
«Ревматологія» 

 

ПРОГРАМА  ІСПИТУ 

 

для вступу до аспірантури  

 
 

Тема 1. СИСТЕМНИЙ ЧЕРВОНИЙ ВОВЧАК 

Системний червоний вовчак: епідеміологія, причини та механізми розвитку, 

особливості ураження шкіри, суглобів, м'язів, легень, серця та судин, ШКТ, 

ЦНС, нирок, морфологічні класи та критерії важкості вовчакового нефриту. 

Клінічна класифікація СЧВ, його клініко-імунологічні варіанти, діагностичні 

критерії Американської ревматологічної асоціації. Лабораторна діагностика 

СЧВ з використанням загальноклінічних, біохімічних та специфічних 

імунологічних методів дослідження. Диференційна діагностика СЧВ. Оцінка 

загальної активності СЧВ з використанням шкал SLAM (Systemic Lupus 

Activity Measurement) та SLEDAI; оцінка активності вовчакового нефриту за 

індексом активності та хронізації. Оцінка пошкодження внутрішніх органів та 

систем за індексом пошкоження  SLICC/ACR Damage index. Підходи до 

немедикаментозного та медикаментозного лікування за рекомендаціями 

EULAR.  

Тема 2. СИСТЕМНА СКЛЕРОДЕРМІЯ 

Епідеміологія, етіологія та патогенез ССД. Особливості ураження органів і 

систем при ССД, її клінічні форми, варіанти перебігу та стадії розвитку. 

Клінічна класифікація (АРУ) та діагностичні критерії ССД (АРА). Діагностика 

ССД: лабораторні дослідження, імунологічні дослідження з визначенням 

склеродерма-специфічних аутоантитіл, спеціальні інструментальні дослідження 

внутрішніх органів.  Диференційна діагностика ССД. Сучасні підходи до 

базисної терапії ССД, особливості лікування вісцеральних проявів ССД.  

Тема 3. ІДІОПАТИЧНІ ЗАПАЛЬНІ МІОПАТІЇ 

Клінічна класифікація ідіопатичних запальних міопатій (ІЗМ). Етіологія та 

епідеміологія дерматоміозиту та поліміозиту, клінічна картина. Діагностичні 

критерії ІЗМ. Оцінка активності патологічного процесу за критеріями IMACS 

(International Myositis Outcome Assesment Collaboration). Диференційна 

діагностика. Мета та основні підходи до лікування ДМ/ПМ (особливості 

застосування ГКС, базисних протизапальних препаратів, фармакотерапія 

біологічними агентами). 

Тема 4. ХВОРОБА ШЕГРЕНА 
Основні етіологічні чинники хвороби шегрена (ХШ), її поширеність та 

ланки патогенезу, патогномонічна морфологічна картина з боку секретуючих 

залоз. Клінічна класифікація ХШ (АРУ, 2004). Клінічні ознаки ураження залоз 

та системні прояви ХШ. Лабораторна діагностика ХШ. Специфічні 

дослідження ХШ (тест Ширмера, фарбування бенгальським рожевим рогівки та 

кон'юнктиви, сіалографія, сіалометрія, сканування слинних залоз, біопсія 

слинних та сльозних залоз). Діагностичні критерії запропоновані Європейською 

групою з вивчення ХШ. Диференційний діагноз. Особливості лікування ХШ. 

Покази до пульс-терапії ГКС, місце мускаринових агоністів та біологічних 



агентів в фармакотерапії ХШ. Еферентні методи лікування ХШ, абсолютні та 

відносні показання до їх застосування, замісна терапія. 

Тема 5. СИСТЕМНІ ВАСКУЛІТИ 

Системні васкуліти, основні чинники розвитку та ланки патогенезу СВ. 

