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Артрит – це серйозне запальне захворювання суглобу, яке при
відсутності лікування може призвести до значного болю, обмеженості
рухів, інвалідності та втрати працездатності. Якщо запалення вражає
декілька суглобів, його називають поліартритом. Підступність
хвороби полягає ще і в тому, що дуже часто вражаються не тільки
суглоби, але і внутрішні органи.
За даними ВООЗ кожен десятий житель планети страждає на
артрит. У групі ризику – люди усіх вікових категорій, від немовлят і
до літніх людей. Важкі ревматичні захворювання суглобів найчастіше
розвиваються у віці від 30 до 50 років. Жінки страждають артритом в
5 разів частіше за чоловіків.
Причини хвороби різні: травми, часті фізичні перенапруження,
генетична
схильність,
вірусні
та
бактеріальні
інфекції,
переохолодження, фізичне і психічне перевантаження і навіть
надмірне куріння.
Артроз (остеоартроз) – хронічне захворювання, що
супроводжується дегенеративними змінами суглобового хряща з
наступною деформацією кісток суглоба. Артрозом хворіють 10-12 %
населення різних вікових груп. Артроз в 2 рази частіше вражає жінок.
У сім’ях, які хворіють на артроз, ймовірність спадкової
захворюваності вдвічі вище, ніж в інших. А ризик розвитку артрозу у
людей з вродженими дефектами опорно-рухового апарату вище в 7
разів.
Рекомендаційний список створено з метою інформаційної
підтримки спеціалістів первинної ланки.
Даний рекомендаційний список є оглядом книжкових видань та
публікацій.
Матеріал подається в алфавітному порядку авторів або назв.
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1.
Бойко Я. Є. Передача та перехід пацієнтів з
ювенільним ідіопатичним артритом від дитячого до дорослого
ревматолога / Я. Є. Бойко, О. В. Підкова // Медсестринство. –
2020. – № 2. – С. 34-37.
У
статті
описано
необхідність
цілеспрямованого
запланованого переходу підлітків, хворих на ювенільний
ідіопатичний артрит, від дитячого до дорослого ревматолога.
Описано елементи підготовки, планування та проблеми, які
виникають у перехідний період.
2.
Волосянко А. Б. Історія терміну «ювенільний
ревматоїдний артрит», його еволюція та сучасне трактування
/ А. Б. Волосянко, М. Й. Рейтмаєр, Л. Я. Іванишин // Сучасна
педіатрія. Україна. – 2020. – № 2. – С. 83-88.
У статті в історичній послідовності викладено основні етапи
розвитку дитячої ревматології з особливим ухилом на передумови
виникнення терміну «ювенільний ревматоїдний артрит».
Зазначено причини виокремлення цього захворювання з аналогічної
патології суглобів у дорослих. Показано еволюцію номенклатури
ювенільного ревматоїдного артриту, починаючи з 1946 року і до
наших днів. Окремо розглядаються причини введення терміну
«ювенільний ідіопатичний артрит». Викладено класифікаційні та
термінологічні розбіжності щодо патології у різних країнах світу.
Показано внесок визначних вчених та міжнародних організацій у
вивчення цієї проблеми. Звертається увага на проблемні питання
трактування номенклатури хронічних захворювань суглобів дітей
в Україні та світі. Зроблено припущення, що вже найближчим
часом буде запропоновано нову номенклатурну та класифікаційну
платформу ювенільних артритів.
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3.
Голімумаб як біологічний препарат 1-ї, 2-ї чи 3-ї лінії
в пацієнтів із ревматоїдним артритом, псоріатичним артритом
й анкілозуючим спондилітом: post hoc аналіз неінтервенційного
дослідження в Німеччині / K. Kruger, G. Burmester,
S. Wassenberg, M. Thomas // Здоров’я України. – 2020. – № 9. –
С. 23.
У статті оцінено ефективність голімумабу як біологічного
препарату 1-ї, 2-ї чи 3-ї лінії в пацієнтів із ревматоїдним
артритом, псоріатичним артритом й анкілозуючим спондилітом
в умовах реальної клінічної практики.
4.
Дослідження GO-DACT: порівняння комбінації
голімумабу та метотрексату з монотерапією метотрексатом у
лікуванні хворих на псоріатичний артрит із дактилітом
/ E. Vieira-Sousa, P. Alves, A. M. Rodrigues [та ін.] // Здоров’я
України. – 2020. – № 7. – С. 20-21.
У статті розглядається ефективність різних підходів до
лікування псоріатичного дактиліту.
5.
Івашківський О. І. Актуальні питання лікування
спондилоартритів / О. І. Івашківський, Т. А. Карасевська
// Здоров’я України. – 2020. – № 4. – С. 24-25.
