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У статті представлений клінічний випадок застосування мікофенолату мофетіла у  пацієнтки з високою активністю 
перебігу системного червоного вовчаку (СЧВ) та пригніченням системи кровотворення. У хворої спостерігались всі 
характерні ознаки тяжкого перебігу СЧВ з розвитком апластичної анемії тяжкого ступеня, яка визначала ступінь 
тяжкості перебігу захворювання (постійна висока активність захворювання, значне зниження кількості формених 
елементів всіх паростків кровотворення (нормоцитарна нормохромна анемія, лейкопенія з нейтропенією, тромбо
цитопенія) на фоні терапії глюкокортикостероідами (ГКС), вираженість клінічних симптомів, найбільше з боку ди
хальної системи, нирок, шкіри. Ураження кровотворної системи характерне для таких пацієнтів та переважало в 
клінічній картині хвороби і  стало безпосередньою причиною звернення за медичною допомогою. Призначення мі- 
кофенолата мофетіла до базової терапії ГКС призвело до зниження активності проявів основного захворювання, 
попередження розвитку можливих ускладнень та в подальшому сприяло досягненню клініко-лабораторної ремісії. 
Клінічною особливістю даного випадку є ефективне застосування мікофенолата мофетіла у  хворої з високою ак
тивність перебігу СЧВ та постійним виникненням важкого ускладнення -  анемії тяжкого ступеня, на фоні терапії 
ГКС. За даними літератури, застосування мікофенолата мофетіла дає позитивний клінічний результат у  лікуванні 
таких хворих: зменшуючи активність перебігу основного захворювання, запобігаючи виникненню ускладнень, по
довжуючи період клініко-лабораторної ремісії. Такий підхід покращить якість життя пацієнтів даної групи із  додат
ковою перевагою зменшення навантаження на охорону здоров'я через зменшення частоти госпіталізацій пацієнтів 
із  важким перебігом СЧВ.
Ключові слова: системний червоний вовчак, важкий перебіг, анемія, лікування, мікофенолат мофетіл.
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The article presents a clinical case o f the use o f mycophenoiate m ofetii in  a patient with high activity o f systemic lupus 
erythematosus (SLE) and suppression o f hematopoietic systems. The patient had a ll the characteristic signs o f a severe 
course o f SLE with the development o f a complication - severe anemia (frequent exacerbations o f the main disease, a 
significant and constant decrease in the number o f erythrocytes and the level o f hemoglobin in the general blood test 
against the background o f glucocorticosteroid therapy, the severity o f clinical symptoms). Damage to the hematopoietic 
system is characteristic o f such patients and prevailed in the clinical picture o f the disease and became the direct reason 
fo r seeking medical help. The appointment o f mycophenoiate m ofetii made it  possible to  reduce the activity o f manifes
tations o f the main disease, reduce the development o f possible complications, and in the future achieve clinical and 
laboratory remission. The clinical feature o f this case is the effective use o f mycophenoiate m ofetii in  a patient with high 
activity o f the course o f SLE and the constant occurrence o f a severe complication - severe anemia, against the back
ground o f glucocorticoid therapy. Damage to the hematopoietic system in the patient prevailed in the clinical picture o f 
the disease and became the direct reason fo r seeking medical help. According to  the literature, the use o f mycophe
noiate m ofetii in patients gives a positive clinical result in  the treatm ent o f such patients: reducing the activity o f the 
course o f the main disease, preventing complications, extending the period o f clinical and laboratory remission. This ap
proach w ill improve the quality o f life  o f patients with this group o f diseases w ith the additional advantage o f reducing 
the burden on health care due to the reduction in the frequency o f hospitalizations o f patients with severe SLE. 
Keywords: systemic lupus erythematosus, severe course, anemia, treatment, mycophenoiate mofetii.

Системний червоний вовчак (lupus erythema
todes) — захворювання сполучної тканини, що прояв
ляється ураженням ряду органів та систем [1]. Захво
рюваність і поширеність значно відрізняються в різ- *

них регіонах Земної кулі, залежать від статі, віку, ра
сової та етнічної приналежності. Наприклад, у різних 
штатах СІІІА захворюваність коливається від 1,0 до 
7,6 випадка на 100 тис. населення на рік, а пошире

*Цитування при атестації кадрів: Мормоль І.А., Борзих ОД., Гврасименко Н.Д., Есану К.. Озарчук Л.П. Ураження крово
творної системи у хворої на системний червоний вовчак та ефективність лікування мікофенолатом мофетілом //Проблеми 
екології та медицини. -  2022. -  Т. 26, № 5-6. -  С. 7-10.
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ність - від 53,3 до 149,5 хворого на 100 тис. населення 
(в середньому - 81,1). У Великій Британії ці показники 
становлять 4,9 та 65,0 відповідно [3]. В Україні захво
рюваність становила всього 0,7 випадка на 100 тис. 
осіб, а поширеність - 17,1 на 100 тис. населення, що 
значно нижче світових показників [4,7]. Перебіг захво
рювання із періодами загострень і ремісії буває у 10- 
40% хворих, спостерігаються тривалі (>1 року) ремісії 
або періоди без загострень, проте у приблизно 70% 
хворих, незважаючи на досягнення початкової ремісії 
або низької активності хвороби, розвиваються загост
рення [5,8].

