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According to the results, we can suggest that in case of bleeding recurrence, repeated endoscopic 
haemostasis is a quite adequate alternative to the surgical treatment, especially in patients with severe 
somatic diseases. The use of endoscopic repeated haemostasis in case of recurrent bleeding can reliably 
reduce the mortality rate from 28 to 13.6%. 
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Іщейкіна Ю.О., Ткаченко М.В., Бабаніна М.Ю., Волченко Г.В., Кир’ян О.А. 
ПРИХИЛЬНІСТЬ ДО ЛІКУВАННЯ ТА ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТАН У ПАЦІЄНТІВ  
З ПСОРІАТИЧНИМ АРТРИТОМ І КОМОРБІДНІСТЮ 
Полтавський державний медичний університет  

На сучасному етапі розвитку медицини ефективність лікування залежить не тільки від професіо-
налізму лікаря, а також від відповідальності самого пацієнта. Встановлено, що низька прихиль-
ність є значною причиною зниження ефективності терапії та якості життя, збільшення ризику 
розвитку ускладнень та витрат на лікування, погіршення прогнозу захворювання та зниження 
тривалості життя пацієнтів. За даними ВООЗ, вплив на прихильність до лікування надають біль-
ше 250 факторів. До цього часу не розроблено «золотого стандарту» оцінки прихильності до ліку-
вання. Пацієнти з псоріазом, як правило, стикаються з соціальною стигматизацією та відторг-
ненням, з подальшим глибоким впливом на впевненість у собі, самооцінку і почуття психоемоційно-
го комфорту. Приєднання артриту ще більше впливає на психоемоційний статус пацієнта. Мета 
дослідження – аналіз психоемоційного стану, прихильності до лікування, медичного супроводу та 
рекомендацій щодо зміни способу життя у хворих на ерозивну форму ПсА з коморбідністю. До до-
слідження було включено 60 пацієнтів із достовірним діагнозом ПсА та коморбідною патологією. 
Хворі на ПсА з коморбідністю мали переважно середній рівень прихильності до лікарської терапії, 
медичного супровіду та низький рівень прихильності до рекомендацій щодо зміни способу життя. 
Прийом пероральних ГК асоціювався з високою прихильністю до лікарської терапії, у той час як ни-
зька прихильність до медичного супроводу співвідносилась з розладами психоемоційного стану, та-
кими як тривога та депресія. 
Ключові слова: прихильність, псоріатичний артрит, лікування, коморбідність. 
Зв′язок публікації з плановими науково-дослідними роботами. Робота є фрагментом НДР: «Особливості перебігу, прогнозу 
та лікування коморбідних захворювань при патології внутрішніх органів з урахуванням генетичних, вікових і гендерних аспе-
ктів» (номер держреєстрації 0118U004461). 

Вступ 
На сучасному етапі розвитку медицини ефек-

тивність лікування залежить не тільки від про-
фесіоналізму лікаря, а також від відповідальнос-
ті самого пацієнта. 

Прихильність до лікування (treatment 
adherence) – ступінь відповідності поведінки лю-
дини щодо прийому лікарських препаратів, до-
тримання дієти та/або інших змін способу життя 
рекомендаціям лікаря або іншого медичного 
працівника [1, 2]. Це усвідомлене бажання паці-
єнта розпочати лікування та успішно його заве-
ршити. У спеціальній доповіді ВООЗ незадовіль-
на прихильність до лікування розглядається як 
«глобальна проблема сучасної медицини» [2]. 
Встановлено, що низька прихильність є значною 
причиною зниження ефективності терапії та яко-
сті життя, збільшення ризику розвитку усклад-
нень та витрат на лікування, погіршення прогно-
зу захворювання та зниження тривалості життя 
пацієнтів. За даними ВООЗ, вплив на прихиль-
ність до лікування надають більше 250 факторів. 
Це фактори, пов'язані з пацієнтами (вони най-
більш добре вивчені); фактори, що стосуються 
лікарів та організації системи охорони здоров'я, 
лікарська терапія; фактори, зумовлені захворю-
ваннями та група соціально-економічних факто-