Класифікаційні критерії СВ (вузликовий поліартеріїт, мікроскопічний 

поліангіїт, синдром Черджа-Стросса, геморагічний васкуліт, гранулематоз 

Вегенера, хвороба Бєхчета, гігантоклітинний артеріїт, артеріїт Такаясу, артеріїт 

Кавасакі, ессенціальний кріогробулінемічний васкуліт). Клінічні ознаки СВ, 

методи оцінки активності, фази та перебігу васкулітів, рефрактерний перебіг 

АНЦА-васкулітів. Оцінка ступеню ураження органів та тканин (індекс 

васкулітного пошкодження), оцінка загального стану хворих (опитувальник SF-

36). Клінічне значення лабораторних методів дослідження (загальноклінічних, 

біохімічних, імунологічних), морфологічних, інструментальних (ангіографія, 

ультразвукова доплерографія. Рентгенографія легень, КТ, МРТ, магніто-

резонансна ангіографія, позитронно-емісійна томографія, функціональні 

легеневі тести, бронхоскопія, бронхоальвеолярний лаваж). Приципи лікування 

хворих на СВ та їх прогноз. 

Тема 6. РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ 

Ревматоїдний артрит: розповсюдженість, етіологічні та тригерні фактори 

розвитку РА, ланки патогенезу, патоморфологічні зміни в органах при РА. 

Загальна характеристика основних цитокінів, які беруть участь у розвитку РА. 

Класифікація РА (ACR/EULAR 2010). Зміни лабораторних показників, які 

виявляються при РА. Інструментальні дослідження: рентгенологічне 

дослідження суглобів, МРТ, КТ, артроскопія, Диференційна діагностика РА. 

Лікування  РА, загальні положення медикаментозної терапії, принципи 

протизапальної  та базисної терапії (основні препарати, показання, 

протипоказання, побічні дії препаратів, рекомендації по динамічному 

спостереженню за пацієнтами, лікарська взаємодія препаратів), комбінована 

терапія базисними препаратами, генно-інжинерні біологічні препарати. 

Критерії ремісії РА (ACR, EULAR) та оцінка ефективності терапії за 

критеріями DAS та DAS28. 

Тема 7. СПОНДИЛОАРТРОПАТІЇ 

Анкілозуючий спондиліт: епідеміологія, етіологія, класифікація (АРУ, 

2004), діагностичні критерії АС (модифіковані Нью-йоркські критерії). 

Рентгенологічні зміни, характерні для анкілозуючого спондиліту. Визначення 

активності та ступеня тяжкості АС. Індекс BASFI. Не медикаментозні та 

медикаментозні методи лікування. Місце ГК та блокаторів фактора некрозу 

пухлини в лікуванні АС. Псоріатичний артрит: епідеміологія, етіологія та 

патогенез ПсА. Класифікація псоріатичної артропатії. Форми ПсА. Критерії 

ПсА ((CASPAR, 2006). Діагностичні критеріі Ванкувера ювенільного ПсА 

(1989). Зміни, що виявляються при лабораторному та інструментальному 

обстеженні хворих на ПсА. Рентгенологічні зміни, які відзначають при ПсА в 

кістково-суглобовій системі. Характер морфологічних змін в синовіальній 

оболонці і суглобових хрящах при ПсА. Лікування псоріатичної артропатії. 

Показання до призначення БПЗП хворим на ПсА. РЕАКТИВНІ АРТРИТИ: 

етіологія реактивного артриту (РеА). Епідеміологія РеА. Генетичні чинники в 

розвитку РеА. Клінічна картина РеА. Діагностика РеА, визначення 



«тригерного» мікроорганізму, спільні риси постентероколітичних і 

урогенітальних РеА. Позасуглобові прояви РеА, частота їх розвитку. 

Рентгенологічні ознаки РеА. Синдром Рейтера. Клінічна картина синдрому 

Рейтера. Діагностика синдрому Рейтера.Особливості перебігу синдрому 

Рейтера у ВІЛ-інфікованих хворих. Лікування РеА: застосування пульс-терапії 

при РеА. Антимікробні засоби, що призначаються при РеА. Особливості терапії 

хворих з синдромом Рейтера хламідійної етіології. Особливості лікування 

постентероколітичних артритів. Профілактичні заходи при синдромі Рейтера.  

