𝐶 + 1,22971)
 

 

Для прийняття рішення про ТС використовується розрахункове 

значення точки відсічення 0,52, що є значенням ймовірності ТС, більше якої 

ставиться діагноз ТС. Розрахунок наведений в основній табл. 6.3 та рис. 6.1. 

Таблиця 6.3. 

Розрахунок точки відсічення  

 

Stat. 

тубспондиліт 1 НС 0 – Statistics of goodness of fit 

(База по пацієнтах остання редакція 19 03 2020) 

Distribution: BINOMIAL, Link function: LOGIT 

Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 0 

Df Stat. Stat/Df 

Deviance 93 62,9268 0,676632 

Scaled Deviance 93 62,9268 0,676632 

Pearson Chi? 93 74,9945 0,806393 

Scaled P. Chi? 93 74,9945 0,806393 
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Продовження табл. 6.3. 

AIC  66,9268  

BIC  72,0346  

Cox-Snell R?  0,5060  

Nagelkerke R?  0,6789  

    

Loglikelihood  -31,4634  
 

 

 
Рис.6.1. Вибір точки відсічення (cut-off point selection).  

Позначення: специфічність (червона), чутливість (синя)  

 

 

 

 

 

Точка відсічення для нашої вибірки склала 0,52. 

 

Тест Хосмера-Лемшоу на придатність логістичної регресії надано в табл. 

6.4 та 6.5. 
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Оцінка ймовірності Z-index > 0,52 ТС 

Оцінка ймовірності Z-index < 0,52 НС 
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Таблиця 6.4. 

Тест Хосмера-Лемшоу на придатність логістичної регресії 

 

Response 

тубспондиліт 1 НС 0 – Goodness of Fit: Hosmer-Lemeshow Test (База по пацієнтах 

остання редакція 19 03 2020) Hosmer Lemeshow = 3.8889, p value = 0.7924 

There were only 9 unique predictions in the dataset. No. of groups was set to 9. 

Group1 Group2 Group3 Group4 Group5 Group6 Group7 Group8 Group9 Row Tot. 

0: Observed 9,00 9,00 9,0 8,00 6,00 9,0 3,0 1,0 0,00 54,0 

 Expected 8,99 8,92 9,7 8,19 6,31 6,9 4,2 0,7 0,13  

1: Observed 0,00 0,00 1,0 1,00 3,00 5,0 12,0 10,0 9,00 41,0 

 Expected 0,01 0,08 0,3 0,81 2,69 7,1 10,8 10,3 8,87  

All Groups 9,00 9,00 10,0 9,00 9,00 14,0 15,0 11,0 9,00 95,0 

 

Таблиця 6.5. 

Фактори моделі  
 

 Фактор(ознака)  Estimate 

1 кісткова деструкція поверхнева -0,516 

2 кісткова деструкція осередкова 0,858 

3 секвестр кортикальний -0,551 

4 секвестр губчастий 1,374 

5 кальцинати в абсцесі 0,766 

6 газ в абсцесі -0,934 

7 лімфоцитоз 1,733 

8 поступовий початок 1,209 

9 нейтрофільний лейкоцитоз 0,000 

 

Розрахований показник Estimate для кожної з ознак (табл. 6.6.) для 

побудови прогностичної інтегрованої моделі ТС. 

Таблиця 6.6. 

Розрахований показник Estimate 

 

Level of – 

Effect Column Estimate 

Standard 

– Error 

Wald – 

Stat. 

Lower CL – 

95, % 

Upper CL 

- 95, % 

Intercept 

р 0,002679  1 1,22971 0,409586 9,01404 0,42694 2,032488 

Z-index TC 

р 0,000006 2 -1,63467 0,361707 20,42427 -2,3436 -0,92574 
кісткова 

деструкція 

поверхнева 

кісткова 

деструкція 

осередкова 

секвестр 

кортика-

льний 

секвестр 

губчас-

тий 

кальци-

нати в 

абсцесі 

газ в 

абсцесі 

лімфоцитоз поступо-

вий 

початок 

-0,516 0,858 -0,551 1,374 0,766 -0,934 1,733 1,209 
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6.3. Формула інтегрованої прогностичної моделі туберкульозного 

спондиліту та вибір точки відсічення, оцінка ймовірності на прикладі та 

відношення шансів, перевірка придатності моделі.  

 

Формула інтегрованої прогностичної моделі спондиліту: 

 

КРОК 1. Index TC = Estimate х (1 або 0),  

де Index TC – добуток Estimate, що розраховується для кожної з обраних ознак, 

якщо дана ознака спрацювала, 0 – якщо дана ознака не спрацювала), 

КРОК 2. Z-index TC = index TC (1)+ index TC (2)+ index TC (3)+ index TC 

(4) + index TC (5)+ index TC (6) +index TC (7) + index TC (8)+ index TC (9), 

де Z-index TC – сума індексів кожної ознаки, обраної в прогностичну модель. 

 

Ми здійснювали обчислення діагностичного показника ТС та НС по 

формулі з використанням зашифрованих шести променевих та трьох клінічних 

ознак, найбільш значимих в нашому дослідженні. Цифрою 1 ми шифрували, 

якщо ознака спрацювала, 0 – якщо ознака не спрацювала. Шифри променевих 

та клінічних ознак вводили в формулу діагностичного показника Index TC. Для 

кожної з ознак обраховувався показник Estimate, з розрахунком чутливості та 

специфічності діагностичного тесту та отримувався добуток для кожної з 

ознак. По формулі ми отримали суму добутків Index TC, яка представила 

числовий результат значення моделі Z-index. 

Оцінка ймовірності на прикладі пацієнтки Б. з гістологічно 

верифікованим ТС (сase №1 в нашій вибірці) надано в табл. 6.7. 

Таблиця 6.7. 

Оцінка ймовірності на прикладі 

 Фактор(ознака)  Estimate так -1, ні - 0 Index ТС 

1 

кісткова деструкція  

поверхнева -0,516 

 

0 

 

0 

 

2 

кісткова деструкція  

осередкова 0,858 

 

1 

 

0,858 

3 секвестр кортикальний -0,551 0 0 
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Продовження табл. 6.7. 

4 секвестр губчастий 1,374 1 1,374 

5 кальцинати в абсцесі 0,766 0 0 

6 газ в абсцесі -0,934 0 0 

7 лімфоцитоз 1,733 1 1,733 

8 поступовий початок 1,209 1 1,209 

9 Нейтрофільний лейкоцитоз 0,000 0 0 

     

 Z - index ТС    5,174 

 Оцінка ймовірності   0,999273252 

 

ВИСНОВОК: Z-index ТС 5,174 (Оцінка ймовірності > 0,52), висока 

вірогідність ТС, що вище точки відсічення, тому приймається рішення про 

діагноз ТС, насправді цей результат істинно позитивний.  

Коефіцієнт діагностики шансів DOR визначається математично як: 

 
де TP – кількість справжніх позитивних, FN – помилкових негативних,  

FP – помилкових спрацьовувань та TN – справжніх негативних випадків 

відповідно. 

При цьому довірчий інтервал розраховується за формулою  

 

 

 
 

Відношення шансів (test report)  

Sensitivity 0,78   TP TN FP FN  
Specificity 0,85   42 35 6 12  

accuracy (ACC) 0,81        
balanced accuracy (BA) 0,82        

DOR 20        
ln(DOR) 3,0164        

1,96 SE(lnDOR) 1,0778        
ln(DOR) + 1,96 SE(lnDOR) 4,0941        
ln(DOR) - 1,96 SE(lnDOR) 1,9386        

        
 

ВИСНОВОК: дослідження підтверджує (ln(DOR) – 1,96 SE(lnDOR) > 1), 

що дана діагностична модель, яка перевірена на нашій вибірці – прийнятна.  
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ROC-аналіз 

ROC-крива дозволяє оцінити якість бінарної класифікації, відображає 

співвідношення між часткою об'єктів від загальної кількості носіїв ознаки, 

вірно класифікованих до загальної кількості об'єктів, що не несуть ознаки, 

помилково класифікованих, як такі, що мають ознаку. Також відома як крива 

похибок.  

Кількісну інтерпретацію ROC дає показник AUC (англ. area under ROC 

curve, площа під ROC-кривою) – площа, обмежена ROC-кривою і віссю частки 

помилкових позитивних класифікацій. Чим вище показник AUC, тим якісніше 

діє класифікатор, при цьому значення 0,5 демонструє непридатність обраного 

методу класифікації (відповідає звичайному вгадуванню).  

Розрахунок та ROC-крива представлені на рис.6.2: 

ROC Curve

Area: 0.9263
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Рис.6.2. ROC-крива для визначення ТС. 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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ВИСНОВОК: в нашому дослідження площа (Area) під ROC-кривою = 

0,9263, це підтверджує, що застосована модель демонструє високу якість 

класифікатора та придатність застосування для диференційної діагностики 

туберкульозного та неспецифічного спондилітів на нашій вибірці. 

 

Висновки до Розділу 6 

 

1. В результаті нашого дослідження нами була розроблена оригінальна 

інтегрована прогностична модель (Z-index), яка визначає ймовірність 

діагностики ТС і НС та може використовуватися для диференційного діагнозу.  

2. Ми здійснювали обчислення діагностичного показника ТС та НС по 

формулі з використанням зашифрованих шести променевих та трьох клінічних 

ознак, найбільш значимих в нашому дослідженні. Цифрою 1 ми шифрували, 

якщо ознака спрацювала, 0 – якщо ознака не спрацювала. Шифри променевих 

та клінічних ознак вводили в формулу діагностичного показника Index TC. Для 

кожної з ознак обраховувався показник Estimate, з розрахунком чутливості та 

специфічності діагностичного тесту та отримувався добуток для кожної з 

ознак. По формулі ми отримали суму добутків Index TC, яка представила 

числовий результат значення моделі Z-index. 

3. Для моделі Z-index було розраховано специфічність та чутливість для 

вибору точки відсічення (cut-off) – 0,52, що є значенням ймовірності 

діагностики ТС, більше якої ставиться діагноз ТС, менше – НС.  

4. На показаному прикладі отримавши Z-index ТС 5,174 (оцінка 

ймовірності > 0,52), тому приймається рішення про діагноз ТС, насправді цей 

результат істинно позитивний, оскільки дану модель ми перевірили у пацієнтів 

з гістологічно верифікованим діагнозом. 

5. Дослідження шансів підтверджує, що дана діагностична модель, яка 

перевірена на нашій вибірці – прийнятна (ln(DOR) – 1,96 SE(lnDOR) > 1). В 

нашому дослідження застосована модель демонструє високу якість 

класифікатора та придатність застосування для диференційної діагностики 
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туберкульозного та неспецифічного спондилітів (поле ROC-кривою = 0,9263). 

Таким чином даний метод дозволяє з більшою точністю встановити діагноз. 

4. Модель потребує клінічного випробування на більшій вибірці в 

проспективному дослідженні. 
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РОЗДІЛ 7. 

УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

За віковим та статевим розподілом ТС частіше зустрічався в похилому 

(39%) та молодому віці (37%), що підтверджує літературні дані про подвійний 

пік захворювання та тенденцію до «старіння». НС частіше зустрічався у 

пацієнтів середнього віку 46% (p<0.05). Таким чином обидва вида спондилітів 

уражали найбільш працездатне населення. Популяційно в обох групах частіше 

хворіли чоловіки ТС 2:1, НС 1,7:1. 

В нашому дослідженні було виявлено клінічні ознаки ТС та НС із 

встановленим в роботі рівнем статистичної значущості p<0,05: 1) початок 

захворювання (ТС 74% поступовий початок, НС 78% гострий початок; 

2) термін звернення (ТС 72% понад 1 міс. від початку (1-6 міс), НС 90% до 1 

міс. від початку); 3) помірний лейкоцитоз в гемограмі (TC 44% 

лімфоцитарний, НС 92% нейтрофільний лейкоцитоз). На момент звернення, 

виражені кісткові деструкції переважали в групі з ТС 87%. Деформація хребта 

з більшою частотою виявлені в групі з ТС 31 (57%), переважала ІІ ступінь 

кіфозу 60%. В 12 (22%) виявлено формування туберкульозного горба. При НС 

деформації хребта виявлені в 10 (24,39%), переважала І ступінь кіфозу 87,5%. 

Таким чином, це підтверджує літературні дані, що перебіг туберкульозного та 

піогенного спондилітів перегукується з бактеріологічними характеристиками 

збудників. В нашому дослідженні бактеріологічно ідентифіковано 

M. tuberculosis в 37% пацієнтів, збудники НС в 24% (з них Staphylococcus 

aureus в 70%). Мікобактерія туберкульозу ділиться вкрай повільно і не 

виробляє екзотоксини – тому при туберкульозному спондиліті не було гострих 

запальних клінічних проявів і у більшості випадків це пояснює більш пізнє 

виявлення, з великим дефіцитом кісткової тканини та більш високою частотою 

кіфотичних каліцтв. Staphylococcus aureus виробляє екзотоксини, що 

призводить до яскраво клінічної експресії з підвищенням температури на тлі 

дрібних малопомітних хребетних руйнувань (для розвитку яких потрібен час). 
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Це зумовлює більш раннє звернення пацієнта до лікаря та виявлення 

захворювання, а відповідно більш рідкісні деформації.  

За показниками коморбідності ТС асоційований з туберкульозом 

легень в 43%, в 25% пацієнтів з туберкульозом плеври, в 9% з туберкульозом 

лімфовузлів, по 4 % з туберкульозом ЦНС та очеревини. Отже, відсутність 

туберкульозних змін в легенях не може вважатися критерієм виключення ТС. 

Проте наявність активного легеневого тубрекульозу чи інших позалегеневих 

проявів збільшує вірогідність ТС (p<0.05). НС в 29% був асоційований з 

цукровим діабетом, в т.ч. з ознаками хроніосепсису, часто єдиним симптомом 

була лихоманка, тому в даних пацієнтів слід пам’ятати про підвищений ризик 

піогенного остеомієліту. В 3-х пацієнтів з цукровим діабетом мав місце 

емфізематозний мультифокальний остеомієліт хребців, що характеризувався 

наявністю газу в губчастій речовині тіл хребців.  

Комбінація клінічних та променевих ознак мала кращу прогностичну 

цінність для диференційної діагностики ТС та НС, що в нашому дослідженні 

підвищило специфічність та точність діагностики до 85% та 88% для КТ 

(проти 81,48% і 85,48% відповідно), 91,6 % та 94% для МРТ (проти 76,19% та 

93,59% відповідно). 

За локалізацією ТС частіше уражав грудний відділ хребта у 54% (29) 

пацієнтів, в сегменті Th8-Th9 (27,6%), тоді як НС частіше зустрічався у 

попереково-крижовому відділі хребта в 59%(24) пацієнтів, в сегменті L4-L5 

(37,5%). Ураження поперекових сегментів при НС співпадало з зонами, 

найбільш уражених дегенеративним процесом, через що можна припустити 

підвищений ризик інфікування в зонах вторинної реваскуляризації диску.  

Незважаючи на те, що мікобактерія туберкульозу не продукує 

агресивні протеолітичні ферменти, які б сприяли швидкому залученню в 

процес диску в порівнянні з гнійними бактеріями, в нашому дослідженні 

встановлено, що черездисковий шлях поширення інфекції переважав в обох 

групах, з невеликою перевагою на користь НС 97,5% (40), проти 91% (49) при 

ТС. При ТС сублігаментарний шлях поширення інфекції виявлено в 54% (29) 
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пацієнтів, проти 46,3% (19) при НС. Очевидно, що сублігаментарне напливне 

поширення казеозних мас при ТС сприяло ураженню нижче розміщених 

хребців в обхід дисків. Так, полісегментарне ураження хребта частіше 

зустрічалося при ТС 30% (16), з них 13% (7) із перестрибуванням (скіпами), 

при НС – 24,39% (10) і 4,9 % (2) відповідно. 

У преспондилітичній стадії до появи кісткових деструкцій частіше 

виявлявся НС 10 (24%), проти ТС 7 (13%), найінформативнішим методом була 

МРТ з найвищою чутливість методу 100%. Послідовність STIR дозволяла 

провести диференційну діагностику з варіантами конверсії кісткового мозку. 

Ранні променеві ознаки спондиліту, виявлені при ТС та НС статистично 

значимо не відрізнялися, p<0,05. Таким чином, радіологічно розрізнити дані 

спондиліти в цій стадії не представлялося можливим. Тільки гострофазові 

клінічні біомаркери вказували на вірогідність НС. 

В спондилітичній стадії ТС виявлявся в 43 (79,6%) пацієнтів, проти НС 

29 (70,7%). В цій стадії виявлено найбільші відмінності кістково-

деструктивного процесу. Виявлено променеві диференційні ознаки ТС і НС із 

встановленим в роботі рівнем статистичної значущості p<0,05 за сукупністю 

переважно КТ і ЦТ семіотичних ознак (специфічність КТ 85,48%, ЦТ 72,72%), 

а саме ТС і НС відрізнізнялися за типом деструкції, типом секвестрів, 

наявністю каверни, наявністю кальцинатів чи газу в абсцесі. Так, при ТС в 31 

(65,96%) переважав центральний осередковий тип деструкції, з формуванням 

каверн в 22(40%) та секвестрів 35 (64,8%), серед яких переважали губчасті 

62,86%. При НС переважав поверхневий тип деструкції 31 (93,9%) без 

формування каверн, в 22 (53%) з секвестрами, серед яких переважали 

кортикальні секвестри 20(91%).  

Нами виділено основні радіологічних паттерни кістково-

деструктивних змін при ТС (ексудативно-казеозний 74,1%, продуктивний 

25,9%). При ексудативно-казеозному типі ТС в 65,96% (31) пацієнтів 

переважав центральний осередковий тип деструкції, в 40% з формуванням 

каверн та у 62,86% губчастими секвестрами. При продуктивному типі ТС в 
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85% виявлені контактні крайові узури (карієс) замикальних пластин і тіл 

хребців з вираженим остеосклерозом, без утворення каверн чи секвестрів. При 

НС в 93,9% (31) пацієнтів переважав поверхневий тип деструкції без 

формування каверн, в 53% (22) з формуванням секвестрів, серед яких в 91% 

(20) переважали кортикальні (p<0,05).  

В дослідженні нами було встановлено, що паравертебральні абсцеси 

мали місце у 36 пацієнтів (67%) при ТС та в 28 (68,29%) при НС. У всіх 

спостереженнях туберкульозний абсцес виявлявся вже за наявності кісткових 

деструкцій, казеозний тип 80,56% (29) та ексудативний тип 19,45% (7), з 

наявністю кальцинатів в абсцесі в 33%(18) пацієнтів. При ТС абсцесі у 67% 

відмічалося паравертебральне симетричне поширення по передньо-бокових 

поверхнях хребта, при НС – по задній поверхні епідурально 57%. 

У 17,85% (5) пацієнтів з НС абсцес виявлявся до появи кісткових 

деструкцій, і за своїми променевими ознаками був подібний до ТС абсцесу 

ексудативного типу. Статистично значимою ознакою встановлено наявність 

газу в абсцесі, що зустрічався в 26,83% (11) пацієнтів з НС. Слід застережити, 

що газ в абсцесі може зустрічатися, якщо пацієнту вже проводилося 

дренування, біопсія чи інші інтервенційні втручання, тоді ця ознака може 

втрачати прогностичну та диференційно-діагностичну цінність. Послідовність 

DWI підвищує діагностичну цінність МРТ методу, бо дозволяла виявляти гній. 

Основним симптомом ураження міжхребцевого диску було зниження 

його висоти та структурні зміни, які були виявлені при ТС в 49 (91%), НС в 36 

(87,8%), p>0,05. Відносне збільшення висоти міжхребцевого диску 

зустрічалося при НС 4 (9,75%), ТС 5 (9%), у випадку формування абсцесу 

диску, скупчення гнійних чи казеозних мас, p>0,05. Рентгенологічні методи 

(РГ, ЦТ, КТ) дозволяли констатувати зниження висоти та щільності диску, 

однак відрізнити його від дегенеративного ураження не представлялося 

можливим. Встановлено, що МРТ найбільш інформативний метод для 

виявлення дисциту, як ранньої ознаки спондиліту. І на відміну від 

гіпогідратації диску при дегенеративному захворюванні хребта 
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(гіпоінтенсивний сигнал від диску T2W, STIR), при спондилітах виявляється 

патологічна гіпергідратація диску (гіперінтенсивний сигнал від диску T2W, 

STIR). Це також можна вважати основним диференційним критерієм 

спондилодисциту на відміну від Modic I. Використання контрастного 

підсилення було корисне для виключення внутрішньодискового абсцесу. 

При монофакторному аналізі променевих методів показники 

ефективності РГ, КТ, МРТ, ЦТ виявилися однаковими в діагностиці ТС та НС, 

без статистично значимої різниці.  

Рентгенографічний метод застосовувався в групі з ТС в 35 (65%), НС 

20 (49%) і в діагностиці запальних уражень хребта продемонстрував 

чутливість 51,61%, специфічність 58,82%, точність 54,17%, прогностичність 

69,57%, ефективність 33,33%. Рентгенографія демонструє найнижчі 

показники інформативності серед досліджуваних променевих методів в 

діагностиці спондиліту. Використання тільки рентгенографії недостатньо для 

діагностики ТС, оскільки її негативні чи сумнівні результати не виключають 

ураження. 

Цифровий томосинтез застосовувався в групі з ТС 14(26%), НС 

12(29%) і в діагностиці запальних уражень хребта продемонстрував чутливість 

83,33%, специфічність 72,72%, точність 79,31%, прогностичність 83,33%, 

ефективність 51,72%. Результати виявлення кісткових деструкцій на ЦТ 

виявилися вищими за рентгенографічні дані: осередкова деструкція РГ 

54,28%, ЦТ 57,14%; поверхнева деструкція РГ14,3%, ЦТ 35,71%. Результати 

виявлення паравертебральних абсцесів на ЦТ виявилися вищими за 

рентгенографічні дані: на рентгенограмі 22,9 %, ЦТ 42,86% відповідно. 