У статті представлено ефективність голімумабу в лікуванні
позаскелетних проявів при спондилоартритах.
6.
Лікування ювенільного ідіопатичного артриту:
терапевтичні
підходи
при
несистемному поліартриті,
сакроілеїті та ентезиті : Рекомендації Американської колегії
ревматологів / Фонду боротьби з артритом (2019) // Здоров’я
України. Серія : «Педіатрія». – 2020. – № 3. – С. 17-18.
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У статті розміщено короткий огляд 39 рекомендацій,
розроблених із застосуванням методології GRADE, які
ілюструють сучасний підхід до лікування дітей з несистемним
поліартритом, сакроілеїтом та ентезитом.
7.
Методи комплексного лікування хворих на
остеоартроз колінних суглобів при метаболічному синдромі
(142.15/40.16) : методичні рекомендації / МОЗ України;
Український центр наук. мед. інформації та патентноліцензійної роботи. – Київ, 2016. – 18 с.
У методичних рекомендаціях наведено методи комплексного
лікування хворих на остеоартроз колінних суглобів при
метаболічному синдромі.
8.
Нечипорук Н. Дотримання режиму біологічної
терапії та оцінка витрат у пацієнтів із ревматоїдним артритом
/ Н. Нечипорук // Здоров’я України. Серія : «Кардіологія.
Ревматологія. Кардіохірургія». – 2020. – № 1. – С. 18-19.
У статті розміщено ретроспективне когортне дослідження
Американського коледжу ревматології, в якому оцінено
дотримання
режиму
застосування
нових
біологічних
хворобомодифікувальних антиревматичних препаратів у пацієнтів
із ревматоїдним артритом, а також пов’язані з терапією
витрати.
9.
Ошлянська О. А. Особливості стану серцевосудинної системи у хворих на ювенільні ідіопатичні артрити
/ О. А. Ошлянська, А. Г. Арцимович // Сучасна педіатрія.
Україна. – 2020. – № 4. – С. 53-60.
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У статті наведно зміни з боку серцево-судинної системи у
хворих на ювенільний ідіопатичний артрит залежно від його
субваріанта.
10.
Підкова О. В. Перехід від педіатричної медичної
допомоги до орієнтованої на дорослих системи охорони
здоров’я: виклик для пацієнтів з ювенільним ідіопатичним
артритом / О. В. Підкова // Медсестринство. – 2020. – № 1. –
С. 19-21.
У статті подано короткий опис ювенільного ідіопатичного
артриту:
поширеність,
етіологія
та
необхідність
цілеспрямованого запланованого переходу підлітків, хворих на
ювенільний ідіопатичний артрит, від педіатричної допомоги до
орієнтованої на дорослих системи охорони здоров’я.
11.
Псоріатичний
артрит:
клініко-лабораторна
діагностика та фармакотерапія : методичні рекомендації / МОЗ
України; Український центр наук. мед. інформації та патентноліцензійної роботи. – Київ, 2015. – 32 с.
Методичні рекомендації містять сучасні міжнародні підходи
до діагностики та лікування псоріатичного артриту,
використання яких може покращити якість надання медичної
допомоги хворим з псоріатичним артритом і які не враховані в
існуючому вітчизняному протоколі.
12.
Спосіб оцінки перебігу та корекції метаболічних
порушень у хворих на остеоартроз великих суглобів з
використанням алгоритмізованої системи (108.14/346.14)
: методичні рекомендації / Ф. С. Леонтьєва, В. А. Філіпенко,
В. О. Туляков [та ін.]. – Київ, 2015. – 32 с.
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У методичних рекомендаціях запропоновано спосіб оцінки
перебігу та корекції метаболічних порушень у разі остеоартрозу
великих суглобів шляхом проведення комплексу біохімічних аналізів
показників сироватки крові та добової сечі, який ґрунтується на
використанні розробленої алгоритмізованої системи.
13.
Стрільчук
Л.
Аксіальний
(анкілозивний)
спондилоартрит і ревматоїдний артрит : Від терапевта до
ревматолога: супровід хворого / Л. Стрільчук // Здоров’я
України. – 2020. – № 12. – С. 12-13.
У
статті
розміщені
основні
принципи
лікування
спондилоартриту та ревматоїдного артриту. Наведена роль
терапевта і ревматолога у веденні пацієнтів із даними
ревматичними захворюваннями.
14.
Тактика назначения лекарственных средств в
периоперационный период у больных ревматоидным артритом
/ И. Ю. Головач, Е. Д. Егудина, С. Х. Тер-Вартаньян,
О. В. Синяченко // Здоров’я України. – 2020. – № 4. – С. 8-10.
В статье представлены современные рекомендации по
ведению пациентов с ревматоидным артритом при предстоящем
хирургическом вмешательстве.
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