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Проміжні результати дослідження СТІКс 
(Супутня Терапія Інсульту Ксавроном) — 
відкритого багатоцентрового 
дослідження «випадок — контроль»
С.П. Московко
Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

Резюме. У статті наведено проміжні результати дослідження СТІКс — відкритого багато-
центрового дослідження «випадок — контроль» у контексті поширеної світової практики 
щодо додаткової терапії гострого періоду ішемічного інсульту. Проміжний аналіз результа-
тів (interim analysis) дає можливість переконатись у тенденціях на користь робочої гіпотези 
та дозволяє вчасно оцінити недоліки створеного протоколу. У даному випадку дослідження 
є ініціативним, некомерційним і, головне, орієнтованим на звичну клінічну практику, що 
може дещо відрізнятись в окремих центрах.
Усього за період із березня до вересня 2020 року (дані від Вінницького центру отримані за 
більший період — серпень 2019 — серпень 2020) отримані для аналізу 570 анкет пацієнтів 
основної групи (з додаванням до лікування Ксаврону згідно з інструкцією до препарату) та 
430 анкет пацієнтів групи контролю (конвенційне лікування інсульту згідно з локальними 
протоколами в окремих клініках і центрах). Оцінені окремі параметри (головним чином 
відсоткові частки) з урахуванням нативних результатів, отриманих на момент проміжного 
аналізу, відповідно до реальних розмірів виборки в кожному випадку.
Проведений аналіз попередніх даних у дослідженні за протоколом СТІКс дає підстави гово-
рити про доцільність застосування Ксаврону як додаткової терапії гострого періоду ішеміч-
ного інсульту. Його ефективність підтверджують показники перебігу захворювання — мен-
ша ймовірність ускладнень, швидша клінічна стабілізація пацієнтів, швидше відновлення 
порушень свідомості, що приводить до більш ранньої активізації пацієнта, початку його 
реабілітації тощо.

Ключові слова: дослідження, гостре порушення мозкового кровообігу, неврологічні шка-
ли, шкала mRS, едаравон, Ксаврон.

Оприлюднення результатів проміжного 
аналізу даних під час виконання досліджен-
ня з накопиченням матеріалу — поширена 
у світі практика. По-перше, для спостереж-
ного комітету дослідження (члени вказані 
в авторстві статті) це можливість перекона-
тись у тенденціях на користь робочої гіпо-
тези, або, навпаки, дані відповідають «ну-
льовій гіпотезі». Не секрет, що достатньо 
великий відсоток досліджень різного ґатун-
ку та масштабу у світі припиняється саме 
на етапі аналізу проміжних даних, які не 

підтверджують первинних припущень, і стає 
очевидною марна витрата часу та ресурсів. 
Прикро, що більша частина цих результа-
тів не публікується, і питання залишається 
відкритим, таким, що до нього начебто і не 
приступали. Однак невелика кількість до-
сліджень припиняється з іншої причини: 
попередній аналіз результатів вказує на аб-
солютну справедливість робочої гіпотези, 
а статистичне підтвердження на неповному 
масиві беззаперечно підтримує заявлений 
ефект. Тут, у великих клінічних досліджен-
нях, також має місце розумне ставлення до © С.П. Московко
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економії ресурсів, але воно має трохи інший 
відтінок.

По-друге, проміжний аналіз результатів 
(interim analysis) дозволяє вчасно оцінити 
недоліки створеного протоколу, побачи-
ти його слабкі місця та передбачити пози-
ції, які в майбутньому можуть трактуватись 
двозначно, сила яких знижує впевненість 
у сформульованих висновках, чи вони мо-
жуть впливати на достовірність статистич-
ного аналізу результатів. Загалом ця пробле-
ма вирішується в масштабних дослідженнях 
за допомогою додатків чи змін у протоколах, 
роз’ясненнях (що не впливає критичним 
чином на загальний план проведення ви-
пробування), які мають бути затверджені не 
тільки керівним комітетом, але й регулятор-
ними органами, коли йдеться про офіційно 
реєстровані комерційні проєкти. У нашому 
випадку дослідження було оприлюднено як 
ініціативне, некомерційне і, головне, орієн-
товане на звичну клінічну практику, що може 
дещо відрізнятись в окремих центрах. Спеці-
альних умов ведення хворих не висувалось 
і передбачалось, що трактування учасника-
ми окремих положень протоколу та пунктів 
анкети випадку мало б бути доволі одно-
значним. Необхідно лише володіти кількома 
стандартними шкалами оцінки стану інсуль-
тного хворого та шкалами оцінки наслідків, 
функціонального стану пацієнта (на момент 
виписки зі стаціонару та на 90-й день від по-
чатку захворювання; деталі — у публікації 
протоколу в «Здоров’ї України», № 1, лютий 
2020 р.) [3]. Наразі головною проблемою 
виявилась якість заповнення первинної до-
кументації дослідження — анкет випадків, 
у яких за недбалості наявні пропуски да-
них: не вказані вік чи стать пацієнта, термі-
ни призначення досліджуваного препарату, 
важливі клінічні деталі перебігу, чи взагалі 
помилки заповнення ставлять під сумнів 
сумлінність окремих учасників та їх відпові-
дальність за колективний результат. Напри-
клад, у розділі «загальної оцінки наслідків 
лікування» (виписаний із покращенням — 1; 
без змін — 2; помер у лікарні — 3) позначено 
«3», а в розділі «оцінка за mRS при виписці» 
стоїть бальна оцінка 1 чи 2 (?) тощо.

Безумовно, такі анкети будуть повернуті 
виконавцям і недоліки будуть усунені. Але 
для проміжного аналізу в окремих позиціях 
бракує повноцінних суцільних даних, і тому 

в наступному викладенні буде вказуватись 
реальний розмір підгруп, що порівнювались 
за тим чи іншим показником. Це, без сумні-
вів, може впливати на достовірність отрима-
ного результату, але, зважаючи на обсяг вже 
отриманого матеріалу, сподіваємось — не-
значно.

Нарешті, по-третє, проміжний аналіз до-
слідження, на нашу думку, відповідає вимо-
гам академічної та медичної доброчеснос-
ті — відкритості в оприлюдненні результатів 
та окремій меті: порівняння їх з остаточни-
ми має додати ваги в позиції ставлення до 
методики лікування, її доцільності, безпеч-
ності та ефективності. Це, на наш погляд, 
є дуже важливим у питанні, яке ми поста-
вили, — отримання доказів на користь ме-
тодології лікування, заснованих на власно-
му, національному досвіді, обґрунтованому 
за правилами, максимально відповідними 
принципам доказової медицини та належної 
клінічної практики.

Основні результати. Усього за період із 
березня до вересня 2020 року (дані від Він-
ницького центру отримані за більший пері-
од — серпень 2019 — серпень 2020) отрима-
ні для аналізу 570 анкет пацієнтів основної 
групи (з додаванням до лікування Ксаврону 
згідно з інструкцією до препарату) та 430 ан-
кет пацієнтів групи контролю (конвенційне 
лікування згідно з локальними протокола-
ми в окремих клініках та центрах). Інспекція 
отриманої бази даних та попередня статис-
тична оцінка отриманих результатів про-
водилась незалежним спеціалістом зі ста-
тистичних досліджень (Гутор Т.Г., завідувач 
кафедри соціальної медицини, економіки та 
організації охорони здоров’я Львівського на-
ціонального медичного університету імені 
Данила Галицького). Пропущені дані в окре-
мих анкетах заповнювались усередненим 
результатом щодо конкретної позиції бази 
даних, що припускається в статистичних до-
слідженнях (хоча при великій кількості «по-
рожніх» клітинок може впливати на точність 
та достовірність результату). Окремі розвід-
увальні статистичні оцінки проведені одним 
з авторів (проф. Московко С.П.). Оцінені 
окремі параметри (головним чином відсот-
кові частки) з урахуванням нативних ре-
зультатів, отриманих на момент проміжного 
аналізу, відповідно до реальних розмірів ви-
бірки в кожному випадку.
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У табл. 1 представлено основні демогра-
фічні та загальні показники у двох групах до 
порівняння. Наголошуємо, що дані попере-
дні, неуточнені за верифікацією і неповні, 
з огляду на наявні прогалини.

Можна зробити висновки, що за осно-
вними демографічними параметрами (вік, 
статевий розподіл) обидві групи дуже поді-
бні. За показниками часу надходження до лі-
карні від моменту початку симптомів також 
спостерігається тотожність. Наголосимо, 
що за умовами протоколу не потребувало-
ся щільної відповідності «випадок — конт-
роль» — дані відображують реальну клінічну 
практику, і відмінності в процесі організації 
надання допомоги при інсульті в різних цен-
трах можуть накладати незначні впливи на 

розподіл пацієнтів за параметром часу гос-
піталізації.

За розподілом часу надходження до лі-
карні (час від початку симптомів до госпіта-
лізації) дві групи також були подібними, за 
винятком достовірно більшої частки хворих 
у контрольній групі, госпіталізованих у пері-
од після 24 годин (14,7%, n=432 проти 6,9%, 
n=326, р=0,0005). Пізня госпіталізація може 
впливати на наслідки лікування, тому що 
втрачено час початкових змін у мозку, коли 
ще можливо на них впливати. Але отрима-
но дані не у всіх представників двох когорт, 
тому висновок не може бути остаточним.

Розподіл за рівнем свідомості госпіталізо-
ваних пацієнтів був практично однаковим. 
Але в основній групі частка хворих, які на-
дійшли в стані сопору, була більшою (21,1% 
проти 14,4%, р=0,0067). Натомість у конт-
рольній групі переважала частка хворих, 
що оглянуті первинно в коматозному стані 
(5,6% проти 2,8%, р=0,0256). Однак ці част-
ки були відносно невеликими, і, можливо, це 
зумовлено саме більшою кількістю хворих, 
госпіталізованих після 24 годин від початку 
симптомів (набряк мозку тощо). У результаті 
усереднені показники суми балів за шкалою 
ком Глазго в обох групах, що порівнюються, 
виявились тотожними.

Важкість неврологічного дефіциту, оці-
нена за шкалою NIHSS при надходженні до 
стаціонару, розподілялась по групах дово-
лі рівномірно, за винятком більшої частки 
легких інсультів (1-5 балів) у групі контролю 
(n=426), ніж у групі з активним лікуванням 
(n=563): 21,6% проти 15,8%, р=0,0197. Одно-
часно в останній групі було достовірно біль-
ше хворих із важким неврологічним дефіци-
том (>18 балів за NIHSS): 14,9% проти 12%, 
р=0,0000. Усереднений результат суми балів 
у групах був також на користь більшої важ-
кості процесу в групі активного лікування 
(11,67±0,26 проти 10,93±0,29), хоча ця різниця 
і не досягала рівня статистичної достовір-
ності (р=0,06) (рис. 2).

Однак при подальшому розгляді результа-
тів дослідження слід враховувати цю тенден-
цію до більшої важкості інсультів в основній 
групі порівняно з контролем.

Процедури реканалізації судин (тромбо-
лізис) проводились відносно нечасто, як на 
світову практику — 4,4% пацієнтів основної 
групи (25 хворих) та 6,98% у контрольній 

Таблиця 1  Основні демографічні показники та кількість 
отриманих даних за параметрами протоколу дослідження

Параметр Основна 
група

Контроль-
на група

Загальна кількість оцінених 
випадків 570 430

Чоловіків/жінок, % 53,51/45,79 46,74/51,40
Середній вік, М±m 66,36±0,47 67,18±0,58
Минуло часу від моменту появи 
симптомів до надходження до 
лікарні, %:
0-4,5 години
4,5-6 годин
6-12 годин
12-24 години
після 24 годин

48,8%
10,9%
17,8%
15,5%
6,9%

40,5%
6,4%

19,9%
18,4%
14,7%

Рівень свідомості при 
надходженні, %:
Ясна свідомість (15 балів за ШКГ)
Оглушення (13-14 балів за ШКГ)
Сопор (9-12 балів за ШКГ)
Кома (<9 балів за ШКГ)

47,7%
28,4%
21,1%
2,8%

47,7%
32,3%
14,4%
5,6%

Сума балів за ШКГ при 
надходженні, М±m 13,46±0,09 13,51±0,11

Оцінка важкості неврологічного 
дефіциту за шкалою NIHSS, %:
Легкий інсульт (1-5 балів)
Помірна важкість (6-12 балів)
Середня важкість (13-18 балів)
Важкий інсульт (>18 балів)

15,8%
44,6%
24,7%
14,9%

21,6%
41,3%
25,1%
12,0%

Сума балів за NIHSS при 
надходженні 11,67±0,26 10,93±0,29

Проведено процедур 
реканалізації (тромболізис) 25 (4,4%) 30 (6,98%)

Наявна афазія 212 (37,2%) 151 (35,1%)
Локалізація ураження:
Права півкуля
Ліва півкуля
Вертебробазилярний басейн

215 (38%)
253 (46,7%)
98 (17,3%)

176 (41,9%)
169 (40,2%)
75 (17,9%)

Ліжко-день 9,69±0,19 9,68±0,21
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(30 хворих). Безумовно, цієї кількості па-
цієнтів не досить для відповідного аналізу, 
хоча питання поєднання процедур рекана-
лізації та якнайшвидшого застосування ска-
венджерів активних радикалів (Ксаврон) 
розглядається вельми активно у світовій лі-
тературі з позитивними тенденціями. У да-
ному випадку важливо, що по цьому показ-
нику попереднього порівняння груп різниця 
не є достовірною (р=0,0786).

Так само немає відмінностей за показни-
ком наявності афазії в клінічному синдромі 
(що погіршує оцінки функціонального ста-
ну та прогноз наслідків): 212 (37,2%) випад-
ків в основній групі та 151 (35,1%) випадок 
у контрольній. Розподіл локалізації проце-
су по зонах кровоживлення мозку виявився 
достатньо рівномірним та симетричним, що 
підтверджує відповідність структури груп 
загальним популяційним закономірностям, 
що відбиває повсякденну практику. Показ-
ник дуже важливий з точки зору можливої 
«штучності» відбору, формування груп. Так 
само цей параметр «натуральності» когор-
ти підтверджується тотожністю тривалості 
ліжко-дня: прийняті стандарти стаціонар-
ного лікування не змінювались на користь, 
наприклад, групи лікування, яке вивчалось.

У висновку відносно основних демогра-
фічних та клінічних характеристик двох до-
слідних груп можна стверджувати, що при 
попередньому аналізі результатів немає сут-
тєвих відмінностей, які б тенденційно схи-
ляли висновок на користь висунутої попе-
редньо гіпотези. Є всі підстави вважати, що 
висхідні умови в обох групах дослідження 
були однаковими, і відмінності при подаль-
шому аналізі перебігу та наслідків інсульту 
можуть бути віднесені до єдиного чинни-
ка — застосування під час терапії препарату 
Ксаврон (основна група порівняно з конт-
рольною).

У табл. 2 наведено основні показники 
стосовно перебігу стаціонарного періоду 
інсульту та оцінки наслідків. Першою пози-
цією, до якої можливо ставитись критично 
(оскільки вона доволі суб’єктивна), була за-
гальна оцінка лікарем динаміки стану хво-
рого в перші 2-5 діб. В основній групі (ліку-
вання) цей показник оцінювався позитивно 
у 86,5% випадків, тоді як у контрольній ко-
горті — у 57% (достовірність різниці на рів-
ні р<0,001). Цікаво, що тенденція на користь 

групи активного лікування підтвердилась 
показником клінічної стабілізації стану 
(3,89±0,14 доби проти 5,33±0,18 доби в конт-
рольній групі, р=0,001) (рис. 1).

Спеціальне питання в анкеті пацієнта за 
протоколом дослідження стосувалось фе-
номену погіршення стану протягом перших 
2-5 діб госпіталізації. Цей феномен часто 
спостерігається в практиці і його інтерпрету-
ють частіше за рахунок набряку мозку у від-
повідь на інсульт. Набряк — звичайне явище 
в інсультній практиці, і його виразність та 
тривалість передусім залежать від локаліза-
ції й розмірів вогнища ураження, а також від 
інших факторів — вік пацієнта, наявні озна-
ки дифузного захворювання дрібних судин 
мозку (що є до певної міри маркером пошко-
дження гематоенцефалічного бар’єру), роз-
мірів «пенумбри» та стану колатерального 
кровообігу в конкретної людини, супутньої 
соматичної патології (діабет, тривалість та 
перебіг гіпертонічної хвороби) тощо.

У контексті цього дослідження, врахову-
ючи властивості Ксаврону щодо зменшення 
ймовірності набряку та порушень гематоен-
цефалічного бар’єру (за досить складними 
і гіпотетичними механізмами), нас особливо 
цікавили показники феномену тимчасового 
погіршення — як стану свідомості (безпосе-
редній індикатор набряку), так і погіршен-
ня оцінок неврологічного дефіциту за шка-
лою NIHSS (погіршення стану клітин мозку 
в зоні пенумбри?).

Погіршення стану свідомості в пер-
ші 2-5 діб, порівняно з моментом надхо-
дження до лікарні, відмічено в 31 хворого 
основної групи (5,63%, n=551) та в 37 хво-
рих групи контролю (10,42%, n=355). Від-
мінність гранично достовірна (р=0,049). 
Практично погіршення відбувалось в один 
і той самий проміжок часу в обох групах 
хворих (3,00±0,06 доби в основній групі 
і 3,07±0,09 доби в контрольній, р=0,55). Це 
свідчить про єдиний природний механізм 
цього феномену.

Але при аналізі глибини погіршення сві-
домості (до рівня балів за ШКГ) з’ясовується, 
що в контрольній групі ступінь негативної 
зміни достовірно більший (10,63±0,19 проти 
9,74±0,14 в основній групі, р=0,001). І трива-
лість погіршення також достовірно більша 
у хворих контрольної групи (3,67±0,12 доби 
проти 2,83±0,16 доби, р<0,001). Поєднання 
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цих двох показників з однаковим напрям-
ком тенденцій підтверджує припущення про 
певний захисний потенціал препарату щодо 
ризиків розвитку набряку мозку.

Погіршення неврологічного дефіциту 
в першому періоді спостереження, у най-
гострішому періоді, має в основі деякі інші 
механізми, імовірно, поширення зони пору-
шення авторегуляції кровотоку в межах пе-
нумбри, що пов’язано з токсичним впливом 
активних радикалів на ендотелій дрібних та 
середніх судин мозку. В основній групі за-
фіксовано погіршення неврологічного де-
фіциту у 27 хворих (4,9%, n=551), а в конт-
рольній — у 33 хворих (9,5%, n=346). При 
обрахунку в суцільних когортах (заповнення 
«порожніх» клітинок усередненим по групі 
результатом) відсутність погіршення оцінки 
за NIHSS в основній групі оцінено в 91,93% 
хворих (похибка відсотка, m=1,14), тоді як 
у контрольній групі цей рівень становив 
72,79% (m=2,15). Показник χ2 при обрахуван-
ні 4-польних таблиць для встановлення від-
мінностей у розподілі часток подій у неза-
лежних групах становив 65,81 (р<0,001).

Підтвердженням цієї різниці було обчис-
лення рівнів, до яких піднялися оцінки (на-
гадаємо, що в основній групі на початку ліку-
вання та спостереження за хворими середній 
показник за шкалою NIHSS був вищий!): де-
фіцит в основній групі сягав 16,38±0,34 бала, 
тоді як у контрольній — 17,91±0,42 бала 
(p<0,01). Тривалість такого погіршення була 
достовірно коротшою в групі активного лі-
кування: 3,41±0,16 проти 4,78±0,17 (р<0,001). 
Звернемо увагу, що тривалість відновлення 
попереднього стану була більшою, ніж тер-
міни відновлення рівня свідомості, що свід-
чить про дещо відмінні механізми в основі 
двох феноменів.

Соматичні ускладнення перебігу інсуль-
ту — суттєва причина негативного резуль-
тату лікування та чинник слабкого прогнозу 
відновлення. У групі лікування Ксавроном 
47 пацієнтів (8,42%, n=558) мали зафіксова-
ні клінічно значущі соматичні ускладнення. 
У контрольній групі такі ускладнення пере-
бігу відмічені у 63 хворих (17,12%, n=368). 
Різниця частот виявилась достовірною 
(р<0,001). Можливо, активно-радикальний 
«шторм» має в гострому періоді інсульту 
більш поширені ефекти, ніж тільки в безпо-
середньо ураженій зоні мозку, з віддаленим 

впливом на функції окремих органів чи ме-
ханізми їх невральної регуляції (?).

В окремій площині лежить частота гемо-
рагічних трансформацій ішемічного інсуль-
ту. Феномен складний у сенсі чинників та 
механізмів і, хоча більшість випадків вважа-
ється клінічно малозначущою, вважається 
фактором загрози для життя та предиктором 
гіршого прогнозу відновлення (не говорячи 
вже про подовження госпітального періоду). 
В обох групах порівняння рівень геморагіч-
них трансформацій (доведених повторною 
нейровізуалізацією чи морфологічним до-
слідженням) був доволі невисоким: 9 випад-
ків (1,84%, n=497) в основній групі та 22 ви-
падки (5,67%, n=388) у контрольній групі. 
Натомість різниця в показниках достовірна 
(р=0,0012). Цей тренд збігається з даними, 

Таблиця 2  Окремі параметри перебігу захворювання 
в порівнянні двох груп — основної та контрольної

Показники
Основна 

група 
(n=570)

Контроль-
на група 
(n=430)

Досто-
вірність 
різниці

(р)
Було покращення рівня 
свідомості/неврологіч-
ного дефіциту в перші 
2-5 діб:

86,5% 57,0% < 0,001

Погіршен-
ня стану 
свідомості 
в період 
2-5 діб

доба 3,00±0,06 3,07±0,09 0,55
до рівня 
балів ШКГ 9,74±0,14 10,63±0,19 0,001

тривалість 
погіршення 
(діб)

2,83±0,16 3,67±0,12 0,001

Погіршення 
дефіциту за 
NIHSS

до рівня 
(балів) 16,38±0,34 17,91±0,42 0,01

тривалість 
(діб) 3,41±0,16 4,78±0,17 0,001

Клінічна стабілізація 
пацієнта (доба) 3,89±0,14 5,33±0,18 0,001

Соматичні ускладнення 
перебігу 47 (8,42%) 63 

(17,12%) <0,001

Геморагічна трансфор-
мація (доведена) 9 (1,84%) 22 (5,67%) 0,0012

Наслідок лікування:
Виписаний із покращен-
ням
Виписаний без змін
Помер у лікарні

93,7%
5,4%
0,7%

81%
17%
2%

<0,001 
<0,001 
0,0713

Може пройти 10 м само-
стійно 64,3% 62,1% 0,4853

Оцінки за 
шкалами 
при виписці

Оцінка за 
NIHSS 6,34±0,22 7,46±0,27 0,001

mRS 2,66±0,06 2,77±0,22 0,62
Індекс Бар-
теля 78,82±1,05 69,22±1,12 0,001

mRs на 90-й день 1,55±0,06 2,96±0,47 0,01
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які наводять у подібних спостереженнях 
інші дослідники [2]. Який вплив на ризи-
ки геморагічної трансформації створює до-
слідний препарат, достеменно невідомо, але 
кінцевий факт захисної дії в цьому контексті 
вельми важливий у клінічному відношенні.

Загальну оцінку наслідків лікування будь-
якого захворювання, у тому числі і інсульту, 
можна вважати даниною стандартам, вста-
новленим у вітчизняній медицині і про-
писаним у певних розділах бланка історії 
хвороби та статистичних талонах звіту про 
пролікований випадок. Безумовно, значна 
частка висновку є суб’єктивною. Але зазви-
чай лікар вкладає в кінцевий вердикт усю 
сукупність показників про перебіг, порів-
няння ознак при надходженні та на момент 
виписки і прогностичні очікування щодо 
подальшого відновлення функцій, потенціа-
лу пацієнта. A priori, маємо довіряти індиві-
дуальним оцінкам лікарів як інтегральному 
показнику стану пацієнта в цих обставинах 
та прогностичних очікувань.

В основній групі (n=568) оцінку «виписа-
ний із покращенням стану» отримали 93,7% 
хворих (рис. 6), що достовірно більше, ніж 
у конт рольній групі (n=405) — 81% (р<0,001). 
Зворотні відношення в частках хворих, оціне-
них як виписані «без змін»: 5,4% у групі ліку-
вання проти 17% у групі контролю (p<0,001). 
На наш погляд, це важливий результат, по-
при його суб’єктивність: ризики залишатись 
у стабільно важкому стані майже втричі біль-
ші (відносна оцінка) при конвенційному під-
ході до лікування. Різниця в рівнях госпіталь-
ної смертності на поточний момент (неповні 
відомості по групах) не досягає рівня досто-
вірності — 0,7% проти 2% (р=0,0713).

У термінах впливу на ризик негативного 
наслідку (виписка без змін стану та смерть 
під час перебування в стаціонарі) розрахунок 
відносного ризику дає показник 0,324 (95% 
ДІ, 0,222-0,473). Це можливо інтерпретувати 
в сенсі того, що застосування едаравону під 
час лікування знижує відносний ризик не-
гативних безпосередніх наслідків на 0,676, 
і показник NNT (число хворих, що необхід-
но пролікувати для досягнення позитивного 
результату) становить 7,782 (чутливість не-
висока — 0,313, а специфічність — 0,381).

Природно, що оцінки функціонального 
стану пацієнтів на момент виписки, з огляду 
на короткі терміни перебування в стаціонарі 

в гострому та підгострому періодах інсульту 
(середній ліжко-день), подібні в обох гру-
пах. Це стосується спроможності пацієнтів 
пройти 10 метрів самостійно чи з мінімаль-
ною підтримкою (задля безпеки) і загальної 
оцінки за шкалою Ренкіна (mRS). Годі очі-
кувати в ці проміжки часу очевидного від-
новлення функцій, зважаючи на загальний 
(у тому числі когнітивний) ефект мозкової 
катастрофи. Але оцінка досягнутого рівня 
неврологічного дефіциту за шкалою NIHSS 
беззаперечно свідчить на користь групи ак-
тивного лікування (6,34±0,22 бала проти 
7,46±0,27 бала, р<0,001), і це при тому, що 
висхідний рівень дефіциту був у середньо-
му більший у дослідній групі, ніж у конт ролі 
(рис. 2). Можна робити попередній висно-
вок про більш активне відновлення на тлі за-
стосування Ксаврону в комплексі лікування. 
Це підтверджує і достовірна різниця в балах 
більш структурованої оцінки за індексом 
Бартеля на момент виписки хворих (рис. 4).

Найбільш цікавою і важливою для ре-
зультатів дослідження (первинна кінцева 
точка!) є оцінка функціонального стану па-
цієнта за шкалою Ренкіна на 90-й день від 
початку захворювання (рис. 3). Це загально-
визнаний у світі підхід до оцінювання на-
слідків хвороби та її лікування, особливо 
інсульту, тому що протягом 3 місяців прак-
тично завершується переважна більшість 
пошкоджувальних процесів у мозку (вклю-
чаючи і запальні механізми) і найбільш 
активно розгортаються репаративні, ком-
пенсаторні процеси та механізми, які мо-
дерують відновлення функцій. Оцінюючи 
роль та потенціал будь-якого нового під-
ходу чи фармакологічного агента, що за-
стосовується в гострому періоді лікування 
та спостереження, ми виходимо з того, що 
захисна, цитопротекторна дія, наприклад, 
сприяє збереженню більшої частки мозко-
вої тканини в зоні пошкодження і, таким 
чином, забезпечує кращі «стартові» можли-
вості для процесів подальшої регенерації, 
компенсації та адаптації. А, отже, у фіксо-
ваній точці (3 місяці від початку захворю-
вання) ми маємо отримати кращий функ-
ціональний результат у пацієнтів групи 
активного лікування.