Можливість оцінки дрібних суглобів хребта ЦТ склала 85,7%, у 

порівнянні з рентгенограмою 20%. В 4 пацієнтів за допомогою цифрового 

томосинтезу грудної порожнини, окрім спондиліту грудного відділу хребта 

виявлені зміни в легенях, характерні для легеневого туберкульозу. Таким 

чином використання ЦТ в нашому дослідженні підвищило специфічність і 

точність рентгенографії на 13,9% та 25,17% відповідно. Результати ЦТ по 
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виявленню кісткових деструкцій при більш низьких показниках променевого 

навантаження (РГ 0,5 мЗв, ЦТ 0,6-0,8 мЗв, КТ 5,7-10,67 мЗв), вказують на 

перспективи використовувати метод як низькодозову альтернативу КТ. 

З точки зору ефективності використання ресурсів та меншого 

променевого навантаження перспективним є поєднання ЦТ+МРТ 

(ефективність 62,5%), на противагу КТ+МРТ (ефективність 62,34%). 

Комп’ютерна томографія застосовувалася в групі з ТС 50 (93%), НС 36 

(88%), отже цей метод був найбільш часто використовуваним в нашому 

дослідженні. Інформативність методу в діагностиці запальних захворювань 

хребта склала: чутливість 86,84%, специфічність 81,48%, точність 85,44%, 

прогностичність 92,96%, ефективність 64,08% та є найкращим методом для 

характеристики кістково-деструктивного процесу і паравертебральних 

абсцесів при ТС і НС. Специфічність КТ виявилась вищою за МРТ: 81,48% 

проти 76,19%. На основі сукупності виявлених на КТ охарактеризовано два 

радіологічні паттерни туберкульозного спондиліту – ексудативно-казеозний 

(74,1%) та продуктивний (25,9%), а також виділено два радіологічних підтипи 

ТС паравертебральних абсцесів (ексудативно-казеозний, казеозний). 

Магнітно-резонансна томографія застосовувався в групі з ТС 32(59%), 

НС 25(60%) і в діагностиці запальних уражень хребта продемонструвала 

чутливість 100%, специфічність 76,19%, точність 93,59%, прогностичність 

91,94%, ефективність 73%, випереджаючи інші променеві методи, що 

дозволяє зробити висновок, що МРТ являє золотий стандарт діагностики 

запальних уражень хребта, що корелюється з літературними даними. МРТ 

показує переваги у виявленні ранніх ознак спондиліту у преспондилітичній 

фазі. Це єдиний з методів, який дозволяє виявляти набряк кісткового мозку до 

появи кісткових деструкцій та діагностувати дисцит, має значні переваги у 

виявленні поширення процесу на спинний мозок, оболонки мозку та інші м’які 

тканини.  

Поєднане застосування КТ+МРТ підвищує специфічність і точність 

діагностики спондилітів до 92,86% та 96,10%, у порівнянні з МРТ 76,19% та 
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93,59%. Комбінація клінічних та променевих ознак має кращу прогностичну 

цінність для диференційної діагностики ТС та НС, що в нашому дослідженні 

підвищило специфічність і точність діагностики до 85% та 88% для КТ (проти 

81,48% і 85,48% відповідно), 91,6% та 94% для МРТ (проти 76,19% та 93,59% 

відповідно). 

Для побудови інтегрованої прогностичної моделі в нашому 

дослідженні було проаналізовано 71 змінний фактор. Деякі фактори були 

виключені з аналізу за явним браком вхідних даних, що недостатні для 

проведення статистичної оцінки чи дихотомічні. Залишені досліджувані 

фактори були розділити на чотири групи:  

І група – фактори, які спрацювали та продемонстрували 

статистистично значимий вплив, щоб розділи ТС та НС, (p-значення із 

встановленим в роботі рівнем статистичної значущості <0,05 для коефіцієнту 

Intercept та коефіцієнта при факторі, що оцінюється), ІІ група – фактори, які 

можуть стати кандидатами для впливу, але потребують дослідження у 

комбінації з іншими ознаками, що виявити статистично значущий вплив (p > 

0,05 тільки для Intercept), ІІІ група – фактори, що у нашій виборці не 

продемонстрували статистично значимий вплив (p > 0,05 для коефіцієнту 

Intercept та коефіцієнта при факторі, що оцінюється), IV група – фактори, що 

не спрацювали. 

Фактори І та ІІ груп давали нам шанс спрацювати в мультифакторній 

моделі. Ми зробили висновок про відхилення статистичної гіпотези про вплив 

факторів ІІІ та IV груп (приймається гіпотеза Н0), і вони не включалися для 

аналізу з метою побудови діагностичної статистичної моделі. 

Після того, як ми вивчили інформативність кожної з ознак, керуючись 

даними статистичного аналізу і клінічним досвідом, ми провели 

дискримінантний аналіз та вибрали шість найбільш інформативних 

променевих та чотири клінічних ознаки, а саме: кісткова деструкція 

поверхнева, кісткова деструкція осередкова, секвестр кортикальний, секвестр 

губчастий, кальцинати в абсцесі, газ в абсцесі, поступовий початок, 
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звернення >1 міс. від початку захворювання, нейтрофільний лейкоцитоз крові, 

лімфоцитоз крові. Після виключення факторів з кореляційними ознаками, для 

моделі було залишено дев’ять ознак.  

Ймовірність діагностування ТС виявляється за моделлю за формулою: 

КРОК 1. Index TC = Estimate х (1 або 0), 

де Index TC – добуток Estimate, що розраховується для кожної з обраних 

ознак, якщо дана ознака спрацювала, 0 – якщо дана ознака не спрацювала, 

КРОК 2. Z-index TC = index TC (1)+ index TC (2)+ index TC (3)+ index TC 

(4) + index TC (5)+ index TC (6) +index TC (7)+ index TC (8)+ index TC (9), 

де Z-index TC – сума індексів кожної ознаки, обраної в прогностичну модель. 

Ми здійснювали обчислення діагностичного показника ТС та НС по 

формулі з використанням зашифрованих шести променевих та трьох клінічних 

ознак, найбільш значимих в нашому дослідженні. Цифрою 1 ми шифрували, 

якщо ознака спрацювала, 0 – якщо ознака не спрацювала. Шифри променевих 

та клінічних ознак вводили в формулу діагностичного показника Index TC. Для 

кожної з ознак обраховувався показник Estimate, з розрахунком чутливості та 

специфічності діагностичного тесту та отримувався добуток для кожної з 

ознак. По формулі ми отримали суму добутків Index TC, яка представила 

числовий результат значення моделі Z-index. 

Для прийняття рішення про ТС використовується розрахункове 

значення точки відсічення 0,52, що є значенням ймовірності ТС, більше якої 

ставиться діагноз ТС. Модель перевірена на випадках з гістологічною та 

бактеріологічною верифікацією етіології спондиліту. Дослідження довірчих 

інтервалів підтверджує (ln(DOR) – 1,96 SE(lnDOR) > 1), що дана діагностична 

модель, яка перевірена на нашій вибірці – прийнятна.  

Результати ROC-аналізу (площа під ROC-кривою = 0,9263), 

підтверджують, що застосована модель демонструє високу якість 

класифікатора та придатність застосування для диференційної діагностики 

туберкульозного та неспецифічного спондилітів на нашій вибірці.  

Таким чином ми досягли вирішення поставлених в дослідженні завдань.  



143 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі представлено нове вирішення науково-

практичної задачі – підвищення ефективності променевої диференційної 

діагностики туберкульозного та неспецифічного спондилітів з використанням 

рентгенографії, цифрового томосинтезу, КТ, МРТ та розробкою інтегрованої 

прогностичної моделі.  

1. Виявлено та доповнено клінічні відмінності ТС і НС зі встановленим 

рівнем статистичної значимості. Пік захворювання на ТС зустрічався у 

пацієнтів похилого віку (39%) і молодого віку (37%); НС частіше зустрічався 

у пацієнтів середнього віку – 46% (p<0,05). При ТС характерним було 

поступовий початок (74%), пізнє звернення (72%), в гемограмі лімфоцитоз 

(44%). А при НС: гострий початок (78%), раннє звернення 90%, в гемограмі 

нейтрофільний лейкоцитоз 92%). Доведено, що наявність активного 

легеневого туберкульозу чи інших позалегеневих проявів збільшує 

вірогідність ТС (p<0,05), проте відсутність туберкульозних змін в легенях не 

може вважатися критерієм виключення ТС. Наявність в анамнезі цукрового 

діабету, недавно перенесених інтервенцій чи оперативних втручань підвищує 

вірогідність НС (p<0,05). 

2. Встановлено діагностичні критерії ТС за даними комплексного 

променевого дослідження: характерно ураження грудних хребців (54%) 

p<0,05, сублігаментарне поширення (54%), полісегментарне ураження (30%), 

розвиток паравертебрального абсцесу (76%), епідурального абсцесу (33%), 

кальцинати в абсцесі (50%), скіпи (13%), деформації хребта (57%) з 

утворенням кіфозу (ІІ ст. 60%) або гібусу (22%). Променева семіотика ТС при 

ексудативно-казеозному типі (74,1%) включає центральний осередковий тип 

деструкції (66,0%) з формуванням каверн (40%) та губчастих секвестрів 

(62,86%), при продуктивному типі ТС (25,9%): в 85% – контактні крайові 

узури (карієс) замикальних пластин і тіл хребців з вираженим остеосклерозом, 

без утворення каверн чи секвестрів.  
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3. Встановлено діагностичні критерії НС за даними комплексного 

променевого дослідження: характерно ураження попереково-крижових 

хребців (59%), черездискове поширення (97,5%), моносегментарне ураження 

(75,61%), розвиток паравертебрального абсцесу (68,29%), епідурального 

абсцесу (57,14%), газ в абсцесі (26,83%), деформації хребта (24,39%) з 

утворенням кіфозу (І ст. 87,5%). Променева семіотика НС: контактна 

поверхнева деструкція (76%), кортикальні секвестри (91%), ураження диску 

(87,8%), газ в тілах хребців (7,31%). 

4. Визначено ефективність променевих методів та їх комбінацій в 

діагностиці спондилітів: РГ має найнижчі показники ефективності (Ч – 51,6%, 

С – 58,8%, Т – 54,2%). ЦТ має Ч – 83,3%, С – 72,7%, Т -79,3%, що підвищує 

специфічність і точність РГ на 13,9% та 25,17% відповідно (p<0,05). КТ 

найбільш інформативно характеризує особливості кістково-деструктивного 

процесу і паравертебральних абсцесів при ТС і НС (Ч – 86,8%, С – 81,5%, Т – 

85,4%). Встановлено, що результати ЦТ по виявленню кісткових деструкцій та 

секвестрів співставимі з КТ при більш низьких показниках променевого 

навантаження і використання комбінації методів МРТ+ЦТ є більш 

ефективним. МРТ є методом вибору для ранньої діагностики спондилітів (Ч – 

100%, С – 76,2%, Т – 93,5%). Поєднане застосування КТ+МРТ підвищує 

специфічність діагностики спондилітів на 16,7% (p<0,05) у порівнянні з МРТ. 