рів [2]. Результати цих досліджень свідчать про 
те, що довгострокова прихильність до будь-
якого лікування, незалежно від захворювання, 
низька і не перевищує 50% [3]. Низька прихиль-
ність до лікування, на думку ряду авторів, асоці-
юється з молодим і старечим віком, чоловічою 
статтю, низьким рівнем доходів, курінням, забу-
дькуватістю, недовірою до лікаря, сумнівом в ус-
піху терапії та ін. [4] 

До цього часу не розроблено «золотого стан-
дарту» оцінки прихильності до лікування. Такі 
методи, як визначення концентрації лікарської 
речовини та її метаболітів у крові, сечі, слині та 
інших біологічних рідинах, складно застосовува-
ти у реальній клінічній практиці. Саме тому ви-
користовуються непрямі методи оцінки прихиль-
ності до лікування. До них належать анкетування 
та опитування пацієнтів, оцінка щоденників са-
моконтролю пацієнтів, підрахунок використаного 
препарату, облік виписаних та реалізованих ре-
цептів, оцінка різних фізіологічних маркерів та 
клінічної відповіді пацієнтів та ін. [1]. Найбільш 
поширеним в Україні опитувальником для оцінки 
прихильності до терапії є шкала Моріскі-Гріна (4-
item Morisky Medication Adherence Scale - MMAS-
4), запропонована в 80-х роках минулого століт-
тя [9]. Вона включає лише 4 питання. Короткість 
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і простота тесту обумовлюють його широке за-
стосування, однак у дослідженнях було показа-
но, що його чутливість становить лише 44%, а 
специфічність – 47% [9]. Пізніше, у 2008 р., було 
запропоновано оновлений варіант тесту Моріскі-
Гріна, більш докладний, що включає вже 8 пи-
тань, що дозволило підвищити чутливість до 
93%, а специфічність до 53% [10, 15]. 

На сьогоднішній день найбільш поширеними 
захворюваннями, які значно погіршують якість 
життя та призводять до ранньої інвалідізації є 
ревматологічні захворювання, зокрема, захво-
рювання суглобів та хребта. 

Сучасна стратегія лікування пацієнтів з рев-
матологічними захворюваннями (Treat to target) 
передбачає досягнення ремісії або низької акти-
вності хвороби, що дозволяє покращувати якість 
життя та запобігати ускладненням, причому вка-
зана мета може бути досягнута лише за високої 
прихильності до лікування.  

Пацієнти з псоріазом, як правило, стикаються 
з соціальною стигматизацією та відторгненням 
[4], з подальшим глибоким впливом на впевне-
ність у собі, самооцінку і почуття психоемоційно-
го комфорту [5]. Крім того, в різних дослідженнях 
у пацієнтів з псоріазом відзначається почуття 
збентеження і сорому, більш високий рівень гні-
ву та роздратування порівняно зі здоровими [7]. 
Ці почуття частіше призводять до змін у поведі-
нці, таких як уникнення громадських місць або 
ситуацій, коли шкіра з ураженими ділянками 
оголюється (басейни, пляжі, тренажерні зали та 
ін.), тим самим знижуючи рівень соціального 
життя і перешкоджаючи відносинам з іншими 
людьми. Приєднання артриту ще більше впли-
ває на психоемоційний статус пацієнта. 

Одним із найчастіших аутоімунних ревмато-
логічних захворювань є псоріатичний артрит 
(ПсА). Він характеризується розвитком хронічно-
го ерозивного артриту, який може супроводжу-
ватись системним ураженням внутрішніх органів 
[7]. Прихильність до лікування при ПсА, як і при 
інших хронічних захворюваннях, коливається від 
30 до 80% [8]. Через 3 роки після призначення 
терапії з приводу ерозивної форми псоріатично-
го артриту рекомендовані препарати приймали 
не більше 30% пацієнтів [9]. Слід зазначити, що 
у загальній популяції хворих на ПсА виявлено 
пряму кореляцію між низькою прихильністю до 
терапії ерозивної форми ПсА метотрексатом та 
підвищеним ризиком високої активності захво-
рювання та прогресування рентгенологічних змін 
[10]. У зв'язку з цим стає цікавим вивчення зага-
льної прихильності пацієнтів з ерозивною фор-
мою ПсА до лікування, медичного супроводу та 
виконання рекомендацій щодо зміни способу. 