На жаль, у вітчизняній інсультології поки 
що не прижилась традиція оцінювати ре-
зультати зусиль медичної допомоги таким 
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стандартним для світової практики чином. 
У кращому випадку користуються висновка-
ми про ліпший результат лікування на мо-
мент виписки. Однак, як зазначалося вище, 
оцінка за mRS безпосередньо при закінчен-
ні стаціонарного курсу (7-9 днів) має слаб-
ку якість через низку обставин, у тому числі 
когнітивних компонентів неспроможності 
в період гострої стресової реакції (не тільки 
та не стільки психологічної, як фізіологіч-
ної — ураження субстрату реалізації склад-
них функцій, стан стійкого чи тимчасового 
«disconnect-синдрому», «розлому» звичної 
системи колективної організації мозкової ді-
яльності).

Така оцінка за mRS при виписці слугує хіба 
що як висхідний показник для подальшо-
го порівняння з віддаленими результатами. 
Фактично, у даному протоколі дослідження, 
на доволі суттєвому за розмірами груп ма-
теріалі вперше у вітчизняній практиці ви-
користовується стандартний світовий під-
хід до оцінок. Це важливо також з точки зору 
можливостей порівняння отриманих резуль-
татів з аналогічними дослідженнями, які вже 
опубліковані в міжнародній літературі.

У табл. 3 наведено отримані на цей мо-
мент проміжної оцінки дані про розподіл ба-
лів mRS у пацієнтів обох груп — при виписці 
зі стаціонару та на 90-й день від початку за-
хворювання.

Як видно (і очікувано), розподіл балів 
на момент виписки практично однаковий, 
відмінності відсутні (за винятком бала 6 — 
смерть у лікарні, що була достовірно більш 
рідкісною в основній групі, та бала 5 — грубі 
порушення функції, що потребують сторон-
нього догляду та допомоги: 8,9% проти 5,2%, 
р=0,0274; не викликає подиву, зважаючи на 
більш важкий середній стартовий дефіцит за 
шкалою NIHSS у групі активного лікування) 
(рис. 5).

На 90-й день на момент проміжного ана-
лізу отримано дані про функціональний 
стан у 312 (54,7%) пацієнтів основної групи 
та 110 (25,6%) пацієнтів контрольної групи. 
Формально, цього недостатньо для порів-
няльного аналізу, особливо для даних конт-
рольної групи. Однак, зважаючи на рандом-
ний, випадковий характер отримання даних, 
ці менші, вторинні вибірки (що входять до 
складу основної та контрольної груп) можуть 
піддаватись аналізу, хоча й попередньому.

Формальний статистичний аналіз mRS на 
90-й день, екстрапольований на цілі групи до-
слідження, показує статистичну відмінність 
усереднених даних: 1,55±0,38 бала в основній 
групі лікування проти 2,96±0,8 бала в конт-
рольній (р=0,003) (рис. 3). Можна ставити 
питання до можливості аналізувати усеред-
нений результат для рангових даних (шкал), 
але, зважаючи на врахування відсоткової 
ваги випадків у кожному рангу, це можли-
во. Більш прийнятний метод представлен-
ня та аналізу результатів за шкалою mRS — 
так званий «shift-analysis», коли будуються 
стовпчикові діаграми з накопиченням, з від-
повідно пропорційними сегментами щодо 
внеску кожного рангу і, розташовані пара-
лельно, порівнюються між собою — чи є 
зміщення того чи іншого рангу стосовно, на-
приклад, пропор цій контрольної групи.

На поточний момент такий метод пред-
ставлення даних ми не вважаємо корек-
тним за причини їх неповноти — аналіз 
носить розвідувальний, попередній харак-
тер. При отриманні остаточного результату, 
заповнен ні всіх прогалин бази даних будуть 
представлені повні висновки з дослідження.

Попередні висновки. Проведений ана-
ліз попередніх даних у дослідженні за про-
токолом СТІКс дає підстави говорити про 
доцільність застосування Ксаврону як додат-
кової терапії гострого періоду ішемічного 
інсульту. Його ефективність підтверджують 

Таблиця 3  Оцінка функціонального стану пацієнтів 
за mRS при виписці зі стаціонару та на 90-й день  
від початку захворювання

Бал за mRS Основна 
група

Контроль-
на група p

На момент виписки (n=563) (n=423)
0 52 (5,7%) 17 (4,0%) 0,2244
1 110 (19,5%) 87 (20,6%) 0,6690
2 119 (21,1%) 108 (25,5%) 0,1044
3 114 (20,2%) 89 (21,0%) 0,7583
4 137 (24,3%) 92 (21,7%) 0,3386
5 50 (8,9%) 22 (5,2%) 0,0274
6 1 (0,18%) 8 (1,9%) 0,0052
На 90-й день від початку (n=312) (n=110)
0 56 (17,9%) 13 (11,8%) 0,1372
1 69 (22,1%) 26 (23,6%) 0,7461
2 77 (24,7%) 30 (27,3%) 0,5903
3 66 (21,2%) 20 (18,2%) 0,5025
4 35 (11,2%) 9 (8,2%) 0,3763
5 7 (2,2%) 2 (1,8%) 0,8013
6 2 (0,6%) 10 (9,1%) <0,001
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показники перебігу захворювання — менша 
ймовірність ускладнень, швидша клінічна 
стабілізація пацієнтів, більш швидке від-
новлення порушень свідомості, що веде до 
більш ранньої активізації, початку реабілі-
тації тощо.

На поточний момент, неповні дані в 
частини пацієнтів, особливо щодо оцінки 
функціонального стану та наслідків у від-
даленому періоді (збір та верифікація даних 
ще не завершені) заважають формулювати 
остаточні висновки. Але слід зауважити, 
що навіть попередні дані підтверджують 
результати та висновки інших аналогіч-
них досліджень [1, 2] і можуть мати велику 

практичну вагу. Також як недолік маємо на-
голосити, що терміни використання пре-
парату в кожному індивідуальному випадку 
були різними, відмінними від стандартного 
курсу, рекомендованого офіційною інструк-
цією. Це, на нашу думку, може справляти 
певний вплив на оцінку ефективності ліку-
вання. Причина — короткий термін перебу-
вання в стаціонарі і складнощі продовжен-
ня курсу за його ме жами.

У цій публікації ми не торкались даних 
про переносимість та безпеку використання 
препарату, а також аналізу вражень лікарів та 

Рисунок 1  Середні значення доби клінічної 
стабілізації пацієнтів з інсультом досліджуваних груп 
(р<0,01 між даними груп)

Рисунок 2  Середні значення балів шкали NIHSS 
у динаміці в пацієнтів досліджуваних груп
Примітка: *Доведена різниця між показниками груп (р<0,001)

Рисунок 3  Середні значення балів шкали mRs 
у динаміці в пацієнтів досліджуваних груп
Примітка: *Доведена різниця між показниками груп (р<0,001)

Рисунок 4  Середні значення Індекс Бартеля 
(у балах) у пацієнтів досліджуваних груп (р<0,001 між 
показниками груп)

Рисунок 5  Середні значення балів шкали NIHSS та 
шкали mRs у динаміці в пацієнтів досліджуваних груп
Примітка: *Доведена різниця між показниками груп (р<0,001)

Рисунок 6  Результати лікування пацієнтів з інсультом (%)
Примітка. * Доведена різниця між показниками груп (р<0,001)
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їх оцінки (суб’єктивної) впливу застосуван-
ня Ксаврону вкомплексі лікування. Це буде 
темою окремої публікації при завершенні 
збору всіх даних. Попри все, ми оцінюємо 
отримані тенденції в проміжному аналізі як 
вельми позитивні.
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INTERIM RESULTS OF THE CTSX STUDY (CONCOMMITANT THERAPY OF STROKE WITH XAVRON) – AN OPEN-
LABEL MULTICENTER CASE-CONTROL STUDY

S.P. Moskovko 
Abstract. In the article, there are presented intermediate results of CTSX study – open-label multicenter case-control study in the 

scope of the accepted global practice regarding adjuvant therapy of an acute phase of ischemic stroke. Interim analysis confers the possibil-
ity to make certain in trends to the benefit of the operational hypothesis and allows timely to assess disadvantages of the created protocol, 
reveal its defects and anticipate the items that could be rendered ambiguously in future. In this case, it is investigator initiated and non-
profit study and what is the most important, it is focused on conventional clinical practice that could slightly differ in some study sites.

In total, within the period from March till September 2020 (data collected at Vinnytsya site were obtained for longer period of time, 
from August 2019 till August 2020) 570 patient questionnaires of the treatment group (adding Xavron to the treatment according to the 
instructions for medical use of the medicinal product) and 430 patient questionnaires of the control group (conventional treatment of 
the stroke according to local guidelines in individual clinics and study sites) were obtained for the analysis. Individual parameters were 
assessed (mostly, percentage values) taking into account native results obtained at the moment of interim analysis according to the real 
sample size in each case.

The conducted previous data analysis withing the framework of the study following CTSX protocol suggests the applicability of Xavron 
use as adjuvant therapy of the acute phase of ischemic stroke. Its effectiveness is supported by following findings of the disease course: 
lower rate of complications, faster clinical stabilization of patients, faster recovery regarding conciousness disorders which leads to earlier 
patients’s activity, their rehabilitation start, etc.

Keywords: study, acute cerebrovascular accident, neurological scales, mRS scale, Edaravon, Xavron.
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Депрессия и тревога у пациентов после 
перенесенного COVID-19: возможности 
комбинированной терапии
С.Г. Бурчинский
ГУ «Институт геронтологии НАМН Украины», г. Киев

Резюме. В статье рассмотрены вопросы роли депрессивных и тревожных проявлений в клини-
ческом течении и прогнозе заболевания COVID-19. Особое внимание уделено возможностям 
стратегии нейрометаболической фармакотерапии в лечении депрессии и фитофармакотера-
пии в лечении тревоги. Рассмотрены клинические возможности и преимущества новых ком-
бинированных инновационных отечественных натуральных средств — Деприлиума и Анксио-
медина. Детально проанализированы механизмы действия данных средств, их клиническая 
эффективность и безопасность применения. Обоснована целесообразность назначения Депри-
лиума и Анксиомедина у пациентов с депрессией и тревогой после перенесенного COVID-19.

Ключевые слова: COVID-19, депрессия, тревога, комбинированная терапия, Деприлиум,  
Ан ксиомедин.

Пандемия COVID-19 стала беспрецедент-
ным вызовом для медицины и систем здра-
воохранения в XXI веке. Она затронула прак-
тически все стороны жизни современного 
общества и в той или иной мере все отрасли 
медицины. Одной из наиболее актуальных 
проблем в этом плане стало влияние пандемии 
на психическое здоровье населения, причем 
как популяции в целом, так и в частности лиц, 
перенесших COVID-19. Именно с позиций пси-
хоневрологии и психиатрии уже сейчас можно 
оценить глобальное воздействие пандемии на 
различные группы населения в разных странах 
вне зависимости от их уровня социально-эко-
номического развития, организации здравоох-
ранения, культурной и ментальной специфи-
ки и т.д. Особое место в этом плане занимают 
депрессивные и тревожные расстройства.

Одним из наиболее очевидных последствий 
пандемии стало резкое увеличение частоты 
депрессии и тревожности у населения земно-
го шара в целом. Так, по сравнению с частотой 
выявления депрессии в глобальной популяции 
в 2017 г., равной 3,44%, аналогичная оценка, 
полученная на основании проведенного об-
ширного метаанализа данных, полученных 

из различных стран в 2020 г., составляет 
в среднем 25%, т.е. данный показатель за год 
пандемии вырос в 7 раз [9, 22, 28]. Примерно 
аналогичный показатель (20-30%, за данны-
ми разных авторов) получен и для тревож-
ных расстройств [9, 12, 28]. Важно отметить, 
что в 75-80% случаев выявлялись сочетанные 
тревожно-депрессивные расстройства [25] 
с преобладанием в каждом конкретном слу-
чае той или иной симптоматики. При этом 
лица с депрессией и тревогой могут рассма-
триваться как группа риска по заболеваемо-
сти COVID-19 в связи со сниженным у них 
показателем обращаемости за медицинской 
помощью либо частым игнорированием ими 
карантинных норм. Таким образом, стратегия 
выявления, профилактики и терапии лиц с де-
прессивными и тревожными расстройствами 
на почве пандемии COVID-19 приобретает 
особое значение.

Отдельно следует остановиться на про-
блеме аффективных и тревожных нару-
шений у пациентов после перенесенного 
COVID-19. Слово «пациенты» употреблено 
здесь неслучайно. Очень часто лица, выле-
чившиеся от COVID-19 и переставшие быть 
пациентами для инфекционистов или  © С.Г. Бурчинский
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пульмонологов, становятся таковыми для  
неврологов и психиатров.

Согласно одному из масштабных метаана-
лизов [23], в остром периоде COVID-19 частота 
депрессий достигает в среднем 42%, а тревож-
ности — 46%, причем в подавляющем боль-
шинстве случаев упомянутые расстройства 
сочетаются с когнитивными нарушениями 
(44%) и инсомнией (54%). Через 1 месяц по-
сле клинического выздоровления параметры 
частоты тревожности (21%) и инсомнии (34%) 
достоверно уменьшились, в то время как чис-
ло лиц с депрессией уменьшилось весьма не-
значительно (35%), а с когнитивными нару-
шениями — осталось без изменений (44%). 
Полученные данные свидетельствуют о двух 
принципиальных обстоятельствах:
1) Депрессия, особенно в сочетании с когни-

тивной дисфункцией, является наиболее 
частым долгосрочным психическим нару-
шением после перенесенного COVID-19.

2) Выявленные нарушения с учетом их ча-
стоты и клинической значимости требу-
ют адекватных методов воздействия как 
в остром периоде (особенно на фоне роста 
числа суицидов), так и на этапе реконвалес-
ценции.
Из других факторов, влияющих на часто-

ту развития упомянутых расстройств, осо-
бенно в более поздние сроки реабилитации, 
следует назвать тяжесть клинического тече-
ния COVID-19 в остром периоде и выражен-
ность процессов воспаления («цитокиновый 
шторм») [16].

Таким образом, можно очертить «пороч-
ный круг» патогенетических взаимосвязей 
в системе COVID-19 — аффективные и тре-
вожные расстройства [4]:
1) Тяжелые эпидемические инфекционные 

заболевания сами по себе могут вызывать 
серьезные психические расстройства, что, 
учитывая нейротропность вируса COVID-19, 
становится особенно очевидным.

2)  Депрессия, тревога и другие психические 
расстройства утяжеляют прогноз и течение 
инфекционного заболевания и могут рас-
сматриваться как один из предикторов ле-
тального риска при COVID-19.
В итоге сегодня на передний план борьбы 

с COVID-19 выдвигается задача уменьшения 
рисков, связанных с психическими расстрой-
ствами у таких пациентов, и выбора соответ-
ствующего инструмента их коррекции. Наряду 

с целесообразной во многих случаях психоте-
рапией видное место в данной ситуации отво-
дится фармакотерапии.

Психофармакотерапия у пациентов с 
COVID-19 как в остром, так и в восстанови-
тельном периодах имеет ряд сложностей. 
Основная из них — риск развития психиче-
ских, неврологических и соматических по-
бочных эффектов, причем некоторые из них 
могут быть весьма опасными и даже фаталь-
ными (например, риск нарушений дыхания 
при приеме бензодиазепинов (БД), или кар-
диотоксические эффекты трициклических 
антидепрессантов (ТЦА), или повышение 
риска развития пневмонии при приеме пре-
габалина) [4]. Не менее важна и оценка ри-
сков лекарственного взаимодействия в ус-
ловиях полипрагмазии у таких больных. Так, 
ряд антибиотиков-макролидов, эритромицин 
и азитромицин за счет своего ингибирующего 
эффекта в отношении микросомальных фер-
ментов печени замедляют метаболизм многих 
анксиолитиков (БД, буспирона) и снотворных 
средств (зопиклон, залеплон); ацетилсалици-
ловая кислота замедляет метаболизм ТЦА, что 
приводит к неконтролируемому росту концен-
траций упомянутых психотропных средств 
в крови и соответствующему возрастанию ри-
ска развития побочных эффектов [1, 4, 24].

Таким образом, наряду с эффективностью, 
критерий безопасности становится определя-
ющим при выборе того или иного психотроп-
ного средства у пациентов с COVID-19 и пре-
жде всего соответствующего антидепрессанта 
и/или анксиолитика.

Выбор антидепрессанта при COVID-19 в пе-
риод реконвалесценции представляет собой 
достаточно сложную задачу. ТЦА, несмотря на 
мощность и широту своих клинико-фармако-
логических эффектов, не могут рассматривать-
ся в качестве препаратов выбора у таких боль-
ных вследствие ряда серьезных недостатков:
1)  Низкая избирательность фармакологиче-

ского действия, узость терапевтического 
индекса (интервала между минимальной 
терапевтической и минимальной токсиче-
ской дозами); в результате — значительное 
число побочных эффектов, в том числе се-
рьезных (холинолитические, кардиотокси-
ческие, гематологические, психотические, 
развитие судорожного синдрома, увели-
чение массы тела, аллергические реакции 
и др.).
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2)  Неблагоприятное влияние на когнитив-
ные функции, нарушения которых почти 
всегда сопровождают постковидную де-
прессию.

3)  Необходимость титрования дозы (нередко 
весьма сложного).

4)  Обширный потенциал межлекарственных 
взаимодействий (соответственно возрас-
тание риска побочных реакций и непро-
гнозируемых результатов лечения).

5)  Наличие значимых возрастных сдвигов 
в фармакодинамике и фармакокинетике 
(нежелательность применения у пожилых 
пациентов, у которых особенно часто по-
сле COVID-19 формируется депрессивное 
расстройство).

7)  Сложности в организации амбулаторного 
лечения и достижении комплаенса.

8)  Наличие значительной популяции реф-
рактерных пациентов.
В то же время и наиболее популярные се-

годня препараты антидепрессантов — селек-
тивные ингибиторы обратного захвата серо-
тонина (СИОЗС) при всей своей клинической 
ценности также не являются универсальным 
средством терапии различных форм депрес-
сивных расстройств у постковидных больных 
вследствие следующих основных причин:

1) наличие определенной популяции паци-
ентов, рефрактерных к терапии СИОЗС;

2) проявление у ряда больных таких не-
желательных эффектов СИОЗС, как седация, 
нарушения сексуальной функции, в ряде слу-
чаев — более или менее выраженное холино-
литическое действие, диспепсические рас-
стройства, нарушения сна и др.

Также может быть опасным и применение 
после перенесенного COVID-19 антидепрес-
сантов из группы селективных ингибиторов 
обратного захвата серотонина и норадре-
налина (СИОЗСН), сочетающих потенциал 
развития побочных эффектов, связанных 
с гиперактивацией серотониновой системы 
(головная боль, головокружение, нарушения 
сна, тремор, тревожность, диспепсия, сексу-
альные расстройства, а при передозировке — 
и серотониновый синдром) и адренергиче-
ских влияний (артериальная гипертензия, 
запоры и др.) и уступающих по критерию без-
опасности даже препаратам СИОЗС.

Поэтому особый интерес для терапии пост-
ковидных пациентов с депрессией представ-
ляет новая стратегия — нейрометаболическая 

фармакотерапия, направленная на активацию 
процессов биосинтеза биогенных аминов без 
вмешательства в реакции рецепторного свя-
зывания и обратного захвата — «классиче-
ских» точек приложения действия конвен-
ционных антидепрессантов. Единственным 
имеющимся в Украине инструментом реали-
зации подобной стратегии является иннова-
ционное отечественное комбинированное 
средство — Деприлиум, включающее в себя 
3 компонента, разнонаправленно, но синер-
гично влияющих на активность адрено-, до-
фамин- и серотонинергических процессов 
в мозге:
• S-аденозил-L-метионин — 200 мг;
• L-метилфолат — 0,4 мг (эквивалентно 

0,4 мг фолиевой кислоты);
• витамин В12 (в форме метилкобалами-

на) — 0,25 мг.
S-аденозил-L-метионин (SAM) представ-

ляет собой природное соединение в организ-
ме человека, являясь донатором активных 
метильных групп, участвующих во многих 
физиологических реакциях и прежде всего 
в головном мозге [10, 26]. SAM обладает сти-
мулирующим влиянием на ключевые звенья 
биосинтеза биогенных аминов, в частности 
на активацию ферментного кофактора тетра-
гидробиоптерина (BH4), а также на ослабле-
ние активности ферментов их катаболизма 
и процессов обратного захвата в синаптиче-
ской щели и, кроме того, повышение срод-
ства данных аминов к специфическим ре-
цепторным структурам [7]. Таким образом, 
SAM можно рассматривать не только как не-
посредственный активатор процесса синтеза 
биогенных аминов, но и как модулятор прак-
тически всех процессов физиологической 
цепи: биосинтез — высвобождение — обрат-
ный захват — рецепторное связывание нор-
адреналина, дофамина и серотонина.

В итоге сегодня в мире SAM рассматрива-
ется как один из наиболее широко применя-
емых и перспективных природных антиде-
прессантов [10, 18]. Имеются убедительные 
доказательства его равноэффективности 
с препаратами ТЦА при лечении депрессии 
легкой и средней степени тяжести [8, 10]. 
Особо следует выделить одно из главных пре-
имуществ SAM — ранний ответ на терапию 
(в течение 1-й — начале 2-й недели лечения), 
что существенно превышает скорость ответа 
на препараты ТЦА или СИОЗС [18].
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Кроме того, в ряде случаев SAM (и 
Деприлиум в целом) может использоваться 
как инструмент для усиления (аугментации) 
клинического ответа на препараты СИОЗС 
или СИОЗСН при их недостаточной эффек-
тивности [6, 19], что открывает новые воз-
можности комбинированной фармакотера-
пии депрессий.

Наконец одним из основных преимуществ 
SAM перед всеми другими антидепрессанта-
ми является высокий уровень безопасности. 
Частота побочных эффектов при приеме SAM 
приближается к таковой для плацебо. К ним 
можно отнести эпизоды слабости, тошноты, 
чувства сердцебиения. Для SAM в принципе 
не характерны какие-либо серьезные побоч-
ные эффекты. Таким образом, SAM по дан-
ному критерию может рассматриваться как 
оптимальный инструмент фармакотерапии 
депрессии именно у пациентов в период ре-
конвалесценции после COVID-19.

L-метилфолат (фолиевая кислота) явля-
ется биологически активной формой фола-
та, играющего ключевую физиологическую 
роль в биосинтезе нуклеотидов и ферментов, 
в том числе являющихся предшественниками 
в биосинтезе эндогенного SAM [11]. При де-
прессиях отмечается дефицит L-метилфолата 
в ЦНС, что рассматривается как важный фак-
тор ослабления активности биогенных ами-
нов и формирования клинической аффек-
тивной симптоматики [11]. В клинической 
практике была подтверждена эффективность 
L-метилфолата прежде всего как средства, 
усиливающего клинический ответ на препа-
раты СИОЗС [20]. Поэтому, учитывая взаи-
мозависимость SAM и фолата в метаболиче-
ских цепях и, соответственно, их взаимосвязь 
в патогенезе всех видов аффективных рас-
стройств, их терапевтическая комбинация 
выглядит весьма перспективной. Наконец 
высокая безопасность L-метилфолата в те-
рапевтических дозах и минимальное коли-
чество и редкость побочных эффектов (тош-
нота, слабость, аллергические высыпания, 
диарея) позволяют обосновать его преиму-
щества (как и SAM) перед препаратами ТЦА, 
СИОЗС и СИОЗСН с точки зрения миними-
зации рисков проводимой терапии в услови-
ях COVID-19.

Витамин В12 (метилкобаламин) представ-
ляет собой третью «опорную точку» в соста-
ве Деприлиума, завершающую обоснование 

сочетания компонентов данного средства 
с точки зрения фармакологического и кли-
нического синергизма их действия, также 
являясь предшественником в цепи био-
синтеза SAM в организме. Витамин В12, как 
и L-метилфолат, при добавлении к препара-
там СИОЗС у резистентных пациентов улуч-
шает их ответ на терапию [27], причем этот 
эффект является долгосрочным (в течение 
26 недель приема, что соответствует длитель-
ности курса противорецидивной терапии). 
Спектр побочных эффектов метилкобалами-
на минимален и в целом соответствует тако-
вому для L-метилфолата, что подтверждает 
его безопасность в терапии депрессий.

Таким образом, Деприлиум можно рас-
сматривать как весьма своеобразную, эффек-
тивную и безопасную альтернативу конвен-
ционным антидепрессантам при лечении 
пациентов после перенесенного COVID-19. 
При этом возможно его применение как 
в режиме монотерапии (при депрессиях 
легкой и средней степени тяжести у паци-
ентов с противопоказаниями к назначению 
СИОЗС или СИОЗСН, а также при выражен-
ной астении и сопутствующих когнитивных 
расстройствах), так и в рамках стратегии ауг-
ментации терапии препаратами СИОЗС при 
более тяжелых клинических формах депрес-
сивных расстройств.

Прием Деприлиума не требует какой-ли-
бо сложной процедуры титрования дозы. 
Рекомендуемый терапевтический курс со-
ставляет 1-2 капсулы в сутки на протяжении 
1-3 месяцев с возможностью повторения по-
сле тщательной оценки клинической эффек-
тивности и переносимости лечения.

В итоге Деприлиум может быть востре-
бован весьма обширной категорией паци-
ентов с депрессией на почве перенесенного 
COVID-19. В рамках интенсивных исследова-
ний целесообразности приема тех или иных 
психотропных средств у таких пациентов 
возможно дальнейшее накопление опыта 
применения Деприлиума в отечественной 
клинической практике.

Другим, не менее сложным аспектом 
психофармакотерапии у пациентов после 
COVID-19 является выбор соответству ющего 
анксиолитика. Здесь следует сразу же под-
черкнуть, что применение антидепрессан-
тов для лечения тревожных расстройств 
в данной ситуации наталкивается на те же 
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ограничения, связанные с их безопасностью, 
которые рассмотрены выше для депрессии. 
Аналогично не показано у таких пациентов 
и применение прегабалина вследствие ча-
стых проявлений негативного влияния на 
ЦНС (головокружение, атаксия, дизартрия, 
когнитивные нарушения), орган зрения (ди-
плопия, дефекты со стороны сетчатки) и, что 
особенно важно, на дыхательную систему 
(одышка, ателектаз легких, пневмония). 
Также следует учитывать риск привыкания 
и зависимости при длительном приеме пре-
габалина.

Свои ограничения имеют и наиболее ча-
сто назначаемые анксиолитики — бензодиа-
зепины, а именно:
1)  негативное влияние на когнитивные функ-

ции и повседневную активность, миоре-
лаксация и астенизация пациентов (что 
в условиях постковидной астении может 
быть чревато падениями и травмами);

2)  депрессогенное действие;
3)  формирование привыкания и зависимо-

сти, развитие синдрома отмены;
4)  высокий потенциал межлекарственного 

взаимодействия;
5)  сложности в достижении комплаенса [2].