5. Розроблено інтегровану прогностичну модель (Z-index), яка є 

інформативною для диференційної діагностики ТС і НС. Визначено кількісний 

показник 0,52, вище якого в даній моделі приймається рішення про ТС, а 

менше даного показника – НС.  
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Розроблені диференційні променеві критерії туберкульозного та 

неспецифічного спондилітів та прогностична модель підвищать ефективність 

діагностики і зменшать кількість помилкових заключень.  

2.  Застосування виявлених показників буде сприяти ранній діагностиці 

спондилітів, вірній диференційній діагностиці між різними типами 

спондилітів та іншими ураженнями хребта, що дозволить впливати на вибір 

тактики лікування та сприятиме підвищенню ефективності лікування. 

3. Рекомендовано включити послідовність DWI та контрастне 

підсилення в протокол МРТ сканування хребта при підозрі на спондиліт.  

4. З метою зменшення променевого навантаження рекомендовано 

комбінація методів ЦТ та МРТ, як альтернативу КТ для контрольних 

досліджень в процесі лікування ТС. 
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ДОДАТОК Б 

АНАЛІЗ ФАКТОРІВ МОДЕЛІ 

 

МОНОФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ КОНКРЕТНИХ ОЗНАК БЕЗ МЕТОДІВ 

 

Вік та стать 
 
Effect 

тубспондиліт 1 НС 0 - Parameter estimates (База по пацієнтах остання редакція 19 03 
2020) 
Distribution: BINOMIAL, Link function: LOGIT 
Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 0 

Level of 
Effect 

Column Estimate Standard 
Error 

Wald 
Stat. 

Lower CL 
95, % 

Upper 
CL 

95, % 

p 

Intercept  1 -0,253872 0,217061 1,367939 -0,679303 0,171559 0,242166 

стать  
чол 1 жін 0 

0 2 0,071550 0,217061 0,108658 -0,353881 0,496982 0,741677 

Scale   1,000000 0,000000  1,000000 1,000000  

ВИСНОВОК: в нашій вибірці не зареєстрований вплив даного фактору. 

Ознака не обирається для побудови прогностичної моделі. 

Віковий розподіл  

 
Effect 

тубспондиліт 1 НС 0 - Parameter estimates (База по пацієнтах остання редакція 19 03 
2020) 
Distribution : BINOMIAL, Link function: LOGIT 
Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 0 

Level 
of 

Effect 

Column Estimate Standard 
Error 

Wald 
Stat. 

Lower 
CL 

95, % 

Upper CL 
95, % 

p 

Intercept  1 -0,524911 0,250839 4,379068 -1,01655 -0,033276 0,036383 

вік 25-44 р. 0 2 0,524911 0,250839 4,379068 0,03328 1,016546 0,036383 

Scale   1,000000 0,000000  1,00000 1,000000  

 
Effect 

тубспондиліт 1 НС 0 - Parameter estimates (База по пацієнтах остання редакція 19 03 
2020) 
Distribution : BINOMIAL, Link function: LOGIT 
Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 0 

Level 
of 

Effect 

Column Estimate Standard 
Error 

Wald 
Stat. 

Lower 
CL 

95, % 

Upper CL 
95, % 

p 

Intercept  1 -0,121520 0,223270 0,296234 -
0,559121 

0,316081 0,586253 

вік 44-60 р. 0 2 -0,501010 0,223270 5,035363 -
0,938611 

-0,063408 0,024835 

Scale   1,000000 0,000000  1,000000 1,000000  

 
Effect 

тубспондиліт 1 НС 0 - Parameter estimates (База по пацієнтах остання редакція 19 03 
2020) 
Distribution : BINOMIAL, Link function: LOGIT 
Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 0 

Level 
of 

Effect 

Column Estimate Standard 
Error 

Wald 
Stat. 

Lower 
CL 

95, % 

Upper CL 
95, % 

p 

Intercept  1 -0,287442 0,213922 1,805465 -
0,706721 

0,131838 0,179053 

вік 60-75 р. 0 2 0,049031 0,213922 0,052532 -
0,370249 

0,468310 0,818715 

Scale   1,000000 0,000000  1,000000 1,000000  
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ВИСНОВОК: віковий фактор у 25-44 р в нашій вибірці продемонстрував 

вплив, але через малу вибірку можливий зсув даних, тому потребує 

подальшого вивчення на більшій кількості спостережень. Треба додатково 

дослідити та порівняти час дожиття в групах ТС та НС, можливо через меншу 

тривалість життя з ТС, частота його виявлення в групі старшого та похилого 

віку менша. В нашій вибірці не зареєстрований вплив вікового фактору для 60-

75 р. Вік не обирається для побудови прогностичної моделі. 

Набряк кісткового мозку 

 
Effect 

тубспондиліт 1 НС 0 - Parameter estimates (База по пацієнтах остання редакція 
19 03 2020) 
Distribution : BINOMIAL, Link function: LOGIT 
Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 0 

Level of 
Effect 

Column Estimate Standard 
Error 

Wald 
Stat. 

Lower CL 
95, % 

Upper 
CL 

95, % 

Intercept  1 -0,269498 0,207737 1,682997 -0,676656 0,137659 

Набряк 
кісткового мозку 

0 2 0,087177 0,207737 0,176105 -0,319981 0,494334 

Scale   1,000000 0,000000  1,000000 1,000000 

 

 
Effect 

тубспондиліт 1 НС 0 - Parameter estimates (База по пацієнтах остання 
редакція 19 03 2020) 
Distribution : BINOMIAL, Link function: LOGIT 
Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 0 

p 

Intercept 0,194527 

набряк кісткового мозку 0,674742 

Scale  

ВИСНОВОК:  на даній вибірці даний фактор не дозволяє статистично значуще 

розділити випадки ТС та НС. Ознака не обирається для побудови 

прогностичної моделі. 

 Кісткова деструкція поверхнева 
 
 
Effect 

тубспондиліт 1 НС 0 - Parameter estimates (База по пацієнтах остання редакція 19 03 
2020) 
Distribution : BINOMIAL, Link function: LOGIT 
Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 0 

Level of 
Effect 

Column Estimate Standard 
Error 

Wald 
Stat. 

Lower CL 
95, % 

Upper CL 
95, % 

Intercept  1 -0,310942 0,215157 2,088565 -0,732642 0,110758 

кісткова  
деструкція 
поверхнева 

0 2 -0,515736 0,215157 5,745724 -0,937436 -0,094037 

Scale   1,000000 0,000000  1,000000 1,000000 

 

ВИСНОВОК: в нашій вибірці даний фактор може бути застосований як 

кандидат до подальшого аналізу його впливу, але потребує додаткового 
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дослідження - у комбінації з іншими ознаками може стати статистично 

значимою ознакою. Тому ми залишаємо його для подальших досліджень та 

побудови прогностичної моделі. 

Кісткова деструкція центральна осередкова 

Effect тубспондиліт 1 НС 0 - Parameter estimates (База по пацієнтах остання 
редакція 19 03 2020) 
Distribution : BINOMIAL, Link function: LOGIT 
Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 0 

p 

Intercept 0,038734 

кісткова деструкція 
осередкова 

0,000358 

Scale  

ВИСНОВОК: в нашій вибірці дана ознака дозволяє статистично значимо 

розділи ТС та НС як монофактор. Оскільки вона спрацювала як один з 

факторів, то для побудови діагностичної моделі слід перевірити її вплив у 

комбінацїї з іншими факторами. Обрана для побудови прогностичної моделі. 

Каверна 

 
Effect 

тубспондиліт 1 НС 0 - Parameter estimates (База по пацієнтах остання редакція 19 03 
2020) 
Distribution : BINOMIAL, Link function: LOGIT 
Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 0 

Level of 
Effect 

Column Estimate Standard 
Error 

Wald 
Stat. 

Lower CL 
95, % 

Upper CL 
95, % 

p 

Intercept  1 -1,43395 0,524810 7,465592 -2,46256 -0,405342 0,006289 

каверна 0 2 1,65709 0,524810 9,969889 0,62849 2,685701 0,001591 

Scale   1,00000 0,000000  1,00000 1,000000  

ВИСНОВОК: в нашій вибірці дана ознака дозволяє статистично значимо 

розділи ТС та НС як монофактор. Оскільки вона спрацювала як один з 

факторів, то для побудови діагностичної моделі слід перевірити її вплив у 

комбінацїї з іншими факторами. Обрана для побудови прогностичної моделі. 

 

 
Effect 

тубспондиліт 1 НС 0 - Parameter estimates (База по пацієнтах остання редакція 19 03 
2020) 
Distribution : BINOMIAL, Link function: LOGIT 
Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 0 

Level of 
Effect 

Column Estimate Standard 
Error 

Wald 
Stat. 

Lower CL 
95, % 

Upper CL 
95, % 

Intercept  1 -0,496766 0,240332 4,27249 -0,967808 -0,025724 

Кісткова 
деструкц
ія  
осередк
ова 

0 2 0,857780 0,240332 12,73881 0,386738 1,328821 

Scale   1,000000 0,000000  1,000000 1,000000 
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Секвестр кортикальний 

 
Effect 

тубспондиліт 1 НС 0 - Parameter estimates (База по пацієнтах остання редакція 19 
03 2020) 
Distribution : BINOMIAL, Link function: LOGIT 
Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 0 

Level of 
Effect 

Column Estimate Standard 
Error 

Wald 
Stat. 

Lower CL 
95, % 

Upper CL 
95, % 

Intercept  1 -0,121520 0,223271 0,296232 -0,55912 0,316083 

секвестр  
кортикальний 

0 2 -0,647613 0,223271 8,413318 -1,08522 -0,210010 

Scale   1,000000 0,000000  1,00000 1,000000 

 

 
Effect 

тубспондиліт 1 НС 0 - Parameter estimates (База по пацієнтах остання 
редакція 19 03 2020) 
Distribution : BINOMIAL, Link function: LOGIT 
Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 0 

p 

Intercept 0,586255 

секвестр кортикальний 0,003725 

Scale  

ВИСНОВОК: в нашій вибірці даний фактор може бути як кандидат до 

подальшого аналізу його впливу, але потребує додаткового дослідження - у 

комбінації з іншими ознаками вона може стати статистично значимою 

ознакою. Тому ми залишаємо його для подальших досліджень та побудови 

прогностичної моделі. 

Секвестр губчастий 

 
Effect 

тубспондиліт 1 НС 0 - Parameter estimates (База по пацієнтах остання редакція 19 03 
2020) 
Distribution: BINOMIAL, Link function: LOGIT 
Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 0 

Level of 
Effect 

Column Estimate Standard 
Error 

Wald 
Stat. 