Тема 8. ГОСТРА РЕВМАТИЧНА ЛИХОМАНКА ТА ХРОНІЧНА 

РЕВМАТИЧНА ХВОРОБА СЕРЦЯ 

Гостра ревматична лихоманка та хронічна ревматична хвороба серця: 

поширеність, основні етіологічні чинники та патогенетичні ланки ГРЛ, 

морфологічні стадії патологічного процесу при ГРЛ. Клінічна картина ГРЛ та 

ХРХС, особливості клінічної картини в різних вікових групах. Клініко-

лабораторно-інструментальна діагностика ГРЛ та ХРХС, діагностичні критерії, 

диференційна діагностика даної патології. Класифікація ГРЛ та ХРХС. Основні 

принципи лікування хворих на ГРЛ та ХРХС: мета терапії, використання 

немедикаментозних та медикаментозних (етіотропна терапія, протизапальна) та 

хірургічних підходів до лікування хворих на ГРЛ та ХРХС, засоби первинної та 

вторинної профілактики ГРЛ та ХРХС. 

Тема 9. КРИСТАЛІЧНІ АРТРОПАТІЇ 

Подагра: поширеність подагри в світі та в Україні серед осіб різного віку та 

статі, основні питання етіології, фази патогенезу подагри, метаболізм сечової 

кислоти, патоморфологічні зміни при гострому подагричному артриті та 

хронічній подагрі. Клінічна класифікація подагри. Варіанти дебюту подагри, 

клінічна картина гострого подагричного артриту, міжнападної та хронічної 

подагри. Параклінічні дослідження (лабораторні, дослідження синовіальної 

рідини, біопсія підшкірних тонусів, рентгенографія уражених суглобів). 

Діагностичні критерії подагри та епідеміологічні критерії діагностики 

подагричного артриту. Лікування гострого подагричного артриту. Базисна 

терапія подагри (урикодепресанти, урикозуричні, уриколітичні препарати). 

Критерії ефективності базисної терапії. Лікування ниркових синдромів (гостра 

уратна нефропатія, подагричний гломерулонефрит із нефротичним синдромом). 

Санаторно-курортне лікування, профілактика подагри та прогноз.  

Тема 10. ОСТЕОАРТРОЗ 

Остеоартроз: епідеміологічні та соціально-медичні аспекти ОА, етіологічні 

чинники та основні ланки патогенезу ОА, макроскопічні зміни хряща при ОА. 

Патогенетичні варіанти ОА, клінічні форми, локалізація, рентгенологічні стадії 

ОА (за  Kellgren J.H. Lawrence J.S.). Клінічна картина ОА залежно від 

локалізації патологічного процесу, наявності синовіту, перебігу захворювання. 

Інструментальні методи дослідження хворих на ОА (рентгенологічне, 

сцинтіграфія суглобів,  УЗД, МРТ, артроскопія, термографія). Класифікаційні 

критерії ОА, гонартрозу  (АСR, 1986), коксартрозу (АСR, 1991), ОА суглобів 

кистей (АСR, 1990). Диференційна діагностика ОА. Мета терапії ОА, 

нефармакологічні та фармакологічні методи лікування хворих з ОА (ACR, 

2012). Оцінка наслідків захворювання та ефективності терапії за шкалами 

Lequense, WOMAC, анкетою SF-36. Хірургічні методи лікування хворих на ОА 



(ендопротезування, лаваж колінних суглобів, видалення «суглобової миші», 

остеотомія). 

Тема 11. ОСТЕОПОРОЗ 

Остеопороз. Визначення та епідеміологія ОП. Чинники ризикуОП і 

переломів кісток у жінок європеоїдної раси у постменопаузальний період. 

Чинники ризику ОП у чоловіків. Епідеміологія, патогенез та клінічні 

особливості ГК-індукованого остеопорозу. Морфологія кісткової тканини. 

Обмін у кістковій тканині. Діагностичні ознаки остеопорозу. Діагностика та 

диференційна діагностика ГК-індукованого остеопорозу. Механізми розвитку 

остеопорозу. Сучасні підходи до лікування Остеопорозу. Профілактика та 

лікування ГК-індукованого ОП на основі клінічних рекомендацій EULAR та 

ACR (2010). Первинна та вторинна профілактика.  

Тема 12. ФІБРОМІАЛГІЯ 

Визначення ФМ. Епідеміологія, етіологія та патогенез захворювання. 

Характеристика тригерних точок. Чинники, що активують тригерні точки. 

Особливості клінічної картини ФМ. Діагностичні критерії ФМ, запропоновані 

ACR (1990). Методика обстеження хворих з міофасціальним болем. 