Мета дослідження 
Аналіз психоемоційного стану, прихильності 

до лікування, медичного супроводу та рекомен-
дацій щодо зміни способу життя у хворих на 
ерозивну форму ПсА з коморбідністю. 

Матеріали та методи дослідження 
До дослідження було включено 60 пацієнтів із 

достовірним діагнозом ПсА та коморбідною па-
тологією, який відповідав критеріям CASPAR 
для діагностики псоріатичного артриту, що зна-
ходились на стаціонарному та амбулаторному 
лікуванні на базі обласного лікувально-
діагностичного ревматологічного центру КП 
«Полтавська обласна лікарня ім. М.В. Скліфо-
совського ПОР» у період з 2020 по 2022 р. та 
підлягали тривалому спостереженню та лікуван-
ню базисними хворобо модифікуючими препа-
ратами. Середній вік хворих на ПсА становив 
53,4±7,9 років, тривалість захворювання – 
12,4±6,2 років. 

Всім хворим на початку спостереження та в 
динаміці проведено клінічне та лабораторне об-
стеження, виконано рентгенографію кистей та 
дистальних відділів стоп, грудного та попереко-
вого відділів хребта в бічній проекції. За даними 
обстеження, показання для призначення терапії 
метотрексатом мали 42 (70%) хворих, усі паціє-
нти отримали відповідні рекомендації щодо ліку-
вання ПсА та зміни способу життя. Однак при-
значену терапію більше 3 років приймали лише 
18 (42%) хворих. Клінічне обстеження включало 
оцінку активності захворювання відповідно до 
опитувальника DAS28, функціональну здатність 
хворих оцінювали за Health Assessment 
Questionnaire (HAQ) [4, 6]. HAQ – інструмент для 
оцінки порушень фізичної функції протягом 
останнього тижня. Опитувальник розроблено 
для хворих на ревматоїдний артрит, але вияв-
лено його валідність і при інших ревматичних 
захворюваннях, зокрема ПсА. HAQ складається 
із 20 питань, розділених на 8 категорій: одяган-
ня, вставання, прийом їжі, прогулянка, гігієна, 
досягання, стискання, мобільність, які оцінюють-
ся за шкалою Likert від 0 до 3 (0 – немає труд-
нощів, 3 – запропоновані дії потребують сторон-
ньої допомоги). Вираховується середнє значен-
ня із 8 найгірших, що є HAQ-disability index (HAQ-
DI). HAQ-DI може бути в межах від 0 до 3 (чим 
вищий показник, тим гірше фізичне функціону-
вання хворого). Візуальна аналогова шкала є 
стандартизованим інструментом для вимірю-
вання загального стану здоров'я. Він широко ви-
користовувався при обстеженні здоров'я насе-
лення, в клінічних дослідженнях, економічній 
оцінці та в рутинному вимірі результатів при на-
данні оперативних медичних послуг. EQ-5D при-
значений для самостійного заповнення і як такий 
фіксує інформацію безпосередньо від респонде-
нта, тим самим генеруючи дані, що відповідають 
загальним вимогам усіх заходів, повідомлених 
про результат пацієнта (PRO).  

Для оцінки коморбідності використовували 
кумулятивний індекс захворювань CIRS 
(Cumulative Illness Rating Score) [12]. При скрині-
нгу психічних розладів (тривога та депресія) за-
стосовували Госпітальну шкалу тривоги та де-
пресії HADS (Hospital Anxiety and Depression 
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Scale) [13]. Оцінку прихильності до лікування 
проводили за допомогою шкали Моріскі-Гріна. 
Враховували такі показники, як «прихильність до 
лікарської терапії», «прихильність до медичного 
супроводу», «прихильність до модифікації спо-
собу життя» та інтегральний показник «прихиль-
ність до лікування», що були відображені  у від-
сотках. Показник прихильності 50% розцінювали 
як низький, від 51 до 75% – як середній, 75% – 
як високий. При статистичному аналізі викорис-
товували пакет програм Statistica 12 із застосу-
ванням методів параметричної статистики. Зна-
чення показників представлені у вигляді М±m, у 
разі відсутності нормального розподілу – у ви-
гляді медіани з інтерквартильним інтервалом 
(Ме [25-й; 75-й перцентілі]). Якісні перемінні опи-
сували абсолютними значеннями та частотами 
(відсотками). Відмінності вважалися статистично 
значущими при р<0,05.  