Lower CL 
95, % 

Upper CL 
95, % 

p 

Intercept  1 -1,10003 0,388048 8,03605 -1,86059 -0,339475 0,004586 

секвестр 
губчастий 

0 2 1,29786 0,388048 11,18629 0,53730 2,058420 0,000824 

Scale   1,00000 0,000000  1,00000 1,000000  

ВИСНОВОК: в нашій вибірці дана ознака дозволяє статистично значимо 

розділи ТС та НС як монофактор. Оскільки вона спрацювала як один з 

факторів, то для побудови діагностичної моделі слід перевірити її вплив у 

комбінацїї з іншими факторами. Обрана для побудови прогностичної моделі. 

Зменшення висоти диску 

 
Effect 

тубспондиліт 1 НС 0 - Parameter estimates (База по пацієнтах остання редакція 19 
03 2020) 
Distribution : BINOMIAL, Link function: LOGIT 
Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 0 

Level of 
Effect 

Column Estimate Standard 
Error 

Wald 
Stat. 

Lower CL 
95, % 

Upper CL 
95, % 

Intercept  1 - 0,334733 0,212077 -0,810216 0,501915 
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Effect 

тубспондиліт 1 НС 0 - Parameter estimates (База по пацієнтах остання редакція 19 
03 2020) 
Distribution : BINOMIAL, Link function: LOGIT 
Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 0 

Level of 
Effect 

Column Estimate Standard 
Error 

Wald 
Stat. 

Lower CL 
95, % 

Upper CL 
95, % 

0,154151 

зменшення  
висоти диску 

0 2 0,154151 0,334733 0,212077 -0,501915 0,810216 

Scale   1,000000 0,000000  1,000000 1,000000 

 

 
Effect 

тубспондиліт 1 НС 0 - Parameter estimates (База по пацієнтах остання 
редакція 19 03 2020) 
Distribution : BINOMIAL, Link function: LOGIT 
Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 0 

p 

Intercept 0,645145 

зменшення висоти диску 0,645145 

Scale  

ВИСНОВОК: на даній вибірці ознака не дозволяє статистично значуще 

розділити випадки ТС та НС. Не обирається для побудови прогностичної 

моделі. 

Підвищений сигнал від диску 

 
 
Effect 

тубспондиліт 1 НС 0 - Parameter estimates (База по пацієнтах остання редакція 19 
03 2020) 
Distribution : BINOMIAL, Link function: LOGIT 
Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 0 

Level of 
Effect 

Column Estimate Standard 
Error 

Wald 
Stat. 

Lower CL 
95, % 

Upper CL 
95, % 

Intercept  1 -0,269498 0,207737 1,682997 -0,676656 0,137659 

підвищений  
сигнал від 
диску 

0 2 -0,087177 0,207737 0,176105 -0,494334 0,319981 

Scale   1,000000 0,000000  1,000000 1,000000 

 

 
Effect 

тубспондиліт 1 НС 0 - Parameter estimates (База по пацієнтах остання 
редакція 19 03 2020) 
Distribution : BINOMIAL, Link function: LOGIT 
Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 0 

p 

Intercept 0,194527 

підвищений сигнал від 
диску 

0,674742 

Scale  

ВИСНОВОК: на даній вибірці ознака не дозволяє статистично значуще 

розділити випадки ТС та НС. Не обирається для побудови прогностичної 

моделі. 
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Паравертебральний абсцес 

 
Effect 

тубспондиліт 1 НС 0 - Parameter estimates (База по пацієнтах остання 
редакція 19 03 2020) 
Distribution : BINOMIAL, Link function: LOGIT 
Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 0 

Level of 
Effect 

Colu
mn 

Estimate Standard 
Error 

Wald 
Stat. 

Lower CL 
95, % 

Upper CL 
95, % 

Intercept  1 -
0,288368 

0,221343 1,697322 -0,722192 0,145456 

паравертебральний 
абсцес 

0 2 -
0,037054 

0,221343 0,028025 -0,470878 0,396770 

Scale   1,000000 0,000000  1,000000 1,000000 

        

 
Effect 

тубспондилі
т 1 НС 0 - 
Parameter 
estimates 
(База по 
пацієнтах 
остання 
редакція 19 
03 2020) 
Distribution : 
BINOMIAL, 
Link 
function: 
LOGIT 
Modeled 
probability 
that 
тубспондилі
т 1 НС 0 = 0 

p 

Intercept 0,192639 

паравертебральний 
абсцес 

0,867051 

ВИСНОВОК: на даній вибірці ознака не дозволяє статистично значуще 

розділити випадки ТС та НС. Не обирається для побудови прогностичної 

моделі. 

Газ в абсцесі 

 
Effect 

тубспондиліт 1 НС 0 - Parameter estimates (База по пацієнтах остання редакція 19 03 
2020) 
Distribution : BINOMIAL, Link function: LOGIT 
Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 0 

Level of 
Effect 

Column Estimate Standard 
Error 

Wald 
Stat. 

Lower CL 
95, % 

Upper CL 
95, % 

p 

Intercept  1 0,64525 0,396136 2,65319 -0,13116 1,421665 0,103342 

газ  
в абсцесі 

0 2 -1,30066 0,396136 10,78046 -2,07707 -0,524245 0,001026 

Scale   1,00000 0,000000  1,00000 1,000000  

ВИСНОВОК: в нашій вибірці дана ознака може бути застосована як кандидат 

до подальшого аналізу впливу, але потребує додаткового дослідження - у 

комбінації з іншими ознаками вона може стати статистично значимою. 
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Наявність газу в абсцесі знижує вірогідність, що це ТС (від’ємний показник 

Estimate) . Тому ми залишаємо її для подальших досліджень та побудови 

прогностичної моделі. 

Розповсюдження абсцесу на відстані 

 
 
Effect 

тубспондиліт 1 НС 0 - Parameter estimates (База по пацієнтах остання 
редакція 19 03 2020) 
Distribution : BINOMIAL, Link function: LOGIT 
Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 0 

Level of 
Effect 

Column Estimate Standard 
Error 

Wald 
Stat. 

Lower CL 
95, % 

Intercept  1 -0,361500 0,225639 2,566771 -0,803745 

Розповсюдження 
абсцесу на 
відстані 

0 2 0,236337 0,225639 1,097068 -0,205908 

Scale   1,000000 0,000000  1,000000 

 

 
Effect 

тубспондиліт 1 НС 0 - Parameter estimates (База по 
пацієнтах остання редакція 19 03 2020) 
Distribution : BINOMIAL, Link function: LOGIT 
Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 0 

Upper CL 
95, % 

p 

Intercept 0,080745 0,109130 

розповсюдження абсцесу на 
відстані 

0,678582 0,294910 

Scale 1,000000  

ВИСНОВОК: в нашій вибірці ознака не спрацювала. 

Підзв'язковий шлях поширення 

 

 
Effect 

тубспондиліт 1 НС 0 - Parameter estimates (База по пацієнтах 
остання редакція 19 03 2020) 
Distribution : BINOMIAL, Link function: LOGIT 
Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 0 

p 

Intercept 0,184958 

підзв'язковий шлях 
поширення 

0,477585 

Scale  

 
Effect 

тубспондиліт 1 НС 0 - Parameter estimates (База по пацієнтах остання 
редакція 19 03 2020) 
Distribution : BINOMIAL, Link function: LOGIT 
Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 0 

Level of 
Effect 

Column Estimate Standard 
Error 

Wald 
Stat. 

Lower CL 
95, % 

Upper 
CL 

95, % 

Intercept  1 -0,275345 0,207707 1,757326 -0,682443 0,13175
3 

підзв'язковий шлях 
поширення 

0 2 0,147512 0,207707 0,504372 -0,259587 0,55461
0 

Scale   1,000000 0,000000  1,000000 1,00000
0 
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ВИСНОВОК: на даній вибірці ознака не дозволяє статистично значуще 

розділити випадки ТС та НС. Не обирається для побудови прогностичної 

моделі. 

Локалізація ураження 

 
Effect 

тубспондиліт 1 НС 0 - Parameter estimates (База по пацієнтах остання редакція 19 03 
2020) 
Distribution : BINOMIAL, Link function: LOGIT 
Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 0 

Level of 
Effect 

Column Estimate Standard 
Error 

Wald 
Stat. 

Lower CL 
95, % 

Upper CL 
95, % 

p 

Intercept  1 -0,393540 0,222893 3,117337 -0,830402 0,043323 0,077463 

грудний  
відділ 

0 2 0,575861 0,222893 6,674866 0,138999 1,012723 0,009778 

Scale   1,000000 0,000000  1,000000 1,000000  

 
 
Effect 

тубспондиліт 1 НС 0 - Parameter estimates (База по пацієнтах остання редакція 
19 03 2020) 
Distribution : BINOMIAL, Link function: LOGIT 
Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 0 

Level of 
Effect 

Column Estimate Standard 
Error 

Wald 
Stat. 

Lower CL 
95, % 

Upper CL 
95, % 

Intercept  1 -0,241213 0,215542 1,252386 -0,663668 0,181241 

Попереково 
-крижовий відділ 

0 2 -0,569717 0,215542 6,986424 -0,992172 -0,147263 

Scale   1,000000 0,000000  1,000000 1,000000 

 

 
Effect 

тубспондиліт 1 НС 0 - Parameter estimates (База по пацієнтах 
остання редакція 19 03 2020) 
Distribution : BINOMIAL, Link function: LOGIT 
Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 0 

p 

Intercept 0,263097 

попереково-крижовий відділ 0,008213 

Scale  

ВИСНОВОК: в нашій вибірці дана ознака може бути застосована як кандидат 

до подальшого аналізу впливу, але потребує додаткового дослідження у 

комбінації з іншими ознаками, де вона може стати статистично значимою. 

Локалізація процесу у грудному відділі хребта підвищує вірогідність, що це 

ТС. Локалізація процесу у попереково-крижовому відділі хребта знижує 

вірогідність, що це ТС (від’ємний показник Estimate). Тому ми залишаємо її 

для подальших досліджень та побудови прогностичної моделі. 
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Остеохондроз 

ВИСНОВОК: на даній вибірці ознака не дозволяє статистично значуще 

розділити випадки ТС та НС.  

Полісегментарне ураження 

 
Effect 

тубспондиліт 1 НС 0 - Parameter estimates (База по пацієнтах остання редакція 19 
03 2020) 
Distribution : BINOMIAL, Link function: LOGIT 
Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 0 

Level of 
Effect 

Column Estimate Standard 
Error 

Wald 
Stat. 

Lower CL 
95, % 

Upper CL 
95, % 

Intercept  1 -0,336801 0,235092 2,052441 -0,797574 0,123971 

полісегментарн
е  
ураження 

0 2 0,133202 0,235092 0,321031 -0,327570 0,593975 

Scale   1,000000 0,000000  1,000000 1,000000 

 

 
Effect 

тубспондиліт 1 НС 0 - Parameter estimates (База по пацієнтах остання 
редакція 19 03 2020) 
Distribution : BINOMIAL, Link function: LOGIT 
Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 0 

p 

Intercept 0,151962 

полісегментарне  
ураження 

0,570989 

Scale  

ВИСНОВОК: на даній вибірці ознака не дозволяє статистично значуще 

розділити випадки ТС та НС.  