Поэтому сегодня данные препараты мо-
гут быть рекомендованы только как инстру-
мент купирования острой тревоги курсом до 
2 недель, но не как препараты долгосрочной 
стабилизирующей терапии. При этом отсут-
ствие в Украине рекомендованных в мире 
при купировании острой тревоги у постко-
видных пациентов только бензодиазепинов 
с коротким периодом полувыведения еще 
больше осложняет выбор соответствующего 
препарата-анксиолитика.

В качестве реальной альтернативы в лече-
нии тревожных расстройств после перене-
сенного COVID-19 можно рассматривать ле-
карственное средство принципиально иного 
состава и с иным механизмом действия — 
инновационное отечественное комбиниро-
ванное средство — Анксиомедин.

Анксиомедин представляет собой комби-
нации фитокомпонентов со своеобразными, 
взаимодополняющими клинико-фармаколо-
гическими эффектами. В его состав входят:
• экстракт ашвагандхи (Витания сомнифе-

ра) — 125 мг;
• L-теанин — 100 мг;
• экстракт пассифлоры — 50 мг.

Основой действия Анксиомедина как 
анксиолитика является исключительно раз-
нообразное, мультимодальное действие на 
ГАМКергическую нейромедиацию в ЦНС — 
основную нейромедиаторную систему, нару-
шения функций которой определяют разви-
тие клинической тревоги, в основе которой 
лежит системный нейромедиаторный ба-
ланс, сопровождающийся активацией воз-
буждающих нейротрансмиттеров (глутамат, 
аспартат, катехоламины и др.) [3].

Ашвагандха (или Витания) — растение из 
арсенала индийской медицины, однако за-
воевавшее широкую мировую популярность. 
Основные биологически активные компо-
ненты Витании (стероиды и витанолиды) об-
ладают способностью активировать основной 
подтип ГАМК-рецепторов — ГАМК-А [15], че-
рез который реализуются регуляторные вли-
яния ГАМК на структуры ЦНС. Однако при 
этом они связываются с другими, чем бензо-
диазепины, участками ГАМК-А-рецептора, 
в результате чего у Витании отмечается на-
личие выраженного анксиолитического эф-
фекта при отсутствии побочного действия, 
характерного для бензодиазепинов [14, 15], 
причем по выраженности своего влияния 
именно на психический компонент тревоги 
(что наиболее значимо в рамках постковид-
ной тревожности) не уступает последним [21]. 
Также, учитывая частоту инсомний на этапе 
реабилитации после COVID-19, важно, что 
Витания обладает самостоятельным снотвор-
ным действием, способствуя ускорению за-
сыпания, увеличению общей длительности 
сна и фазы глубокого сна [15]. Наконец осо-
бо следует подчеркнуть благоприятное дей-
ствие Витании на когнитивную сферу (улуч-
шение памяти, внимания, концентрации), 
что в корне отличает ее от бензодиазепинов 
и особенно актуально именно при тревоге 
у постковидных больных.

L-теанин — широко известный компонент 
зеленого чая, природный аналог глутамино-
вой кислоты (глутамата), однако обладающий 
совершенно другими фармакологическими 
свойствами. Особенностью L-теанина яв-
ляется его уникальное нейромодулирующее 
действие в отношении ГАМК-А-рецепторов 
(нормализация измененных при тревоге их 
структуры и конформации), т.е. наличие эф-
фектов центрального ГАМКергического сред-
ства с адаптогенными свойствами.
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В клинической практике L-теанин про-
явил себя как мягкий анксиолитик с рассла-
бляющим эффектом, но без признаков седа-
ции [13].

Пассифлора — широко известное и попу-
лярное как в официальной, так и в народной 
отечественной медицине растение. Ее основ-
ные биологически активные вещества — ал-
калоиды — действуют на ГАМКергическую 
систему через принципиально другой подтип 
ГАМК-рецепторов — ГАМК-В, с участием ко-
торых реализуется взаимодействие с други-
ми нейромедиаторами в ЦНС. В результате 
Пассифлора положительно влияет на сомати-
ческие проявления тревоги, а также обладает 
снотворным действием, нормализуя прежде 
всего процесс засыпания [17].

Таким образом, Анксиомедин является се-
годня единственным средством, сочетающим 
свойства собственно анксиолитика, ноотро-
па и гипнотика, что существенно расширяет 
рамки его клинического применения.

Особую ценность для лечения тревоги 
в рамках COVID-19 представляет безопасность 
Анксиомедина. В специально проведенном 
исследовании по оценке безопасности дан-
ного средства было установлено отсутствие 
у него каких-либо клинически значимых по-
бочных эффектов при приеме в терапевтиче-
ских дозах [5]. Единственным потенциальным 
осложнением могут быть только реакции ин-
дивидуальной непереносимости какого-либо 
из компонентов Анксиомедина. В этом отно-
шении Анксиомедин в положительном пла-
не контрастирует со всеми традиционными 
ан ксиолитиками, широко применяющимися 
для лечения тревожных расстройств.

Схема приема Анксиомедина также не 
представляет сложностей. Рекомендуется 
прием 1-3 капсул в сутки на протяжении 
1-3 месяцев с возможным повторением 
1-2 раза в течение года. Важно подчеркнуть, 
что полнота эффектов Анксиомедина разви-
вается постепенно, на протяжении 2-3 недель 
приема, что требует адекватных по срокам 
ожиданий и правильной оценки результатов 
лечения со стороны врача и пациента.

Отдельного клинического изучения за-
служивает возможность совместного при-
менения Деприлиума и Анксиомедина 
при сочетанных тревожно-депрессивных 
расстройствах. Сама по себе комбина-
ция средства нейрометаболического типа 

действия с антидепрессивным эффектом 
и фитоанксио литика с фармакологической 
точки зрения представляется вполне воз-
можной и предполагает синергизм действия 
двух упомянутых средств в условиях одновре-
менного наличия депрессивной и тревожной 
симптоматики. Принципиально разные дей-
ствия Деприлиума и Анксиомедина могут 
оптимально дополнить друг друга, а учиты-
вая их благоприятные характеристики без-
опасности — снизить риски проводимой 
долгосрочной терапии. В то же время до про-
ведения специального исследования на эту 
тему остается открытым вопрос — в каких 
ситуациях данная комбинация может при-
меняться сама по себе, а в каких — служить 
инструментом аугментации при лечении 
препаратами СИОЗС тревожно-депрессив-
ных расстройств. Тем не менее перспектив-
ность таких исследований и детальная раз-
работка стратегии совместного применения 
Деприлиума и Анксиомедина уже сейчас яв-
ляется очевидной.

В итоге на сегодняшний день становится 
понятным, что актуальность психоневроло-
гической патологии и, в частности, депрес-
сивных и тревожных расстройств в условиях 
пандемии COVID-19 будет только возрастать. 
Также будет возрастать актуальность поис-
ка адекватных эффективных и безопасных 
средств купирования данных состояний, 
улучшения социальной адаптации пациен-
тов, обеспечения их полноценной реаби-
литации. И в этом плане применение таких 
средств, как Деприлиум и Анксиомедин, от-
крывает новые подходы к лечению депрессии 
и тревоги, позволяя обеспечить в процессе 
терапии оптимальное соотношение эффек-
тивности и безопасности и высокий уровень 
комплаенса, а в конечном итоге — повысить 
качество жизни пациентов и их максималь-
ное восстановление после перенесенного 
COVID-19.
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Abstract. In the present paper the questions concerning a role of depression and anxiety in natural history and prognosis of 

COVID-19 disease have been looked. A main attention paid to possibilities of strategy of neurometabolic pharmacotherapy in treatment 
of depression, and phytopharmacotherapy in treatment pf anxiety. Clinical possibilities and advantages of new combined innovative do-
mestic natural medicines — Deprilium and Anxiomedin have been looked. Mechanisms of action of these medicines, their clinical efficacy 
and safety have been analyzed in details. Expediency of prescribing of Deprilium and Anxiomedin in patients with depression and anxiety 
after COVID-19 has been grounded.
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Особливості ведення пацієнтів  
із болем у нижній частині спини
М.А. Тріщинська, О.А. Галушко, О.Є. Кононов
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Резюме. В оглядовій статті наведено результати аналізу даних літератури за останні 10 років 
щодо діагностики та лікування больового синдрому в попереку, який ще називають болем 
у нижній частині спини (Low back pain). Наведені дані дають можливість лікарю-практику на 
підставі узагальнення та систематизації існуючих світових рекомендацій з етіології, патогенезу 
та лікування болю в ніжній ділянці спини бути обізнаним у сучасних тенденціях у медицині 
щодо цієї патології.
Таким чином, з метою діагностики в пацієнтів із болем у попереку слід зібрати анамнез та про-
вести фізикальний огляд для виявлення «червоних прапорів», неврологічне обстеження для 
виявлення радикулярного синдрому, нейровізуалізацію при підозрі на серйозну патологію та 
провести оцінку психосоціальних факторів. Для лікування пацієнтів із гострими болями в по-
переку рекомендується надати поради щодо повернення до нормальної діяльності, а саме уни-
кати ліжкового режиму, використання нестероїдних протизапальних засобів (НПЗЗ) та слаб-
ких опіоїдів протягом коротких періодів. Слід приділити увагу відновленню мікроциркуляції та 
запобіганню розвитку ішемії уражених тканин. Для лікування пацієнтів із хронічними болями 
в попереку рекомендується використовувати НПЗЗ та антидепресанти, ЛФК та здійснювати 
психосоціальні втручання.

Ключові слова: біль у нижній частині спини, нестероїдні протизапальні засоби, лікувальна 
гімнастика, мікроциркуляція.

Вступ
Біль у нижній частині спини (Low back 

pain (LBP) — БНЧС) є основною причиною 
інвалідності в усьому світі. БНЧС становить 
дуже важливу соціальну та економічну про-
блему, яка так само очевидна в країнах із 
низьким рівнем доходу, як і в більш замож-
них та розвинених країнах світу [49, 181]. За 
останніми даними, поширеність хронічного 
БНЧС становить від 15 до 45% у французьких 
медичних працівників; базова поширеність 
БНЧС у дорослих США віком 20-69 років ста-
новить 13,1% [41, 156], а загальна поширеність 
у популяції хронічного БНЧС в Італії стано-
вить 5,91% [92].

Поширеність гострого та хронічного 
БНЧС серед дорослих удвічі збільшилась за 
останнє десятиліття та продовжує різко зрос-
тати, особливо серед населення, що старіє, як 

чоловіків, так і жінок у всіх етнічних групах. 
БНЧС має значний вплив на функціональну 
спроможність, оскільки біль обмежує про-
фесійну діяльність і є основною причиною 
непрацездатності [45, 47, 135].

Біль у попереку класифікується на підста-
ві тривалості симптомів, потенційної при-
чини, наявності чи відсутності радикуляр-
них симптомів та відповідних анатомічних 
чи рентгенографічних порушень. Гострий 
біль у спині вважається тривалістю менше 
ніж 4 тижні, підгострий біль у спині триває 
від 4 до 12 тижнів, а хронічний біль у спині 
триває понад 12 тижнів [123, 128].

Більшість пацієнтів із гострим болем 
у спині мають епізоди, які минають само-
стійно; багато хто не звертається по медичну 
допомогу [24]. У пацієнтів, які звернулися по 
медичну допомогу, біль минає, відновлення 
працездатності та повернення до роботи, 
як правило, відбувається швидко, протягом © М.А. Тріщинська, О.А. Галушко, О.Є. Кононов
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першого місяця [134]. Однак до третини паці-
єнтів повідомляють про постійні болі в спи-
ні принаймні середньої інтенсивності через 
1 рік після гострого епізоду, а 1 із 5 скаржить-
ся на істотні обмеження в активності [180].

Нещодавно було проведено опитування 
майже 200 000 осіб у 43 країнах світу, яке по-
казало, що люди з болем у спині принаймні 
вдвічі частіше мають один із п’яти станів по-
рушення психічного здоров’я (депресія, три-
вожність, стрес, психози та недосипання) 
порівняно з людьми без болю в спині [164].

Перш ніж говорити про сучасні методи 
діа гностики й лікування, слід згадати осно-
ви анатомії та фізіології хребта.

Поперековий відділ хребта складається 
з п’яти хребців (L1-L5). Особливість анатомії 
поперекового відділу хребта — це поєднан-
ня сильних хребців, пов’язаних капсулами 
суглобів, зв’язками, сухожиллями та м’язами 
з вираженою іннервацією. Хребет — це міц-
на структура, оскільки він повинен захища-
ти спинний мозок та спинномозкові корінці. 
Водночас він є дуже гнучким, що забезпечує 
мобільність у різних площинах [6]. Рухли-
вість хребетного стовпа забезпечується сим-
фізами — міжхребцевими дисками (МХД) 
між тілами хребців. МХД є конструкціями, 
що стискаються та розтягуються, здатни-
ми розподіляти навантаження за допомо-
гою осмотичного тиску. У МХД є фіброзне 
кільце — концентрична кільцева структура 
з організованого пластинчастого колагену, 
оточує багате на протеоглікан внутрішнє 
пульпозне ядро. Диски не васкуляризують-
ся в дорослому віці, за винятком периферії. 
У новонароджених диск має певний судин-
ний запас, але ці судини незабаром відсту-
пають, залишаючи диск із невеликим пря-
мим кровопостачанням у здорової дорослої 
людини [147]. Отже, метаболічна підтримка 
більшої частини МХД залежить від хрящо-
вих кінцевих пластин, що прилягають до 
тіла хребців [70].

Фасеточні суглоби розташовані між су-
сідніми хребцями, нібито за ними, що спри-
яє стабільності хребта. Вони забезпечують 
близько 20% стійкості хребта до поворотів 
(скручування) у ділянці шиї та нижнього від-
ділу спини [28].

Зв’язки допомагають стабілізувати су-
глоби хребта під час спокою та руху, запо-
бігаючи травмам від перенапруження та 

гіперфлексії. Це забезпечує три основні 
зв’язки — передня поперечна зв’язка, задня 
поздовжня зв’язка та f lavum ligamentum — 
жовта зв’язка. Спинномозковий канал межує 
з тілами хребців і дисками спереду, пластин-
ками дуг хребців та жовтою зв’язкою позаду. 
На бічній поверхні хребта з міжхребцевих 
отворів виходять спінальні нерви і судини. 
Під кожним поперековим хребцем розташо-
ваний відповідний отвір, з якого виходять 
корінці спінальних нервів. Наприклад, отвір 
для виходу корінця L1 розташований трохи 
нижче від хребця L1 [6].

Поперековий відділ хребта рухається 
зав дяки чотирьом функціональним групам 
м’язів, розділених на розгиначі, згиначі, біч-
ні згиначі та ротатори.

Поперекові хребці васкуляризуються по-
перековими артеріями, що відходять від аор-
ти. Спінальні гілки поперекової артерії вхо-
дять у міжхребцеві отвори на відповідному 
рівні, після чого діляться на більш дрібні — 
передню і задню гілки [8]. Венозний дренаж 
відбувається паралельно артеріальному кро-
вопостачанню [68].

Кінець спинного мозку утворює мозковий 
конус у спинномозковому каналі та закін-
чується на рівні нижнього краю L2 хребця. 
Усі корінці поперекового відділу спинного 
мозку утворюються після злиття дорзально-
го або заднього (соматичного сенсорного) 
корінця від задньобічної поверхні спинного 
мозку та вентрального або переднього (со-
матичного моторного) корінця з передньо-
бічної поверхні спинного мозку [138]. Потім 
корінці виходять через спинномозковий ка-
нал та утворюють cauda equina, перед тим 
як вийти у вигляді відповідної пари спинно-
мозкових нервів у відповідному міжхребце-
вому отворі [6].

Тіла рухових нейронів знаходяться у вен-
тральних або передніх рогах спинного мозку, 
тоді як тільця сенсорних нейронів — у дор-
зальному корінцевому ганглії на кожному 
рівні. Одна або декілька зворотних менін-
геальних гілок (синувертебральні нерви — 
recurrent sinuvertebral nerve) відгалужуються 
від поперекових спинномозкових нервів. Си-
нувертебральний нерв, або нерв Лушки — це 
зворотна гілка, що утворюється в результаті 
злиття сірого волокна (ramus communicans) 
з невеликою гілкою, що йде від прокси-
мального кінця переднього (первинного) 
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спінального нерва. Цей змішаний нерв без-
посередньо потрапляє в спинномозковий 
канал і віддає висхідні та низхідні гілки, що 
анастомозують і включають як соматичні, 
так і вегетативні волокна для іннервації зад-
ньобокової поверхні кільця МХД, задньої 
поверхні тіла хребця та окістя, а також вен-
тральної частини оболонок спинного моз-
ку [17, 132].

Синувертебральні нерви з’єднуються зі 
спінальними корінцями від вище і нижче 
розташованих сегментів, окрім контрлате-
рального боку, що означає, що локалізувати 
біль від ураження цих нервів досить важ-
ко [7]. Також фасеточні суглоби отримують 
дворівневу іннервацію, що включає сома-
тичну та вегетативну складові. Перші пере-
дають чітко виражений локальний біль, тоді 
як вегетативні аферентні гілки передають 
біль-відлуння [6].

Для адекватного впливу на больовий син-
дром у попереку треба згадати патофізіо-
логію болю в ніжній частині спини (у зоні 
проєкції поперекового відділу хребта). Біль 
передається ноцицепторами, спеціалізова-
ними периферичними сенсорними нейро-
нами, які попереджають нас про потенцій-
но загрозливі подразники, перетворюючи 
ці сигнали на електричні імпульси, що пе-
редаються до вищих центрів мозку [10]. Но-
цицептори — це псевдоуніполярні пер-
винні соматосенсорні нейрони, тіла яких 
розташовані в спинномозкових гангліях. 
Вони мають роздвоєні аксони: периферич-
на гілка іннервує шкіру, а центральна гілка 
передає імпульси на нейрони другого по-
рядку в дорсальному рогу спинного моз-
ку [87]. Нейрони другого порядку спрямо-
вують імпульси в мезенцефалон і таламус, 
які, у свою чергу, пов’язані із соматосенсор-
ними зонами та передніми циркулярними 
звивинами кори, що, відповідно, зумовлює 
сенсорно-дискримінаційні та афективно-
когнітивні особливості болю [6]. Задній ріг 
спинного мозку є основним місцем інтегра-
ції соматосенсорної інформації і складаєть-
ся з декількох популяцій інтернейронів, що 
утворюють низхідні гальмівні та активуючі 
шляхи, здатні модулювати передачу ноци-
цептивних сигналів [58]. Якщо шкідливий 
(загрозливий) подразник зберігається, мо-
жуть відбутися процеси периферичної та 
центральної сенсибілізації, перетворюючи 

біль із гострого в хронічний. Центральна 
сенсибілізація характеризується підвищен-
ням збудливості нейронів у центральній 
нервовій системі, так що нормальні імпуль-
си починають виробляти аномальні реак-
ції [6]. Вона відповідає за тактильну ало-
динію, що викликається легким торканням 
шкіри, а також за поширення больової чут-
ливості за межі ділянки ураження тканин. 
Центральна сенсибілізація (сеситизація) 
виникає при низці хронічних больових по-
рушень, таких як остеоартрит, фіброміалгія, 
хронічний головний біль, а також БНЧС [91, 
113, 124]. Периферична та центральна сен-
сибілізація відіграють ключову роль у хро-
нізації БНЧС. Наприклад, мінімальні зміни 
постави (осанки) можуть легко призвести 
до тривалого запалення в суглобах, зв’язках 
і м’язах, що беруть участь у стабільності 
нижньої частини спини, сприяючи як пери-
феричній, так і центральній сенситизації. 
Крім того, суглоби, диски та кістки сильно 
іннервуються дельта-волокнами, постійна 
стимуляція яких може легко сприяти цен-
тральній сенсибілізації [6].

Незважаючи на наполегливу роботу Між-
народної асоціації з вивчення болю [113], 
у медичній спільноті залишається певна плу-
танина щодо визначень болю в спині, БНЧС 
та радикулопатії. Проте точна діагностична 
оцінка необхідна, щоб вибрати правильне лі-
кування. Неправильний діагноз та викорис-
тання терапії, яка не підходить, також можуть 
бути пов’язані з недостатньою діагностичною 
здатністю лікаря, який не спеціа лізується на 
цьому синдромі, недостатньою глибиною ін-
струментального обстеження або дефектами 
терапевтичного підходу, орієнтованого на 
управління симптомом (болем), а не механіз-
мами генерації болю [116].

Здебільшого БНЧС вважається неспе-
цифічним [19], і помилкова думка про те, 
що причина від 80 до 90% випадків БНЧС 
невідома, зберігається протягом десяти-
літь [16, 53, 118, 161, 169]. Напруга та спазм 
м’язів — одна з найпоширеніших причин 
БНЧС, наприклад, у пацієнтів із фіброміал-
гією. В інших випадках БНЧС можна відне-
сти до різних типів болю зі специфічними 
характеристиками та причинами, такими як 
радикулярний, фасеточний, крижово-клубо-
вий та дискогенний біль (синдром), а також 
спінальний стеноз [6].
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Радикулярний біль — це стріляючий біль, 
що викликаний запаленням або пошкоджен-
ням спинномозкового корінця або його ган-
глія; як правило, біль поширюється зі спини 
та сідниці в ногу в межах певного дермато-
му [169]. Грижа/протрузія диска — найпо-
ширеніша причина, а запалення (асептичне) 
ураженого нерва, а не його здавлення — най-
поширеніший патофізіологічний процес. Ра-
дикулярний біль (радикулоалгія) — це біль, 
що іррадіює вздовж нервового корінця без 
неврологічних порушень (дефіциту). Не-
зважаючи на те, що це ноцицептивний біль, 
він відрізняється від звичайної ноцицепції, 
оскільки при радикулярному болю аксони 
стимулюються не вздовж (тобто не в пери-
феричних терміналах), а через периневрій 
(збоку, перпендикулярно) [15, 19].

Радикулярний біль відрізняється від ра-
дикулопатії за декількома аспектами. При 
радикулопатії погіршується провідність 
спінального нерва або корінця. Порушення 
функції сенсорних волокон викликає оні-
міння (у ділянці відповідного дерматому); 
погіршення функції рухових волокон ви-
кликає слабкість (міомерно). Сенсорний або 
моторний блок може призвести до знижен-
ня рефлексів [169]. Незважаючи на те, що 
радикулопатія та радикулярний біль часто 
супроводжують одне одного, радикулопатія 
спостерігається за відсутності болю, а ради-
кулярний біль може виникати за відсутності 
радикулопатії [15, 125]. Важливо підкресли-
ти, що, всупереч поширеній думці, немож-
ливо диференціювати радикулярний біль L4, 
L5 та S1 [98, 129]. Насправді лише тоді, коли 
радикулопатія спостерігається разом із ра-
дикулярним болем, можна оцінити ступінь 
залучення відповідних сегментів. У таких 
випадках виникнення оніміння в певно-
му дерматомі вказує на сегмент виникнен-
ня проблеми, а не на розподіл болю. Грижа 
(протрузія) диска при радикулопатії може 
бути діагностована під час клінічного об-
стеження за допомогою ручного обстеження 
м’язів, підняття прямої ноги лежачи на спи-
ні, симптому Лазега та перехресного симп-
тому Лазега [6]. Якщо анамнез та результати 
фізикального обстеження пацієнта вказують 
на наявність грижі диска поперекового від-
ділу хребта з радикулопатією, найбільш до-
цільним неінвазійним тестом для підтвер-
дження цього може бути МРТ. Це особливо 

важливо, якщо необхідно провести інвазій-
не лікування або краще визначити невро-
логічні порушення. Наступним актуальним 
тестом для оцінки наявності грижі попере-
кового диска є комп’ютерна томографія (КТ) 
або КТ-мієлографія, яка проводиться в тих 
людей, які мають протипоказання до МРТ. 
Для діагностики здавлювання спінального 
корінця може бути використана електроней-
роміографія, хоча вона не в змозі розрізнити 
грижу поперекового диска та інші причини 
стиснення спінального нерва. Оскільки ра-
дикулопатія може бути без радикулярного 
болю і навпаки, електродіагностичні тести 
не рекомендуються як підхід першої лінії, 
а лише як другорядне дослідження, щоб ви-
значити, чи є супутня периферична невро-
патія чи невралгія, або для визначення ди-
наміки симптомів ураженого нерва [84].

Синдром фасеточних суглобів. Попе-
рекові зигзагоподібні суглоби утворюються 
з нижніх відростків верхніх хребців і верх-
ніх суглобових відростків нижніх хребців та 
кровопостачаються медіальними гілочками 
дорзальної артерії [72]. Ці суглоби мають 
велику кількість вільних та інкапсульова-
них нервових закінчень, які активують но-
цицептивні аферентні імпульси, які також 
модулюються симпатичними еферентними 
волокнами [27, 48]. Виявлено, що біль у «фа-
сеточних» суглобах становить до 30% випад-
ків БНЧС, при цьому ноцицепція походить із 
синовіальної оболонки, гіалінового хряща, 
кістки або фіброзної капсули фасеточного 
суглоба [40, 170].

Діагностика синдрому фасеточного су-
глоба потребує ретельної клінічної оцінки 
та точного аналізу рентгенологічних об-
стежень. Зазвичай пацієнти скаржаться на 
БНЧС з іррадіацією або без неї в ноги, зону, 
що закінчується над коліном, часто іррадію-
ють у стегно або в пах. Радикулярної симп-
томатики немає. Біль у спині має тенденцію 
бути не по центру, а інтенсивність болю мен-
ша, ніж біль у ногах; біль посилюється при 
перенапруженні, обертанні, бічному зги-
нанні та ходьбі вгору. Він посилюється при 
пробудженні, підйомі з ліжка або намаганні 
встати після тривалого сидіння. Нарешті, па-
цієнти часто скаржаться на скутість спини, 
що, як правило, виявляється вранці [61, 133].  
Було виявлено низку особливостей у пацієн-
тів із фасеточним синдромом: похилий вік, 
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попередні епізоди БНЧС, нормальна хода, 
максимальний біль із розширенням зони 
в ділянці попереку, але нечутливість болю до 
маневру Вальсальви та відсутність м’язового 
спазму [13, 133].

Діагностувати поперековий фасеточний 
синдром важко за допомогою рентгеноло-
гічного дослідження, оскільки немає пато-
гномонічних ознак [90]. За допомогою МРТ 
ми можемо виявити неспецифічні ознаки 
артрозу, остеофітів та гіпертрофії хребто-
вих зв’язок. Однак, якщо ми хочемо кра-
ще вивчити проблему артрозу, то КТ є кра-
щим методом візуалізації, навіть якщо слід 
враховувати радіаційне опромінення [61]. 
Рентгенологічне дослідження може показа-
ти нестабільність хребтового стовпа (може 
збільшуватися при згинанні та розгинанні 
нижньої частини спини) із чітким переван-
таженням цих суглобів [13]. Незважаючи на 
значний внесок нейровізуалізації, анамнез 
та клінічне обстеження залишаються осно-
вними кроками в діагностиці фасеточного 
суглобового синдрому.

Синдром крижово-клубового суглоба. 
Крижово-клубові суглоби (ККС) призначені 
для забезпечення як стабільності, так і гнуч-
кості опори верхньої частини тіла [33, 166].  
ККС беруть участь у сакральному русі, що 
безпосередньо впливає на МХД і майже, без-
умовно, на поперекові суглоби. Іннервація 
ККС все ще погано вивчена, але є дані, що 
це гілки з черевного відділу попереково-
тазових нервів; проте це ще не підтвердже-
но [178]. З іншого боку, кілька авторів пові-
домляють про іннервацію ККС невеликими 
гілками від заднього відділу попереково-та-
зових нервів (сплетення) [69]. У досліджен-
ні 2012 р. д-р Patel та співавт. [69] продемон-
стрували, що біль при синдромі ККС успішно 
купірується при нейротомії дорсальної пер-
винної гілки L5 та бічної гілки спинно-кри-
жового нерва від S1 до S3 [33].

