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Результати численних клініко-епідеміологічних досліджень свідчать, що існує тісний зв'язок між 
психоемоційними порушеннями і хронічним больовим синдромом, який є невід'ємною складовою рев-
матологічної патології, зокрема запального серонегативного артриту. Медико-соціальна значи-
мість і актуальність проблеми анкілозуючого спондилоартриту та псоріатичного артриту обу-
мовлена постійним прогресуванням захворювання з анкилозуванням хребта і великих суглобів, 
тривалою втратою працездатності, захворюваністю в молодому віці, ранньою інвалідизацією, не-
задовільною ефективністю застосованих лікарських засобів. Саме тому в комплексному лікуванні 
цих хворих доцільне застосування препаратів ад'ювантної дії (анксіолітиків, антидепресантів, ве-
гетокорректорів, міорелаксантів), що не володіють прямим аналгетичним ефектом, однак, крім 
зменшення вираженості тривожно-депресивних і психовегетативних розладів, сприяють зниженню 
інтенсивності больового сприйняття. Актуальним є пошук оптимізації стратегії нейрометаболі-
чної фармакотерапії у хворих з серонегативними артритами: анкілозуючий спондилоартрит і псо-
ріатичний артрит, з урахуванням характеру психологічного реагування на хворобу. В досліджува-
них групах відзначали високу частоту неадекватного соціально-психологічного реагування на за-
хворювання. В групах пацієнтів з серонегативними артритами відзначалися різноспрямовані деза-
даптивні реакції: при анкилозуючому спондилоартриті характерний іпохондричний тип реагування, 
а при псориатичному артриті тривожні розлади з різними варіантами реагування. Після закінчення 
періоду спостереження в обох групах виявлено поліпшення практично по всіх досліджуваних показ-
никах клініко-лабораторної активності. Спостерігалось значуще поліпшення психоемоційного 
статусу пацієнтів, що дає можливість поліпшити якість життя пацієнтів і сприяти оптимізації 
лікувально-реабілітаційних заходів. 
Ключові слова: анкілозуючий спондилоартрит, псоріатичний артрит, адіювантна терапія, еглоніл. 
НДР «Фармакологічне дослідження біологічноактивних речовин та лікарських засобів для корекції порушень гомеостазу різ-
ної етіології» №0111U004879. 

На сьогодення результати численних клініко-
епідеміологічних досліджень свідчать, що існує 
тісний зв'язок між психоемоційними порушення-
ми і хронічним больовим синдромом, який є не-
від'ємною складовою ревматологічної патології, 
зокрема запального серонегативного артриту 
[1,2,3]. Найбільш поширеними психоемоційними 
проявами хронічного болю є клінічно виражені 
відхилення: тривога, депресія, апатія, втома і 
астенія, підвищена збудливість, безсоння, драті-
вливість [4,5]. Досить часто ці фактори, які по-
требують додаткової корекції, сприяють поси-
ленню больового синдрому, в тому числі і у па-
цієнтів ревматологічного профілю [7,9,10]. Сам 
біль також здатний викликати розвиток психо-
емоційних порушень. Отже, оцінка психологічно-
го стану пацієнта є необхідним компонентом діа-
гностичного комплексу при обстеженні пацієнтів 
з хронічним больовим синдромом [1,8]. 

Медико-соціальна значимість і актуальність 
проблеми анкілозуючого спондилоартриту (АС), 
псоріатичного артриту (ПСА) обумовлена 
постійним прогресуванням захворювання з ан-
килозуванням хребта і великих суглобів, трива-
лою втратою працездатності, захворюваністю в 
молодому віці, ранньою інвалідизацією, незадо-
вільною ефективністю застосованих лікарських 
засобів. Значно ускладнюють боротьбу з цими 
захворюваннями неясність етіопатогенезу, кліні-
чний поліморфізм, часта невідповідність клініч-
них проявів хвороби і гострофазових лаборато-

рних показників, відсутність дієвих етіопатогене-
тичних препаратів. 