Медико-соціальне значення СЧВ визначається не 
лише його поширеністю і тенденцією до подальшого 
збільшення кількості хворих, але і тяжкістю процесу та 
розвитку незворотних ускладнень, маючи хронічний 
прогресуючий перебіг [3]. При СЧВ вражаються най
більше система кровотворення (50-85%) та шкіра (55- 
90%), опорно-руховий апарат (80-90%), слизові обо
лонки (7-40%), органи дихання (15-50%), серцево- 
судинна система (50-80%), шлунково-кишковий тракт 
(50%), нирки (35-90%), центральна нервова система 
(10-80%), ретикуло-ендотеліальна система (15-20%) 
[6,9].

За даними літератури та клінічних спостережень 
анемія - один з найбільш частих проявів СЧВ, який 
посилює тяжкість перебігу основного захворювання та 
в значній мірі ускладнює його лікування [7,9,10,11, ].

Діагностика СЧВ починається з високого індексу 
підозр. У клінічній практиці використовують класифі
каційні критерії СЧВ ЭиСС 2012 та ЕШАЯ/АСІ* 2019 
[4,12,13].

Згідно нових даних, запропоновано 23 діагностич
них критерії, які дозволяють верифікувати діагноз при 
наявності у хворого 10 та більше балів зі специфічніс
тю 93,4% та чутливістю 96,1%, що значно переважає 
аналогічні показники у запропонованих раніше реко
мендаціях.

Клінічний випадок. Представлений клінічний ви
падок, який відображає тяжке ураження системи кро
вотворення при СЧВ та ефективність своєчасного лі
кування.

Хвора П, 38 років, знаходиться під наглядом кліні
ки з травня 2019 року. Із анамнезу відомо, що пацієнт
ка вважає себе хворою з 2014 року, коли з'явилися 
субфебрильна температура тіла, біль в м'язах, сугло
бах, задишка, кровохаркання під час місячних, веноз
ний тромбоз лівої гомілки. Неодноразово лікувалась 
стаціонарно в умовах лікувальних закладів міста (ін
фекційна лікарня, терапевтичне відділення 1-ої та 2-ої 
лікарень, міське пульмонологічне відділення), прохо
дила обстеження під спостереженням гематолога, гі
неколога, ревматолога. Анамнез життя без особливо
стей. 1994 рік перенесла вірусний гепатит А (хвороба 
Боткіна). Алергологічний анамнез не обтяжений. За
міжня. Має доньку 2004 року народження. Вагітність 
та пологи без особливостей. Місячні рясні, 7-10 діб, 
регулярні. 19.11.2014 року хворій виставлено діагноз: 
ендометріоз легень, з приводу якого хвора неоднора
зово лікувалась в пульмонологічному відділенні. Та
кож для лікування ендометріозу приймала Декапеп- 
тіл-депо (триптореліну ацетат) - 1 мл підшкірно кожні 
28 днів впродовж 6 місяців. У 2015 році у хворої діаг
ностована вогнищева алопеція, сітчасте ліведо. З че

рвня 2017 року відмічалась лімфоаденопатія, з'яви
лись гематоми на шкірі, зміни в гемограмі: тромбоци
топенія -  33x109/л; лейкопенія -  3,1 х 109/л; анемія: 
гемоглобін -  73 г/л; еритроцити -  2,65x1012/л; ШОЕ -  
70 мм/г. Хвора продовжувала обстеження, симптома
тичне лікування, самостійно приймала дексаметазон 
1 раз на тиждень для покращення стану. Стан погір
шився в червні 2018 року, під час перебування на мо
рі, надмірної інсоляції -  з’явилися гематоми на слизо
вій оболонці рота, тулубі, кінцівках, фебрильна тем
пература. Пацієнтка була госпіталізована в ревмато
логічне відділення обласної лікарні, де продовжувала 
обстеження та лікування під наглядом ревматолога.

В травні 2019 року хворій встановлено діагноз:
Системний червоний вовчак, активність III. Вто

ринна гіпоплазія кровотворення. Тромбоцитопенія з 
гематомним типом васкуліта на шкірі кінцівок. Анемія 
тяжкого ступеня. Вторинний антифосфоліпідний син
дром (венозні тромби лівої нижньої кінцівки). ХХН -  І. 
Люпус-гломерулонефрит з сечовим синдромом. Ар
теріальна гіпертензія І ст., 2 ст., ризик II. Хронічний 
пневмоніт, плеврит. Сітчасте лівідо. Ендометріоз ле
гень.