ККС часто є джерелом болю в пацієнтів, які 
мають симптоми хронічного БНЧС [109, 131].  
Існує думка, що біль може виникати внаслі-
док натягу зв’язок або капсул, стороннього 
стиснення або зсуву, гіпермобільності або 
гіпомобільності, зміненої механіки сугло-
бів та дисфункції міофасціального або кі-
нетичного ланцюга (механізму послідовних 
впливів), що спричиняє асептичне запален-
ня [56].

До внутрішньосуглобових джерел болю 
при синдромі ККС належать артрози; до по-
засуглобових джерел належать ентезис/роз-
тягнення зв’язок та первинна ентезопатія. 
Крім того, зв’язкове, сухожилкове або фас-
ціальне прикріплення та інші пошкодження 
м’яких тканин, які можуть виникнути ззаду 
(у спині) у зоні ККС, можуть бути джерелом 
дискомфорту. При фізикальному обстеженні 
важливо оцінити рухливість суглоба, напри-
клад за допомогою стрес-тесту, що склада-
ється з натискання на гребінь клубової кіст-
ки (таз) або верхню частину стегна, причому 
може виникати біль у пацієнта [6].

Біль у ККС часто не діагностується. Це 
слід враховувати при огляді, коли пацієнт 
скаржиться на постуральний БНЧС, що по-
силюється в положенні сидячи та при змінах 
пози. Крім того, не виключено, що біль при 
ККС часто щільно пов’язаний із синдромами 
фасеточних суглобів, оскільки обидва стани 
пов’язані з проблемами постави [6].

Нарешті, важливо врахувати, що біль при 
ККС також може бути ознакою ревматич-
ного захворювання. Результати МРТ щодо 
суглобового випоту (рідини в суглобовій 
щілині) та запалення (особливо якщо дво-
бічне) можуть попередити клініциста про 
цей стан [6].

Стеноз хребетного каналу. Стеноз хре-
бетного каналу поперекового відділу (СХК) 
визначається як поступове звуження цен-
трального хребетного каналу та навколиш-
нього простору, наслідком чого є стиснення 
нервово-судинних структур [44]. Зазвичай 
діаметр нормального спинномозкового ка-
налу на рівні попереку становить від 15 до 
27 мм. Ми можемо говорити про попереко-
вий стеноз, якщо хребетний канал у діаметрі 
<10 мм, але навіть стеноз діаметром 12 мм або 
менше в деяких пацієнтів може бути симпто-
матичним. Нормальна висота фораміналь-
ного отвору становить від 20 до 23 мм, тоді 
як показник потенційного форамінального 
стенозу вважається 15 мм або менше [77].

СХК може бути вродженим або набутим 
(або обидва) [50]. Це може бути визначе-
но за запальною/рубцевою тканиною після 
операції на хребті або навіть за відсутності 
операції в анамнезі, за грижою диска, за по-
товщенням зв’язок або при гіпертрофії су-
глобових відростків [29]. Більшість випадків 
СХК є за своєю природою дегенеративними, 
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пов’язаними зі змінами хребта, зі старінням 
тощо [107].

Дегенеративний СХК — найпоширеніше 
показання для хірургічного втручання на 
хребті в людей, старших від 65 років. Най-
частіші симптоми поперекового стенозу — 
це біль у спині по середній лінії, радикуло-
патія з неврологічною кульгавістю, рухова 
слабкість, парестезії та ураження чутливих 
нервів [38]. Симптоми можуть мати різну 
інтенсивність, залежно від типу СХК. Якщо 
СХК є центральним, може бути залучена ді-
лянка між фасеточними суглобами, тому біль 
може мати двобічну локалізацію та недер-
матомний розподіл. При бічному звуженні 
хребетного каналу симптоми зазвичай вияв-
ляються дерматомно, оскільки стискаються 
конкретні корінці, нагадуючи односторон-
ню радикулопатію [102]. Згинання тулуба си-
дячи, нахилившись або лежачи — це все по-
легшує дискомфорт при тривалому стоянні 
або поперековому розгинанні і, відповідно, 
може посилювати біль. Сидіння або лежан-
ня стають менш ефективними для зменшен-
ня болю в міру прогресування стану, а саме 
болю в стані спокою або нейрогенного сечо-
вого міхура, що може розвинутися у важких 
випадках [102, 160]. Нейрогенна кульгавість 
(через біль) є класичним симптомом СХК 
із венозним застоєм та набряком навколо 
нервових корінців. Біль посилюється при 
прямому стоянні та під час спуску згори, але 
полегшується лежачи на спині більше, ніж 
лежачи на боці, сидячи, присідаючи та під 
час поперекового згинання [105, 146].

СХК зазвичай діагностується на підставі 
даних анамнезу, фізикального огляду та ві-
зуалізації [38]. Найкорисніші дані з анамне-
зу — вік, іррадіація болю в ноги, яка поси-
люється від стояння або ходи, та відсутність 
болю при сидінні [46]. Хода і постава після 
ходьби можуть вказати на позитивний «stoop 
test» (тест на сутулість), спостерігається 
після прохання пацієнта швидко походи-
ти [46]. Щойно біль посилюється, пацієнти 
можуть скаржитися на сенсорні симптоми, 
що супроводжуються руховими симптома-
ми, а якщо вони приймають сутулу позу, 
симптоми можуть зменшуватися або зника-
ти [46]. Рекомендований метод для підтвер-
дження діагнозу СХК — це МРТ, що полег-
шує оцінку стану спинномозкового каналу й 

анатомічного зв’язку між спинним мозком та 
іншими нервовими елементами [46].

Клінічні рекомендації Північноамерикан-
ського товариства хребта (NASS) дійшли ви-
сновку, що природний перебіг є сприятливим 
у третини або половини пацієнтів із клінічно 
легким та середнім ступенем СХК [183]. Інші 
автори припускають, що стан може погіршу-
ватися в деяких пацієнтів та покращується 
приблизно в третини інших, причому біль-
шість пацієнтів залишається без змін протя-
гом 8 років спостереження [12, 88].

Дискогенний біль. Дегенерація диска 
(ДД) була визначена як джерело хронічного 
БНЧС у 39% випадків [80]. Його симптоми 
є специфічними, осьовими та без радику-
лярного компонента (іррадіації), і вони ви-
никають за відсутності деформації або не-
стабільності хребта. ДД часто є діагнозом 
виключення серед інших типів хронічного 
БНЧС. Патофізіологічно цей процес харак-
теризується деградацією матриці пульпоз-
ного ядра МХД у межах диска із супутніми 
радіальними та/або концентричними трі-
щинами у фіброзному кільці [110].

Незважаючи на численні останні досяг-
нення в медицині, головне питання, як за-
палення починається і підтримується, щоб 
призвести до БНЧС, залишається без від-
повіді. Можливе пояснення може включати 
проростання нервів, здатних сигналізувати 
про біль глибоко в кільцеві структури [79]. 
Інша гіпотеза асоціюється з класом моле-
кул, так званими молекулярними структура-
ми, пов’язаними з пошкодженням (damage-
associated molecular patterns — DAMP), які 
включають гіалуронову кислоту та фраг-
менти фібронектину, здатні стимулювати 
асептичне запалення диска через дію на 
прозапальні цитокіни (IL-1 beta, IL-6 та IL-8) 
та матрикс-деградуючі ферменти (MMP-1, 
MMP-3 та MMP-13) [110]. Також субклінічна 
анаеробна бактеріальна інфекція, спрово-
кована гіпоксичними станами, може віді-
гравати певну роль у розвитку дискогенного 
болю [79].

МРТ дозволяє виявити зміни на кінцевих 
пластинах та в кістковому мозку хребця, такі 
як набряки в тілах хребців (Modic тип 1). Клі-
нічні дослідження продемонстрували, що 
деякі пацієнти, які страждають на БНЧС, ма-
ють покращення після прийому амоксици-
ліну клавуланату [79, 140]. До того ж діабет 
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збільшує ризик розвитку ДД із больовим 
синдромом, оскільки кінцеві продукти по-
глибленого глікування (AGE) здатні індуку-
вати катаболізм та сприяти запаленню [4].

МРТ не може остаточно підтвердити чи 
спростувати, чи болить диск [60]. Провока-
ційна дискографія спрямована на відтворен-
ня болю в пацієнтів під час ін’єкції контрас-
ту з флюороскопією та КТ-зображення для 
з’ясування супутніх морфологічних уражень 
диска [177]. Однак клінічна корисність дис-
кографії та її діагностична точність є пред-
метом суперечок через низьку специфіч-
ність. Окрім того, повідомлялося про такі 
ускладнення, як дисцит, неврологічний де-
фіцит, пошкодження вісцеральних органів 
та реакція на барвник [25].

За останні кілька десятиліть з’явилося 
безліч варіантів лікування болю в спині та 
постійно зростає пул результатів клініч-
них випробувань і наукових публікацій на 
цю тему. Результати глобальних досліджень 
щодо причин розвитку та ефективності лі-
кування БНЧС часто суперечать один одно-
му і мають різну якість. Ця неоднорідність 
даних та її масштабність свідчать про те, що 
для кожного клініциста, який прагне досяг-
ти оптимального результату лікування в клі-
нічній практиці, осмислення літературних 
даних може бути важким і тривалим [123]. 
Тому метою нашої статті є узагальнення та 
систематизація існуючих рекомендацій про-
відних спілок світу з етіології, патогенезу та 
лікування болю в ніжній ділянці спини.

Насамперед хотілося б приділити увагу 
визначенню та класифікації больового син-
дрому.

У настановах Великобританії та Канади 
(2016 NICE Guideline on Low Back Pain and 
Sciatica NG59 e United Kingdom [121] та 2015 
Evidence-Informed Primary Care Management 
of Low Back Pain e Canada [167]) неспецифіч-
ний БНЧС визначають як біль у нижній ді-
лянці спини, який не має ідентифікованої 
причини та чіткої асоціації з конкретним, 
серйозним анатомічним дефектом або за-
хворюванням. В оновлених рекоменда-
ціях США (2007/2009/2017 Diagnosis and 
Treatment of Low Back Pain: A Joint Clinical 
Practice Guideline from the American College 
of Physicians and the American Pain Society 
e USA [35, 37, 139]) розділяють БНЧС 
на радикулярний, нерадикулярний або 

симптоматичний спінальний стеноз. Біль-
ше ніж половина рекомендацій (7 із 13; 54%) 
рекомендують проводити діагностичне сор-
тування пацієнтів в одну з трьох категорій: 
неспецифічний БНЧС, радикулопатія/ішіас 
або специфічний БНЧС [23, 106, 122, 126, 136, 
172, 174]. Майже в половині керівництв (46%) 
рекомендують класифікацію на неспецифіч-
ний БНЧС та специфічний БНЧС без роз-
межування групи пацієнтів із корінцевим 
болем/радикулопатією [32, 71, 89, 101].

У канадських та британських рекоменда-
ціях радять виключати такі захворювання, 
як системні запальні захворювання (напри-
клад, анкілозуючий спондиліт), структурну 
дисфункцію хребта (наприклад, спондильоз, 
спондилолістез та сколіоз) та переломи, 
пов’язані з метаболічними захворюваннями 
кісток [121, 123, 167].

Також рекомендується враховувати по-
тенційні альтернативні діагнози. Більшість 
рекомендацій (10 із 12; 83%) наполягають на 
зборі анамнезу та фізичному обстеженні для 
виявлення пацієнтів із специфічними за-
хворюваннями як причини БНЧС [23, 71, 89, 
106, 122, 126, 136, 172, 174]. Для скринінгу слід 
використовувати список так званих «черво-
них прапорців», який наводиться практично 
у всіх рекомендаціях із діагностики та ліку-
вання пацієнтів із БНЧС: злоякісні новоут-
ворення/або в анамнезі, травма хребта (три-
вале вживання кортикостероїдів), інфекції 
(лихоманка, ВІЛ) [176]. Окрім того, на про-
гноз перебігу захворювання впливають фак-
тори з так званого списку «жовтих прапор-
ців» — впевненість, що біль та активність 
є шкідливими; лікування не за протоколом 
(обмеження рухливості, пасивність); та брак 
соціальної підтримки [128].

З іншого боку, є докази, які свідчать, що 
обстеження, які використовуються для вияв-
лення станів із списку «червоних прапорів», 
не мають відповідної чутливості (та подаль-
шого коефіцієнта негативної ймовірності), 
щоб виключити відповідний стан [54].

Рекомендації NICE та Канади, а також на-
станови APC2007 року не підтримують ви-
користання ранньої, рутинної візуалізації. 
Візуалізація рекомендується лише в тому 
випадку, якщо це може змінити тактику лі-
кування пацієнта, або там, де є обґрунтова-
на підозра на конкретне захворювання [121, 
123, 167].
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У канадському керівництві наведено пе-
релік конкретних показань для проведення 
МРТ пацієнтам із БНЧС, які включають зна-
чний або прогресуючий неврологічний де-
фіцит, підозру на синдром кінського хвоста 
(cauda equina), прогресуючий сильний біль 
та резистентність до лікування, незважа-
ючи на неінтервенційну терапію, сильний 
або той, що призводить до недієздатності, 
біль у спині або ногах та клінічну або рент-
генологічну підозру на новоутворення або 
інфекцію. У випадку, якщо МРТ протипока-
зана, рекомендується КТ-сканування для ви-
явлення або оцінки характеристик первин-
них кісткових пухлин чи після травми, щоб 
виключити або охарактеризувати перело-
ми [123, 167].

Запропоновано низку варіантів лікуван-
ня гострого/підгострого й хронічного болю 
в спині з та без радикулярного синдрому, що 
включають фармакологічні й нефармаколо-
гічні методи втручання.

У веденні пацієнтів основна рекоменда-
ція — залишатися активними та якнайшвид-
ше повернутися до звичайної діяльності. Не 
рекомендується ліжковий режим як варіант 
лікування [123].

Між NICE та канадськими рекомендація-
ми існує згода, що хірургічне втручання слід 
застосовувати лише тоді, коли консерватив-
ні втручання не привели до поліпшення ста-
ну або повернення до нормального функціо-
нального способу життя [123].

Загальні положення. Переважна біль-
шість рекомендацій підтримують викорис-
тання нестероїдних протизапальних засобів 
(НПЗЗ) при гострому та хронічному БНЧС. 
Пропонується обережний підхід до вико-
ристання опіоїдів при гострому БНЧС — за-
стосування сильних опіоїдів пов’язано з не-
значним короткочасним зменшенням болю. 
У настанові NICE рекомендується розгляну-
ти призначення слабких опіоїдів із параце-
тамолом (ацетамінофен) або без нього, але 
лише тоді, коли НПЗЗ протипоказані, не 
переносяться або виявляються неефектив-
ними. В усіх провідних настановах (онов-
лені рекомендації США, NICE та Канади) є 
рекомендація утримуватися від довготри-
валого лікування БНЧС із використанням 
опіоїдів та не рекомендують або пропонують 
лише обережне застосування антидепресан-
тів [123].

Рекомендуються певні схеми фізичного 
навантаження як терапія, і жодне з керівних 
настанов не дало визначення, який підхід 
ЛФК є кращим [123].

Настанова NICE більшою мірою за інші 
рекомендації робить акцент на ЛФК як осно-
вного підходу в консервативному лікуванні 
болю в спині. Слід враховувати, що неме-
дикаментозні втручання, такі як мануальна 
терапія або психологічна підтримка, вико-
ристовуються лише як частина пакета ліку-
вання, який включає ЛФК, а не як обов’язкові 
компоненти. Усі рекомендації не радять ви-
користання спінального витяжіння [121, 123].

Слід використовувати багатомодальні 
підходи до лікування при хронічному БНЧС, 
які включають більше ніж один тип втручан-
ня (серед інших, принципи самоуправління 
та психологічні підходи в управлінні симп-
томами, пов’язаними з болем). Особливу 
увагу в керівництві NICE приділяють ком-
бінованій психологічній та фізичній реабі-
літації у випадку, коли в пацієнта є значні 
психологічні перешкоди для одужання або 
коли попередні методи лікування не були 
ефективними [121, 123].

Особливості менеджменту гострого/
підгострого білю в нижній частині спи-
ни. Є докази (low-quality evidence), що свід-
чать про відсутність різниці між ацетаміно-
феном і плацебо за впливом на інтенсивність 
болю або відновлення функції хребта через 
4 тижні; або між ацетамінофеном і НПЗЗ за 
інтенсивністю болю чи ймовірністю поліп-
шення за 3 тижні або раніше [148, 189]. Вод-
ночас є дані (moderate-quality evidence) про 
те, що НПЗЗ асоціюються зі зменшенням ін-
тенсивності болю порівняно з плацебо [55, 
81, 148, 184]. Також немає даних (moderate-
quality evidence), що один НПЗЗ кращий за 
інший щодо полегшення болю в пацієнтів із 
гострими болями в попереку (БНЧС) [148]. 
Вважається (Low-quality evidence), що селек-
тивні блокатори циклооксигенази-2 (ЦОГ-2) 
не відрізняються від НПЗЗ (неселективних) 
щодо впливу на больовий синдром [148].

Дослідження показали відсутність різ-
ниці в частоті виникнення серйозних по-
бічних подій між пацієнтами, які приймали 
препарат у разі потреби, приймали постійно 
ліки або плацебо [189]. Селективні НПЗЗ-
інгібітори ЦОГ-2 були пов’язані зі зниже-
ним ризиком побічних ефектів порівняно 
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з традиційними НПЗЗ, а ацетамінофен асо-
ціювався з меншим ризиком побічних ефек-
тів, ніж неселективні НПЗЗ [148].

Міорелаксанти (МР) дають короткочасне 
зменшення болю порівняно з плацебо через 
2-4 та 5-7 днів [143, 173]. Докази показали від-
сутність відмінностей між різними МР за 
будь-якими кінцевими точками в пацієнтів 
із гострим БНЧС [173]. Доказова база щодо 
впливу на інтенсивність болю при комбіна-
ції МР плюс НПЗЗ порівняно з НПЗЗ супе-
речлива [63, 130, 173]. МР збільшували ризик 
виникнення будь-яких несприятливих подій 
та побічних явищ із боку центральної нер-
вової системи (переважно у вигляді седації) 
порівняно з плацебо [173].

Під час досліджень не було виявлено різ-
ниці в інтенсивності болю або швидко-
сті відновлення функції між одноразовою 
внутрішньом’язовою ін’єкцією метилпред-
нізолону або 5-денним курсом преднізолону 
порівняно з плацебо в пацієнтів із гострими 
болями в попереку (БНЧС) [59, 83]. З іншого 
боку, виявлено, що системні стероїди не були 
ефективними при лікуванні гострого або під-
гострого болю в попереку, тому не рекоменду-
ється використання цих препаратів у лікуванні 
гострого больового синдрому в попереку [195].

Опіоїди (морфін, оксиморфон, гідромор-
фон і тапентадол) мають незначний вплив 
на короткочасні болі та відновлення функ-
ції. Є дані, що бупренорфін (пластир або 
сублінгвальний) приводить до невелико-
го зменшення болю. Опіоїди повинні бути 
останнім варіантом у лікуванні, який слід 
розглядати лише в пацієнтів, яким не вдало-
ся застосувати інші методи терапії, оскільки 
вони пов’язані зі значною шкодою. Шкода 
від короткочасного вживання опіоїдів вклю-
чає нудоту, запаморочення, закреп, блювоту, 
сонливість та сухість у роті порівняно з пла-
цебо [36]. Слід наголосити, що використову-
вати короткі слабкі опіоїди рекомендується 
короткотривало, якщо не спостерігається 
поліпшення на тлі НПЗЗ або з іншими ме-
тодами лікування. Настанови рекомендують 
опіоїди при гострому БНЧС (8 рекомендацій 
із 13; 61%) [23, 71, 89, 106, 122, 126, 136, 172, 174].

Недостатньо даних для визначення ефек-
тивності антидепресантів або бензодіазе-
пінів порівняно з плацебо в пацієнтів із го-
стрими або підгострими болями в попереку 
(БНЧС) [83, 148].

РКД не показали різниці між ЛФК та зви-
чайними вправами щодо зменшення болю 
або відновлення функції в пацієнтів із го-
стрими або підгострими болями в нижній 
частині спини [73, 108]. Докази свідчать про 
відсутність чітких відмінностей між різни-
ми режимами фізичних вправ, наведеними 
в понад 20 РКД у пацієнтів із гострими боля-
ми в попереку.

Існують докази, які показали, що голко-
рефлексотерапія приводить до невелико-
го зниження інтенсивності болю порівняно 
з акупунктурою з непроникними голками, 
але чіткого впливу на функцію виявлено не 
було [78, 104, 175]. Голкорефлексотерапія не-
значно (низький рівень доказовості) збіль-
шує ймовірність загального поліпшення ста-
ну порівняно з НПЗЗ [31, 100, 104].

Масаж помірно зменшує короткочасний 
біль (1 тиждень) та відновлює функцію порів-
няно з плацебо терапією в пацієнтів із під-
гострим болем у нижній частині спини [65]. 
Також масаж приводить до короткочасного 
зменшення болю та відновлення функції по-
рівняно з іншими втручаннями (мануальна 
терапія, ЛФК, релаксаційна терапія, голко-
рефлексотерапія або фізіотерапія) у пацієн-
тів із підгострими або хронічними болями 
в ніжній частині спини, але ефект незна-
чний та нетривалий [65, 194]. Комбінація ма-
сажу з іншими втручаннями (фізичні впра-
ви, заняття спортом або звичайний догляд) 
перевершує інші втручання за ефективністю 
лише при короткочасних болях [65].

Дослідження показали, що мануальна те-
рапія пов’язана з незначним впливом на від-
новлення функції порівняно з відсутністю 
маніпуляцій [86, 149, 179]. Дослідження не 
показали різниці між мануальною терапією 
та іншими активними втручаннями щодо по-
легшення болю протягом 1 тижня та через 
1 рік або відновлення функції (аналізувалися 
фізичні вправи, фізична терапія) [149, 154]. 
Поєднання мануальної терапії з фізичними 
вправами та порадами щодо поведінки дещо 
покращували функціональний стан за 1 тиж-
день порівняно з фізичними вправами чи 
порадами окремо, але ці відмінності не спо-
стерігалися через 1 або 3 місяці [149].

Теплове обгортування помірно спри-
яє зменшенню болю (через 5 днів) та від-
новленню втраченої працездатності (через 
4 дні) порівняно з плацебо [62]. Є дані, що 
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комбінація тепла з фізичними вправами за-
безпечує більшу швидкість зменшення болю 
та покращує показники шкали RDQ за 7 днів 
порівняно з фізичними вправами в пацієн-
тів із гострими болями [111, 119].

Існують дані, що комбінація низькочас-
тотної лазерної терапії (НЧЛТ) та НПЗЗ 
значною мірою знижує інтенсивність болю 
і приводить до помірного поліпшення функ-
ції порівняно із звичайною лазерною терапі-
єю або НПЗЗ окремо в пацієнтів із гострим 
або підгострим болем [97].

Дослідження не показали різниці в по-
легшенні болю або відновленні функції між 
підтримкою попереку, доданими до освіт-
ньої програми порівняно з навчальною про-
грамою самостійно або іншими активними 
втручаннями в пацієнтів із гострими або 
підгострими болями в попереку [127].

Слід зазначити, що недостатньо доказів 
для визначення ефективності транскутан-
ної електричної стимуляції нервів (TENS), 
електричної стимуляції м’язів, короткохви-
льової діатермії, витяжіння, поверхневого 
холоду, управління рухами (MCE), пілатесу, 
тай-чи, йоги, психологічної терапії, мульти-
дисциплінарної реабілітації, ультразвуково-
го впливу в пацієнтів із гострим або підго-
стрим БНЧС.

Особливості менеджменту хронічно-
го болю в нижній частині спини (Chronic 
Low Back Pain). Існує досить переконлива 
доказова база на користь того, що застосу-
вання НПЗЗ асоціюється зі зменшенням ін-
тенсивності болю порівняно з плацебо [94, 
96, 148]. Водночас є дані (доказовість низької 
сили), що НПЗЗ асоціюються із незначним 
відновленням функції [14, 94-96]. Більшість 
РКД показали відсутність відмінностей од-
ного з НПЗЗ порівняно з іншим щодо змен-
шення інтенсивності болю в пацієнтів із 
хронічними болями в попереку [148].

Виявлено, що сильні опіоїди (тапента-
дол, морфін, гідроморфон і оксиморфон) 
були пов’язані з невеликим короткочасним 
полегшенням болю (приблизно на 1 бал за 
шкалою болю від 0 до 10) та відновленням 
функції порівняно з плацебо [30, 39, 74, 145, 
188]. Дослідження показали, що патчі бу-
пренорфіну короткочасно зменшували біль 
більше, ніж плацебо, у пацієнтів із хроніч-
ним болем у попереку, однак покращення 
становило менше ніж 1 бал за шкалою болю 

від 0 до 10 [67, 114, 162, 191]. Не було виявлено 
відмінностей між різними опіоїдами трива-
лої дії щодо зменшення болю чи відновлен-
ня функцій [5, 74, 168], окрім того, є докази, 
які показали відсутність явних відмінностей 
у зменшенні болю між опіоїдами тривалої та 
короткої дії [11, 75]. Доведено, що трамадол 
викликає помірного ступеня короткочасне 
полегшення болю та невелике поліпшення 
функції порівняно з плацебо [30, 103, 153]. 
Слід зазначити, що трамадол є наркотиком 
і, як і інші опіоїди, асоціюється з ризиком 
зловживання [57].

Ефективність різних МР для лікування 
хронічного болю в попереку [173] порівняно 
з плацебо не була встановлена [26].

Є дані, що дулоксетин мав незначний 
вплив на біль та відновлення функції [195]. 
Для лікування пацієнтів із хронічними бо-
лями в попереку рекомендується використо-
вувати антидепресанти в комплексі з ЛФК та 
психосоціальними втручаннями [128].

Існують докази, що антидепресанти під-
вищують ризик виникнення будь-яких по-
бічних подій порівняно з плацебо, хоча 
частота специфічних побічних явищ не від-
різнялася [151]. Ризик серйозних побічних 
подій не відрізнявся між дулоксетином та 
плацебо, хоча дулоксетин був пов’язаний із 
підвищеним ризиком відміни через неспри-
ятливі події [157, 158, 159]. Не було виявлено 
чітких відмінностей у побічних ефектах на 
тлі габапентину порівняно з плацебо [112, 
193]. Бензодіазепіни викликали частіше 
сонливість, втому та легкість, ніж плаце-
бо [173]. Питання щодо ефективності анти-
депресантів, бензодіазепінів і габапентину 
в пацієнтів із хронічним болем у спині зали-
шається відкритим — необхідне проведення 
адекватних РКД.

Побічні явища для системних кортико-
стероїдів були недостатньо вивчені, проте 
преднізолон асоціювався з підвищеним ри-
зиком виникнення будь-яких несприятливих 
подій: безсоння, нервозності та підвищення 
апетиту [64, 66].