Тяжкість захворювання, швидке зниження 
функціональних здібностей пацієнта і необхід-
ність постійного прийому лікарських препаратів 
призводить хворих з АС до втрати здатності 
здійснювати важливі для пацієнта види діяльно-
сті і значних ускладнень у виконанні простих по-
бутових рухових навичок, втрати професійної 
незалежності, значного погіршення якості життя. 

При цьому особистість хворого змінюється 
внаслідок прямого впливу симптомів хвороби, 
так і в результаті психологічного переживання, 
хворим свого стану, що знаходить відображення 
в зниженні самооцінки і впевненості в собі, неза-
доволення своїм способом життя, розвитку за-
непокоєння, ворожості, гніву і депресії. 

Різне особистісне реагування на хворобу до-
зволяє виділяти пацієнтів з дезадаптивними ти-
пами реагування на захворювання. Гармонійний, 
ергопатичний і анозогнозичний тип ставлення до 
хвороби, коли психічна і соціальна адаптація іс-
тотно не порушується. Пацієнти з інтрапсихіч-
ною спрямованістю особистісного реагування на 
хворобу (тривожний, іпохондричний, неврастені-
чний, меланхолійний, апатичний типи відносин) 
з порушеннями соціальної адаптації. А також ко-
ли характерна інтерпсихічна спрямованість осо-
бистісного реагування. Це хворі з сенситивним, 
егоцентричним, дисфоричним і паранояльним 
типом ставлення до хвороби, для яких характе-
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рні порушення соціальної адаптації [1,10]. 
Саме тому в комплексному лікуванні хворих з 

серонегативними артритами АС та ПСА доціль-
не застосування препаратів ад'ювантної дії (анк-
сіолітиків, антидепресантів, вегетокорректорів, 
міорелаксантів), що не володіють прямим анал-
гетичним ефектом, однак, крім зменшення ви-
раженості тривожно-депресивних і психовегета-
тивних розладів, сприяють зниженню інтенсив-
ності больового сприйняття [12,13]. 

Основну роль в лікуванні психосоматичних 
розладів відіграє медикаментозна терапія, яка 
незважаючи на майже піввіковий досвід її засто-
сування, залишається не завжди достатньо 
ефективною. Еглоніл широко використовують 
для усунення різних порушень, причому встано-
влено, що його ефективність вище при тих со-
матичних порушеннях, походження або патоге-
нез яких обумовлений впливом психічних фак-
торів. 

Від більшості інших нейролептиків Еглоніл 
відрізняється відносно низькою частотою розви-
тку побічних ефектів, а також тим, що активує і 
антидепресивну дію: підвищує психомоторну ак-
тивність, викликає стан бадьорості, покращує 
настрій і сприяє більш вмотивованої поведінки 
пацієнта [1,4]. Тому Еглоніл є одним з перших 
представників атипових нейролептиків. Його ан-
тидепресивну і анксіолітичну дію можна порівня-
ти з ефектами класичних антидепресантів (аміт-
риптилін) і транквілізаторів (бензодіазепіни) при 
курсовому лікуванні (3-4 тижні) [8,12]. У клініці 
доведено доцільність використання Еглонілу в 
кардіології (тривожно-іпохондричні розлади при 
ішемічній хворобі серця - особливо при одноча-
сному застосуванні з коронаролітиками), пуль-
монології (тривожно-депресивні стани на фоні 
нападів бронхіальної астми), дерматології (псо-
ріаз, нейродерміт), неврології (запаморочення, 
алгічна міофасциальний біль, мігрень та ін.). 
Однак в низьких дозах Еглоніл найбільш широко 
застосовують в гастроентерологічній практиці в 
складі комплексної терапії виразкової хвороби 
шлунка і дванадцятипалої кишки, неспецифічно-
го виразкового коліту, синдрому подразненого 
кишечника. У таких випадках, крім психотропних 
ефектів Еглонілу, важливу роль відіграє і його 
соматотропна дія. Еглоніл має виражений про-
тиблювотний ефект, стимулює моторику травно-
го тракту і надає антидиспепсичну дію. Еглоніл 
зменшує шлункову секрецію, знижує вміст в 
шлунковому соку пепсину і соляної кислоти [2,3]. 
До основних характеристик Еглонілу, що визна-
чає його безпеку і хорошу переносимість, можна 
віднести: відсутність звикання при тривалому 
прийомі, відсутність пригнічуючого впливу на ак-
тивність і працездатність в денний час, відсут-
ність астенізуючого впливу на хворих. Крім того, 
Еглоніл не має токсичної дії на печінку і нирки, 
не змінює показники ЕКГ, також клінічно значущі 
взаємодії з іншими соматотропними препарата-
ми не зазначені. 