Результати дослідження та їх обговорення 
Середнє значення DAS28 складало 

3,79±1,16. У 43 (46%) пацієнтів була помірна ак-
тивність захворювання, у 9 (12%), 21 (23%) та 15 
(19%) – ремісія, низький та високий ступінь акти-
вності відповідно. Базисні хворобомодифікуючі  
препарати (БХМП) отримували 60 (100%) хво-
рих: метотрексат – 42 (71%), гідроксихлорохін – 
8 (13%), лефлуномід – 6 (9%), сульфасалазин – 
4 (7%). Глюкокортикоїди (ГК) перорально при-
значалися 29 (48%) пацієнтам, нестероїдні про-
тизапальні препарати (НПЗП) – 24 (40%),  біоло-
гічна терапія (БТ) – 11 (18%). Інтегральний пока-
зник прихильності до лікування відповідав низь-
кому, середньому та високому рівню у 22 (37%), 
34 (56%) та 4 (7%) хворих, показник прихильнос-
ті лікарської терапії – у 15 (25%), 31 (51%) та 14 
(24%), показник прихильності до медичного су-
проводу – у 17 (26%), 32 (53%) та 13 (21%), по-
казник прихильності зміни способу життя – у 43 
(71%), 16 (27%) та 1 (2%) відповідно (див. малю-

нок). При аналізі антропометричних (зріст, маса 
тіла, індекс маси тіла), клінічних (тривалість за-
хворювання, кількість припухлих і болючих суг-
лобів, активність ПсА за DAS28) та лаборатор-
них (ШОЕ, СРБ) показників у пацієнтів з низьким, 
середнім та високим рівнем прихильності від-
мінностей виявлено не було. Рентгенологічна 
стадія ПсА, функціональні порушення, згідно з 
опитувальником HAQ (Health Assessment 
Questionnaire), наявність поліпрагмазії, індекс 
коморбідності CIRS і частота коморбідних за-
хворювань (гіпертонічна хвороба, ішемічна хво-
роба серця, виразкова хвороба) значно не відрі-
знялися в залежності від показників прихильнос-
ті. При порівнянні хворих з високою і низькою 
прихильністю до лікування було встановлено, 
що пацієнти з високою прихильністю до лікарсь-
кої терапії частіше приймали ГК (p=0,01). Серед 
тих, хто отримував ГК, високу прихильність до 
лікарської терапії мали у 11 (38%) хворих, тоді 
як серед тих, хто не отримував ГК, – лише 8 
(20%; p=0,05). 

Виявлено тенденцію до більш низької прихи-
льності до рекомендацій щодо зміни способу 
життя у літніх хворих порівняно з пацієнтами се-
реднього та молодого віку, проте ці відмінності 
не досягали статистичної значущості. 

Оцінка тривоги за HADS склала в середньому 
6,6±3,7 бала, депресії – 6,2±3,3 бала. Тривога і 
депресія визначалися у 26 (44%) і 23 (39%) паці-
єнтів відповідно і при низькому рівні прихильнос-
ті до медичного супроводу зустрічалися значно 
частіше, ніж при високому: відповідно у 12 (56%) 
та 5 (22%) хворих (p = 0,02); у 13 (52%) та 4 
(22%) (p=0,04; табл. 1). Показник депресії за 
HADS при низькій прихильності становив у се-
редньому 6,79±3,86 бала, за високої – 4,27±3,04 
бала, проте ці відмінності не досягали статисти-
чної значущості (p=0,07) (табл. 1). 