Скіпи ( перестрибування) 

Effect тубспондиліт 1 НС 0 - Parameter estimates (База по пацієнтах остання редакція 19 03 
2020) 
Distribution : BINOMIAL, Link function: LOGIT 
Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 0 

Level of 
Effect 

Column Estimate Standard 
Error 

Wald 
Stat. 

Lower CL 
95, % 

Upper CL 
95, % 

p 

Intercept  1 -0,529930 0,361864 2,144594 -1,23917 0,179311 0,143073 

скіпи 0 2 0,317368 0,361864 0,769193 -0,39187 1,026609 0,380467 

Scale   1,000000 0,000000  1,00000 1,000000  

ВИСНОВОК: на даній вибірці ознака не дозволяє статистично значуще 

розділити випадки ТС та НС.  

 

 
Effect 

тубспондиліт 1 НС 0 - Parameter estimates (База по пацієнтах остання редакція 19 
03 2020) 
Distribution : BINOMIAL, Link function: LOGIT 
Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 0 
 

Level 
of 

Effect 

Colu
mn 

Estimate Standard 
Error 

Wald 
Stat. 

Lower CL 
95, % 

Upper CL 
95, % 

p 

Intercept  1 -0,358639 0,219971 2,658179 -0,789775 0,072496 0,103019 

остеохондроз 0 2 -0,291948 0,219971 1,761487 -0,723084 0,139188 0,184439 

Scale   1,000000 0,000000  1,000000 1,000000  
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Остеосклероз 

 
Effect 

тубспондиліт 1 НС 0 - Parameter estimates (База по пацієнтах остання редакція 19 03 
2020) 
Distribution : BINOMIAL, Link function: LOGIT 
Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 0 

Level of 
Effect 

Colum
n 

Estimate Standard 
Error 

Wald 
Stat. 

Lower CL 
95, % 

Upper 
CL 

95, % 

p 

Intercept  1 0,041691 0,249619 0,0278
9 

-0,447554 0,530935 0,867356 

остеосклероз 0 2 1,097743 0,249619 19,339
53 

0,608499 1,586988 0,000011 

Scale   1,000000 0,000000  1,000000 1,000000  

ВИСНОВОК: у нашій вибірці дана ознака може бути застосована як кандидат 

до подальшого аналізу впливу, але потребує додаткового дослідження - у 

комбінації з іншими ознаками вона може стати статистично значимою. 

Наявність ознаки збільшує вірогідність, що це ТС (Estimate з +).  

Остеопороз 

 
Effect 

тубспондиліт 1 НС 0 - Parameter estimates (База по пацієнтах остання редакція 19 03 
2020) 
Distribution : BINOMIAL, Link function: LOGIT 
Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 0 

Level of 
Effect 

Column Estimate Standard 
Error 

Wald 
Stat. 

Lower CL 
95, % 

Upper CL 
95, % 

p 

Intercept  1 -0,13097 0,238119 0,30253 -0,59767 0,335733 0,582304 

остеопороз 0 2 -1,06528 0,238119 20,01431 -1,53198 -0,598576 0,000008 

Scale   1,00000 0,000000  1,00000 1,000000  

ВИСНОВОК: в нашій вибірці дана ознака може бути застосована як кандидат 

до подальшого аналізу впливу, але потребує додаткового дослідження - у 

комбінації з іншими ознаками вона може стати статистично значимою. 

Наявність ознаки зменшує вірогідність, що це ТС (від’ємний показник 

Estimate).  

Деформація хребта 

 
Effect 

тубспондиліт 1 НС 0 - Parameter estimates (База по пацієнтах остання редакція 19 03 
2020) 
Distribution : BINOMIAL, Link function: LOGIT 
Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 0 

Level of 
Effect 

Colu
mn 

Estimate Standard 
Error 

Wald 
Stat. 

Lower CL 
95, % 

Upper CL 
95, % 

p 

Intercept  1 -0,416455 0,228032 3,335369 -0,863389 0,030480 0,067805 

деформації  
хребта 

0 2 0,714948 0,228032 9,830079 0,268013 1,161882 0,001717 

Scale   1,000000 0,000000  1,000000 1,000000  

ВИСНОВОК:  у нашій вибірці дана ознака може бути застосована як кандидат 

до подальшого аналізу впливу, але потребує додаткового дослідження – у 
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комбінації з іншими ознаками вона може стати статистично значимою. 

Наявність ознаки збільшує вірогідність, що це ТС.  

Гібус 

 
Effect 

тубспондиліт 1 НС 0 - Parameter estimates (База по пацієнтах остання редакція 19 03 
2020) 
Distribution : BINOMIAL, Link function: LOGIT 
Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 0 

Level of 
Effect 

Column Estimate Standard 
Error 

Wald 
Stat. 

Lower CL 
95, % 

Upper CL 
95, % 

p 

Intercept  1 -0,743189 0,341608 4,733050 -1,41273 -0,073649 0,029588 

гібус 0 2 0,643105 0,341608 3,544109 -0,02643 1,312646 0,059757 

Scale   1,000000 0,000000  1,00000 1,000000  

ВИСНОВОК: мало даних, ознака в нашій вибірці не реєструвала статистично 

значимий вплив. 

Термін звернення 

 
Effect 

тубспондиліт 1 НС 0 - Parameter estimates (База по пацієнтах остання редакція 19 03 
2020) 
Distribution : BINOMIAL, Link function: LOGIT 
Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 0 

Level 
of 

Effect 

Column Estimate Standard 
Error 

Wald 
Stat. 

Lower 
CL 

95, % 

Upper CL 
95, % 

p 

Intercept  1 -0,687200 0,303863 5,11459 -1,28276 -0,091639 0,023726 

звернення 
від 1-6 міс 

0 2 1,590067 0,303863 27,38266 0,99451 2,185628 0,000000 

Scale   1,000000 0,000000  1,00000 1,000000  

ВИСНОВОК: в нашій вибірці дана ознака дозволяє статистично значимо 

розділи ТС та НС як монофактор. Оскільки вона спрацювала як один з 

факторів, то для побудови діагностичної моделі слід перевірити її вплив у 

комбінацїї з іншими факторами. Наявність ознаки збільшує вірогідність, що 

це ТС.  

Гострий початок захворювання 

 
Effect 

тубспондиліт 1 НС 0 - Parameter estimates (База по пацієнтах остання редакція 19 03 
2020) 
Distribution : BINOMIAL, Link function: LOGIT 
Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 0 

Level of 
Effect 

Column Estimate Standard 
Error 

Wald 
Stat. 

Lower CL 
95, % 

Upper CL 
95, % 

p 

Intercept  1 -0,30778 0,246813 1,55505 -0,79153 0,175965 0,212391 

гострий  
початок 

0 2 -1,20857 0,246813 23,97749 -1,69231 -0,724821 0,000001 

Scale   1,00000 0,000000  1,00000 1,000000  

ВИСНОВОК:  в  нашій вибірці дана ознака може бути застосована як кандидат 

до подальшого аналізу впливу, але потребує додаткового дослідження - у 

комбінації з іншими ознаками вона може стати статистично значимою. 
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Наявність ознаки зменшує вірогідність, що це ТС (від’ємний показник 

Estimate). 

Поступовий початок захворювання 

 
Effect 

тубспондиліт 1 НС 0 - Parameter estimates (База по пацієнтах остання редакція 19 03 
2020) 
Distribution : BINOMIAL, Link function: LOGIT 
Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 0 

Level of 
Effect 

Column Estimate Standard 
Error 

Wald 
Stat. 

Lower CL 
95, % 

Upper CL 
95, % 

p 

Intercept  1 -0,375994 0,250856 2,24653 -0,867663 0,115676 0,133915 

поступови
й початок 

0 2 1,233444 0,250856 24,17624 0,741775 1,725113 0,000001 

Scale   1,000000 0,000000  1,000000 1,000000  

ВИСНОВОК: в нашій вибірці дана ознака може бути застосована як кандидат 

до подальшого аналізу впливу, але потребує додаткового дослідження - у 

комбінації з іншими ознаками вона може стати статистично значимою. 

Наявність ознаки збільшує вірогідність, що це ТС. Бінарний фактор дуже 

близькі дані з ознакою « звернення від 1-6 міс» (дзеркальні дані). 

Больовий синдром 

 
Effect 

тубспондиліт 1 НС 0 - Parameter estimates (База по пацієнтах остання редакція 19 03 
2020) 
Distribution : BINOMIAL, Link function: LOGIT 
Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 0 

Level of 
Effect 

Column Estimate Standard 
Error 

Wald 
Stat. 

Lower CL 
95, % 

Upper CL 
95, % 

p 

Intercept  1 -0,272756 0,210472 1,679425 -0,685272 0,139761 0,195001 

біль 0-5 0 2 0,359767 0,210472 2,921836 -0,052750 0,772284 0,087388 

 Scale   1,000000 0,000000  1,000000 1,000000  

 
Effect 

тубспондиліт 1 НС 0 - Parameter estimates (База по пацієнтах остання редакція 19 03 
2020) 
Distribution : BINOMIAL, Link function: LOGIT 
Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 0 

Level of 
Effect 

Column Estimate Standard 
Error 

Wald 
Stat. 

Lower CL 
95, % 

Upper CL 
95, % 

p 

Intercept  1 -0,248113 0,211213 1,379935 -0,662084 0,165857 0,240112 

біль 5-
10 балів 

0 2 -0,387875 0,211213 3,372428 -0,801845 0,026095 0,066296 

Scale   1,000000 0,000000  1,000000 1,000000  

ВИСНОВОК: на нашій вибірці не вдалося зареєструвати статистично 

значимий вплив цієї ознаки. 

Підвищення температури 

 
Effect 

тубспондиліт 1 НС 0 - Parameter estimates (База по пацієнтах остання редакція 19 
03 2020) 
Distribution : BINOMIAL, Link function: LOGIT 
Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 0 

Level of 
Effect 

Column Estimate Standard 
Error 

Wald 
Stat. 

Lower CL 
95, % 

Upper CL 
95, % 

Intercept  1 -0,237229 0,226354 1,09839 -0,68088 0,206417 
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Effect 

тубспондиліт 1 НС 0 - Parameter estimates (База по пацієнтах остання редакція 19 
03 2020) 
Distribution : BINOMIAL, Link function: LOGIT 
Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 0 

Level of 
Effect 

Column Estimate Standard 
Error 

Wald 
Stat. 

Lower CL 
95, % 

Upper CL 
95, % 

Підвищення 
температури 

0 2 -0,861383 0,226354 14,48157 -1,30503 -0,417737 

Scale   1,000000 0,000000  1,00000 1,000000 

 

 
Effect 

тубспондиліт 1 НС 0 - Parameter estimates (База по пацієнтах остання 
редакція 19 03 2020) 
Distribution : BINOMIAL, Link function: LOGIT 
Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 0 

p 

Intercept 0,294619 

  

Підвищення 
температури 

0,000142 

Scale  

ВИСНОВОК: у нашій вибірці дана ознака може бути застосована як кандидат 

до подальшого аналізу впливу, але потребує додаткового дослідження - у 

комбінації з іншими ознаками вона може стати статистично значимою. 