Побічні реакції при прийомі Еглонілу, як пра-
вило, розвиваються досить рідко, вони слабо 
або помірно виражені і зникають після зниження 
дози або відміни препарату. Таким чином, висо-
ка ефективність, прийнятне співвідношення 
ефективність / безпека, відсутність або низька 
частота розвитку серйозних побічних реакцій, 
добра переносимість - все це обумовлює широ-
ке застосування Еглонілу в фармакотерапії різ-
них психосоматичних розладів. 

Мета роботи 
Оптимізація стратегії нейрометаболічної фа-

рмакотерапії у хворих з серонегативними артри-
тами: анкілозуючий спондилоартрит (АС) і псо-
ріатичний артрит (ПСА), з урахуванням характе-
ру психологічного реагування на хворобу. 

Матеріали та методи дослідження 
У дослідження були включені (1-я група спо-

стереження) 36 хворих АС (17 чоловіків і 19 жі-
нок) у віці від 25 до 65 років (середній вік - 49,1 ± 
1,2 року), середньою тривалістю АС - 10,9 ± 0,63 
року. Ступінь активності патологічного процесу 
встановлювалася з урахуванням індексу актив-
ності захворювання Bath AS disease activity index 
(BASDAI) - відповідно до критеріїв EULAR. Міні-
мальна ступінь активності запального процесу 
встановлена в 10 (27,8%) випадках, помірна - у 
21 (58,3%), максимальна - в 5 (13,9%). Перева-
жала функціональна недостатність суглобів 
(ФНС) II ступеня. 

У 2-ї групи увійшли 32 пацієнта з встановле-
ним відповідно до критеріїв CASPAR 2006 [13] 
(Taylor W. et al., 2006) діагнозом ПсА (19 чолові-
ків і 13 жінок) у віці від 25 до 65 років (середній 
вік - 41 , 8 ± 1,8 року), середньою тривалістю 
псоріазу 13,9 ± 1,9 року, пса - 10,6 ± 0,58 року. 
За поширеністю уражень переважав поліартрит - 
92,3%. I ступінь активності запального процесу 
встановлена в 9 (28,1%) випадках, II - в 17 
(53,1%), III - в 6 (18,8%). 

Для полегшення оцінки: больовий синдром, 
скутість в суглобах і хребті, стомлюваність оці-
нювалися по 100-мм візуальною аналоговою 
шкалою самими пацієнтами, як і показник влас-
ного здоров'я пацієнта (СЗП). Також проводили 
оцінку швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ) і 
рівня С-реактивного білка (СРБ) в сироватці 
крові. 

Для вивчення психоемоційного стану була 
використана шкала самооцінки тривоги Спілбер-
гера [11] відповідно до якої рівень тривожності 
<30 балів оцінювали як низький, 30-45 - помір-
ний,> 45 - високий. Для виявлення симптомів 
депресії використовували шкалу депресії Гамі-
льтона (ШДГ), за даними якої при підсумовуван-
ні отриманих балів результат 16-18 у осіб моло-
дого і 18-20 в осіб похилого віку свідчить про на-
явність непсихотичного депресивного стану, а > 
18-20 балів - про можливу психотичну депресію 
[6]. 
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Пацієнтам обох груп з виявленими дезадап-
тивними типами реагування диференційовано 
призначали ад'ювантну терапію (сульпірид), 
ефективність якої оцінювали після закінчення 
періоду спостереження (1,5 місяця). Статистич-
ний аналіз отриманих даних виконано за допо-
могою комп'ютерного пакету програм Statistica 
(StatSoft Inc., США, версія 6.0). 

