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• За сприяння Міжнародного фонду остеопорозу, Центру метаболічних 
захворювань кісток ВООЗ (Кембридж, Велика Британія) на основі 
проведених епідеміологічних досліджень в Україні створено 
українську версію моделі FRAX (WHO Fracture Risk Assessment Tool), 
яка дозволяє оцінити 10-річну ймовірність основних остеопоротичних
переломів та переломів стегнової кістки.



• Уперше авторами проведені широкомасштабні 
епідеміологічні дослідження щодо вивчення 
особливостей формування піку кісткової маси в 
дітей та підлітків, структурно-функціонального стану 
кісткової тканини, темпів її втрати та частоти 
остеопорозу та остеопоротичних переломів різної 
локалізації в населення України залежно від віку та 
статі.

• Встановлено регіональні особливості структурно-
функціонального стану кісткової тканини в 
населення України з урахуванням впливу екзо- та 
ендогенних факторів .



• Авторами вперше створено 
референтні бази даних для 
різних методик оцінки 
структурно-функціональ-
ного стану кісткової 
тканини (рентгенівська 
денситометрія, ультра-
звукова денситометрія, 
рентгенабсорбціометрія
кисті, рентгенморфометрія
хребта, TBS та FRAX) на 
основі даних епідеміо-
логічних досліджень серед 
дитячого й дорослого 
населення України

Bone Mineral Density

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79

USA

NE

UKR

0.9500

1.0500

1.1500

1.2500

1.3500

1.4500

1.5500

1.6500

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

TB
S 

L1
-L

4
 (-

)

Age (years)

TBS age related curve in European men and women 
at spine L1-L4

0

500

1000

1500

2000

2500

40 50 60 70 80 90
Age

Ukraine
Russia
Poland
Romania



• Вперше науково обґрунтовано й впроваджено в 
практику диференційовані схеми лікування та 
профілактики остеопорозу та його ускладнень і 
визначені можливості використання 
антиостеопоротичних препаратів різних груп.

• Розроблені комплексні програми 
диспансерного нагляду, клінічного 
моніторингу, профілактики та 
лікування системного остеопорозу та 
його ускладнень у дітей та дорослих з 
соматичною патологією.

Розроблено та впроваджено нові методи 
оцінки структурно-функціонального стану 
кісткової тканини та темпів постаріння 
кісткової системи, алгоритми верифікації 
больових синдромів та діагностики 
деформаційних змін хребта, пов'язаних з 
остеопорозом.



Створені громадські структури та 
організації, які сприяють поширенню знань 

щодо проблеми й надають лікувально-
профілактичну допомогу хворим.

• Українська асоціація остеопорозу
• Асоціація пацієнтів «Україна без остеопорозу 

та переломів»
• Український науково-медичний центр 

проблем остеопорозу та 23 його філії в різних 
регіонах України



https://www.iofbonehealth.org

З 1996 року Українська асоціація 
остеопорозу є членом Міжнародної 
Асоціації остеопорозу (International
Osteoporosis Foundation)



http://osteoporos.com.ua

Авторами роботи створено 
інтернет-сторінку, де широко 
висвітлюються питання щодо 
проблеми остеопорозу та його 
ускладнень як для лікарів, так і 
для пацієнтів



Кількість публікацій:

• 1720, в т.ч. за тематикою роботи

49 монографій, 57 патентів на винахід. 

• Загальна кількість посилань на публікації
авторів складає 3907, h-індекс 67 згідно
бази даних Google Scholar та 208 й 11 згідно
бази даних Scopus. 







За даною тематикою захищено 12 докторських
та 35 кандидатських дисертації



Співавторство в європейських 
рекомендаціях

«New Europe: Consensus on 
Osteoporosis» (2003)

«The Eastern European & Central Asian 
Regional Audit Epidemiology, costs & 

burden of osteoporosis in 2010» (2011)

«Practical guidelines for supplementation 
of vitamin D and treatment of deficits in 

Central Europe: Recommended vitamin D 
intakes in general population and groups 

being at risk of vitamin D deficiency» 
(2013)



Конференції для лікарів у різних регіонах України: «Остеопороз: 
епідеміологія, клініка, діагностика, профілактика та лікування», «Актуальні проблеми геріатричної 

ревмоортопедії», «Ендокринний остеопороз», «Глюкокортикоїд-індукований
остеопороз», «Вторинний остеопороз: клініка, діагностика, профілактика та лікування», науково-
практичний конференції з міжнародною участю «Сучасні принципи діагностики, профілактики та 

лікування захворювань кістково-м’язової системи в людей різного віку», «Людина та 
ліки», «Остеопороз в практике врача-интерниста», «Саркопения», «Актуальні питання травматології та 

остеосинтезу», «Дефіцит вітаміну D у клінічній практиці» «Остеопороз: від дитинства до старості» 



Результати досліджень широко висвітлюються 
у фахових журналах Української асоціації 
остеопорозу "Проблеми остеології",  "Боль. 
Суставы. Позвоночник" дайджесті "Вітамін D та 
кальцій у клінічній практиці" та інш. 



• У квітні 2014 року професор Поворознюк В.В.

нагороджений медаллю Міжнародної асоціації

остеопорозу (IOF) та Комітету національних

товариств за активну участь у діяльності комітету та

поширення місії IOF.

• У жовтні 2014 року професор Поворознюк В.В.

нагороджений нагородою EVIDAS (Європейської

асоціації з вивчення вітаміну D) за значний внесок у

розвиток медичної науки, підготовку медичного

персоналу, поширення знань та проведення

досліджень по вітаміну D.

• У червні 2016 року професору Поворознюку В.В.

присуджена нагорода Міжнародної асоціації

клінічної денситометрії (ISCD) за лідерство та видатні

досягнення в галузі клінічної денситометрії імені Дж.

П. Білезикяна (John P. Bilezikian ISCD Global Leadership

Award).

Керівник роботи ПОВОРОЗНЮК В.В. отримав світове визнання як лідер в 
вивченні проблеми прогнозування, діагностики, профілактики та лікування

остеопорозу та його ускладнень



Висновок

• Проведені фундаментальні та клінічні 
дослідження дали змогу авторам 
розробити та впровадити в практичну 
охорону здоров’я комплексну систему 
прогнозування, діагностики, профілактики й 
лікування системного остеопорозу та його 
ускладнень у населення України