Таблиця 1.  
Прихильність до медичного супроводу у хворих на ПсА залежно від показників HADS, бали 

Показник низька середня висока p 

HADS-депресія, M±  6,79±3,86 5,53±3,12 4,27±3,04 p1–2=0,07 
p1–3=0,08 

HADS-депресія 8  балів, n (%) 12 (56) 5 (22) 5 (22) 
p2–3=0,87 
p1–2=0,12 
p1–3=0,02 

HADS-тривога, M±  7,34±4,14 6,48±3,96 5,52±2,87 
p2–3=0,36 
p1–2=0,69 
p1–3=0,32 

HADS-тривога 8  балів, n (%) 13 (52) 9 (26) 4 (22) 
p2–3=0,67 
p1–2=0,17 
p1–3=0,04 

 
Таким чином, було встановлено, що у хворих 

на ПсА переважає середній рівень прихильності 
до медикаментозної терапії, медичного супро-
воду та низький рівень прихильності до рекоме-
ндацій щодо зміни способу життя. Тільки 9% 
хворих на ПсА мали високий рівень прихильнос-

ті до лікування. Прийом пероральних ГК супро-
воджувався високою прихильністю до лікарської 
терапії, в той час як низька прихильність до ме-
дичного супроводу асоціювалася з тривогою та 
депресією.  
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Малюнок 1. Показники прихильності до медикаментозної терапії,  

медичного супроводу, зміни способу життя та лікування у хворих на ПсА, % 

Відсутність «золотого стандарту» оцінки при-
хильності до лікування є причиною отримання 
неоднорідних і суперечливих даних щодо цього 
показника при ПсА. Так, оцінювати прихильність 
до медикаментозної терапії у хворих на ПсА за 
фактичним прийомом БХМП неправомірно. Слід 
також мати на увазі, що відмова від прийому 
БХМП може бути пов'язана з призначенням БТ 
(внаслідок неефективності або виникнення сер-
йозних несприятливих реакцій) або ГК, само-
стійним скасуванням БХМП хворими на тлі ремі-
сії. При вивченні впливу віку на прихильність до 
лікування необхідно враховувати такі фактори, 
як кількість супутніх захворювань та полірагма-
зію, які можуть робити внесок у показники. Одні 
автори вважають, що більша кількість супутніх 
захворювань пов'язана з нижчим рівнем прихи-
льності [14, 15], на думку інших, у хворих з комо-
рбідними захворюваннями спостерігається кра-
ща прихильність до лікування [16]. За нашими 
даними, поліпрагмазія, коморбідні захворювання 
та значення індексу CIRS значно не відрізнялися 
у хворих з високою і низькою прихильністю. У 
цьому дослідженні зазначено тенденцію до ни-
зької прихильності до рекомендацій щодо зміни 
способу життя літніми пацієнтами, при цьому 
прихильність до медикаментозної терапії не за-
лежала від віку. Такі дані представили B.J. van 
den Bemt та співавт. [14]: вік, стать, освіта, ку-
ріння, соціально-економічний статус і сімейний 
стан не були статистично значимо пов'язані з 
прихильністю до лікування у хворих на ПсА. За 
даними інших авторів, літній вік, жіноча стать і 
менша тривалість ПсА асоціювались з кращою 
прихильністю до лікування [16, 17].  

У метааналізі L. Li та співавторами [8] було 

встановлено, що хворі на ПсА з більш високою 
прихильністю до лікування, як правило, мали 
нижчу активність захворювання по DAS28, ШОЕ 
і кількість болючих суглобів. У нашому дослі-
дженні такі показники активності захворювання, 
як DAS28, СРБ, ШОЕ, оцінка стану здоров'я за 
візуальною аналоговою шкалою, кількість боліс-
них і припухлих суглобів значно не відрізнялися 
в залежності від рівня прихильності. У багатьох 
дослідженнях були отримані близькі до наших 
дані про асоціацію прийому ГК з більш високою 
прихильністю до лікування [8]. 