Результати дослідження та їх обговорення 
На момент початку обстеження всі пацієнти 

обох груп отримували безперервну базисну те-
рапію - метотрексат в дозі 12,5-15 мг / тиждень 
або сульфасалазин 2 г / добу в 2 прийоми про-
тягом 8 міс до 7,8 року, а також нестероїдні про-
тизапальні препарати (дозу і вибір препарату 
визначали відповідно до активності запальних 
процесів і індивідуальною переносимістю паціє-
нтом). 

При діагностичному пошуку у пацієнтів з АC 
переважали неадекватні поведінкові реакції, діа-
гностовані в 27 (75%) випадках. Серед них пе-
реважали пацієнти з інтрапсихічним варіантом 
спрямованості реагування на хворобу, в основ-
ному це особи з іпохондричним типом реагуван-
ня, для якого характерні занепокоєння і підви-
щена недовірливість пацієнтів щодо несприят-
ливого перебігу і прогнозу хвороби і як наслідок - 
пригніченості настрою і психічної активності. У 9 
пацієнтів діагностовано адекватне реагування 
на хворобу - гармонійний 4 випадки і ергопатич-
ний - 5 випадків, при якому психічна і соціальна 
адаптація істотно не порушуються. У пацієнтів з 
ПСА також виявлені неадекватне реагування на 
захворювання у 28 (87,5%) випадків. З них паці-
єнти з інтрапсихічним варіантом спрямованості 
реагування на хворобу 22 випадки. При цьому 
домінували змішані типи реагування (14 випад-
ків) тривожно-неврастенічного і тривожно-
іпохондричного типів; серед решти пацієнтів 
тривожний тип - 4 спостереження, меланхолій-
ний і неврастенічний по 2 випадки.  Інтерпсихіч-
ний варіант реагування - 4 пацієнта з сенситив-
ним типом і 2 з егоцентричним, для яких харак-
терна дезадаптивна поведінка з гетероагресив-
ними тенденціями щодо оточуючих, порушення 
соціального функціонування. 4 пацієнта з адек-
ватним типом реагування: з яких 1 - гармоній-
ний, 2 - ергопатичний і 1- анозогнозічний (ейфо-
рійний). 

При тестуванні рівня тривожності за методи-
кою Спілбергера у хворих 1-ї групи показники 
ситуативної (СТ) 38,8 ± 1,0 і особистісної триво-
жності (ЛТ) 43,4 ± 1,4 бала були підвищені в по-
рівнянні з нормою. При тестуванні з ШДГ у паці-
єнтів 1-ї групи отримані дані, що перевищують 
середні нормативні показники - 19,3 ± 1,1 бала. 
У хворих 2-ї групи показники СТ і ЛТ також були 
значно підвищені (44,8 ± 1,4; 51,2 ± 1,3 бала). 
При оцінці результатів тестування по ШДГ сере-
дні значення у хворих пса значно перевищували 
показники норми - 18,6 ± 1,2 бала. 

Отримані результати дослідження психосо-
матичного статусу зумовили призначення ад'ю-
вантної терапії. Всім пацієнтам обох груп, у яких 
виявлено неадекватне реагування на хворобу (з 
метою корекції психоемоційних порушень), до-
датково до розміру їхньої базисної та протиза-
пальної терапії призначали препарат, що воло-
діє анксіолітичним, антиастенічним, антидепре-
сивним, антиіпохондричним ефектами. Вибір 
препарату здійснювали з урахуванням особли-
востей типів психоемоційних порушень, виявле-
них в групах. 

Так, 27 хворим 1-ї групи і 28 пацієнтам 2-ї 
групи був призначений сульпірид, що випуска-
ється компанією «Санофі-Сінтелабо» під торго-
вою назвою Еглоніл. Препарат призначався по 
50 мг (1 таблетці) 2 рази на добу, терапію учас-
ники обох груп отримували протягом усього пе-
ріоду спостереження, який склав 1,5 міс. Ефек-
тивність проведеної комплексної терапії оціню-
вали за динамікою показників клініко-
лабораторної активності, рівня РТ і ЛТ, даних 
ШДГ. 

