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вплив Блокаторів Фнп-α 
на рентгенологічне 
прогресУвання 
при анкілоЗивномУ спондиліті

В.М. Коваленко,  
О.О. Гарміш, В.Г. Левченко,  

А.В. Романовський

резюме. Стаття присвячена актуальній про-
блемі — чи можливо зупинити, сповільнити 
або запобігти процесам надмірного кісткоут-
ворення при анкілозивному спондиліті. Проа-
налізовано результати оцінки рентгенологіч-
ного прогресування у 12-річному спостере-
женні пацієнтів із цією патологією. Розглянуто 
методику оцінки рентгенологічних змін хреб-
та за індексом mSASSS, взаємозв’язок струк-
турних та запальних змін у хребті, вплив тера-
пії на процеси анкілозування. Наведено влас-
не спостереження.
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tHe InFLUence  
oF tnF-α InHIBItoRs on RADIoLoGIcAL 
PRoGRessIon In AnkYLosInG 
sPonDYLItIs
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A.V. Romanovskyi

summary. The article is devoted to the essential 
problem — if it is possible to stop, slowdown 
or prevent the «new bone formation» in ankylosing 
spondylitis. The results of evaluation of radiographic 
progression with 12 years follow-up in patients with 
ankylosing spondylitis were analyzed. mSASSS 
radiological scoring method for ankylosing 
spondylitis, relationships between structural and 
inflammatory changes of the spine as well as the 
influence of treatment on the ankylosing processes 
were reviewed. Clinical cases from own experience 
were described.
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