Останнім часом велика увага приділяється 
вивченню впливу психічних розладів на прихи-
льність до лікування. У ряді досліджень було по-
казано, що депресія знижує прихильність до лі-
кування у хворих на ПсА [13]. За нашими дани-
ми, значимими факторами неготовності пацієнта 
до регулярного спостереження у лікаря-
ревматолога були тривога і депресія. Цікавим є 
аналіз психологічних причин низької прихильно-
сті до медичного супроводу у хворих на ПсА з 
тривогою та депресією. Відомо, що проблема 
незадовільної прихильності до лікування відно-
ситься до факторів, що знижують ефективність 
терапії, проте в нашій роботі не виявлено зв'язку 
між низькою прихильністю та високою активніс-
тю захворювання, вираженістю рентгенологічних 
змін у кистях і стопах, функціональними пору-
шеннями. Можливо, це пояснюється тим, що на 
момент включення до дослідження пацієнти ма-
ли тривалий анамнез захворювання. В одній із 
недавніх робіт S. Nakagawa та співавт. [11] пока-
зали, що хворі з високою прихильністю мають 
значно нижчу активність ПсА, проте ця законо-
мірність поширюється тільки на пацієнтів з три-
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валістю ПсА до 4,6 років. За більшої тривалості 
захворювання такої залежності не відзначаєть-
ся. 

Неоднорідність результатів досліджень та 
суб'єктивність при порівнянні даних пов'язані з 
різними методами оцінки прихильності до ліку-
вання та відсутністю єдиного валідованого між-
народного опитувальника для її вивчення у хво-
рих на ПсА. У зв'язку з цим необхідне подальше 
дослідження факторів, що впливають на прихи-
льність до лікування, медичного супроводу та 
зміни способу життя, з урахуванням віку пацієн-
тів, тривалості та особливостей перебігу ПсА, 
наявності психічних розладів та коморбідних 
станів. 

Висновки 
Хворі на ПсА з коморбідністю мали переваж-

но середній рівень прихильності до лікарської 
терапії, медичного супровіду та низький рівень 
прихильності до рекомендацій щодо зміни спо-
собу життя. Прийом пероральних ГК асоціював-
ся з високою прихильністю до лікарської терапії, 
у той час як низька прихильність до медичному 
супроводу співвідносилась з розладами психо-
емоційного стану такими як тривога та депресія. 
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Summary 
ADHERENCE TO TREATMENT AND PSYCHO-EMOTIONAL STATUS IN PATIENTS WITH PSORIATIC ARTHRITIS AND 
COMORBIDITY 
Ishcheykina Yu.O., Tkachenko M.V., Babanina M.Yu., Volchenko H.V., Kyrian O.A. 
Key words: adherence, psoriatic arthritis, treatment, comorbidity. 

At the current stage of medical science, the effectiveness of treatment depends not only on the 
professionalism of physicians, but also on the responsibility of the patients themselves. Low adherence has 
been proven to be a significant cause of the reduced therapy effectiveness and quality of life, increased risk 
of complications and treatment costs, worsening of disease prognosis, and reduced patient life expectancy. 
According to WHO reports, more than 250 factors can influence the adherence to the treatment. Until now, 
no "gold standard" has been developed for the assessment of adherence to treatment. Patients with 
psoriasis typically face social stigmatization and rejection, with subsequent profound effects on self-
confidence, self-esteem, and feeling of psycho-emotional discomfort. Comorbidity of arthritis affects the 
psycho-emotional status of patients even more seriously. The purpose of the study is to analyze the psycho-
emotional state, adherence to treatment, medical support and recommendations for lifestyle modification in 
patients with erosive form of psoriatic arthritis comorbidity. 60 patients with a reliable diagnosis of psoriatic 
arthritis and comorbid pathology were included in the study. Patients with psoriatic arthritis and comorbidity 
had mainly an average level of adherence to medication, medical support, and a low level of adherence to 
recommendations for lifestyle modifications. Taking oral glucocorticosteroids was associated with high 
adherence to drug therapy, while low adherence to medical care was associated with psychoemotional 
disorders such as anxiety and depression. 