Наявність ознаки зменшує вірогідність, що це ТС (від’ємний показник 

Estimate).  

Компресійний неврологічний синдром 

 
Effect 

тубспондиліт 1 НС 0 - Parameter estimates (База по пацієнтах 
остання редакція 19 03 2020) 
Distribution : BINOMIAL, Link function: LOGIT 
Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 0 

Level of 
Effect 

Column Estimate Standard 
Error 

Wald 
Stat. 

Lower 
CL 

95, % 

Intercept  1 -0,264613 0,208180 1,615647 -
0,672638 

компресійний  
неврологічний синдром 

0 2 -0,173642 0,208180 0,695713 -
0,581666 

Scale   1,000000 0,000000  1,000000 

 

 
Effect 

тубспондиліт 1 НС 0 - Parameter estimates (База по 
пацієнтах остання редакція 19 03 2020) 
Distribution : BINOMIAL, Link function: LOGIT 
Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 0 

Upper CL 
95, % 

p 

Intercept 0,143412 0,203700 

компресійний неврологічний 
синдром 

0,234383 0,404228 

Scale 1,000000  

ВИСНОВОК: на даній вибірці ознака не дозволяє статистично значуще 

розділити випадки ТС та НС.  
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Наявність кісткових деструкцій на момент звернення 
 
Effect 

тубспондиліт 1 НС 0 - Parameter estimates (База по 
пацієнтах остання редакція 19 03 2020) 
Distribution : BINOMIAL, Link function: LOGIT 
Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 0 

Level of 
Effect 

Column Estimate Standard 
Error 

Wald 
Stat. 

Intercept  1 0,119712 0,256037 0,2186
1 

наявність кісткових деструкцій на момент 
звернення 

0 2 0,878817 0,256037 11,781
25 

Scale   1,000000 0,000000  

 

 
Effect 

тубспондиліт 1 НС 0 - Parameter estimates 
(База по пацієнтах остання редакція 19 03 
2020) 
Distribution : BINOMIAL, Link function: LOGIT 
Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 
0 

Lower CL 
95, % 

Upper CL 
95, % 

p 

Intercept -0,382112 0,621535 0,640102 

наявність кісткових деструкцій на момент 
звернення 

0,376994 1,380640 0,000598 

Scale 1,000000 1,000000  

ВИСНОВОК: в нашій вибірці дана ознака може бути застосована як кандидат 

до подальшого аналізу впливу, але потребує додаткового дослідження - у 

комбінації з іншими ознаками вона може стати статистично значимою. 

Наявність ознаки збільшує вірогідність, що це ТС.  

  Лейкоцитоз 

 
Effect 

тубспондиліт 1 НС 0 - Parameter estimates (База по пацієнтах остання редакція 19 
03 2020) 
Distribution : BINOMIAL, Link function: LOGIT 
Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 0 

Level 
of 

Effect 

Column Estimate Standard 
Error 

Wald 
Stat. 

Lower CL 
95, % 

Upper CL 
95, % 

p 

Intercept  1 -0,85397 0,333716 6,54829 -1,50804 -0,19990 0,010499 

лейкоцитоз 0 2 -1,65834 0,333716 24,69408 -2,31241 -1,00427 0,000001 

Scale   1,00000 0,000000  1,00000 1,00000  

ВИСНОВОК: в нашій вибірці дана ознака продемонструвала статистично 

значимий вплив. Наявність ознаки зменшує вірогідність, що це ТС (від’ємний 

показник Estimate).  

Нейтрофільний лейкоцитоз 

 
Effect 

тубспондиліт 1 НС 0 - Parameter estimates (База по пацієнтах остання 
редакція 19 03 2020) 
Distribution : BINOMIAL, Link function: LOGIT 
Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 0 

Level of 
Effect 

Column Estimate Standard 
Error 

Wald 
Stat. 

Lower CL 
95, % 

Upper CL 
95, % 

Intercept  1 0,00152 0,268499 0,00003 -0,52473 0,527767 
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Effect 

тубспондиліт 1 НС 0 - Parameter estimates (База по пацієнтах остання 
редакція 19 03 2020) 
Distribution : BINOMIAL, Link function: LOGIT 
Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 0 

Level of 
Effect 

Column Estimate Standard 
Error 

Wald 
Stat. 

Lower CL 
95, % 

Upper CL 
95, % 

нейтрофільний  
зсув формули 

0 2 -1,45377 0,268499 29,31600 -1,98002 -0,927521 

Scale   1,00000 0,000000  1,00000 1,000000 

 

 
Effect 

тубспондиліт 1 НС 0 - Parameter estimates (База по пацієнтах 
остання редакція 19 03 2020) 
Distribution : BINOMIAL, Link function: LOGIT 
Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 0 

p 

Intercept 0,995491 

нейтрофільний зсув 
формули 

0,000000 

Scale  

ВИСНОВОК: в нашій вибірці дана ознака може бути як кандидат до 

подальшого аналізу впливу, потребує дослідження у комбінації з іншими 

факторами, що може стати статистично значущою. Наявність ознаки зменшує 

вірогідність, що це ТС (від’ємний показник Estimate). 

Лімфоцитоз 

 
Effect 

тубспондиліт 1 НС 0 - Parameter estimates (База по пацієнтах остання редакція 19 
03 2020) 
Distribution : BINOMIAL, Link function: LOGIT 
Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 0 

Level of 
Effect 

Column Estimate Standard 
Error 

Wald 
Stat. 

Lower CL 
95, % 

Upper CL 
95, % 

Intercept  1 -1,44519 0,524402 7,59484 -2,47300 -0,417377 

підвищення  
лімфоцитів 

0 2 1,73287 0,524402 10,91948 0,70506 2,760677 

Scale   1,00000 0,000000  1,00000 1,000000 

 

 
Effect 

тубспондиліт 1 НС 0 - Parameter estimates (База по пацієнтах остання 
редакція 19 03 2020) 
Distribution : BINOMIAL, Link function: LOGIT 
Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 0 

p 

Intercept 0,005854 

підвищення 
лімфоцитів 

0,000952 

Scale  

ВИСНОВОК: в нашій вибірці дана ознака продемонструвала статистично 

значимий вплив. Наявність ознаки збільшує вірогідність, що це ТС.  

Підвищення ШОЕ 
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Effect 

тубспондиліт 1 НС 0 - Parameter estimates (База по пацієнтах остання редакція 19 03 
2020) 
Distribution : BINOMIAL, Link function: LOGIT 
Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 0 

Level of 
Effect 

Colu
mn 

Estimate Standard 
Error 

Wald 
Stat. 

Lower CL 
95, % 

Upper 
CL 

95, % 

p 

Intercept  1 -0,218359 0,224039 0,949939 -0,657467 0,220749 0,329735 

Підвищення 
 ШОЕ 

0 2 0,149366 0,224039 0,444485 -0,289742 0,588474 0,504966 

Scale   1,000000 0,000000  1,000000 1,000000  

ВИСНОВОК: дана ознака не спрацювала. 

Цукровий діабет в анамнезі 

 
Effect 

тубспондиліт 1 НС 0 - Parameter estimates (База по пацієнтах остання редакція 19 03 
2020) 
Distribution : BINOMIAL, Link function: LOGIT 
Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 0 

Level of 
Effect 

Column Estimate Standard 
Error 

Wald 
Stat. 

Lower CL 
95, % 

Upper CL 
95, % 

p 

Intercept  1 0,175472 0,290785 0,364143 -0,39446 0,745401 0,546214 

цукровий  
діабет 

0 2 -0,699997 0,290785 5,794916 -1,26993 -0,130068 0,016073 

Scale   1,000000 0,000000  1,00000 1,000000  

ВИСНОВОК: в нашій вибірці дана ознака може бути як кандидат до 

подальшого аналізу впливу, потребує дослідження у комбінації з іншими 

факторами, що може стати статистично значущою. Наявність ознаки зменшує 

вірогідність, що це ТС (від’ємний показник Estimate), навпаки для НС. 

Оперативні втручання в анамнезі 

 
Effect 

тубспондиліт 1 НС 0 - Parameter estimates (База по пацієнтах 
остання редакція 19 03 2020) 
Distribution : BINOMIAL, Link function: LOGIT 
Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 0 

Level of 
Effect 

Column Estimate Standard 
Error 

Wald 
Stat. 

Lower CL 
95, % 

Intercept  1 0,197948 0,288550 0,470606 -0,36760 

оперативні втручання в 
анамнезі 

0 2 -0,757564 0,288550 6,892783 -1,32311 

Scale   1,000000 0,000000  1,00000 

 
Effect 

тубспондиліт 1 НС 0 - Parameter estimates (База по пацієнтах 
остання редакція 19 03 2020) 
Distribution : BINOMIAL, Link function: LOGIT 
Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 0 

Upper CL 
95, % 

p 

Intercept 0,763496 0,492708 

оперативні втручання в 
анамнезі 

-0,192015 0,008654 

Scale 1,000000  

ВИСНОВОК: в нашій вибірці дана ознака може бути як кандидат до 

подальшого аналізу впливу, потребує дослідження у комбінації з іншими 
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факторами, що може стати статистично значущою. Наявність ознаки зменшує 

вірогідність, що це ТС (від’ємний показник Estimate), навпаки для НС. 

Типова модель спондиліту 

 
Effect 

тубспондиліт 1 НС 0 - Parameter estimates (База по пацієнтах остання 
редакція 19 03 2020) 
Distribution : BINOMIAL, Link function: LOGIT 
Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 0 

Level of 
Effect 

Column Estimate Standard 
Error 

Wald 
Stat. 

Lower CL 
95, % 

Upper CL 
95, % 

Intercept  1 0,045904 0,468743 0,009590 -0,872815 0,964623 

Типова 
модель 
спондиліту 

0 2 0,359561 0,468743 0,588405 -0,559158 1,278280 

Scale   1,000000 0,000000  1,000000 1,000000 

 

 
Effect 

тубспондиліт 1 НС 0 - Parameter estimates (База по пацієнтах остання 
редакція 19 03 2020) 
Distribution : BINOMIAL, Link function: LOGIT 
Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 0 

p 

Intercept 0,921988 

типова модель 
спондиліту 

0,443036 

Scale  

ВИСНОВОК: в нашій вибірці дана ознака не продемонструвала статистично 

значимий вплив, щоб розділити ТС та НС. 

Атипові прояви спондиліту 

 
Effect 

тубспондиліт 1 НС 0 - Parameter estimates (База по пацієнтах остання редакція 19 03 
2020) 
Distribution : BINOMIAL, Link function: LOGIT 
Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 0 

Level of 
Effect 

Column Estimate Standard 
Error 

Wald 
Stat. 

Lower CL 
95, % 

Upper CL 
95, % 

p 

Intercept  1 0,54609 0,403554 1,831156 -0,24486 1,337043 0,175991 

атипові  
прояви 

0 2 -1,06335 0,403554 6,942981 -1,85430 -0,272395 0,008415 

Scale   1,00000 0,000000  1,00000 1,000000  

ВИСНОВОК: в нашій вибірці може стати як кандидат до подальшого аналізу 

впливу, потребує дослідження у комбінації з іншими факторами, може стати 

статистично значимою. Наявність даної ознаки зменшує вірогідність, що це 

ТС (від’ємний показник Estimate). 