Для лікування хворій призначили метілпреднізо- 
лон 500 мг № 3 довенно, метілпреднізолон 44 мг ора- 
льно тривало, епобіокрін, препарати заліза, іншу сим
птоматичну терапію.

Впродовж 2019 року хвора пройшла поглиблене 
обстеження. Наводимо результати найважливіших 
обстежень. 05.06.2019. Трепанобіопсія здухвинної кіс
тки. Патогістологічне дослідження. Висновок: Кістко
вий мозок різко гіпоклітинний. Морфологічні зміни від
повідають ураженню гіпопластичною анемією. 
8.10.19. Антинуклеарні антитіла (ANA) -  1:3200 (пози
тивні). Цианкоболамін, фолієва кислота -  без патоло
гії. Феритин -  1589 (норма 13-150), еритропоетин 
>750 IU/ml (норма 8-30). В листопаді 2019 року хворій 
встановлений діагноз цукрового діабету, II тип, при
значена інсулінотерапія. За весь період хвора неод
норазово (4-5 разів на рік) проходила курси лікування 
стаціонарно та продовжувала лікування амбулаторно 
з незначним покращенням.

10 грудня 2020 року хвора звернулася в прийма
льне відділення міської лікарні зі скаргами на вираже
ну загальну слабкість, швидку втомлюваність, задиш
ку при ходьбі, головний біль, нудоту. Погіршення ста
ну пов’язує з переохолодженням. Постійно приймає 
метілпреднізолон 12 мг/вранці, розувастатин 10 
мг/добу, індапамід 1,5 мг/добу, вілдагліптин 100 
мг/добу.

Хвора в свідомості, в'яла. Шкірні покриви бліді, су
хі на дотик, по всьому тілу спостерігаються множинні 
ділянки гіперпігментації. При огляді обличчя відзначе
ні ділянки гіперпігментації на шкірі перенісся, щоках, 
червоній облямівці губ (фото 1, 2).

Субкон’юктивальний крововилив лівого ока. ЧДР -  
19 за хвилину, SpCb 94%. При перкусії легень визна
чається легеневий звук, а при аускультації -  везику
лярне дихання, сухі розсіяні хрипи. Пульс 90 за 1 хв., 
AT -  160/90 мм.рт.ст. Тони серця при аускультації ри
тмічні, ослаблені, вислуховується систолічний шум на 
верхівці. Язик вологий, корінь обкладений білим на
льотом. Живіт м'який, безболісний при глибокій паль
пації. Печінка збільшена, безболісна, виступає на 2 см
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з під краю реберної дуги. Симптом «постукування» 
негативний з обох боків. Сечовиділення 1,5 л/добу.

Фото 1. Ураження шкіри (дифузна гіперпігментація) 
у хворої на СКВ.

Фото 2 . Ураження шкіри обличчя (гіперпігментація 
перенісся, щічної поверхні, червоної облямівки губ) 

у хворої на СКВ. «Місяцеподібне» обличчя внаслідок 
тривалого прийому глюкокортикоїдних гормонів.

Встановлений клінічний діагноз: Діагноз основ
ний: Системний червоний вовчак, рецидивуюче- 
ремітуючий перебіг з ураженням шкіри (дифузна гі-

перпігментація), нирок (ХХН G NIA, Аг, люпуснефрит, 
індекс активності 2, індекс хронізації 2), гематологіч
ними порушеннями (лейкопенія, тромбоцитопенія, 
анемія) та імунологічними феноменами (підвищення 
анти-бБДНК), АНА+. асоційована із антифосфоліпід- 
ним синдромом. Активність висока (SLEDAI-2K -  16 
балів), SLICC/DI -  2 бали.

Ускладнення: Катаракта обох очей. Глюко-
кортикоїд-індукований цукровий діабет. Артеріальна 
гіпертензія. Субкон’юктивальний крововилив OS.

Призначено лікування: метілпреднізолон 12
мг/вранці, розувастатин 10 мг/добу, індапамід 1,5 
мг/добу, вілдагліптин 100 мг/добу продовжувати. Ін- 
фузійна терапія (переливання еритроцитарної маси, 
розчини Рінгера, а-ліпоєва кислота). З 15.12.20 при
значений мікофенолат мофетіл, 1000 мг/добу.