Перед початком лікування в 1-й групі отрима-
ні наступні клініко-лабораторні показники: біль у 
хребті - 79,2 ± 2,5 мм, скутість в хребті - 77,7 ± 
2,3 мм, скутість в суглобах - 62,4 ± 2 , 8 мм, СЗП 
- 76,1 ± 1,4 мм, стомлюваність - 78,3 ± 1,9 мм, 
ШОЕ - 43,6 ± 2,3 мм / год, СРБ - 24,6 ± 2,1 мг / л. 
У хворих 2-ї групи зареєстровані наступні ре-
зультати: біль у хребті - 76,7 ± 2,8 мм, скутість в 
хребті - 71,2 ± 2,4 мм, скутість в суглобах - 73,5 ± 
3,0 мм, СЗП - 73,6 ± 2,8 мм, стомлюваність - 72,1 
± 1,5 мм, ШОЕ - 38,3 ± 1,5 мм / год, СРБ - 18,8 ± 
1,3 мг / л. 

Після закінчення періоду спостереження в 
обох групах виявлено поліпшення практично по 
всіх досліджуваних показниках клініко-
лабораторної активності. Так, в 1-й групі досто-
вірно зменшилася стомлюваність 32,8 ± 1,8 (р 
<0,05) і показник СЗП, який визначається (51,9 ± 
1,3 (р <0,05)); зменшилася вираженість больово-
го синдрому в хребті 41,4 ± 1,9 (р <0,05) і скутос-
ті в хребті 50,8 ± 2,1 (р <0,05), а також скутості в 
суглобах 34,9 ± 2, 2 (р <0,05). Хворі АС відзна-
чали також зниження активності запального 
процесу, це підтверджувалося достовірно зна-
чущим зниженням показників ШОЕ 25,8 ± 2,4 (р 
<0,05) і СРБ 6,5 ± 2,0 (р <0,05). 

У 2-й групі також зареєстрована позитивна 
динаміка щодо зменшення болю в хребті 39,2 ± 
2,1 (р<0,05), скутості в хребті 54,6 ± 2,0 (р <0,05), 
а також скутості в суглобах 35,3 ± 2,5 (р <0,05). 
Хворі на ПсА відзначали регрес шкірних проявів 
захворювання, що, ймовірно, дало певний вне-
сок в досягнення достовірної позитивної динамі-
ки показників СЗП (55,4 ± 2,7 (р <0,05)) і показ-
ника стомлюваності хворого 37,5 ± 1,6 ( р <0,05). 
На тлі зменшення активності запального проце-
су, що підтверджувалося достовірно значущим 
зниженням показників ШОЕ 22,7 ± 2,1 (р <0,05) і 
СРБ 7,9 ± 1,9 (р <0,05). 
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Слід зазначити статистично значуще поліп-
шення психоемоційного статусу пацієнтів. Так, 
досягнуто достовірне зниження показників СТ, 
ЛТ і ШДГ як в 1-й (24,9 ± 1,5 (р <0,05); 22,8 ± 1,6 
(р <0,05); 5,8 ± 1,8 (р <0,05)), так і в 2-й групі 
(27,9 ± 1,8 (р <0,05); 25,8 ± 1,6 (р <0,05) ; 4,5 ± 
1,5 (р <0,05)). 

Висновки 
В обох досліджуваних групах відзначали ви-

соку частоту неадекватного соціально-
психологічного реагування на захворювання, що 
склало у пацієнтів з АС 75,0% спостережень, а в 
групі з ПсА - 87,5%. В обох групах пацієнтів з се-
ронегативними артритами відзначалися різносп-
рямовані дезадаптивні реакції: для осіб з АС 
більш характерний іпохондричний тип реагуван-
ня, підвищеної підозрілістю, пригніченістю на-
строю і психічної активності; а у пацієнтів з ПСА 
частіше виявлялися тривожні розлади з різними 
варіантами реагування. Після закінчення періоду 
спостереження в обох групах виявлено поліп-
шення практично по всіх досліджуваних показ-
никах клініко-лабораторної активності. Окремо 
слід зазначити статистично значуще поліпшення 
психоемоційного статусу пацієнтів, що дає мож-
ливість поліпшити якість життя пацієнтів і сприя-
ти оптимізації лікувально-реабілітаційних захо-
дів. 