Дослідження показали, що порівняно зі 
звичайним доглядом фізичні вправи при-
водили до незначного зменшення інтенсив-
ності болю та покращення функціонування 
наприкінці лікування, хоча ефекти при три-
валому спостереженні були меншими [171]. 
Є дані, які не показали чітких відмінностей 
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між різними режимами фізичних вправ 
у більше ніж 20 РКД у пацієнтів із хронічни-
ми болями в попереку.

Контрольовані фізичні вправи (Motor 
control exercise), спрямовані на відновлен-
ня координації, контролю сили м’язів, які 
контролюють та підтримують хребет, по-
мірно знижують показник болю та трохи 
покращують функцію при коротко- й довго-
строковому спостереженні порівняно з мі-
німальним втручанням [21]. Було виявлено, 
що контрольовані вправи приводять до неве-
ликого зменшення інтенсивності болю при 
короткочасному (≥6 тижнів до <4 місяців) 
та середньостроковому (≥4 до <8 місяців) 
спостереженні порівняно із загальними фі-
зичними вправами, хоча покращення були 
невеликі і вже незначні при тривалому спо-
стереженні [21].

Пілатес незначно впливає на біль і не має 
вираженого впливу на функцію порівняно зі 
звичайним доглядом плюс фізичні наванта-
ження [18, 115, 141, 187]. Водночас досліджен-
ня не показали чітких відмінностей між пі-
латесом та іншими видами фізичних вправ 
щодо зменшення болю чи відновлення функ-
ції хребта [142, 182].

Є дані, які показали, що тай-чи приводить 
до помірного зменшення болю порівняно 
з його відсутністю [76, 186]. Тай-чи помірно 
знижує інтенсивність болю на 3 та 6 місяців 
порівняно з ходьбою або бігом, але не проти 
плавання [186].

Йога приводить до помірного зменшення 
інтенсивності болю та поліпшення функції 
порівняно зі звичайним доглядом протягом 
24 тижнів [190] або порівняно з фізичними 
вправами [1, 120, 155, 165].

Є докази, що мультидисциплінарна реа-
білітація помірно впливає на інтенсивність 
болю, зменшує ризик втрати працездатнос-
ті порівняно зі звичайним доглядом, хоча 
різниці в термінах повернення до роботи не 
було [93].

Голкорефлексотерапія пов’язана із ниж-
чою інтенсивністю болю та покращує функ-
цію порівняно з відсутністю голковколюван-
ня наприкінці лікування [34, 99, 192].

Масаж покращує шанси на короткочасне 
полегшення болю та відновлення функціо-
нування порівняно з іншими втручаннями 
(мануальна терапія, ЛФК, релаксаційна тера-
пія, голкорефлексотерапія, фізіотерапія) для 

пацієнтів із підгострим і хронічним болем 
у попереку, хоча ефект був незначним [65, 194].  
Дослідження показали, що комбінація ма-
саж плюс інші втручання (фізичні вправи, 
заняття спортом або звичайний догляд) пе-
ревершувала інше втручання лише для ко-
роткочасного полегшення болю в пацієнтів 
із підгострими та хронічними болями в по-
переку [65].

Мануальна терапія незначно зменшує біль 
порівняно з інертним лікуванням [9, 137].  
Немає доказів на користь чітких переваг 
в інтенсивності болю чи ступені відновлен-
ня функції порівняно з іншим активним 
втручанням. Поєднання мануальної терапії 
з іншим активним лікуванням приводило 
до більш швидкого зменшення болю й по-
ліпшення функції через 1, 3 та 12 місяців по-
рівняно з іншим методом лікування окре-
мо [144, 150].

Немає достатньої доказової бази для ви-
значення ефективності електричної стиму-
ляції м’язів, інтерференційної терапії, ко-
роткохвильової діатермії, витяжіння або 
поверхневого тепла чи холоду в пацієнтів із 
хронічним БНЧС.

Особливості ведення пацієнтів із 
БНЧС і радикулярним синдромом. Фізич-
ні вправи приводили до невеликого змен-
шення болю та відновлення функцій порів-
няно зі звичайним доглядом або відсутністю 
фізичних вправ [2, 3, 85]. Дослідження не по-
казали чітких відмінностей між витяжінням 
та іншими активними методами лікування, 
між витяжінням плюс фізіотерапія проти фі-
зіотерапії окремо або між різними видами 
витяжіння в пацієнтів із болями в попереку 
з радикулопатією або без неї [185].

Дослідження не дали жодних перекон-
ливих даних про шкоду чи серйозні побічні 
явища, пов’язані з тай-чи, психологічними 
втручаннями, багатодисциплінарною реа-
білітацією, ультразвуком, голковколюван-
ням, поперековою підтримкою чи витяжін-
ням [22, 51, 52, 117, 152].

Дані про шкоду від фізичних вправ були 
пов’язані з болючістю м’язів та посиленням 
болю, а про серйозні побічні явища не по-
відомлялося. Усі повідомлення про шкоду, 
пов’язану з йогою, були легкими або помір-
ними [42]. Побічні явища, пов’язані з ма-
нуальною терапією, включали болючість 
м’язів або минуще посилення болю [150]. 
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Транскутанна електрична стимуляція нерва 
була пов’язана з підвищеним ризиком реак-
ції на ділянці шкіри, що не є серйозним по-
бічним ефектом [20].

Обговорення результатів

БНЧС є одним із найпоширеніших симп-
томів та станів, які спонукають людей звер-
татися до лікаря. Вплив болю в спині в сус-
пільстві є значним як епідеміологічно, так 
і економічно, і це, імовірно, ще більше стає 
актуальним завдяки способу життя сучасно-
го суспільства.

Отже, БНЧС завжди слід розглядати як 
складне (комплексне) захворювання, для 
якого обов’язковим є встановлення точного 
діагнозу, а саме джерела болю перед почат-
ком будь-якого лікування. На сьогодні наго-
лошується на важливості мультимодальних 
та мультидисциплінарних підходів із метою 
визначення стратегії вирішення проблеми, 
а не просто полегшення симптому болю. На-
решті, дуже важливо адаптувати наші тера-
певтичні стратегії до динамічних клінічних 
проявів хронічного болю в нижній частині 
спини [6].

Поради, засновані на доказах щодо ліку-
вання пацієнтів із БНЧС, у загальних момен-
тах збігаються в більшості рекомендацій. 
Більшість настанов [23, 71, 89, 106, 122, 126, 
136, 172, 174] (7 з 11; 64%) рекомендують уни-
кати ліжкового режиму пацієнтам із гостри-
ми БНЧС, та чотири рекомендації [32, 101]  
(36%) радять дотримуватися рухливого спо-
собу життя при будь-якій тривалості симп-
томів. Іншими словами, рекомендується (7 
із 12 настанов; 58%) підтримувати нормаль-
ний спосіб життя для пацієнтів із гострим 
БНЧС [23, 71, 89, 106, 122, 126, 136, 172, 174], 
а деякі рекомендації (42%) дають таку саму 
пораду щодо пацієнтів із будь-якою трива-
лістю симптомів [101]. Окрім того, слід за-
певнити пацієнта (10 із 14 настанов; 71%), 
що БНЧС не є серйозним захворюванням 
незалежно від тривалості симптомів, оскіль-
ки заспокоєння пацієнтів із гострим БНЧС 
пов’язано зі сприятливим прогнозом [23, 71, 
89, 106, 122, 126, 136, 172, 174].

Більшість настанов (14 із 15; 93%) реко-
мендують використання нестероїдних про-
тизапальних засобів (НПЗЗ) для пацієнтів із 
гострим та хронічним БНЧС з урахуванням 

ризику несприятливих явищ (наприклад, 
ниркових, серцево-судинних та шлунково-
кишкових) [23, 71, 89, 106, 122, 126, 136, 172, 
174]. Щодо парацетамолу/ацетамінофену, то 
настанови не мають одностайної думки та 
переважно (13 із 15; 87%) рекомендують за-
стосовувати парацетамол, але враховувати, 
що він може бути неефективним.

В огляді 2007 року було зазначено, що аце-
тамінофен ефективний при гострих болях 
у попереку, ґрунтуючись на непрямих даних, 
отриманих із досліджень ацетамінофену при 
інших станах та випробувань ацетамінофену 
порівняно з іншими анальгетиками. Сучасні 
рекомендації включали плацебо-контрольо-
вані РКД у пацієнтів із болем у спині, які за-
значають, що немає різниці в ефективності 
між ацетамінофеном та плацебо [6].

Використовувати короткі слабкі опіої-
ди рекомендується короткотривало, якщо 
не спостерігається поліпшення на тлі НПЗЗ 
або з іншими методами лікування. Наста-
нови рекомендують опіоїди при гострому 
БНЧС (8 рекомендацій із 13; 61%), хронічно-
му БНЧС (38%) та при будь-якій тривалості 
симптомів (23%) [23, 71, 89, 106, 122, 126, 136, 
172, 174].

Антидепресанти в більшості випадків 
(6 із 8; 75%) рекомендується використову-
вати в пацієнтів із хронічним БНЧС у разі 
потреби. Щодо МР, то більшість рекомен-
дацій (6 з 11; 54%) радять використовувати 
цей препарат для лікування гострого БНЧС 
(3 з 6; 50%), хронічного БНЧС (33%) і симп-
томів будь-якої тривалості (33%). Водночас 
у п’яти рекомендаціях (5 з 11; 45%) представ-
лено дані проти використання МР [23, 71, 
89, 106, 122, 126, 136, 172, 174]. Рекомендації 
щодо інвазивного лікування (наприклад, 
ін’єкції, хірургічне втручання та радіочас-
тотна денервація) неспецифічного БНЧС 
були зазначені у 8 настановах. Із них п’ять 
рекомендацій (5 із 8; 62%) не радять вико-
ристовувати ін’єкції для лікування неспе-
цифічного БНЧС [23, 71, 89, 106, 122, 126, 136, 
172, 174]. Окрім того, у половині (50%) на-
станов є дані проти хірургічного втручання 
або радіочастотної денервації (50%) для лі-
кування неспецифічного БНЧС. На проти-
вагу цьому, три рекомендації (37%) радять 
радіочастотну денервацію при хронічному 
БНЧС; однак дві настанови (25%) рекомен-
дують інвазійні втручання лише в крайніх 
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випадках, таких як відсутність поліпшення 
після консервативного лікування, позитив-
на відповідь на нервовий блок медіальної 
гілки, від помірного до сильного больовий 
синдром [23, 71, 89, 106, 122, 126, 136, 172, 174].

Більшість настанов (9 з 11; 90%) рекомен-
дують мультидисциплінарну реабілітацію 
пацієнтам із хронічним БНЧС [23, 71, 89, 106, 
122, 126, 136, 172, 174].

Усі клінічні рекомендації дають поради 
щодо ЛФК. Більшість рекомендацій (10 із 
14; 71%) радять ЛФК пацієнтам із хроніч-
ним БНЧС [23, 71, 89, 106, 122, 126, 136, 172, 
174]. Примітно, що виявляється велика роз-
біжність у типі програми вправ (наприклад, 
водні вправи, розтяжки, підхід до вправ 
Маккензі, йога та тай-чи) і типі занять (на-
приклад, індивідуально розроблені програ-
ми, контрольовані домашні вправи та групо-
ві вправи). Методичні рекомендації містять 
суперечливі дані щодо ефективності ЛФК 
при гострому БНЧС [23, 71, 89, 106, 122, 126, 
136, 172, 174].

Більшість настанов (6 із 9; 66%) реко-
мендують мануальну терапію при гострому 
БНЧС, але є деякі розбіжності в показаннях. 
У настановах рекомендується маніпуляція 
з хребтом на додаток до звичайного догля-
ду [163], якщо поліпшення не відбувається 
після інших процедур [172] або за будь-яких 
обставин [43, 139].

Висновки

На підставі викладеного вище можна зро-
бити такі висновки:
1.  Зважаючи на те, що в більшості пацієнтів 

із гострим або підгострим болем у попе-
реку (БНЧС) стан покращується з часом 
незалежно від лікування, слід вибирати 
нефармакологічне лікування поверхне-
вим теплом, масаж, голкорефлексотера-
пію або мануальну терапію. Якщо є по-
треба у фармакологічному лікуванні, слід 
вибирати нестероїдні протизапальні за-
соби або релаксанти скелетних м’язів (на-
стійна рекомендація) [195].
Лікар повинен інформувати всіх пацієнтів 

про загальносприятливий прогноз гостро-
го болю в попереку з радикулярним синдро-
мом або без нього, включаючи високу ймо-
вірність істотного поліпшення в перший  
місяць [82].

Нефармакологічні втручання показані як 
ефективні заходи для полегшення болю та 
поліпшення функцій у пацієнтів із гострими 
або підгострими болями в попереку й вклю-
чають поверхневе тепло та масаж. Голкореф-
лексотерапія має незначний вплив на біль, 
а мануальна терапія викликає незначне по-
кращення функції [195].

Рекомендується зробити вибір між НПЗЗ 
та МР. Лікування НПЗЗ приводить до помір-
ного зменшення як інтенсивності болю, так 
і покращення функції, а лікування МР приво-
дить до невеликого зменшення болю. НПЗЗ 
пов’язані зі шлунково-кишковими та нир-
ковими ризиками, тому лікарі повинні оці-
нювати реноваскулярні, шлунково-кишкові, 
а також серцево-судинні фактори ризику 
перед призначенням НПЗЗ та рекомендува-
ти найнижчі ефективні дози на найкоротші 
необхідні періоди. Хоча селективні ЦОГ-2 
НПЗЗ пов’язані з меншим ризиком побічних 
ефектів, ніж неселективні НПЗЗ, їх ефектив-
ність не оцінювалась на зменшення болю чи 
покращення функцій. Слід пам’ятати, що МР 
викликають несприятливий вплив на цен-
тральну нервову систему, переважно галь-
мівний [195].

Оновлені дані показали, що ацетамінофен 
не був ефективним для послаблення болю 
порівняно з плацебо. Виявлено, що системні 
стероїди не були ефективними при лікуван-
ні гострого або підгострого болю в попереку, 
тому не рекомендується використання цих 
препаратів у лікуванні гострого больового 
синдрому в попереку [195].

Опіоїди (морфін, оксиморфон, гідромор-
фон і тапентадол) мають незначний вплив 
на короткочасні болі та відновлення функції.

З точки зору патогенезу, у лікувальному 
комплексі гострого больового синдрому слід 
приділяти увагу оптимізації кровопостачан-
ня тих структур, які залучені в патологічний 
процес. Порушення трофіки кісток, окістя, 
м’язів, хрящів тощо за рахунок інволютив-
них змін у судинах, з одного боку, та комп-
ресії або рефлекторного спазму дрібних ар-
терій, вен та мікроциркуляції, з іншого боку, 
можуть мати свій вплив на розвиток стану, 
що супроводжується гострим БНЧС. При 
запаленні страждає мікроциркуляція та всі 
ланки дрібних судин. При радикулоішемії 
найвразливішою структурою міжхребетного 
отвору є венозне сплетення, яке виявляється 
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стисненим вже на стадії відносного стенозу 
без ознак прямої компресії корінця. Веноз-
ний застій у корінці призводить до хроніч-
ного його набряку з локальною ішемією, де-
мієлінізацією; згодом розвиваються пері- та 
інтраневральні зміни у вигляді фіброзу. Слід 
зазначити, що швидка компресія викликає 
найважчий набряк, який тримається трива-
лий період. З іншого боку, відновлення кро-
вотоку краще відбувається в проксимальних 
відділах, гірше — у дистальних, а саме це 
стосується мікроциркуляції. Зважаючи на 
це, саме профілактиці та відновленню мікро-
циркуляції слід приділити особливу увагу.

Крім того, слід нагадати, що трофіка між-
хребцевих дисків в осіб віком понад 25 років 
відбувається з тіл хребців шляхом дифузії, 
що ще більше підкреслює значення мікро-
циркуляції в підтриманні цілісності й функ-
ції хребта та пов’язаних із ним структур.

З метою покращення еластичних власти-
востей еритроцитів та реологічних якостей 
крові доцільно використовувати пентокси-
філін, а саме готовий розчин препарату — 
Латрен = пентоксифілін + розчин Рінгера 
лактатний. Препарат має взаємопотенційну 
дію; Рінгера лактат пом’якшує побічні дії 
пентоксифіліну й дозволяє зменшити міні-
мальну ефективну дозу пентоксифіліну. Пре-
парат також гальмує агрегацію тромбоцитів 
та еритроцитів, приводить до вазодилатації 
й зниження загального периферичного су-
динного спротиву, покращує мікроцирку-
ляцію та насичення тканин киснем, а також 
нормалізує електролітний склад плазми й 
усуває дефіцит основ, відбувається корекція 
метаболічного ацидозу.

До терапевтичного комплексу для по-
кращення мікроциркуляції слід включати 
Реосорбілакт — гіперосмолярний кристало-
їдний розчин із вмістом сорбіту та лактату. 
Механізм мікроциркуляторної дії препарату 
включає: гемодилюцію за рахунок рідинно-
го навантаження, що приводить до зниження 
в’язкості крові й поліпшення реології відпо-
відно; залучення додаткового об’єму рідини 
з інтерстиціального і внутрішньоклітинного 
простору в судини (за рахунок гіперосмоляр-
ності розчину та змін різниці осмотичного 
тиску в рідинних секторах після його інфу-
зії), що підсилює ефект гемодилюції, знижує 
в’язкість крові й покращує реологію; лактат-
аніон Реосорбілакту також сприяє корекції 

кислотно-лужної рівноваги плазми — шля-
хом зниження тканинного ацидозу препа-
рат усуває дистонію артеріол як впускних 
сфінктерів мікроциркуляторного русла. Та-
ким чином, Реосорбілакт сприяє відкриттю 
прекапілярних сфінктерів, які знаходяться 
в спазмованому стані при патології.

Впливаючи на стан крові та судини мікро-
циркуляторного русла, доцільно враховувати 
стан ендотелію судин. Покращити його мож-
на за допомогою Тівортіну/Тівортіну Аспар-
тату — препарату лівообертального ізомеру 
умовно незамінної амінокислоти аргініну 
гідрохлориду. Місце дії препарату — стінка 
судини. Саме Тівортін активує ендотелійза-
лежний механізм вазодилатації, забезпечує 
фізіологічну ангіопротекцію (знижує адге-
зію лейкоцитів до судинної стінки, пролі-
ферацію гладком’язових клітин судин і па-
тологічне ремоделювання стінки судини, 
пригнічує пристінкове тромбоутворення), 
відновлює функцію ендотелію судин.

Таким чином, комплексний підхід до лі-
кування мікроциркуляторних порушень при 
БНЧС включає: Тівортін, який впливає на су-
динну стінку (відновлює функцію ендотелію 
судин (регуляція тонусу судин, підтримання 
їх анатомічної будови, збереження гемостазу, 
участь у процесах місцевого запалення), за-
хищає судини, активує ендотелійзалежний 
механізм вазодилатації); Латрен для корек-
ції внутрішньосудинних порушень (гальмує 
агрегацію тромбоцитів та еритроцитів, під-
вищує еластичність еритроцитів, покращує 
реологічні властивості крові, активує ендоте-
лійнезалежний механізм вазодилатації (міо-
тропна судинорозширювальна дія), знижує 
продукцію прозапальних цитокінів); Реосор-
білакт, який діє на всі судинні, позасудинні й 
внутрішньосудинні процеси (усуває набряк 
за рахунок гіперосмолярності, відкриває пре-
капілярні сфінктери, які знаходяться в спаз-
мованому стані). Як результат, пацієнт отри-
мує тривалу і стійку ремісію.
2.  Пацієнтам із хронічним болем у попереку 

слід спочатку вибирати нефармакологічне 
лікування за допомогою фізичних вправ, 
багатопрофільної реабілітації, голкореф-
лексотерапії, усвідомленого зменшення 
стресу (докази помірної сили), тай-чи, 
йоги, контрольованих рухів, прогресивної 
релаксації, електроміографічного біофід-
беку, низькочастотної лазерної терапія, 
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когнітивно-поведінкової терапії або ма-
нуальної терапії (докази низької сили) 
(Оцінка: настійна рекомендація) [195].
Нефармакологічне лікування розгляда-

ється як варіант першого ряду в пацієнтів із 
хронічним болем у попереку (БНЧС), оскіль-
ки менше шкоди пов’язано із цими видами 
терапії, ніж із фармакологічними підходами 
лікування. Важливо, щоб лікувальну фізкуль-
туру при такій патології проводили спеціа-
лісти з відповідною підготовкою. ЛФК при-
водить до зменшення болю та покращення 
функції. Конкретні компоненти, пов’язані 
з більшим впливом на біль, включали індиві-
дуально розроблені програми, контрольовані 
домашні вправи та групові вправи; режими, 
що включали розтяжку та силові тренування, 
були найбільш ефективними [195].
3. У пацієнтів із хронічними БНЧС, які не 

отримали ефекту від нефармакологічної 
терапії, слід розглянути фармакологічне 
лікування НПЗЗ як терапію першої лінії 
й трамадол або дулоксетин як терапію 
другої лінії. Опіоїди як варіант лікування 
можна розглядати, лише якщо потенційна 
користь переважає ризики для окремих 
пацієнтів та після обговорення відомих 
ризиків і реальної користі з пацієнтами 
(Оцінка: слабка рекомендація, докази се-
редньої якості) [195].
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FEATURES OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF PATIENTS WITH LOW BACK PAIN IN TERMS OF PRACTICAL 
MEDICINE

M.A. Trishchynska, O.A. Halushko, O. Ye. Kononov
Abstract
The article analyzes the literature data, obtained for the last 10 years, on the diagnosis and treatment of pain syndrome in the lumbar 

region, which is more commonly referred to as low back pain. These data will enable the practitioner, based on the generalization and sys-
tematization of existing recommendations of the world’s leading communities regarding the etiology, pathogenesis and treatment of low 
back pain, to be aware of current medical trends on this condition.

Thus, in order to diagnose patients with low back pain, the required measures should include collection of medical history, physical 
examination to identify «red flags», neurological examination to identify radicular syndrome, neuroimaging for suspected serious condi-
tion, and assessment of psychosocial factors. For the treatment of patients with acute low back pain, it is recommended to provide advice 
on returning to normal activities, namely to avoid bed rest, and to use the non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) or weak opioids 
for short periods. Attention should be paid to the restoration of microcirculation and prevention of ischemia in affected tissues. For the 
treatment of patients with chronic low back pain, it is recommended to use NSAIDs and antidepressants, exercise therapy and psychosocial 
interventions.

Keywords: low back pain, nonsteroidal anti-inflammatory drugs, exercise therapy, microcirculation.
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Потенційні органи-мішені постковідного 
синдрому
Т.О. Проскура
ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ

Резюме. COVID-19 поширився по всьому світу за останні 15 місяців, з моменту його першої 
появи в Ухані в грудні 2019 року. Незважаючи на те, що понині число випадків захворювання 
на COVID-19 у всьому світі наближається до 114 765 691, а майже 1 мільйон померли, ми все ще 
вражені тим, як мало ми знаємо про цю дуже складну хворобу. Клінічний спектр коливається 
в широких межах. На початку пандемії багато людей вважали, що COVID-19 — це короткочасна 
хвороба. У лютому 2020 року Всесвітня організація охорони здоров’я, використовуючи наявні 
на той час попередні дані, повідомила, що час від початку до клінічного одужання для легких 
випадків становив приблизно 2 тижні, а для відновлення пацієнтів із важким або критичним 
захворюванням потрібно від 3 до 6 тижнів. Однак зовсім недавно стало відомо, що в деяких 
пацієнтів виснажливі симптоми зберігаються тижнями або навіть місяцями. У деяких із цих 
пацієнтів симптоми ніколи не зникають. Люди з постковідним синдромом дали собі ім’я 
«довготранспортери». Повідомлені симптоми були різноманітними. У статті ми розгляну-
ли морфологію та патогенез неврологічних і серцево-судинних постковідних змін для більш 
чіткого розуміння напрямку реабілітаційних заходів та можливого їх доповнення ліками.

Ключові слова: COVID-19, органи-мішені, неврологічні та серцево-судинні зміни, постковід-
ний синдром.

Якщо вам треба йти через пекло. То не за-
тримуйтесь.

Вінстон Черчіль

Останнім часом часто чуємо від провід-
них науковців, що світ вже ніколи не буде 
таким, як раніше. Світ змінюється, тренди 
стратегії лікування змінюються, це і є кон-
станта. Зі спалахом коронавірусної інфекції 
(COVID-19), що з’явилась у місті Ухань на-
прикінці 2019 року, прийшли нові життєві 
правила. Готовність медичної системи, наяв-
ність фінансування та відмінність підходів до 
запобіжних заходів породжує нерівність між 
країнами та обіцяє нерівномірне післякризо-
ве відновлення здоров’я населення.

Згуртованість науковців і лікарів усьо-
го світу зосереджена на створенні ліків від 
COVID-19 та вакцинації для попередження й 
зниження поширеності вірусу. Безумовно, це 
необхідно, але, зважаючи на кількість інфі-
кованих, а саме 114 765 691 станом на 1.03.2021, 

не менш важливим напрямком успішного 
повернення до нормального життя пацієнтів 
вважається реабілітація.

Учені з Імперського коледжу Лондона ді-
йшли висновку, що індекс репродукції но-
вого штаму коронавірусу, який шириться 
Британією, може бути вищий за індекс ре-
продукції звичайного штаму. Це означає, 
що кожні 10 інфікованих новим штамом 
COVID-19, найімовірніше, заразять ще до-
датково від 4 до 7 людей. Професор Аксель 
Ганді цього коледжу підкреслив, що різниця 
між типами вірусів дуже значна. Новий штам 
швидше поширюється серед людей, молод-
ших від 20 років.

Як зазначив Пол Крісп, директор Націо-
нального інституту охорони здоров’я та до-
гляду, «існує все більше доказів того, що 
COVID-19 є мультисистемною хворобою, яка 
для багатьох людей включає стійкі симп-
томи з довгостроковим впливом на їхнє 
здоров’я. Тому важливо, щоб люди, які по-
требують постійного нагляду та лікування, © Т.О. Проскура
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швидко знаходили й отримували підтримку 
на кожному етапі своєї хвороби» [2] — рис. 1.

Багато пацієнтів, котрі перенесли гострі 
прояви COVID-19, перебувають лише на по-
чатку до шляху одужання. Чого очікувати 
після гострої фази захворювання? Незважа-
ючи на величезну кількість наукових публі-
кацій, чітка картина віддалених наслідків 
COVID-19 залишається нез’ясованою. Лікар-
ська спільнота потребує масштабних обсер-
ваційних досліджень, які тільки розпочи-
наються. Тому отримати певну інформацію 
маємо лише зі звітів про постковідні усклад-
нення та невеликих досліджень [1].

Згідно з дослідженням, опублікованим 
у медичному журналі The Lancet, дві трети-
ни важкохворих із COVID-19 ще півроку від-
чувають наслідки захворювання. У когортно-
му дослідженні зазначається, що найчастіше 
довгостроковими наслідками після інфіку-
вання SARS-CoV-2 стають біль у м’язах, вто-
ма, психічні розлади, як-то страх та депресія. 
У дослідженні взяли участь 1733 госпіталізо-
ваних пацієнти з COVID-19 у місті Ухань. До-
слідження проводилося в період між 7 січня 
і 29 травня 2020 року. Середній вік пацієнтів 
становив 57 років, трохи більше половини 
(52%) — чоловіки, 48% — жінки. Більшість із 
них (1172 пацієнти) були підключені до апара-
тів штучної вентиляції легень. Між червнем 
та початком вересня минулого року учасники 
дослідження пройшли повторне медичне до-
слідження. 76% повідомили про принаймні 
один із симптомів, що триває: 63% повідоми-
ли про втому або біль у м’язах, 26% мали про-
блеми зі сном, 23% заявили, що потерпають 
від психічних розладів, як-то депресивний 

стан. На проблеми психічного здоров’я час-
тіше скаржилися жінки, ніж чоловіки. Лабо-
раторні аналізи виявили, що в 13% пацієнтів 
знизилася функція нирок, хоча під час госпі-
талізації показники були в нормі [6].