  Зниження щільності диску 

 
Effect 

тубспондиліт 1 НС 0 - Parameter estimates (База по пацієнтах остання редакція 19 03 
2020) 
Distribution : BINOMIAL, Link function: LOGIT 
Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 0 

Level of 
Effect 

Column Estimate Standard 
Error 

Wald 
Stat. 

Lower CL 
95, % 

Upper CL 
95, % 

Intercept  1 -0,463670 0,232668 3,971429 -0,919690 -0,007650 
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Effect 

тубспондиліт 1 НС 0 - Parameter estimates (База по пацієнтах остання редакція 19 03 
2020) 
Distribution : BINOMIAL, Link function: LOGIT 
Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 0 

Level of 
Effect 

Column Estimate Standard 
Error 

Wald 
Stat. 

Lower CL 
95, % 

Upper CL 
95, % 

Зниження 
 щільності 
диску 

0 2 0,671310 0,232668 8,324805 0,215290 1,127330 

Scale   1,000000 0,000000  1,000000 1,000000 

 
Effect 

тубспондиліт 1 НС 0 - Parameter estimates (База по пацієнтах остання 
редакція 19 03 2020) 
Distribution : BINOMIAL, Link function: LOGIT 
Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 0 

p 

Intercept 0,046278 

зниження щільності диску 0,003911 

Scale  

ВИСНОВОК: ознака не спрацювала. 

Контрастне підсиилення 

 
Effect 

тубспондиліт 1 НС 0 - Parameter estimates (База по пацієнтах остання редакція 19 03 
2020) 
Distribution : BINOMIAL, Link function: LOGIT 
Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 0 

Level of 
Effect 

Column Estimate Standard 
Error 

Wald 
Stat. 

Lower CL 
95, % 

Upper CL 
95, % 

p 

Intercept  1 -0,185187 0,237149 0,609786 -0,649991 0,279617 0,434869 

Контраст 
підсилен
ня 

0 2 -0,185187 0,237149 0,609786 -0,649991 0,279617 0,434869 

Scale   1,000000 0,000000  1,000000 1,000000  

ВИСНОВОК: в нашій вибірці дана ознака не продемонструвала статистично 

значимий вплив, щоб розділити ТС та НС. 
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ДОДАТОК В 

 

РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ЗДАТНОСТІ 

ДІАГНОСТИЧНОГО МЕТОДУ 

 

Істиннопозитивним заключенням (ІПЗ) вважали вірний позитивний 

результат наявності патологічного процесу у пацієнта, виявленого з 

допомогою всіх використаних методів. 

Хибнонегативним заключенням (ХНЗ) вважали помилкове рішення про 

відсутність патологічного стану у пацієнта. 

Істиннонегативним заключенням (ІНЗ) вважали вірний негативний 

результат про відсутність патологічного процесу. 

Хибнопозитивним заключенням (ХПЗ) вважали помилковий 

діагностичний висновок про наявність патологічного процесу, який не був 

підтверджений при подальшому дослідженні. 

1. Чутливість (Чт) – здатність діагностичного методу виявляти 

конкретний патологічний процес визначали за формулою: 

%100



ХНЗІПЗ

ІПЗ
Чт .       

 

2. Специфічність (С) – здатність діагностичного методу 

виключити наявність конкретного патологічного процесу, тобто не 

давати хибно позитивних заключень за його відсутності, визначали за 

формулою: 

%100



ХПЗІНЗ

ІНЗ
Сп .         

  

3.  Загальна точність (Т) діагностичного методу, тобто його 

здатність давати правильні заключення, визначали відношенням вірних 

результатів до всіх проведених досліджень: 

 %100





ХНЗХПЗІНЗІПЗ

ІНЗІПЗ
Т .    
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4. Прогностичність (П), за допомогою якої оцінюють 

ймовірність наявності захворювання за умови позитивного результату 

дослідження, визначали за формулою: 

%100



ХПЗІПЗ

ІПЗ
П .   

      

5. Ефективність (Е) методу характеризує ефективність 

використання наявних ресурсів при його застосуванні для діагностики 

даного захворювання та визначається за формулою: 

 %100



ХНЗХПЗІНЗІПЗ

ІПЗ
Е .        

 

Інформативність та ефективність променевих методів  

 в діагностиці спондиліту 

 

 

 

 

  

Методи ІПЗ ІНЗ ХНЗ ХПЗ Ч% С% Т% П% E% 

РГ 16 10 15 7 51,61 58,82 54,17 69,57 33,33 

КТ  66 22 10 5 86,84 81,48 85,48 92,96 64,08 

МРТ  57 16  0 5 100 76,19 93,59 91,94 73 

ЦТ  15 8 3 3 83,33 72,72 79,31 83,33 51,72 

КТ+МРТ  48 26 0 3 100 92,86 96,10 94,12 62,34 

ЦТ+МРТ  20 10 0 2 100 83,33 93,75 90,91 62,5 
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ДОДАТОК Г 

 

ЧУТЛИВІСТЬ ТА СПЕЦИФІЧНІСТЬ ДІАГНОСТИЧНОГО ТЕСТУ 

З ВИКОРИСТАННЯМ Z ЗНАЧЕННЯ 

 
Case 

тубспондиліт 1 НС 0 - Goodness of Fit - ROC; (База по пацієнтах остання редакція 
19 03 2020) 
Distribution : BINOMIAL, Link function: LOGIT 
Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 0 

Predicted 
Probability 

Correctly 
Predicted 

Events 

Correctly 
Predicted 
NonEvent

s 

NonEvent
s 

Predicted 
As Events 

Events 
Predicted 

As 
NonEvents 

Sensitivity 1-Specificity 

1 0,989025 8,00000 54,00000 0,00000 33,00000 0,195122 0,000000 

2 0,956849 9,00000 54,00000 0,00000 32,00000 0,219512 0,000000 

3 0,951366 16,00000 54,00000 0,00000 25,00000 0,390244 0,000000 

4 0,940323 18,00000 54,00000 0,00000 23,00000 0,439024 0,000000 

5 0,905157 18,00000 53,00000 1,00000 23,00000 0,439024 0,018519 

6 0,888229 19,00000 53,00000 1,00000 22,00000 0,463415 0,018519 

7 0,773769 26,00000 53,00000 1,00000 15,00000 0,634146 0,018519 

8 0,754606 27,00000 53,00000 1,00000 14,00000 0,658537 0,018519 

9 0,730658 28,00000 53,00000 1,00000 13,00000 0,682927 0,018519 

10 0,701299 30,00000 53,00000 1,00000 11,00000 0,731707 0,018519 

11 0,694458 31,00000 53,00000 1,00000 10,00000 0,756098 0,018519 

12 0,686039 31,00000 52,00000 2,00000 10,00000 0,756098 0,037037 

13 0,538649 31,00000 51,00000 3,00000 10,00000 0,756098 0,055556 

14 0,535167 31,00000 50,00000 4,00000 10,00000 0,756098 0,074074 

15 0,524272 33,00000 42,00000 12,00000 8,00000 0,804878 0,222222 

16 0,494497 35,00000 42,00000 12,00000 6,00000 0,853659 0,222222 

17 0,456989 36,00000 41,00000 13,00000 5,00000 0,878049 0,240741 

18 0,400298 37,00000 41,00000 13,00000 4,00000 0,902439 0,240741 

19 0,384601 37,00000 40,00000 14,00000 4,00000 0,902439 0,259259 

20 0,372057 37,00000 39,00000 15,00000 4,00000 0,902439 0,277778 

21 0,321717 38,00000 39,00000 15,00000 3,00000 0,926829 0,277778 

22 0,318669 38,00000 38,00000 16,00000 3,00000 0,926829 0,296296 

23 0,239657 38,00000 37,00000 17,00000 3,00000 0,926829 0,314815 

24 0,223136 38,00000 36,00000 18,00000 3,00000 0,926829 0,333333 

25 0,213321 39,00000 35,00000 19,00000 2,00000 0,951220 0,351852 

26 0,137678 39,00000 34,00000 20,00000 2,00000 0,951220 0,370370 

27 0,108675 39,00000 33,00000 21,00000 2,00000 0,951220 0,388889 

28 0,104511 40,00000 31,00000 23,00000 1,00000 0,975610 0,425926 

29 0,064298 40,00000 30,00000 24,00000 1,00000 0,975610 0,444444 

30 0,060911 40,00000 27,00000 27,00000 1,00000 0,975610 0,500000 

31 0,047819 40,00000 25,00000 29,00000 1,00000 0,975610 0,537037 

32 0,043670 41,00000 25,00000 29,00000 0,00000 1,000000 0,537037 

33 0,032301 41,00000 24,00000 30,00000 0,00000 1,000000 0,555556 

34 0,029520 41,00000 23,00000 31,00000 0,00000 1,000000 0,574074 

35 0,024852 41,00000 20,00000 34,00000 0,00000 1,000000 0,629630 

36 0,019813 41,00000 19,00000 35,00000 0,00000 1,000000 0,648148 

37 0,016624 41,00000 18,00000 36,00000 0,00000 1,000000 0,666667 

38 0,015709 41,00000 17,00000 37,00000 0,00000 1,000000 0,685185 

39 0,013969 41,00000 16,00000 38,00000 0,00000 1,000000 0,703704 

40 0,012206 41,00000 14,00000 40,00000 0,00000 1,000000 0,740741 
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Case 

тубспондиліт 1 НС 0 - Goodness of Fit - ROC; (База по пацієнтах остання редакція 
19 03 2020) 
Distribution : BINOMIAL, Link function: LOGIT 
Modeled probability that тубспондиліт 1 НС 0 = 0 

Predicted 
Probability 

Correctly 
Predicted 

Events 

Correctly 
Predicted 
NonEvent

s 

NonEvent
s 

Predicted 
As Events 

Events 
Predicted 

As 
NonEvents 

Sensitivity 1-Specificity 

41 0,008506 41,00000 13,00000 41,00000 0,00000 1,000000 0,759259 

42 0,006822 41,00000 12,00000 42,00000 0,00000 1,000000 0,777778 

43 0,005217 41,00000 11,00000 43,00000 0,00000 1,000000 0,796296 

44 0,003679 41,00000 10,00000 44,00000 0,00000 1,000000 0,814815 

45 0,003522 41,00000 9,00000 45,00000 0,00000 1,000000 0,833333 

46 0,001188 41,00000 8,00000 46,00000 0,00000 1,000000 0,851852 

47 0,000957 41,00000 7,00000 47,00000 0,00000 1,000000 0,870370 

48 0,000727 41,00000 4,00000 50,00000 0,00000 1,000000 0,925926 

49 0,000512 41,00000 3,00000 51,00000 0,00000 1,000000 0,944444 

50 0,000208 41,00000 0,00000 54,00000 0,00000 1,000000 1,000000 

 