Підсумовуючи зазначимо, що нейрометаболі-
чна стратегія лікування пацієнтів із серонегатив-
ними артритами значною мірою є новим напрям-
ком для вітчизняної клінічної практики. Саме то-
му максимально широка апробація еглонілу у 

загальномедичній практиці дозволить виявити її 
реальні переваги і оцінити її місце у клініці. 
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Реферат 
НЕЙРОМЕТАБОЛИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ ФАРМАКОТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ С СЕРОНЕГАТИВНЫМИ АРТРИТАМИ  
Моисеева Н.В., Вахненко А.В., Капустянская А.А., Островская Г.Ю., Рум’янцева М.О. 
Ключевые слова: анкилозирующий спондилоартрит, псориатический артрит, адьювантная терапия, эглонил.  

Результаты многочисленных клинико-эпидемиологических исследований свидетельствуют, что 
существует тесная связь между психоэмоциональными нарушениями и хроническим болевым синд-
ромом, являющимся неотъемлемой составляющей ревматологической патологии, в частности, вос-
палительного серонегативного артрита. Медико-социальная значимость и актуальность проблемы ан-
килозирующего спондилоартрита и псориатического артрита обусловлена постоянным прогрессиро-
ванием заболевания с анкилозированием позвоночника и крупных суставов, длительной потерей тру-
доспособности, заболеваемостью в молодом возрасте, ранней инвалидностью. Именно поэтому в 
комплексном лечении этих больных целесообразно применение препаратов адъювантного действия 
(анксиолитиков, антидепрессантов, вегетокорректоров, миорелаксантов), не обладающих прямым 
анальгетическим эффектом, однако, кроме уменьшения выраженности тревожно-депрессивных и 
психовегетативных расстройств, способствуют снижению интенсивности болевого восприятия. Актуа-
лен поиск оптимизации стратегии нейрометаболической фармакотерапии у больных с серонегатив-
ними артритами: анкилозирующим спондилоартритом и псориатическим артритом, с учетом характе-
ра психологического реагирования на болезнь.  

В исследуемых группах отмечалась высокая частота неадекватного социально-психологического 
реагирования на заболевание. В группах пациентов с серонегативними артритами отмечались разно-
направленные дезадаптивные реакции: при анкилозирующем характерен ипохондрический тип реаги-
рования, а при псориатическом артрите тревожные расстройства с разными вариантами реагирова-
ния. После окончания периода наблюдения в обеих группах выявлено улучшение практически по 
всем исследуемым показателям клинико-лабораторной активности. Наблюдалось значительное улу-
чшение психоэмоционального статуса пациентов, что позволяет улучшить качество жизни пациентов 
и способствовать оптимизации лечебно-реабилитационных мероприятий. 



Актуальні проблеми сучасної медицини 

 
 50 

Summary 
NEUROMETABOLIC STRATEGY OF PHARMACOTHERAPY FOR PATIENTS WITH SERONEGATIVE ARTHRITIS  
Moisieieva N.V, Vakhnenko A.V, Kapustianska A.A, Ostrovska G.Yu., Rumyantseva M.O.  
Key words: ankylosing spondylitis, psoriatic arthritis, adjuvant therapy, eglonil.  