Під час дослідження за участю 150 некри-
тичних пацієнтів із COVID-19, проведеного 
співробітниками університету м. Тур (Фран-
ція), виявлено що на 30-й або 60-й день піс-
ля появи симптомів COVID-19 у хворих, котрі 
перенесли некритичну форму захворювання, 
зберігалися такі симптоми (щонайменше один 
із них): втрата маси тіла (>5), сильна задишка 
чи астенія, біль у грудях, серцебиття, анос-
мія, головний біль, шкірні ознаки, артралгія, 
міалгія, розлади травлення, підвищення тем-
ператури тіла. На 30-й день у 68% (n=103/150) 
пацієнтів спостерігався щонайменше один 
симптом, а на 60-й — у 66% (n=86/130). Найпо-
ширенішими симптомами були:
• аносмія/агевзія: у 59% — на початку за-

хворювання, у 28% — на 30-й і у 23% — на 
60-й день;

• задишка: у 36,7% — на 30-й і в 30% — на 
60-й день;

• астенія: у 50% — на 30-й і в 40% — на 60-й 
день;

• стійкі симптоми на 60-й день частіше спо-
стерігалися в осіб віком від 40 до 60 років 
та асоціювалися із змінами аускультатив-
ної картини на початку захворювання;

• важкий перебіг COVID-19 і задишка на 
початку захворювання були асоційовані 
з наявністю стійких симптомів на 30-й 
день [4].
Дослідження в Італії показало, що кожен 

десятий, хто втрачає відчуття смаку та запа-
ху від коронавірусу, може не отримати його 
назад протягом місяця.

Дані програми COVID symptom study, 
проведеної Лондонським королівським ко-
леджем та медичною компанією Zoe, свід-
чать про те, що кожна десята людина може 
знову мати симптоми через три тижні, а де-
які можуть страждати місяцями [2].

У Британії існує мобільний додаток 
COVID Symptom tracker, яким користуються 
понад 4 мільйони британців. Його створив 
професор Тім Спектор, епідеміолог із Коро-
лівського коледжу Лондона. Учений відмі-
чає, що багатьом людям не стало краще після 
двох тижнів, що значна частина все ще мала 
проблеми через місяці. У звіті зазначається, 

Рисунок 1  3D-фотографія коронавірусу SARS-Cov-2
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що симптоми зберігались понад 12 тижнів 
серед осіб працездатного віку (з 18 до 65), се-
редній вік постраждалих 45 років, і це біль-
ше стосується жінок, ніж чоловіків.

Досі немає чітко сформульованого визна-
чення цього стану. Так, наприклад, у клініч-
них настановах Національного інституту 
охорони здоров’я та вдосконалення медич-
ної допомоги (NICE) Великої Британії «Ліку-
вання довгострокових наслідків COVID-19» 
застосовуються залежно від часу, коли вони 
виникли та протягом якого зберігаються, 
такі клінічні визначення для первинного за-
хворювання й тривалого COVID-19:
• Гострий COVID-19 — ознаки та симптоми 

зберігаються до 4 тижнів.
• Тривалий симптоматичний COVID-19 — 

ознаки та симптоми зберігаються від 4 до 
12 тижнів.

• Пост-COVID-19 синдром — ознаки та 
симптоми розвиваються під час або після 
інфекційного захворювання, що відпові-
дає COVID-19, зберігаються понад 12 тиж-
нів і не пояснюються альтернативним діа-
гнозом [27].
Американське товариство з інфекційних за-

хворювань виділяє «тривалий COVІD», пост-
COVID-синдром, пост-гострий-COVID-19  
синдром. Гарвардська медична школа ви-
користовує визначення «далекобійни-
ки» — будь-яка людина, у якої діагностовано 
COVID-19, спричинений SARS-CoV-2, і яка 
не повернулася до свого рівня здоров’я та 
функціонування через 6 місяців після пере-
несеного захворювання. За різними даними 
та групами досліджуваних пацієнтів, «дале-
кобійниками» стають від 10 до 50% осіб, які 
перенесли COVID-19.

Робимо висновок, що це інший бік коро-
навірусу: довготранспортери, які можуть 
виявитись більшою проблемою охорони 
здоров’я, ніж надмірна кількість смертей від 
COVID-19, що має чітку групу ризику людей 
похилого віку та потребує довготривалої 
реа білітації.

Групою експертів реабілітаційного центру 
Міністерства оборони Стенфорд-холі (Вели-
ка Британія) розроблено відповідний доку-
мент — Консенсус Stanford Hall, що містить 
такі загальні рекомендації після COVID-19:
• План реабілітаційного лікування має бути 

індивідуалізованим відповідно до потреб па-
цієнта з урахуванням супутніх захворювань.

• Для хворих із COVID-19 реабілітація має 
бути спрямована на полегшення симпто-
мів (задишки, кашлю тощо), поліпшення 
психічного стану, фізичної форми та якос-
ті життя.

• Пацієнти повинні періодично обстежува-
тися під час реабілітації.

• Хворі мають отримувати інформацію про 
свій стан і про стратегії відновлення після 
COVID-19 [5].
Вплив SARS-CoV-2 на серцево-судинну 

систему. SARS-CoV-2 може впливати на сер-
цево-судинну систему багатьма шляхами, 
але наразі не зовсім зрозуміло, чи усклад-
нює вірус вже існуючі серцево-судинні за-
хворювання (ССЗ), чи зумовлює розвиток 
нових. У пацієнтів із COVID-19 описано ви-
падки захворювань серця, включаючи сер-
цеву недостатність і кардіоміопатію. При-
пускають, що кардіоміопатія розвивається 
внаслідок прямих ефектів вірусу та/або ток-
сичних ефектів цитокінів, які утворюються 
під час інфекції.

Підходи до кардіологічної реабілітації 
в пацієнтів, які перенесли COVID-19, відпо-
відно до Консенсусу Stanford Hall такі:
• Кардіологічні ускладнення слід перед-

бачати в усіх пацієнтів, котрі перенесли 
COVID-19, незалежно від тяжкості пере-
бігу. Таким пацієнтам необхідно провес-
ти визначення кардіологічних симптомів 
і потенційних порушень серцевої функції. 
За потреби слід звернутися за консульта-
цією до фахівця і пройти поглиблене об-
стеження.

• Період спокою після перенесеного захворю-
вання може знизити ризик постінфекційної 
серцевої недостатності та міокардиту.

• За наявності кардіологічної патології ма-
ють бути розроблені спеціальні персона-
лізовані програми реабілітації на основі 
оцінки наявних ускладнень, порушень 
і потреб пацієнта [5].
Необхідно розглянути морфологію та па-

тогенез постковідних змін для більш чітко-
го розуміння спрямованості реабілітаційних 
заходів та їх можливого медикаментозного 
доповнення.

Ендотеліїт. На сьогодні наявні докази 
прямого інфікування вірусом SARS-CoV-2 
ендотеліальних клітин і спричиненого цим 
дифузного запалення ендотелію. Ендоте-
ліїт — один із ключових синдромів при 
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COVID-19, а в подальшому й пусковий меха-
нізм постковідного синдрому. Добре відо-
мо, що вірус використовує для проникнення 
в клітину рецептор АПФ2, експресований 
на пневмоцитах альвеол, зумовлюючи тим 
самим пошкодження легень. Утім рецептор 
АПФ2 також широко експресується на ендо-
теліоцитах, що вистилають судини багатьох 
органів [17]. Було доведено, що SARS-CoV-2 
може безпосередньо інфікувати епітеліоци-
ти кровоносних судин людини in vitro [18]. 
Пряме ураження ендотеліоцитів вірусом або 
їх опосередковане пошкодження імунними 
клітинами, цитокінами та вільними радика-
лами може призвести до вираженої дисфунк-
ції ендотелію. Ендотелій судин є активним 
паракринним, ендокринним й автокринним 
органом, який бере участь у регуляції судин-
ного тонусу та підтриманні судинного гомео-
стазу [19]. Ендотеліальна дисфункція, що 
розвивається при COVID-19, призводить до 
порушень мікроциркуляції, вазоконстрикції 
з подальшим розвитком ішемії органів, запа-
лення та набряку тканин, прокоагуляції [20]. 
Ендотеліїт може пояснити системні пору-
шення мікроциркуляторної функції в різних 
судинних руслах та їх клінічні наслідки в па-
цієнтів із COVID-19. Ендотеліальна дисфунк-
ція обґрунтовує необхідність застосування 
лікувальних методів для стабілізації ендоте-
лію під час боротьби з реплікацією вірусів, 
особливо терапії протизапальними проти-
цитокіновими препаратами, інгібіторами 
АПФ та статинами. Така стратегія особливо 
актуальна для пацієнтів, котрі мають факто-
ри ризику ендотеліальної дисфункції, як-от 
артеріальна гіпертензія, діабет, ожиріння та 
діагностовані серцево-судинні захворюван-
ня, куріння [21-24].

Ураження ендотелію судин унаслідок гі-
перімунної реакції (ушкодження цитокі-
нами та вільними радикалами) спричиняє 
розвиток системного фонового «тліючого» 
запалення в постковідний період [6].

Ендотеліальна дисфункція та хронічне за-
палення супроводжуються гіперкоагуляцією, 
підвищенням рівня фібриногену, знижен-
ням процесів фібринолізу й антикоа гуляції, 
що, у свою чергу, зумовлює тромбоутворен-
ня [20] — рис. 2.

Імунна система поступово відновлюється 
після COVID-19; утім стійка гіперзапальна 
відповідь протягом >14 днів після зникнення 

гострих симптомів захворювання передба-
чає необхідність продовження медичного 
спостереження після виписки з лікарні.

Після перенесеного COVID-19 у пацієнтів 
унаслідок ураження ендотелію судин:
• на 25% підвищується ризик тромбоемболії;
• виявляється вазоконстрикція.

Унаслідок ураження міокарда:
• у постковідний період спостерігаються 

аритмії;
• на 22% зростає ризик інфарктів;
• спостерігаються порушення перфузії та 

ішемічні зміни в міокарді [9].
У багатьох хворих під час гострої фази 

COVID-19 розвивається протромботичний 
стан, що може спричинити тромбоемболію 
легеневої артерії, утворення внутрішньо-
серцевих тромбів і загострення ішемічної 
хвороби серця. На найбільший ризик нега-
тивних наслідків наражаються пацієнти із 
серцево-судинними факторами ризику — 
чоловіча стать, діабет, гіпертензія й ожирін-
ня, наявні ССЗ [10].

Системне запалення та ураження нер-
вової системи. Китайські науковці вста-
новили, що в осіб, які перенесли COVID-19, 
через 2 тижні після одужання концентрація 
цитокінів у сироватці крові (включаючи ін-
терлейкіни (ІЛ) 2, 4, 6, 17) була вищою по-
рівняно із групою контролю, що вказує на 
продовження запального процесу після оду-
жання [7, 8].

Системне гіперзапалення, пов’язане 
із вродженим імунітетом (провокується 
зв’язуванням спайкового білка SARS-CoV-2 
(S1) з експресуючими ACE2-клітинами), ней-
росудинною ендотеліальною дисфункцією, 
ушкодженням ГЕБ й активацією вродженого 
імунітету ЦНС, потенційно сприяє розвитку 

Рисунок 2  Тромбоутворення при COVID-19
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ускладнень ЦНС, пов’язаних із SARS-CoV-2. 
Подальше ушкодження ендотелію перифе-
ричних судин через прямий ушкоджуваль-
ний вплив вірусної інфекції на ендотелій 
зумовлює ендотеліїт і пригнічення ендотелі-
ального ACE2.

Цитокіни, що виділяються при перифе-
ричному запаленні, можуть збільшувати 
проникність ГЕБ, забезпечуючи шлях вірусу 
до проникнення в мозок. Потрапляючи до 
ЦНС, SARS-CoV-2 може інфікувати астроци-
ти та мікроглію, активуючи каскад нейроза-
палення і нейродегенерації за рахунок ви-
вільнення фактора некрозу пухлини (ФНП), 
цитокінів та інших медіаторів запалення 
(рис. 3).

Крім того, існують непрямі механізми за-
лучення мозку:
• порушення регуляції цитокінів (доведено 

зв’язок прозапальних цитокінів, напри-
клад ІЛ-6 і ФНП, із розвитком енцефаліту 
на тлі синдрому цитокінового шторму);

• трансміграція периферичних імунних 
клітин за механізмом «троянського коня», 
яка спричиняє нейрозапалення і вірус-ін-
дуковану невропатію;

• автоімунна агресія;
• гіпоксична травма внаслідок безпосе-

реднього впливу вірусу на кардіореспіра-
торний центр. Гіпоксія головного мозку 
зумовлює активацію анаеробного мета-
болізму, наслідком чого є набряк мозку, 
зниження кровотоку, підвищення вну-
трішньочерепного тиску, розвиток ней-
ропсихіатричних симптомів;

• тромботична мікроангіопатія зумовлює 
продукування антитіл проти кардіоліпіну, 
отже, ушкодження мозку за участю анти-
фосфоліпідних антитіл [11].

Астенічний синдром. У багатьох пацієнтів 
розвивається виражений астенічний синдром, 
що значно погіршує їхню якість житття та сут-
тєво знижує працездатність (рис. 4). У таких 
осіб може тривалий час зберігатися запален-
ня низької інтенсивності в головному мозку, 
зниження припливу крові до мозку, автоімун-
не ушкодження мозку чи поєднання цих ано-
малій. Накопичення прозапальних цитокінів, 
що долають гематоенцефалічний бар’єр (ГЕБ), 
у центральній нервовій системі (ЦНС) може 
зумовити дисрегуляцію центральних структур 
і спричинити вегетативну дисфункцію (пору-
шення циклу сну/неспання, когнітивні пору-
шення, швидка втомлюваність) [3]. 

Найчастіше постковідний астенічний син-
дром проявляється психічними проблемами та 
загальним виснаженням пацієнта. Найпоши-
ренішими проявами астенії при постковідному 
синдромі є:
• швидка втомлюваність;
• дратівлива слабкість (підвищена збудливість, 

яка швидко змінюється виснаженістю);
• афективна лабільність із переважно зниже-

ним настроєм, рисами примхливості та не-
вдоволення;

• сльозливість;
• розлади пам’яті.

Серед можливих причин розвитку астенії 
при постковідному синдромі називають:
• масивне медикаментозне навантаження під 

час терапії COVID-19 (зокрема, призначення 
дексаметазону, що має катаболічну спрямо-
ваність дії);

• тривалий і виснажливий перебіг захворю-
вання з дихальною недостатністю та водно-
електролітними розладами;

• супутні тяжкі та/або некомпенсовані системні 
захворювання, наприклад цукровий діабет.

Рисунок 3  Інвазія SARS-CoV-2 в головний мозок
Рисунок 4  Механізм розвитку астенічного синдрому 
при COVID-19
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Основні напрями лікування при постко-
відному астенічному синдромі:
• оптимізація медикаментозного лікування 

та рання відміна препаратів із катаболіч-
ною спрямованістю дії (дексаметазон);

• організація оптимального за кількістю та 
збалансованого за складом харчування;

• психологічна підтримка в родині та на ро-
боті;

• виявлення та контроль водно-електроліт-
них і метаболічних порушень;

• моніторинг і корекція порушень при супут-
ніх захворюваннях (цукровий діабет, арте-
ріальна гіпертензія);

• профілактика розвитку метаболічних роз-
ладів (кетоацидозу голодування та діабе-
тичного кетоацидозу);

• покриття внутрішньоклітинного енергоде-
фіциту;

• ліквідація «тліючого» системного запалення.
Можливими напрямами лікування «тлі-

ючого» системного запалення є зменшення 
рівня цитокінів і медіаторів, проникності 
гематоенцефалічного бар’єра; корекція по-
рушення ендотеліальної функції; підвищен-
ня ефективності власних антиоксидантних 
систем організму.

Слід враховувати, що COVID-19 може 
спричиняти і серйозніші неврологічні по-
рушення. На сьогодні отримані свідчення, 
що SARS-CoV-2 може бути залучений у роз-
виток енцефалопатії, енцефаліту, менінгіту, 
гострого дисемінованого енцефаломієліту, 
судомних нападів, інсульту, нейром’язових 
розладів (синдрому Гієна – Барре, поліней-
ропатії, парезів, атаксії). Частими невроло-
гічними симптомами, які супроводжують 
COVID-19, також є запаморочення, головний 
біль, порушення свідомості.

Оскільки ми все ще переживаємо панде-
мію та її наслідки, описувати повну клінічну 
картину постковідного неврологічного син-
дрому занадто рано. Проте опубліковані дані 
вже переконливо довели зростаючу кількість 
неврологічних порушень після перенесеного 
COVID-19, що зумовлює необхідність постій-
ного неврологічного та когнітивного/афек-
тивного моніторингу всіх випадків COVID-19 
(незалежно від ступеня його тяжкості). Осо-
бливу увагу слід приділяти маркерам запа-
лення в периферичній крові (співвідношен-
ня нейтрофілів і лімфоцитів, С-реактивний 
білок, D-димер, сироватковий феритин).

Глобальні клінічні реєстри з ретельним 
системним підходом до оцінки, ведення 
та звітності про пацієнтів, які перенесли 
COVID-19, допоможуть вивчити ключові клі-
нічні особливості виникнення неврологіч-
них ускладнень, а також визначити ефектив-
ність потенційних терапевтичних втручань 
найближчим часом [12].

Підходи до неврологічної реабілітації 
в пацієнтів, які перенесли COVID-19, відпо-
відно до Консенсусу Stanford Hall:
•  Усіх пацієнтів, які перенесли COVID-19, 

слід обстежити на наявність будь-яких 
неврологічних симптомів, що можуть 
бути виявлені під час активної фази ін-
фекції або протягом декількох тижнів піс-
ля COVID-19. Рекомендується скринінг на 
наявність когнітивних порушень для па-
цієнтів групи ризику (пацієнти після реа-
німації або із залишковими когнітивними 
порушеннями).

•  Слід запевнити пацієнтів, що незна-
чні неврологічні симптоми, як-от голо-
вний біль, запаморочення, втрата нюху 
чи смаку, а також сенсорні порушення, 
імовірно, покращаться при мінімально-
му лікарському втручанні, а неврологічні 
симптоми легкого та середнього ступеня 
тяжкості, імовірно, будуть повністю ніве-
льовані.

•  Тяжкі симптоми потенційно можуть 
спричинити значні порушення, здатні 
суттєво вплинути на якість життя, тому 
для максимального одужання пацієнтам 
із помірними чи тяжкими неврологічни-
ми симптомами рекомендується мульти-
дисциплінарна реабілітація в умовах ста-
ціонару [5].

Висновки

Багато пацієнтів, котрі перенесли гострі 
прояви COVID-19, перебувають лише на по-
чатку до шляху одужання. Вірус SARS-CoV-2 
здатен уражати багато типів клітин організ-
му людини, що в подальшому визначає вид 
і тяжкість постковідних ускладнень. Велике 
значення в патогенезі цих змін має фонове 
системне запалення як відлуння цитокіново-
го шторму й оксидативного стресу, що спо-
стерігалися під час спалаху хвороби. Саме 
тому після перенесення гострих симптомів 
COVID-19 потрібен обов’язковий моніторинг 
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дихальної функції, кардіальних симптомів, 
стану нервової системи та психічних функ-
цій, а також синдромно-патогентичний під-
хід до реабілітації пацієнтів, спрямований 
насамперед на усунення системного фоно-
вого запалення, покращення ендотеліальної 
функції та зменшення проявів астенії. Для 
максимального одужання пацієнтам із по-
мірними чи тяжкими постковідними симп-
томами рекомендується мультидисциплі-
нарна реабілітація в умовах стаціонару.
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Клинические аспекты применения 
антагониста кальция третьего поколения — 
леркандипина 
С.М. Кузнецова
ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», г. Киев

Резюме. В обзорной статье представлен анализ публикаций об эффективности препарата лер-
кандипин (Леркамен) — антагониста кальция третьего поколения дигидропиридинового типа, 
который блокирует альфа-тип кальциевых каналов в липидном слое мембран гладкомышечных 
клеток артерий, что приводит к вазодилатации резистентных артерий, уменьшению перифе-
рического сосудистого сопротивления. Благодаря высокой липофильности леркандипин имеет 
медленное начало и очень длительный период действия по сравнению с другими препаратами 
этого класса. Антигипертензивный эффект препарата определяет его применение для лечения 
пациентов при мягкой и тяжелой, резистентной артериальной гипертензии, изолированной 
систолической АГ, а наличие антиангинального эффекта определяет перспективное примене-
ние его при лечении ИБС. Препарат характеризуется хорошей переносимостью, не сопрово-
ждается активацией симпато-адреналовой системы. Полученные в последнее время сведения 
о дополнительных антиоксидантных свойствах и церебропротекторном эффекте леркандипи-
на позволяют предположить новые перспективы его клинического использования.

Ключевые слова: мягкая и тяжелая артериальная гипертензия, резистентная артериальная 
гипертензия, изолированная систолическая артериальная гипертензия, лечение, антагонисты 
кальция, леркандипин (Леркамен).

Сегодня распространенность АГ среди 
взрослого и пожилого населения превыша-
ет 45% и приобретает характер эпидемии, 
в связи с этим не ослабевает интерес к из-
учению основ патогенеза и возможных путей 
фармакотерапии данной патологии. В насто-
ящее время представлен полиморфизм ме-
ханизмов, обуславливающих формирование 
артериальной гипертензии (АГ). Следова-
тельно, современные подходы к фармакоте-
рапии определяют необходимость воздей-
ствия на различные звенья патогенеза АГ. 
Согласно современным представлениям, од-
ним из основных механизмов регуляции со-
судистого тонуса является сбалансированное 
поступление ионов Са++ в гладкомышечные 
клетки сосудов. Установлена роль измене-
ний ионного гомеостаза кальция в формиро-
вании патогенетических механизмов АГ, что 
определило перспективность применения 

антагонистов кальция блокаторов кальцие-
вых каналов (БКК) в лечении артериальной 
гипертензии. Основные требования к БКК 
следующие: должно быть активное специфи-
ческое взаимодействие с кальциевыми кана-
лами, находящимися в мембранах гладкомы-
шечных клеток сосудов, должен быть эффект 
при однократном введении и действие пре-
парата постепенное. БКК — гетерогенный 
класс препаратов, которые различаются по 
химической структуре, фармакологическим 
и фармакокинетическим свойствам и ха-
рактеризуются широкой вариабельностью 
эффектов на миокард, церебральные сосу-
ды, периферические сосуды и коронарную 
циркуляцию. В соответствии с химической 
структурой определяют три подгруппы БКК: 
дигидропиридины, фенилалкиламины, бен-
зодиазепины (рис. 1).

Среди дигидропиридиновых произво-
дных выделяют три поколения препаратов. © С.М. Кузнецова
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Представителем первого поколения являет-
ся нифедипин, для которого характерен бы-
стрый и кратковременный эффект.

Второе поколение — особая форма нифе-
дипина GITS (гастроинтестинальная тера-
певтическая система) и фелодипин. Вторая 
группа БКК представлена формами медлен-
ного высвобождения и препаратами с более 
высокой сосудистой специфичностью.

Третье поколение — это препараты с но-
вой молекулярной структурой: амлодипины, 
лацидипин и леркандипин.

Производные дифенилалкиламина пред-
ставлены формами верапамила (обычной 
продолжительности действия и ретардные), 
производные бензодиазепина — это дилти-
азем обычной и ретардной формы.

Механизм действия БКК состоит в бло-
кировании альфа-типа кальциевых каналов 
мембран гладкомышечных клеток сосудов 
и миокардиоцитов. Проявлением влияния 
БКК на альфа-тип кальциевых каналов мем-
бран гладкомышечных клеток сосудов яв-
ляется периферическая вазодилатация, ко-
торая определяет антигипертензивный 
эффект. Подгруппы БКК различаются по 
степени выраженности влияния на сосуды 
и миокард. Дигидропиридиновые произ-
водные влияют преимущественно на сосу-
ды и оказывают незначительное влияние 
на мио кард, недигидропиридиновые пре-
параты (верапамил и дилтиазем) сочета-
ют сосудистые и кардиалгические эффек-
ты. Дигидропиридины третьего поколения 
(амлодипин, лацидипин, леркандипин) 
относятся к БКК длительнодействующим. 

Однако фармакокинетика этих препаратов 
не одинакова.

Леркандипин (Леркамен, производ-
ства компании «Берлин-Хеми Менарини 
Групп») — антагонист кальция третьего по-
коления дигидропиридинового типа, ко-
торый блокирует альфа-тип кальциевых 
каналов в липидном слое мембран гладко-
мышечных клеток артерий, что приводит 
к вазодилатации резистентных артерий, 
уменьшению периферического сосудистого 
сопротивления. Благодаря высокой липо-
фильности леркандипин имеет медленное 
начало и очень длительный период действия 
по сравнению с другими препаратами этого 
класса. Кроме того, препарат накапливается 
в липидном слое клеточной меембраны, от-
куда диффузия его происходит постепенно.

Химически леркандипин — метил-1,1-
диметил-2[N-(3,3 дифенилпропил)-N-метил-
амин] этил 2,6-диметил-4-(3-нитрофенил-1,4-
дигидропиридин-3,5 дикар боксилат) в виде 
гидрохлорида. Препарат леркандипин 
пред ставляет собой рацемическую смесь 
R- и S-энантиомеров (S-энантиомер име-
ет больше чем в 100 раз сильнейший аффи-
нитет к L-типу кальциевых каналов, чем 
R-энантиомер) [13].

Первичный метаболизм леркандипина 
осуществляется в печени с участием цито-
хромной системы Р 4503А4, образующиеся 
метаболиты не активны. Более 98% леркан-
дипина связывается с протеинами плазмы 
крови. Препарат выводится почками (44%) 
и печенью (50%) преимущественно в виде 
метаболитов. Наличие двух равноценных 
путей элиминации леркандипина опреде-
ляет возможность применения этого препа-
рата у больных артериальной гипертензией 
(АГ), сочетающейся с умеренными нару-
шениями функции печени и почек, а также 
у больных пожилого возраста. Следует также 
отметить, что действие леркандипина об-
условлено его липофильными свойствами 
кумулироваться и распределяться в липид-
ном слое клеточных мембран. В результате 
леркандипин имеет короткий период плаз-
менного полувыведения, но при этом зна-
чительную продолжительность действия. 
Период полувыведения леркандипина со-
ставляет из плазмы крови около 2 часов, что 
уменьшает нагрузку на экскреторные орга-
ны и улучшает переносимость. В то время Рисунок 1  Фармакологические группы блокаторов 
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как у амлодипина — препарата из этой же 
группы БКК, период полувыведения до 
30 часов. Прием препарата однократно в сут-
ки обеспечивает его терапевтическую ак-
тивность более 24 часов. У других дигидро-
пиридиновых антагонистов кальция (АК), 
таких как амлодипин, продолжительность 
действия связана с длительностью периода 
плазменного полувыведения. Биодоступ-
ность леркандипина не изменяется с возрас-
том, у больных с циррозом печени, и толь-
ко у больных с выраженными нарушениями 
функции почек отмечается задержка выве-
дения препарата. Леркандипин метаболиче-
ски нейтрален, не изменяет концентрации 
глюкозы, мочевой кислоты, креатинина, ос-
новных электролитов, не оказывает негатив-
ного влияния на тонус мускулатуры бронхов, 
систему пищеварения, половую функцию, 
что дает основание применять этот препарат 
у больных АГ с сопутствующей патологией. 
Леркандипин используется как в качестве 
монотерапии, так и в комбинации с другими 
антигипертензивными средствами [4, 7].