Проведено контрольне обстеження 19.12.2020: 
гемоглобін -  75 г/л; еритроцити -  2,76х1012; швид
кість зсідання еритроцитів -  46 мм/год; лейкоцити -  
8,88x109; лейкоцитарна формула: паличкоядерні -  
6%; сегментоядерні -  74%; еозинофіли -  1%; лімфо
цити -  16%; моноцити -  3%; базофіли -  0%; тромбо
цити -  180 х ю 9 анізоцитоз -  (+), пойкілоцитоз -  (+). 
Білірубін -  12-3,0-9,0 мкмоль/л; загальний білок -  65 
г/л; сечовина -  13,9 ммоль/л; креатинін -  82 мкмоль/л. 
Коагулограма: протромбіновий індекс -  97,0%; фібри
ноген -  4,88 г/л. Загальний аналіз сечі: сеча -  світло 
жовта; реакція -  нейтральна; питома вага -  1015; жо
вчні пігменти -  негативні; білок -  сліди; лейкоцити -  9- 
10 в п/з; еритроцити -  0-1 в п/з.

Під впливом лікування загальний стан хворої зна
чно покращився: зменшилась загальна слабкість, 
швидка втомлюваність, головокружіння, задишка. Від
значена позитивна динаміка лабораторних показників. 
Хвора виписана з лікарні 19.12.2020 року. Для пода
льшого лікування рекомендовано: метипред 12 мг 
вранці, розувастатин 10 мг/добу, індапамід 1,5 
мг/добу, вілдагліптин 100 мг/добу, мікофенолат мо
фетіл 250 мг/ 4 рази на добу. Хвора постійно знахо
диться під наглядом співробітників клініки, щомісячно 
проводиться динамічне спостереження та корекція 
лікування. Хвора прооперована з приводу катаракти 
обох очей (23.12.2020 та 12.01.21). В умовах гінеколо
гічного відділення проведене видалення матки з при
датками 02.03.2021 у зв’язку із значною крововтратою 
внаслідок тривалих нерегулярних та рясних маткових 
кровотеч.

Внаслідок адекватного лікування та спостережен
ня загальний стан хворої та гематологічні показники 
стабілізувалися, зменшилась частота госпіталізацій та 
необхідність проведення гемотрансфузій. Хвора 
оглянута та проведено контрольне обстеження в гру
дні 2022 року, стан пацієнтки стабільний, продовжує 
призначене лікування.

Обговорення. Клінічною особливістю даного ви
падку є ефективне застосування мікофенолата мофе- 
тіла у хворої з високою активність перебігу СЧВ та 
апластичної анемії тяжкого ступеня. Ураження крово
творної системи у хворої переважало в клінічній кар
тині захворювання та стало безпосередньою причи
ною звернення за медичною допомогою.

За даними літератури, застосування мікофенолату 
мофетілу дає позитивний клінічний результат у ліку
ванні таких хворих: зменшуючи активність перебігу 
основного захворювання, запобігаючи виникненню 
ускладнень, подовжуючи період клініко-лабораторної 
ремісії [4,7,14 ].

Проблеми екології та медицини
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Впродовж вивчення перебігу хвороби пацієнтки та 
динамічного нагляду за хворою звертають увагу осо
бливості дебюту захворювання та ураження шкіри. За 
літературними даними доказана кореляційна залеж
ність прийому гормональної терапії, а саме аналогів 
гонадотропін-релізінг гормону з розвитком та перебі
гом СЧВ. Проведені дослідження вказують на зв'язок 
прийому препаратів та розвитку СЧВ у хворих на ен- 
дометріоз [1,14]. З анамнезу хворої відомо, що на по
чатку розвитку хвороби вона приймала трипторелін 
(Д-Трп-6-гонадорелін) - синтетичний аналог гонадот- 
ропін-рилізинг гормону для лікування ендометріозу, 
що можливо відіграло роль в дебюті захворювання.

Літературні дані свідчать, що антифосфоліпідний 
синдром може проявлятися як в дебюті розвитку 
СЧВ, як відбувалось в анамнезі нашої пацієнтки, так і 
приєднуватися під час розвитку розгорнутої клінічної 
симптоматики вовчака [2,15].

Щодо ураження шкіри, дифузна гіперпігментація 
шкіри спостерігається у 8% хворих на СЧВ; у 5% паці
єнтів виявляються осередки гіперпігментації та у 5% 
хворих мають місце невеликі зони депігментації. Дис- 
хромії найчастіше виникають вдруге на місцях виси
пання шкірних всіх типів після дозволу запалення. Во
ни з'являються поступово, через кілька місяців після 
зникнення висипу та існують десятиліттями [12,13,15]. 
Генералізоване посилення пігментації (меланодермія) 
існує тривалий час і шкіра поступово темніє з кожним 
роком, незважаючи на лікування, як і відбувається в 
даному випадку.

У підсумку слід зазначити, що комплексний підхід 
до вивчення анамнезу, діагностики та персоніфікова
ного підходу до терапії покращить якість життя паціє
нтів даної групи захворювань із додатковою перева
гою зменшення навантаження на охорону здоров'я 
через зменшення частоти госпіталізацій пацієнтів із 
важким перебігом СЧВ.
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