The results of numerous clinical and epidemiological studies suggest that there is a close link between 
psycho-emotional disorders and chronic pain, which is an integral part of rheumatic pathology, including 
inflammatory seronegative arthritis. Medical and social significance and urgency of the problem of ankylosing 
spondylitis and psoriatic arthritis is determined by the constant progression of the disease with further affec-
tion of vertebrae and large joints, long-term disability, morbidity at a young age. Therefore, the complex 
treatment of these patients should include adjuvant drugs (anxiolytics, antidepressants, vegetative correc-
tors, muscle relaxants), which do not have a direct analgesic effect, but, in addition to reducing the severity 
of anxiety-depressive and psycho-vegetative disorders, they reduce the intensity of nociception. The search 
for improving the strategy of neurometabolic pharmacotherapy in patients with seronegative arthritis and 
psoriatic arthritis therefore is of great clinical and social relevance, taking into account the nature of the 
psychological response to the diseases. The study groups demonstrated a high frequency of inadequate 
socio-psychological response to the disease. In the groups of patients with seronegative arthritis, 
multidirectional maladaptive reactions were observed: in ankylosing spondylitis, a hypochondriac type of 
response dominates; in psoriatic arthritis, anxiety disorders with different response options are the most 
prevalent. At the end of the observation period in both groups there has been registered an improvement in 
almost all studied indicators of clinical and laboratory activity. The patients demonstrated a significant 
improvement in the psycho-emotional status that improves the quality of life of patients and contribute to the 
optimization of the treatment and rehabilitation measures. 
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Муковоз О.Е. 
ПОРІВНЯННЯ РІЗНИХ СХЕМ ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНОГО ОПРОМІНЕННЯ ПРИ 
ЛІКУВАННІ ПАЦІЄНТІВ З АДЕНОКАРЦИНОМОЮ ПРЯМОЇ  
КИШКИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 
Полтавський державний медичний університет 
В Україні ректальний рак займає п’яте місце за розповсюдженістю у чоловіків та восьме — у жінок. 
Проведення променевої терапії є невід’ємним компонентом лікування пацієнтів на рак прямої кишки 
починаючи з ІІа клінічної стадії. Наразі остаточного консенсусу щодо схеми проведення передопе-
раційної променевої терапії насьогодні не досягнуто. Може бути застосованим як курс з 25-28 фра-
кцій опромінення (45-50 Гр) так і короткочасна (5 фракцій; 25 Гр) променева терапія. Метою робо-
ти було порівняння якості проведення тривалого курсу променевої терапії у порівнянні з коротко-
часним курсом у пацієнтів з раком прямої кишки. До дослідження включено 108 пацієнтів, у яких діа-
гноз раку прямої кишки був вперше діагностований протягом 2020 р. лікарями Комунального під-
приємства "Полтавський обласний клінічний онкологічний диспансер Полтавської обласної ради". В 
залежності від типу променевої терапії хворих було розділено на дві групи: І «тривала променева 
терапія» (n=64) — пацієнти, що отримували курс з 25-28 фракцій по 5 Гр (сумарна доза 45-50 Гр); ІІ 
(n=44) — хворі, які отримували короткочасний курс опромінення: 5 фракцій по 5 Гр. В І групі повний 
курс променевої терапії отримало лише 73,4% пацієнтів (n=47), в той час як в ІІ — 95,4% хворих 
(n=42; (р=0,0042)). При аналізі причин неповного завершення курсу променевої терапії встановлено, 
що більшість хворих не отримали останній в повному обсязі через чинники парамедичного харак-
теру. Так, розвиток токсичності III-IV ступеня було зареєстровано лише у 10,5% хворих (n=2), які 
не отримали повного кусу опромінення. Також у 26,3% випадків хворі самостійно відмовлялися від 
подальшого лікування. Близько двох третин (63,2%; n=12) випадків незавершеного курсу промене-
вої терапії виникли через логістичні обмеження, які були пов’язані з епідемією COVID-19. Таким чи-
ном, успішне лікування раку прямої кишки можливе лише при комплексному використанні промене-
вих, хіміотерапевтичних та хірургічних методів. В умовах пандемії COVID-19 перевагу слід нада-
вати короткому курсу променевої терапії. 
Ключові слова: рак прямої кишки, променева терапія, COVID-19 
НДР «Відновлення стоматологічного здоров’я у пацієнтів з основними стоматологічними захворюваннями та їх реабіліта-
ція» (номер державної реєстрації 0116U004191) 

Вступ 
Колоректальний рак є вкрай розповсюдженим 

видом злоякісних пухлин. Так, в США дане за-
хворювання є четвертим за частотою виявляє-
мості видом раку та другим — за частотою сме-

ртності[1]. В Україні рак прямої кишки (РПК) за-
ймає п’яте місце за розповсюдженістю у чолові-
ків та восьме — у жінок[2]. Проведення проме-
невої терапії(ПТ) є невід’ємним компонентом лі-
кування пацієнтів, що хворіють на РПК, почина-