Клинические исследования последних 
лет подтвердили эффективность и безопас-
ность длительнодействующих дигидропи-
ридиновых АК. Следует отметить, что ди-
гидропиридиновые АК характеризуются 
хорошей переносимостью и без существен-
ных ограничений используются как антиги-
пертензивные препараты, в том числе при 
лечении АГ у больных пожилого и старче-
ского возраста.

В настоящее время клиницисты распо-
лагают определенным опытом применения 
леркандипина при лечении АГ. Согласно 
результатам клинического применения, лер-
кандипин у больных с мягкой и умеренной 
АГ в течение 3 недель достоверно снижал 
систолическое и диастолическое АД при 
дозе 5 мг на 10 мм рт. ст., при дозе 10 мг — на 
15 мм рт. ст., диастолическое давление соот-
вественно на 8 и 10 мм рт. ст. Снижение сред-
него ночного давления было достоверно при 
дозе 10 мг — для систолического 6 мм рт. ст., 
5 мм рт. ст. — для диастолического [14].

У 32 больных с умеренной АГ прием лер-
кандипина в дозе 10 мг в сутки в течение 
21 дня вызывал статистически достоверное 
снижение систолического и диастолическо-
го АД. У 66% отмечалось достоверное сниже-
ние АД, и у 54% происходила нормализация 

АД. Эти процентные показатели увеличива-
лись соответственно до 83 и 63% при увели-
чении суточной дозы до 20 мг. Аналогичные 
данные получены при приеме препарата 
в течение 12 месяцев [6]. При приеме лер-
кандипина не отмечается постуральной ги-
потензии [12].

Имеется также опыт применения леркан-
дипина при тяжелой АГ с диастолическим АД 
выше 109 мм рт. ст. Препарат у этой катего-
рии больных назначался в виде монотерапии 
в дозе 40 мг в сутки в течение 2 месяцев. Лер-
кандипин статистически достоверно снижал 
систолическое и диастолическое АД уже на 
4-й неделе лечения. Следует отметить, что 
эти больные с тяжелой АГ до назначения лер-
кандипина уже принимали бета-блокаторы, 
ингибиторы АПФ или диуретики, однако без 
достаточного эффекта. Леркандипин имеет 
высокую эффективность и может применять-
ся при тяжелой резистентной АГ в дозе 30-
40 мг в сутки при монотерапии и в дозе 10 мг 
в комбинации с ингибиторами АПФ или бе-
та-блокаторами [16].

Следует отметить также и хорошую пере-
носимость леркандипина, т.к. частота раз-
вития побочных реакций сопоставима с пла-
цебо [5]. Так, частота побочных реакций 
у больных с АГ, принимавших леркандипин 
в дозе 10-20 мг в сутки в течение 3 месяцев, 
отмечена в 11,8% случаев, по сравнению 
с плацебо — 7% [3, 8]. Наиболее частыми по-
бочными эффектами препарата были: гипе-
ремия лица, слабость, головные боли, голо-
вокружение, отечность голеней. Побочные 
реакции имели незначительную или уме-
ренную выраженность и были проявлением 
вазодилататорного действия препарата.

Результаты сравнительного анализа ан-
тигипертензивного эффекта леркандипи-
на с другими АК (амлодипин, нифедипин, 
фелодипин, лацидипин, ретардные лекар-
ственные формы) и блокаторами АПФ сви-
детельствуют об определенных преимуще-
ствах леркандипина. Так, в исследовании 
LEAD [17] было проведено сравнение дей-
ствия леркандипина (в дозе 10-20 мг в сут-
ки), нифедипина и фелодипина на АД и ЧСС 
у 250 больных с мягкой/умеренной АГ. Лер-
кандипин вызывал снижение АД, как и ни-
федипин, однако практически не влиял на 
ЧСС как в состоянии покоя, так и во время 
проведения различных психологических 
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тестов. Следует отметить, что прием леркан-
дипина даже в дозе 40 мг в сутки не сопро-
вождается повышением частоты сердечных 
сокращений. Прием леркандипина в тече-
ние 48 недель не влиял на уровень норадре-
налина в плазме у больных АГ. Отсутствие 
признаков симпато-адреналовой активации 
является чрезвычайно важным, т.к. больные 
АГ требуют постоянной терапии.

Антигипертензивный эффект лерканди-
пина оценивался в сравнительных иссле-
дованиях с каптоприлом. Прием леркан-
дипина в дозе 10-30 мг, каптоприла в дозе 
50-100 мг у больных АГ в течение 12 недель 
вызывал нормализацию АД у 97% прини-
мавших леркандипин и 93% принимавших 
каптоприл [3].

Установлено, что толерантность к леркан-
дипину не развивается даже после длитель-
ного применения. Препарат хорошо пере-
носим, не аккумулируется в плазме крови 
и быстро выводится. Все эти фармакокине-
тические свойства леркандипина дают осно-
вание рекомендовать его пожилым больным. 
Так, в исследовании ELLE определялось 
влияние леркандипина (5 мг), лацидипина 
(2 мг) и нифедипина (30 мг) на артериаль-
ное давление и ЧСС у пожилых больных АГ 
в течение 24 недель. У больных наблюда-
лось сопоставимое снижение диастоличе-
ского АД соответственно в среднем 18,3 и 
17,7 мм рт. ст. и несколько меньше у боль-
ных, принимавших лацидипин, в среднем 
16,6 мм рт. ст. Отмечено, что количество по-
бочных эффектов, в том числе отечностей 
нижних конечностей, было меньше у боль-
ных, принимавших леркандипин (2,8%), чем 
у больных, принимавших другие дигидропи-
ридиновые АК (лацидипин — 7,5%, нифеди-
пин — 10,1%) [9]. В других исследованиях, 
в которых также проводился сравнительный 
анализ амлодипина, леркандипина, лаци-
дипина у больных пожилого возраста, были 
получены аналогичные данные [23]. Изуче-
ние эффективности и переносимости годич-
ного приема леркандипина 399 пациентами 
пожилого возраста с мягкой/умеренной АГ 
показало, что эффективность леркандипи-
на (10-20 мг в сутки) несколько увеличива-
лась к концу годичного наблюдения [2, 6]. 
Таким образом, назначение леркандипина 
больным АГ старше 65 лет свидетельствова-
ло о хорошей переносимости леркандипина, 

т.к. побочные реакции отмечены у них в 11% 
случаев, в группе плацебо — в 8%. При срав-
нении результатов терапии леркандипином 
и другими дигидропиридиновыми АК (ни-
федипин, нитрендипин, амлодипин, фело-
дипин) была ниже частота побочных реак-
ций при назначении леркандипина.

В 2004 году по результатам проекта VALUE 
проводилось сравнение эффективности 
длительной антигипертензивной терапии 
(5 лет) дигидропиридиновыми антагониста-
ми кальция и блокаторами рецепторов ан-
гиотензина ІІ (валсартан). Частота развития 
фатальных и нефатальных инфарктов мио-
карда, внезапной сердечной смерти, смерти 
от сердечной недостаточности была абсо-
лютно идентична в двух группах. Уровень 
общей смертности при применении анта-
гонистов кальция и блокаторов рецепторов 
ангиотензина также не отличался. Результа-
ты этих исследований окончательно сняли 
все вопросы и ограничения по применению 
современных дигидропиридиновых антаго-
нистов кальция для лечения АГ [11].

Одним из важных показателей резуль-
тативности антигипертензивной терапии 
является изменение степени гипертрофии 
миокарда левого желудочка. Терапия лер-
кандипином в суточной дозе 10-20 мг в те-
чение года вызывала уменьшение гипер-
трофии миокарда [2, 13]. В клинических 
исследованиях показано кардиопротектор-
ное свойство леркандипина. Так, R. Fogari 
показал, что при приеме препарата в тече-
ние года наблюдался более выраженный ре-
гресс гипертрофии левого желудочка, чем 
при приеме лозартана, что обусловлено вы-
раженным антигипертензивным эффектом 
леркандипина [10].

Для леркандипина характерна высокая 
сосудистая селективность, что определяет 
более благоприятное влияние на коронар-
ный кровоток и коронарное сопротивление, 
чем других препаратов этой группы. Леркан-
дипин имеет и антиангинальный эффект. 
У больных со стабильной стенокардией на-
значение леркандипина в дозе 10-20 мг в те-
чение 2 недель вызывало положительные 
клинические изменения: уменьшалось коли-
чество приступов стенокардии и доза приема 
нитроглицерина, увеличивалась толерант-
ность к физической нагрузке, уменьшились, 
по данным холтеровского мониторирования, 
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проявления ишемии мио карда, не изменя-
лась ЧСС, концентрация норадреналина, 
адреналина в плазме крови [21], что указыва-
ет на отсутствие активации симпато-адрена-
ловой системы. В эксперименте был показан 
регресс гипертрофии левого желудочка, по-
зитивные изменения ультраструктуры серд-
ца под влиянием леркандипина, а также со-
судистые протекторные свойства препарата. 
Больше того, в эксперименте установлены 
кардиопротекторные свойства леркандипи-
на, которые не связаны с гемодинамически-
ми эффектами [7]. Полагают, что установлен-
ные антиишемические эффекты препарата 
связаны с мембранопротекторными свой-
ствами препарата [18].

Леркандипин не вызывает никаких нега-
тивных метаболических эффектов. Это дает 
основание применять его без ограничений 
при различных нарушениях метаболизма 
(дислипидемия, сахарный диабет, подагра, 
нарушение электролитного гомеостаза и др.).

На основании результатов клинических 
исследований обоснована возможность 
применения леркандипина при ИБС как 
антиангинального средства. Леркандипин 
показан и больным с вазоспастической сте-
нокардией, которым традиционно назнача-
ют нифедипин. Антиангинальные эффекты 
БКК обусловлены увеличением доставки 
крови к миокарду (вследствие дилатации ко-
ронарных артерий). БКК в большей степени 
дилатирует коронарные артерии, поражен-
ные атеросклерозом, что способствует пере-
распределению крови от ишемизированных 
областей миокарда к ишемизированным [1].

Леркандипин в дозе 10 мг в течение 4 не-
дель у больных АГ улучшает микроциркуля-
цию в сетчатке глаза, в vasa vasorum [8].

В последние годы появились экспери-
ментальные исследования, констатирующие 
антиатеросклеротические свойства леркан-
дипина. Антиатеросклеротические эффекты 
БКК продемонстрированы в отдельных ран-
домизированных клинических исследова-
ниях для дигидропиридиновых БКК третье-
го поколения. Установлено, что в небольших 
дозах (10 мг) леркандипин достоверно сни-
жает интенсивность утолщения комплекса 
интима-медиа каротидных артерий, кото-
рый является наиболее информативным для 
оценки степени атеросклеротического про-
цесса. Механизм этого влияния обусловлен 

благоприятным воздействием на эндоте-
лий, уменьшением темпа депонирования 
атерогенных липопротеидов в сосудистую 
стенку [15]. Однако изучение возможных ме-
ханизмов этого свойства леркандипина тре-
бует дальнейшей разработки и анализа.

В настоящее время обсуждается и вопрос 
об антиоксидантном эффекте леркандипи-
на, который реализуется за счет улучшения 
эндотелиальной функции [22]. Леркандипин 
у больных АГ активизирует эндотелийзави-
симую вазодилатацию путем восстановле-
ния биодоступности NO, предотвращения 
гиперполяризации. У больных АГ препарат 
снижает содержание липопротеидов, изо-
простанов и малонового альдегида.

По данным метаанализа БКК дигидропи-
ридинового ряда являются антигипертен-
зивными препаратами с наиболее значитель-
ным потенциалом относительно снижения 
риска цереброваскулярных нарушений. Учи-
тывая, что леркандипин — современный 
дигидропиридиновый антагонист кальция 
третьего поколения, принадлежит к тому же 
фармакологическому классу, что и широко 
используемый в неврологической практи-
ке антагонист кальция нимодипин, пред-
ставляют интерес данные влияния леркан-
дипина на мозговое кровообращение [19]. 
Как известно, артериальная гипертензия 
вызывает морфофункциональные измене-
ния церебральных сосудов. Исходя из этого 
положения, был проведен сравнительный 
анализ влияния нимодипина и лерканди-
пина на процессы ремоделирования сосудов 
головного мозга (по показателям соотноше-
ния толщины стенки и просвета сосудов) 
у животных со спонтанной гипертензией. 
Согласно результатам этих исследований, 
леркандипин вызывал более выраженное 
положительное влияние на морфофункцио-
нальное восстановление сосудов мозга [20]. 
В данном исследовании преимущество лер-
кандипина перед нимодипином в отноше-
нии воздействия на сосуды обусловлено не 
только гипотензивными свойствами пре-
парата, т.к. другие препараты при такой же 
степени выраженности гипотензивного 
эффекта не оказывают аналогичного вазо-
протекторного действия. В последние годы 
показана уникальная возможность леркан-
дипина оказывать нейропротекторное дей-
ствие, более выраженное, чем у нимодипина. 
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Так, в эксперименте показано, что у живот-
ных со спонтанной гипертензией снижа-
лась плотность нейронов в отдельных зонах 
коры головного мозга, введение лерканди-
пина предотвращало уменьшение плотно-
сти нейронов [19]. Кроме того, леркандипин, 
как и нимодипин, вызывает дозозависи-
мое улучшение мозгового кровообращения. 
Максимальное улучшение параметров моз-
гового кровообращения (увеличение объ-
емной скорости кровотока, уменьшение 
периферического сопротивления) регистри-
руется между 1-3-й минутами после введения 
нимодипина и между 10-15-й минутами по-
сле введения леркандипина.

Данные приведенных исследований, без-
условно, требуют дальнейшего клиниче-
ского изучения для решения вопроса о воз-
можности самостоятельного использования 
леркандипина в лечении хронической це-
реброваскулярной патологии. Вместе с тем 
уже сегодня, выбирая препарат для лечения 
АГ у пациента с сопутствующей цереброва-
скулярной патологией, можно утверждать, 
что в классе БКК предпочтение должно от-
даваться леркандипину.

В заключение следует отметить, что в ар-
сенале лекарственных средств для терапев-
тов и неврологов появился новый вазоселек-
тивный дигидропиридиновый антагонист 
кальция — леркандипин. Антигипертен-
зивный эффект препарата определяет его 

применение для лечения пациентов при 
мягкой и тяжелой, резистентной артери-
альной гипертензии, изолированной систо-
лической АГ, а наличие антиангинального 
эффекта определяет перспективное при-
менение его при лечении ИБС. Препарат 
характеризуется хорошей переносимостью, 
не сопровождается активацией симпато-
адреналовой системы. Полученные в по-
следнее время сведения о дополнительных 
антиоксидантных свойствах и церебропро-
текторном эффекте леркандипина позволя-
ют предположить новые перспективы его 
клинического использования (рис. 2).
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Вплив регулярних занять із рухової 
реабілітації на якість життя пацієнтів 
на розгорнутих стадіях хвороби Паркінсона 
в умовах карантинних обмежень у зв’язку 
з COVID-19
Т.В. Богданова
ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», м. Харків

Хвороба Паркінсона (ХП) є найпошире-
нішим хронічним прогресуючим нейродеге-
неративним процесом, що відрізняється ши-
роким поліморфізмом клінічних проявів. На 
сучасному етапі аналізу даних про ХП фор-
мується уявлення про системний характер 
захворювання із залученням практично всіх 
рівнів нервової системи та організму загалом 
у патологічний каскад. Захворювання суттє-
во впливає на якість життя пацієнтів, а також 
на їх соціальне оточення, що становить зна-
чущу економічну проблему для суспільства. 
Підтримка рухової активності та вироблен-
ня нових навичок значно стимулює процеси 
ней ропластичності та підвищення адапта-
ційних можливостей організму. Але пробле-
ма полягає в тому, що у винятковій більшос-
ті випадків пацієнти не усвідомлюють своїх 
можливостей і не розуміють, не вміють їх ви-
користовувати, тобто пацієнт може проявля-
ти рухи (феномен парадоксальної акінезії), 
але його рухові навички поступово згасають 
на тлі невикористання резервних можливос-
тей, які зумовлені механізмами пластичності 
мозку. Основною терапевтичною тактикою 
при ХП залишається використання комбіна-
цій протипаркінсонічних препаратів.

Метою дослідження було виявити за-
лежність якості життя пацієнтів із ХП за 

декількома критеріями та їх фізичною ак-
тивністю на регулярній основі.

Матеріали та методи. На початку об-
стеження при клініко-неврологічному об-
стеженні, включаючи метод анкетування, 
вивчалася клінічна характеристика хворих 
на хворобу Паркінсона. Обстежено 42 хво-
рих віком від 55 до 80 років. Середній вік 
у групі становив 66,5 років. Склад за статтю: 
19 (45,24%) жінок та 23 (54,76%) чоловіки. 
Повсякденна активність за шкалою Schwab 
England — 62,5±15,46%. Усі обстежені па-
цієнти мали давність захворювання понад 
5 років і отримували медикаментозну корек-
цію відповідно до їхнього стану більше ніж 
3 роки. На момент дослідження всі пацієн-
ти були оцінені як стабільні відповідно до 
певної стадії ХП, не мали декомпенсованих 
коморбідних станів і отримували терапію, 
схема та дози якої залишалися незмінними 
щонайменше останні 3 місяці.

Якість життя пацієнтів із хворобою Пар-
кінсона оцінювали тричі за допомогою опи-
тувальника стану Parkinson’s Disease Quality 
of Life Questionnaire 39 (PDQ-39): на початку 
відвідування занять із рухової реабілітації, 
після 2 місяців регулярних занять та після 
вимушеної паузи (через два місяці від почат-
ку) в умовах карантину. Усі питання шкали 
PDQ-39 можна розділити на вісім розділів: 
мобільність (М), активність повсякденної 
життєдіяльності (ПА), емоційне благопо-
луччя (ЕБ), стигми (С), соціальна підтримка 
(СП), когнітивні функції (КФ), спілкування 
(С) і тілесний дискомфорт (ТД).

© Т.В. Богданова

The influence of movement rehabilitation classes on the quality of life of pa-
tients with advanced stages of Parkinson’s disease in conditions of quarantine 
restrictions due to COVID-19
T. Bogdanova
State Insitution «Institute of Neurology, Psychiatry and Narcology of the 
National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kharkiv, Ukraine
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Результати та їх обговорення. Упродовж 
двох місяців на початку 2020 року (до 18 бе-
резня) пацієнти відвідували на регулярній 
основі (3 рази на тиждень) заняття з рухової 
реабілітації та денс-терапії. Через каран-
тинні обмеження з приводу пандемії вірусу 
SARS-CoV-2 групові заняття було призупине-
но, а стан якості життя пацієнтів був переві-
рений за допомогою PDQ-39. Виявилося, що 
на тлі рухової активності позитивна динаміка 
спостерігалась за параметрами ПА (2,9 б), ЕБ 
(2,31 б), М (2,2 б), С (2,12 б) та КФ (1,89 б), що 
можна розцінювати як загальне покращен-
ня. Через два місяці від початку карантину, 
у травні, було запропоновано пройти опиту-
вання, що складалося з питань за актуаль-
ною ситуацією. У даній вибірці на питання 
«Чи займались Ви регулярними руховими 
вправами, у тому числі в тренувальній групі 
в ДУ «Інститут неврології, психіатрії та нар-
кології НАМН України», до початку каран-
тину?» була надана стовідсоткова позитивна 
відповідь, тобто всі пацієнти були залучені 
до рухової терапії в спеціальній групі на по-
чатку 2020 р. та до введення карантинних об-
межень. На питання «Чи дотримувалися Ви 
суворої ізоляції під час карантину?» 85% від-
повіли «так», 15% відповили «ні». Із можли-
вих форм активності на цей період була при-
пущена версія прогулянок на свіжому повітрі, 
на питання «Чи могли Ви регулярно виходи-
ти на прогулянки?» 5% пацієнтів відповіли 
«так» проти 95%, що не могли собі дозволи-
ти регулярні прогулянки. Наступне питання 
стосувалось можливої фізичної активності 
пацієнтів у межах власних помешкань: «Чи 
займались Ви регулярно руховими трену-
ваннями, вправами під час карантину?», на 
це питання стверджувально відповіли 37,5%, 
тоді як не робили регулярні вправи 62,5%. 
В опитувальнику також було загальне питан-
ня про вплив періоду карантину на пацієн-
тів із дослідження: «Чи змінився значно Ваш 
спосіб життя за час карантину?», на це пи-
тання переважна кількість пацієнтів, а саме 
92,5%, відповіли «так», 7,5% відповіли «ні». 

Аналіз даних за допомогою опитувальни-
ка PDQ-39 виявив такі результати за параме-
трами: ЕБ (1,1 б), ПА (0,9 б), М (0,87 б), КФ 
(0,65 б) та С (0,3 б). Такі результати порів-
няно з попередніми можна розцінювати як 
негативну динаміку. Стрімке згасання над-
баних до того поліпшень за переліченими 
параметрами наводить на думку про доволі 
хитке покращення якості життя, що зумов-
лено насамперед короткочасністю періоду 
підтримування гімнастично-спортивної ак-
тивності, тобто часу, недостатнього для фор-
мування стійкої навички займатися спортом 
регулярно, застосовано до планування влас-
ного режиму тижня, та подальшим повним 
призупиненням занять спортом.

Висновки. Таким чином, за умов підтри-
мання регулярної рухової активності пацієн-
ти з ХП здатні змінювати вплив хвороби на 
свій загальний стан та схильні до урізнома-
нітнення варіантів повсякденної активності 
через спроможність до тренувань. При зни-
женні частоти занять за різних причин мож-
на спостерігати швидкий зворотний резуль-
тат у разі минулих виявлених покращень. 
Головний акцент у роботі з пацієнтами з ХП 
варто зробити на необхідності формування 
звички постійних фізичних тренувань неза-
лежно від організаційної складової проце-
су та загального підтримання цієї навички, 
що більше притаманно людям саме зі спор-
тивною дисципліною як рисою характеру. 
Принцип постійності в руховій реабілітації 
зарекомендував себе як суттєвий метод по-
ліпшення якості життя пацієнтів із ХП на 
довготривалий період у разі постійного до-
тримання оновленого способу життя. Але 
попри це, припинення регулярних занять 
призводить до швидкої негативної динамі-
ки в оцінці якості життя, що відображає не-
стійкість резервних можливостей (а саме 
пластичності головного мозку) та акцентує 
на необхідності дотримуватися принципу 
постійного застосування методики регуляр-
ної рухової реабілітації в терапевтичному 
супроводі пацієнтів із ХП.
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Особливості головного болю при COVID-19
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Актуальність. Проблема головного болю 
при COVID-19 є надзвичайно актуальною. 
Серед хворих на COVID-19 поширеними є 
неврологічні симптоми, серед яких одним 
із найчастіших є головний біль. Дані мета-
аналізу продемонстрували поширеність го-
ловного болю як симптому у 20% пацієнтів. 
Було виявлено, що головний біль є найпоши-
ренішим симптомом у хворих на COVID-19, 
молодших від 65 років. Він може бути як 
першим симптомом у гострому періоді, так 
і частиною постковідного синдрому. Також 
COVID-19 у багатьох пацієнтів суттєво впли-
ває на перебіг наявних до того первинних 
головних болів. Для хворих із COVID-19 у го-
строму періоді характерним є двосторонній, 
тривалий головний біль, стійкий до аналь-
гетиків, у поєднанні з аносмією/агевзією та 
шлунково-кишковими скаргами. Можливих 
механізмів головного болю в пацієнтів із 
COVID-19 є декілька — прямий вплив самих 
мікроорганізмів та активація декількох іму-
нозапальних медіаторів (цитокіни, глутамат, 
циклооксигеназа-2/простагландин Е2, сис-
тема оксиду азоту та активні форми кисню), 
гіпоксія, дегідратація, системне запалення 
й порушення обміну речовин. Інше важливе 
міркування щодо механізму головного болю 
при SARS-CoV-2 пов’язане із синдромом ви-
вільнення цитокінів (CRS). CRS — це супра-
фізіологічна реакція, яка зазвичай виникає 
після використання імунотерапії, що акти-
вує або вражає Т-клітини та/або інші імунні 
ефекторні клітини і часто асоціюється з ней-
ротоксичністю. У пацієнтів із тяжким пере-
бігом SARS-CoV-2 були визначені більш ви-
сокі концентрації прозапальних цитокінів 

(таких як IL-6, IL1B та IFNγ) у плазмі. Відомо, 
що наявність цих цитокінів призводить до 
прямого пошкодження тканин і подальшого 
запального каскаду.

Мета. Провести обстеження, визначити 
неврологічні та нейровізуалізаційні особли-
вості головного болю при COVID-19, аналіз їх 
характерних клінічних і параклінічних ознак 
для вдосконалення своєчасної діагностики й 
адекватної профілактики цієї патології. Ви-
явити діагностичні підказки головного болю 
щодо інфекції COVID-19 та дослідити перебіг 
первинних головних болів під час пандемії.

Матеріали та методи дослідження. 
Проведено обстеження 34 пацієнтів після пе-
ренесеного COVID-19, у структурі скарг яких 
був або є наявним головний біль. Були дослі-
джені особливості головного болю, пов’язані 
з COVID-19, та їх асоціації з іншими клініч-
ними ознаками, а також вплив COVID-19 на 
перебіг первинних головних болів, які були 
наявні до COVID-19.

Результати дослідження та їх обгово-
рення. Серед 34 пацієнтів, що взяли участь 
у дослідженні, було 24 жінки і 10 чоловіків ві-
ком 18-65 років. Під час COVID-19 головний 
біль, який пацієнти асоціювали із цим захво-
рюванням, був у 44,1% пацієнтів. 14,7% паці-
єнтів вважали ГБ першим проявом COVID-19. 
У більшості (29) сильний головний біль при 
COVID-19 тривав лише кілька днів, тоді як 
в інших (5) він тривав тижнями й місяця-
ми. Серед обстежених хворих головний біль, 
пов’язаний із COVID-19, був описаний як від-
мінний від попередніх головних болів, він був 
різним за характером, переважно гострим 
на початку. Пацієнти відзначали такі харак-
теристики головного болю при COVID-19: 
біль від середньої до високої інтенсивності, 
пульсуючий або стискаючий, переважно дво-
сторонній, може погіршуватися при нахилі 
голови, часто має ознаки нейропатичного: 
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пекучий та з відчуттям затерпання й паре-
стезій. Серед пацієнтів, які взяли участь у до-
слідженні, первинний головний біль був на-
явний до COVID-19 в анамнезі в 19 пацієнтів, 
серед них у 5 — мігрень, 14 — головний біль 
напруги. У всіх пацієнтів із мігренню збіль-
шилася частота мігренозних нападів, а у 2 па-
цієнтів на ґрунті цього розвинувся мігре-
нозний статус. Пацієнтами, які мали напади 
мігрені в анамнезі, відмічено, що на відміну 
від головного болю, що виникав у них раніше 
в результаті мігрені, попри досить високу ін-
тенсивність болю, менше проявлялися інші 
загальні симптоми мігрені, такі як чутливість 
до світла та звуку. Серед частини пацієнтів із 
головним болем напруги на тлі надмірного 
вживання анальгетиків розвинувся головний 
біль унаслідок надмірного споживання лі-
ків. Стрес та соціальна ізоляція є факторами, 
з якими асоціювали виникнення головного 
болю до 30% учасників. Для них переважно 
був характерним головний біль, який відпові-
дає характеристикам головного болю напру-
ги. Частині хворих проведено МРТ головного 
мозку. У більшості змін не виявлено. В однієї 
пацієнтки було діагностовано гострий роз-
сіяний енцефаломієліт, у двох — лакунар-
ні ішемічні вогнища, у чотирьох пацієнтів 

(3 з яких — пацієнти з мігренню в анамне-
зі) — дрібні гліозні вогнища. У процесі ліку-
вання відмічалася погана відповідь на НПЗП 
і анальгетики.