Медикаментозне та немедикаментозне лікування ФМ. 

 
 

 

ПЕРЕЛІК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ 

 

1. Ревматоїдний артрит: етіологічні та тригерні фактори розвитку РА, ланки 

патогенезу. Діагностичні критерії РА (ACR/EULAR 2010). Лабораторно-

інструментальна діагностика РА. Лікувальна тактика при РА. Критерії 

ремісії РА. 

2. Системний червоний вовчак: епідеміологія та причини розвитку СЧВ.  

Клінічна класифікація СЧВ, його клініко-імунологічні варіанти, 

діагностичні критерії Американської ревматологічної асоціації. Підходи до 

немедикаментозного та медикаментозного лікування за рекомендаціями 

EULAR, мета терапії.  

3. Системна склеродермія, епідеміологія, етіологія та патогенез. Особливості 

ураження органів і систем при ССД, її клінічні форми, варіанти перебігу та 

стадії розвитку. Клінічна класифікація (АРУ) та діагностичні критерії ССД 

(АРА). Діагностика ССД. Сучасні підходи до базисної терапії ССД, 

особливості лікування вісцеральних проявів ССД.  

4. Анкілозуючий спондиліт, епідеміологія, етіологія, класифікація (АРУ, 

2004), діагностичні критерії АС. Рентгенологічні зміни, характерні для 

анкілозуючого спондиліту. Визначення активності та ступеня тяжкості АС. 

Немедикаментозні та медикаментозні методи лікування.  

5. Псоріатичний артрит, етіологія та патогенез. Критерії ПсА ((CASPAR, 

2006),  лабораторна та інструментальна діагностика ПсА. Сучасні підходи 

до лікування ПсА.   

6. Реактивні артрити: етіологія, клінічна картина РеА, діагностика РеА. 

Позасуглобові прояви РеА, частота їх розвитку. Рентгенологічні ознаки 



РеА. Синдром Рейтера. Лікування РеА: застосування пульс-терапії при 

РеА. Антимікробні засоби, що призначаються при РеА.  

7. Подагра: поширеність подагри, основні етіологічні чинники, патогенез.  

Клінічна класифікація подагри та діагностичні критерії подагри. Лікування 

гострого подагричного артриту. Базисна терапія подагри 

(урикодепресанти, урикозуричні, уриколітичні препарати).  

8. Остеоартроз: етіологічні чинники та основні ланки патогенезу ОА, клінічні 

форми, рентгенологічні стадії ОА (за  Kellgren J.H. Lawrence J.S.). 

Класифікаційні критерії гонартрозу  (АСR, 1986), коксартрозу (АСR, 1991), 

ОА суглобів кистей (АСR, 1990). Мета терапії ОА, нефармакологічні та 

фармакологічні методи лікування хворих з ОА (ACR, 2012). Хірургічні 

методи лікування хворих на ОА. 

9. Клінічна класифікація ідіопатичних запальних міопатій (ІЗМ). Етіологія та 

епідеміологія дерматоміозиту та поліміозиту, клінічна картина. 

Діагностичні критерії ІЗМ. Мета та основні підходи до лікування ДМ/ПМ  

10. Хвороба Шегрена (ХШ), етіологія, епідеміологія та патогенез. Клінічна 

класифікація ХШ (АРУ, 2004) та діагностичні критерії. Лабораторна 

діагностика ХШ. Особливості лікування ХШ.  

11. Системні васкуліти, основні чинники розвитку та ланки патогенезу СВ. 

Класифікаційні критерії СВ. Клінічне значення лабораторних та 

інструментальних методів дослідження. Принципи лікування хворих на СВ 

та їх прогноз. 

12. Остеопороз. Чинники ризику ОП у жінок та чоловіків. Клінічні 

особливості ГК-індукованого остеопорозу. Діагностика та диференційна 

діагностика ГК-індукованого остеопорозу. Профілактика та лікування ГК-

індукованого ОП на основі клінічних рекомендацій EULAR та ACR (2010).  

13. Фіброміалгія. Епідеміологія, етіологія та патогенез захворювання. 

Діагностичні критерії ФМ. Медикаментозне та немедикаментозне 

лікування ФМ. 
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