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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ
ЕРИТРОПОЕТИНУ
ДЛЯ КОРЕКЦІЇ АНЕМІЇ У ХВОРИХ
НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ
Резюме. У статті розглядаються перспективи застосування еритропоетину для лікування анемії на фоні ревматоїдного артриту. Висвітлено
патогенез анемії, що виникає при ревматоїдному артриті, а також
роль еритропоетину. При аналізі джерел літератури виявлено, що
однозначних рекомендацій щодо застосування еритропоетину при
ревматоїдному артриті немає.

Ревматоїдний артрит (РА) — хронічне запальне захворювання сполучної тканини нез’ясованої
етіології з переважним ураженням периферичних
суглобів із проявами прогресивного системного
поліартриту і різноманітними системними проявами (Коваленко В.М., 2005а, б).
Серед цих проявів анемія — досить поширене
явище, що асоціюється з генералізацією системного процесу та його тривалістю і може свідчити
про активність захворювання і серйозно впливати на перебіг патології та якість життя пацієнта
з РА (Коваленко В.М., Шуба Н.М., 2004; Коваленко В.М., 2005б; Nell V.P. et al., 2005).
За даними різних д жерел від 30 до 60%
пацієнтів хворих на РА мають анемію, тобто
зниження гемоглобіну (Нв) <100 г/л (Peeters H.R.,
Jongen-Lavrencic M., 1996; Glossop J.R. et al.,
2005).
Механізмом виникнення цієї анемії є результат
комплексної дії хронічного запалення — так
звана анемія хронічного запалення (АХЗ) або
формування істинної залізодефіцитної анемії
(ЗДА), внаслідок порушеного всмоктування
заліза. Відзначається, що чим вища активність
запального процесу, тим вірогідніший розвиток
АХЗ (Baer A.N., 1990).
М е та ц і є ї р о б о т и — а н а л і з д а н и х п р о
перспективи застосування еритропоетину при
ревматоїдному артриті.
Поряд з цим виникає проблема диференціювання АХЗ та ЗДА на фоні РА, що є
актуальним, враховуючи, різні патогенетичні
підходи до терапії цих видів анемії. Гіпохромія
еритроцитів не завжди супроводжує дефіцит
заліза і можлива при АХЗ, рівень заліза у сироватці
крові при обох анеміях буде зниженим — при
ЗДА за рахунок істинного залізодефіциту, а при
АХЗ — за рахунок перерозподілу заліза в місця
запалення. Інформативними критеріями, що
можуть застосовуватися для верифікації АХЗ
та ЗДА є загальна залізозв’язувальна здатність
сироватки крові — при АХЗ вона знижена, при
ЗДА підвищена, та рівень феритину — який
є гострофазним білком запалення і, відповідно,
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підвищується при АХЗ, і знижується як білок
накопичення заліза при ЗДА (Davidson A. et al.,
1984).
Поряд із цим виявлено, що рівень феритину підвищується в гостру фазу РА, що мож е м а с к у в ат и З Д А і п р и з в о д и т и д о н е о б ґрунтованої гіпердіагностики АХЗ, тому пропонується в ролі маркерів залізодефіциту при РА
використовувати протопорфірин — білок обміну заліза, який є ареактиним при запаленні
(Garrett S., Wor wood M., 1994), інші автори
пропону ють застосовувати рівень концентрації
розчинних рецепторів трансферину (Siebert S.
et al., 2003)
Рідше на фоні РА виявляють анемію, пов’язану
з дефіцитом фолієвої кислоти та вітаміну В12, що
частіше корелює з лікуванням метотрексатом або
іншими антиметаболітами (Segal R. et al., 2004;
Harten P., 2005).
Рідко розвиваються інші види анемії, що
здебільше зумовлено побічними діями лікарських
засобів, що не є препаратами першого ряду при
РА (Baer A.N., 1990).
Наявність анемії у хворого на РА однозначно
негативно впливає на якість життя пацієнта,
обмежує терапевтичні можливості та потребує
негайної ефективної корекції.
Якщо для лікування верифікованої ЗД А,
безперечно, найкращим є застосування
препаратів заліза (Reynoso-Gomeź G.J. et al.,
2002; Ruiz-Argüelles G.J. et al., 2007), що
ш в и д ко і б е з п е ч н о п і д в и щ у ю т ь р і в е н ь Н в
і гематокриту, то лікування АХЗ залишається
складним завданням.
Проблеми терапії АХЗ зумовлені складністю та
багатокомпонентністю процесу, що в результаті
спричиняє анемію при РА, як при хронічному запальному процесі. Показано, що за наявності
анемії у хворих на РА посилюється дисбаланс
між клітинами, що продукують IFNγ та IL-4,
і активності Th1/Th2 (Сизиков А.Э. и соавт., 2005).
Схематично патогенез розвитку анемії на фоні
запалення при РА виглядає так (схема):
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ЭРИТРОПОЭТИНА ДЛЯ КОРРЕКЦИИ
АНЕМИИ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ
АРТРИТОМ
И.П. Гунько
Резюме. В статье рассмотрены перспективы
применения эритропоэтина при лечении анемии на фоне ревматоидного артрита. Освещен
патогенез анемии, возникающей при ревматоидном артрите, а также роль эритропоэтина.
При анализе литературы выявлено, что однозначных рекомендаций по применению эритропоэтина при ревматоидном артрите нет.
Ключевые слова: ревматоидный артрит,
анемия, эритропоэтин.

THE PROSPECTS OF ЕRYTHROPOIETIN
APPLICATION FOR ANEMIA CORRECTION
IN PATIENTS WITH RHEUMATOID
ARTHRITIS
I.P. Gunko
Summary. The prospects of еrythropoietin application in patients with rheumatoid arthritis are
considered in the article. The anemia pathogenesis in patients with rheumatoid arthritis and the
role of еrythropoietin are shown. At the literature
review it is revealed, that unequivocal recommendations for еrythropoietin application in case of
rheumatoid arthritis are absent.
Keywords: rheumatoid arthritis, anemia,
еrythropoietin.
Адреса для листування:
Гунько Ірина Петрівна
21034, Вінниця, вул. Блока 22, к. 62
E-mail: dalisen@yandex.ru

РЕФЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ
Исходный уровень RANKL в сыворотке крови
способен прогнозировать ремиссию
у пациентов с ревматоидным артритом, применяющих в качестве терапии антагонисты ТНФ
Gonzales-Alvaro I., Ortiz A.M., Tomero E.G., Balsa A.,
Orte J., Laffon A. (2007) Baseline serum RANKL level may
serve to predict remission in rheumatoid arthritis patients
treated with TNF antagonists. Ann. Rheum. Dis.,
66: 1675–1678.
Цель исследования — определить, способен ли исходный уровень в сыворотке крови активатора рецептора лиганда нуклеарного фактора каппа В (RANKL) и
остеопротегерина (ОРG) прогнозировать терапевтический исход и ответ на антагонисты ТНФ (а-ТНФ).
В ходе исследования обследованы 75 пациентов
с ревматоидным артритом (81% женщины), а именно
продолжительным рефрактерным заболеванием. Переменные активности заболевания, физической функции,
а также уровни в сыворотке крови RANKL и ОРG оценивали до начала, а также после 12–14-й и 28–30-й недели
терапии а-ТНФ (у 65 пациентов применяли адалинумаб,
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у 10 — инфликсимаб). Ремиссию определяли по индексу активности заболевания счета при подсчете 28 суставов (DAS28) ≤2,6 и клиническому ответу по снижению
DAS28 ≥1,2 на 3-м и 7-м месяце наблюдения.
У большинства пациентов отмечена значительная
тяжесть заболевания, и, следовательно, исходный индекс DAS28 составлял 5,9±1, HAQ — 1,6 (1,1 до 2,1), а
уровень СРП — 15 (от 9 до 24) мг/л. Исходный уровень
в сыворотке крови RANKL и соотношения RANKL/ОРG
у пациентов, достигших ремиссии, были достоверно
ниже, чем у оставшихся пациентов на 3-м и 7-м месяце наблюдения. Уровень ОРG в сыворотке крови коррелировал с HAQ и оценкой общей активности заболевания врачом и достоверно снижался после терапии
а-ТНФ. В то же время не отмечено достоверной связи между профилем терапевтического ответа и уровнем ОРG в сыворотке крови.
Полученные данные позволяют предположить, что
у пациентов, применяющих терапию а-ТНФ, более низкие уровень RANKL и соотношения RANKL/ОРG способны прогнозировать ремиссию.
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