Висновки. COVID-19 має особливий 
вплив на характеристики й перебіг головно-
го болю в осіб із діагнозом COVID-19 та без 
нього як через імовірний прямий патофізіо-
логічний вплив, так і через вплив на психо-
емоційний компонент через стрес та соці-
альну ізоляцію. Ми вважаємо, що головний 
біль, пов’язаний із COVID-19, слід розгляда-
ти як окрему сутність серед вторинних голо-
вних болів, пов’язаних з інфекцією, яка має 
свої типові характеристики. Також у біль-
шості хворих спостерігалось загострення 
первинних головних болів, зокрема мігрені 
та головного болю напруги. У двох пацієнтів 
із мігренню з аурою розвинувся мігреноз-
ний статус. Слід враховувати, що ці пацієнти 
погано реагують на НПЗП і анальгетики та 
схильні до головного болю внаслідок над-
мірного споживання ліків. Дуже важливо 
проводити диференціальну діагностику цих 
болів та в разі потреби нейровізуалізацію. 
Подальше вивчення ГБ при COVID-19 доз-
волить покращити діагностику й лікування 
цих пацієнтів.
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Стан судинно-тромбоцитарної ланки 
гемостазу в пацієнтів у ранньому 
відновному періоді ішемічного інсульту
В.Р. Герасимчук
Івано-Франківський національний медичний університет

Актуальність. Ішемічний інсульт (ІІ) є од-
нією із найбільш значущих медико-соціальних 
проблем у світі на сьогодні. Провідною ланкою 
в патогенезі ІІ є порушення системи гемоста-
зу. Важливу роль у забезпеченні гемостазу ві-
діграє фактор фон Віллебранда (vWF), який 
при пошкодженні судинної стінки забезпечує 
зв’язування глікопротеїну Ib тромбоцитів та 
їх прикріплення до субендотеліального кола-
генового матриксу, а також бере участь у між-
тромбоцитарній взаємодії шляхом зв’язування 
глікопротеїну IIa/IIIb. vWF розглядається як 
один із маркерів ендотеліальної дисфункції, 
а підвищення його рівня та активності в крові 
має суттєве значення в прогнозі розвитку пер-
винного й повторного ІІ.

Мета: дослідження функціональних осо-
бливостей судинно-тромбоцитарної ланки 
гемостазу у хворих у ранньому відновному 
періоді ІІ.

Матеріали та методи дослідження. 
Обстежено 98 пацієнтів через 1 місяць піс-
ля перенесеного атеротромботичного гемі-
сферного ІІ. Стан судинно-тромбоцитарного 

гемостазу оцінювали за ступенем, часом та 
швидкістю агрегації, кількістю тромбоцитів 
та активністю vWF за допомогою фотооп-
тичного агрегометра АР2110 «Солар» з індук-
тором агрегації адреналіном у концентрації 
5,0 мкМ/л.

Результати дослідження та їх обгово-
рення. У пацієнтів після ІІ максимальний 
ступінь агрегації тромбоцитів був вірогідно 
нижчим порівняно із показниками прак-
тично здорових осіб (p<0,05), що зумовлено 
прийомом профілактичних доз ацетилсалі-
цилової кислоти. Водночас спостерігались 
вірогідно вищі показники швидкості агре-
гації тромбоцитів — 13,4 [11,2; 17,4]%/хв про-
ти 5,2 [4,1; 6,9]%/хв, та активності vWF — 
93,2 [79,5; 114,1]% проти 54,3 [47,8; 63,7]% 
(p<0,05).

Висновки. Для пацієнтів у ранньому від-
новному періоді ішемічного інсульту харак-
терні порушення судинно-тромбоцитарно-
го гемостазу із тенденцією до збільшення 
швидкості агрегації тромбоцитів та актив-
ності фактора фон Віллебранда.

© В.Р. Герасимчук

Condition of the platelet chain of hemostasis in patients in the early recovery 
period of ischemic stroke
V.R. Gerasymchuk
Ivano-Frankivsk National Medical University



61www.neuroscience.com.ua

THE JOURNAL OF NEUROSCIENCE of B.M. Mankovskyi’ 2021, VOLUME 9, № 1

Молекули адгезії та когнітивні порушення 
після інсульту: кореляційні співвідношення
Т.Д. Грицюк, Д.С. Михальчук
Івано-Франківський національний медичний університет

Актуальність. Останнім часом серед па-
тогенетичних механізмів церебральної іше-
мії важливого значення надають експресії та 
індукції молекул адгезії на ендотелії. Однією 
з маркерних молекул цієї активації є моле-
кула ендотеліальної-лейкоцитарної адгезії 
(ELAM-1, sE-селектин), яка відіграє ключову 
роль у процесі атеросклеротичного уражен-
ня судин.

Мета дослідження: вивчити рівень екс-
пресії молекули адгезії sЕ-селектину у хворих 
у пізньому відновному періоді та проаналізу-
вати взаємозв’язок зі ступенем когнітивних 
порушень (КП).

Матеріали та методи. Обстежено 86 хво-
рих через 6 місяців після перенесеного іше-
мічного півкульного інсульту (60 чоловіків та 
26 жінок, середній вік — 55 [51; 61]). Контроль-
ну групу (KГ) становили 20 практично здоро-
вих осіб. Для обстеження когнітивних функ-
цій використовували коротку шкалу оцінки 
психічного статусу (MMSE), Монреальську 
шкалу оцінки когнітивних функцій (MoCA), 
таблиці Шульте. Стан ендотеліальної функції 
оцінювали за рівнем sE-селектину методом 
імуноферментного аналізу. Використову-
вали методи непараметричної статистики. 
Результати наводили у вигляді медіани (Me) 
і міжквартильного інтервалу [Q25%; Q75%]. 
Наявність кореляційного зв’язку оцінювали 

за допомогою коефіцієнта рангової кореля-
ції Спірмена.

Результати дослідження та їх обго-
ворення. При дослідженні когнітивних 
функцій медіана оцінки КП за всіма шкала-
ми в пацієнтів була вірогідно нижчою по-
рівняно з КГ (р<0,05). Медіана показника 
sE-селектину в сироватці крові хворих була 
вірогідно вищою — 52,0 [38,5; 66,5] нг/мл по-
рівняно із 10,3 [8,0; 13,2] КГ (р<0,05). Встанов-
лено зворотний зв’язок між sE-селектином 
та шкалою ММSE (r= –0,36; р=0,021), між  
sE-селектином та МоСА (r= –0,44; р=0,010) та 
прямий зв’язок між sE-селектином та тестом 
Шульте (r=0,33; р=0,037), що свідчить про за-
лежність проявів когнітивних порушень від 
ступеня вираженості ендотеліальної дис-
функції.

Висновки. Отже, встановлено, що ви-
сокий рівень експресії молекули адгезії 
sЕ-селектину у хворих у пізньому відновно-
му періоді має зв’язок із високим ступенем 
когнітивних порушень. Результати прове-
деного дослідження дають підставу реко-
мендувати використання показників рівня 
sE-селектину крові для оцінки перебігу та 
наростання КП у пізньому відновному періо-
ді ІІ. Позитивна динаміка змін sE-селектину 
може слугувати обґрунтуванням оцінки 
ефективності проведеного лікування.

© Т.Д. Грицюк, Д.С. Михальчук
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Особливості вакцинації проти COVID-19 
хворим на міастенію
О.І. Кальбус
ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», м. Дніпро

Актуальність. Пандемія COVID-19 зав-
дала значних соціальних та економічних 
збитків абсолютній більшості країн. Наразі 
призупинити пандемію не вдалося. Розробка 
вакцин проти COVID-19 може знизити темпи 
поширення цієї інфекції.

Метою роботи було проаналізувати між-
народні рекомендації щодо використання 
різних типів вакцин проти COVID-19 хворим, 
що страждають на міастенію.

Результати аналізу. За даними MGFA 
(Myasthenia Gravis Foundation of America), 
на час написання цих тез хворим на міа-
стенію доцільно проводити щеплення від 
COVID-19. З-поміж наявних на сьогодні 

вакцин у світі для хворих на міастенію до-
цільніше використовувати вакцини на осно-
ві м-РНК. Використання пацієнтами з міас-
тенією імуносупресантів може призводити 
до зниження ефективності вакцинації, проте 
їм однаково доцільно провести щеплення. 
При використанні моноклональних анти-
тіл («деплетуючої» терапії) строки вакци-
нації слід обговорити з лікуючим лікарем 
для забезпечення максимального ефекту  
від вакцинації.

Висновки. Пацієнтам із міастенією 
можна й слід проводити вакцинацію від 
COVID-19, проте доцільно використовувати 
вакцини на основі м-РНК.

© О.І. Кальбус
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Електронейроміографічні показники 
в пацієнтів з істинним нейрогенним 
синдромом грудного виходу
М.В. Коваль
Івано-Франківський національний медичний університет

Актуальність. Нейрогенний синдром 
грудного виходу (СГВ) виникає при компре-
сії плечового сплетення в ділянці верхньої 
грудної апертури і може супроводжуватися 
болями, затерпанням, слабкістю, порушен-
ням чутливості та атрофіями в руці.

Мета дослідження — дослідити нейро-
фізіологічні особливості нейрогенного СГВ.

Матеріали та методи дослідження. Було 
обстежено 29 пацієнтів із нейрогенним СГВ, 
у 13 (44,8%) з них було встановлено істинний 
нейрогенний СГВ, у 16 (55,2%) — спірний 
ней рогенний СГВ.

Діагностику вищезгаданих видів СГВ 
було здійснено шляхом застосування запро-
понованого нами алгоритму, який включає: 
електронейроміографію, електроміографію, 
рентгенологічне дослідження шийного від-
ділу хребта, дуплексне сканування судин 
верхніх кінцівок та використання комплексу 
позиційних проб, магнітно-резонансну то-
мографію шийної ділянки.

Нейрофізіологічні зміни в обстежуваних 
з істинним нейрогенним СГВ відзначалися 
у 8 (61,5%) обстежуваних. Було виявлено ві-
рогідну різницю при оцінці амплітуди сен-
сорної відповіді медіального шкірного нерва 
здорової кінцівки та кінцівки з боку скарг 
у 87,8% обстежуваних, до уваги бралася аси-
метрія амплітуд між боками ≥25% або відсут-
ність відповіді. Чутливість визначення аси-
метрій амплітуд медіального шкірного нерва 
між боками ≥25% або відсутність відповіді 
становить 33,33%, специфічність — 84,21%, 

точність — 75%, прогностична цінність по-
зитивного результату тесту (PVP) — 84,21%, 
прогностична цінність негативного резуль-
тату тесту (PVN) — 76,19%.

Варто зазначити, що в пацієнтів з істин-
ним нейрогенним СГВ, у яких були скарги 
на постійне порушення чутливості, відчуття 
затерпання та відзначалася гіпестезія, зни-
ження сили у верхній кінцівці, нейрофізіо-
логічно спостерігалося зниження функціо-
нальної здатності серединного та ліктьового 
нервів, відповідь із медіального шкірного 
нерва не реєструвалася. Також у м’язах, які 
більшою мірою іннервуються з Т1 сегментів 
(m. abductor pollicus brevis, m. abductor digiti 
quinti та m. first dorsal interosseous), відзна-
чалася нейрогенна перебудова потенціалів 
рухових одиниць та потенціали спонтанної 
активності (потенціали фібриляцій і го-
стрих хвиль).

Висновки. Нейрофізіологічне обстежен-
ня відіграє важливу роль у діагностиці істин-
ного нейрогенного СГВ, першочергово це 
діагностика/виключення захворювань, які 
супроводжуються схожою клінічною карти-
ною. За умови дотримання усіх рекомендацій 
щодо проведення обстеження, ідентичності 
виконання з боку скарг та контрлатераль-
ного боку, ЕМНГ є досить інформативним 
методом у діагностиці істинного нейроген-
ного СГВ. Найбільш чутливими показника-
ми є амплітуда медіального шкірного нерва 
з оцінкою отриманих результатів порівняно 
з інтактною кінцівкою.

© М.В. Коваль

Electrodiagnostic parameters in the patient with true neurogenic thoracic 
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Деякі особливості неврологічних проявів 
остеохондрозу поперекового відділу хребта 
в чоловіків молодого віку
І.І. Кричун
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

Актуальність. За даними епідеміоло-
гічних досліджень, що проводяться в США 
і країнах Західної Європи, поширеність болю 
в нижній частині спини досягає 40-80% 
(Gatchel R.J., Gardea M.A., 2015), а щорічна за-
хворюваність — 5%. Найчастішою причиною 
болю в спині є остеохондроз хребта з його 
ускладненнями. Остеохондроз поперекового 
відділу хребта є одним із найпоширеніших 
захворювань, яке призводить до порушення 
працездатності та інвалідності людей моло-
дого віку (Юрик О.Є., 2014). Основний кон-
тингент хворих (75-90%) відноситься до віко-
вої групи 30-50 років, тобто до працездатного 
віку (Мачерет Є.Л., 2006). Водночас ефектив-
ність медикаментозних та немедикаментоз-
них засобів лікування поперекового болю є 
недостатньою, а використання комбінацій 
різних груп препаратів може бути причиною 
різноманітних ускладнень, зокрема і з боку 
серцево-судинної системи, особливо за наяв-
ності в пацієнтів факторів ризику.

Мета. Дослідити стан вегетативної нерво-
вої системи в поєднанні з показниками три-
воги та депресії у хворих до 45 років при реф-
лекторних і корінцевих проявах остеохондрозу 
поперекового відділу хребта з метою розробки 
більш ефективних методів лікування.

Матеріал і методи дослідження. Обсте-
жено 104 хворих чоловічої статі з неврологіч-
ними проявами остеохондрозу поперекового 
відділу хребта віком від 25 до 45 років (серед-
ній вік — 34,05±5,7 року) без ожиріння, сома-
тичної та судинної патології та 25 практично 

здорових осіб, які не відрізнялись за віком 
від групи обстежених хворих (середній вік 
контрольної групи — 35,04±3,6 року). Про-
грама обстеження включала, окрім клінічних 
соматичних та неврологічних обстежень, де-
тальне вивчення стану вегетативної нервової 
системи з використанням таблиць О.М. Вей-
на (2003) та дослідженням показників веге-
тативного тонусу, вегетативної реактивності 
і вегетативного забезпечення діяльності в по-
єднанні з вивченням психологічного стату-
су пацієнтів із використанням Госпітальної 
шкали тривоги і депресії (HADS). Матеріал 
оброблений статистично з використанням 
парного критерію Стьюдента та кутового Фі-
перетворення Фішера (для показників, які 
виражені в частинах одиниці або відсотках).

Результати дослідження та їх обговорен-
ня. В обстежених групах хворих (із рефлектор-
ними та з корінцевими проявами) виявились 
вищими показники вираженості вегетативних 
скарг порівняно з особами контрольної групи, 
які, однак, статистично значущими виявились 
тільки в групі хворих на корінцеві прояви ос-
теохондрозу. Представленість вегетативних 
симптомів в обстежених групах хворих була ви-
щою, як у контрольній групі, проте статистич-
но невірогідно, на відміну від представленості 
скарг, що свідчить про суб’єктивну переоцінку 
свого стану в даного контингенту хворих. Най-
більш вираженими скаргами як у першій, так 
і другій групах хворих були: зміна забарвлення 
пальців кистей та ступнів, оніміння чи похо-
лодання пальців кистей і ступнів, порушення 
сну, порушення шлунково-кишкового тракту, 
нападоподібний головний біль, відчуття сер-
цебиття, зниження працездатності. Головний 
біль мав різноманітний характер, локаліза-
цію та інтенсивність, нерідко був однобічним 

© І.І. Кричун
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(35,0%), що турбував постійно або нападами, 
часто був пов’язаний із психоемоційним на-
вантаженням та зі зміною метеорологічних 
умов (76,7%). Частими супутниками головного 
болю були запаморочення, почуття «дурноти» 
(21,7%), серцебиття (33,3%), лабільність артері-
ального тиску (38,3%), відчуття браку повітря 
(55,0%), підвищена пітливість (частіше кистей 
рук та стоп) (76,3%), здуття та періодичні болі 
в різних відділах живота (45%). Іноді хворі від-
значали «безпричинне» підвищення темпе-
ратури тіла до 37,0-37,2 °C (28,3%). Для хворих 
обох груп більш характерним було побліднін-
ня обличчя, аніж почервоніння, що свідчить 
про схильність до периферичної вазокон-
стрикції. Досить високим був відсоток скарг 
на підвищену пітливість. Загалом отримані 
дані свідчать про односпрямований вектор 
змін у вегетативному статусі пацієнтів із не-
врологічними проявами остеохондрозу в бік 
активації симпатичного тонусу. По більшості 
пунктах використаних таблиць більш вираже-
ними виявлені зміни були в групі хворих на 
корінцеві порушення. Можливо, таку ситуацію 
можна пояснити більшим стажем захворюван-
ня в цієї групи хворих і, відповідно, більшою 
виснаженістю вегетативної нервової системи 
на тлі більш тривалого больового синдрому.

Водночас в обох групах хворих виявився 
досить великий відсоток пацієнтів із ваго-
тонією, з чого можна зробити висновок про 
відсутність чіткої закономірності в спрямо-
ваності вегетативного тонусу при невроло-
гічних проявах остеохондрозу, який залежить 
від сукупності багатьох інших факторів. Ве-
гетативна реактивність за даними окосерце-
вого рефлексу в групі хворих на рефлектор-
ні прояви остеохондрозу в 57,4% випадків 
була нормальною, у 25,9% — підвищеною та 
в 9,2% — пониженою. У групі хворих на ко-
рінцеві прояви поперекового остеохондрозу 
вегетативна реактивність у 58% виявилась 
нормальною, у 18% — підвищеною та в 6% — 
пониженою. А отже, ніяких закономірностей 
вегетативної реактивності в обстежених гру-
пах хворих не було виявлено. Так само щодо 
вегетативного забезпечення діяльності зако-
номірностей залежно від групи хворих нами 
не було виявлено. Серед проб на вегетативну 
реактивність нас зацікавила холодова про-
ба, оскільки вона давала змогу оцінити ве-
гетативну реактивність на різних частинах 
тіла (руки-ноги) та різних боках тіла. Як 

виявилось, величина підйому систолічного 
артеріального тиску в обох виділених гру-
пах хворих була вірогідно вищою порівняно 
з аналогічним показником контрольної гру-
пи. При цьому в групі хворих на корінцеві 
порушення вегетативна реактивність, зафік-
сована в цій пробі, була вірогідно вищою по-
рівняно з групою хворих на рефлекторні по-
рушення поперекового остеохондрозу. Аналіз 
показників вегетативної реактивності в хо-
лодовій пробі у хворих на корінцеві прояви 
остеохондрозу залежно від боку подразнення 
відносно боку болю показав більш виражену 
величину вегетативної реактивності при на-
несенні холодового подразнення на боці бо-
льового синдрому (ішіалгії).

Аналіз показників тривоги та депресії 
за шкалою HADS показав, що середній рі-
вень тривоги в контрольній групі становив 
8,33±1,24 бала, а рівень депресії — 0,8±1,06 бала, 
у групі хворих на дискогенні радикулопа-
тії рівень тривоги дорівнював у середньому 
9,78±1,58 бала, рівень депресії — 4,1±2,13 бала, 
у групі хворих на рефлекторні люмбалгії рі-
вень тривоги становив 8,01±1,16 бала, рівень 
депресії — 1,53±1,5 бала. Отримані показни-
ки статистично невірогідно відрізнялись від 
показників контрольної групи. Водночас ви-
явилось, що рівень тривоги в осіб контрольної 
групи відповідає субклінічно вираженій три-
возі, так само як і в групах обстежених хворих, 
тому, власне, і різниця виявилась статистично 
невірогідною. Аналіз виявленого підвищеного 
рівня тривожності в здорових молодих чолові-
ків, які становили контрольну групу, не входив 
у рамки цього дослідження. Також статистич-
но вірогідної різниці в показниках тривоги та 
депресії в групі хворих на дискогенні попере-
кові радикулопатії й рефлекторні люмбалгії 
ми не виявили. Хоча тенденція до більш ви-
раженої тривоги була в групі хворих на ради-
кулопатії, порівняно з групою хворих на реф-
лекторні люмбалгії, і, можливо, при більшій 
вибірці можна було б отримати статистичну 
вірогідність.

Висновки. У результаті проведених до-
сліджень встановлено розвиток психовегета-
тивного синдрому у хворих на неврологічні 
прояви остеохондрозу поперекового відділу 
хребта молодого віку, особливо вираженого 
в групі хворих на корінцеві синдроми. Ці дані 
слід враховувати при призначенні комплек-
сного лікування цієї поширеної патології.
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Постковідний стан центральної нервової 
системи
С.М. Кузнецова, В.В. Кузнецов, Н.О. Скачкова
ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ

Актуальність. Пандемія коронавірусної інфек-
ції COVID-19 зумовлена гострим респіраторним 
синдромом, викликаним коронавірусом SARS-
CoV-2. З прогресуванням пандемії COVID-19 кіль-
кість клінічних повідомлень про неврологічні 
прояви збільшується та розширюється їх діапазон. 
Неврологічні прояви та ускладнення в пацієнтів із 
коронавірусною хворобою 2019 (COVID-19 ) виника-
ють унаслідок різних метаболічних порушень, кар-
діореспіраторних розладів, персистуючої вірусної 
інфекції, цитокінового шторму, коагулопатії. Вста-
новлено, що коронавірус здатний проникати через 
гематоенцефалічний бар’єр і проявляти нейроінва-
зивні властивості. Вважають, що SARS-CoV-2 є но-
вим нейропатогеном. Основними ускладненнями 
з боку нервової системи в пацієнтів із COVID-19 є 
цереброваскулярні захворювання, енцефалопатії, 
енцефаліти, епілепсія, а також ураження перифе-
ричної нервової системи.

Стратегія вирішення проблеми COVID-19 бага-
тогранна і передбачає питання профілактики, роз-
робки ефективних методів лікування та створення 
системи постковідної реабілітації.

Мета — аналіз постковідних змін функціональ-
ного стану центральної нервової системи та розроб-
ка фармакологічних шляхів попередження цих змін.

Матеріали та методи дослідження. Комп-
лексне клініко-неврологічне обстеження проведе-
но в 30 пацієнтів (середній вік — 62,1±2,1 року) до 
і через 2-3 місяці після гострого періоду COVID-19. 
Аналіз функціонального стану центральної нерво-
вої системи проводився за даними біоелектричної 
активності головного мозку на апараті Neurofax 
EEG-1100 (Nihon Kohden, Японія) і показниками 
мозкового кровообігу в екстра- та інтракраніаль-
них судинах головного мозку на приладі Toshiba 
Aplio 300 (Японія).

Результати дослідження та їх обговорен-
ня. Суб’єктивний стан пацієнтів характеризувався 
скаргами на періодичні головні болі (50,0% пацієн-
тів), порушення сну (40% пацієнтів), загальну слаб-
кість (66,7% пацієнтів), погіршення пам’яті (53,3% 

пацієнтів), біль у м’язах і кінцівках (26,7% пацієн-
тів). У 33,3% пацієнтів, які раніше мали нормальні 
показники артеріального тиску, констатувалося 
його підвищення до 150/100 мм. рт. ст. Порівняль-
ний аналіз структури біоелектричної активності 
головного мозку до і після перенесеного захворю-
вання показав, що в 93,3% пацієнтів відзначалися 
зміни частотно-амплітудних показників електро-
енцефалограми (ЕЕГ). Для хворих, які перенесли 
COVID-19 , характерне зниження загального енер-
гетичного рівня електрогенезу мозку. В окремих ді-
ляканках мозку (більше в лобовій ділянці) знижу-
ється на 0,5-1 Гц частота альфа-ритму. У загальній 
структурі ЕЕГ збільшується питома вага повільних 
дельта- і тета-ритмів на 20-30% на тлі зниження 
потужності кіркових бета-1 і бета-2 ритмів на 25% 
і нівелювання регіонального представництва по-
тужності в діапазоні альфа-ритму. У 43,3% пацієн-
тів більш виражені зміни частотно-амплітудних 
параметрів ЕЕГ спостерігаються в правій півкулі.

У пацієнтів після коронавірусної хвороби 2019 
відзначається зміна мозкового кровообігу. У 66,7% 
пацієнтів COVID-19 викликає зниження мозко-
вого кровотоку в окремих судинах каротидного 
та вертебробазилярного басейнів (ВББ), і в 50,0% 
пацієнтів відзначається венозна дисциркуляція. 
До захворювання лінійна систолічна швидкість 
кровотоку (ЛСШК) у правій внутрішній сонній ар-
терії (ВСА) становила 78,1±2,9 см/с, у лівій ВСА — 
77,6±2,7 см/с; після захворювання — 67,2±3,1 см/с 
і 66,3±2,4 см/с відповідно. У середній мозковій 
артерії (СМА) ЛСШК у пацієнтів до COVID-19 ста-
новила 95,1±2,1 см/с, у лівій СМА — 94,2±3,2 см/с; 
після — 79,1±1,1 см/с і 71,2±3,8 см/с відповід-
но. У пацієнтів після коронавірусної хвороби 
2019 знижується ЛСШК у судинах ВББ: у лівій за-
дній мозковій артерії (до хвороби — 60,1±2,4 см/с; 
після — 50,2±2,2 см/с) і базилярній артерії (до – 
52,2±2,0 см/с; після — 40,3±3,1 см/с).

Висновки. З огляду на те, що в пацієнтів через 
2-3 місяці після гострого періоду коронавірусної 
хвороби 2019 відзначається реорганізація рівня 
біоелектричної активності головного мозку та зни-
ження церебральної гемодинаміки, до комплексної 
системи постковідної реабілітації доцільно вклю-
чати препарати з мультимодальною вазоактивною 
та метаболічною дією (корвітин, кваніл).
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Вплив індексу маси тіла на клінічні 
характеристики розсіяного склерозу
Л.Б. Оринчак, М.І. Лесів
Івано-Франківський національний медичний університет

Вступ. Розсіяний склероз (РС) — хронічне про-
гресуюче захворювання центральної нервової сис-
теми, що уражає переважно людей молодого віку 
й призводить до демієлінізації і нейродегенерації. 
Відповідно до сучасних уявлень, РС розвивається 
в осіб із генетичною схильністю до автоімунних 
захворювань під впливом факторів зовнішнього 
середовища. Зокрема, велике значення приділя-
ється індексу маси тіла (ІМТ) у різні періоди жит-
тя. Окремі дослідження повідомляють, що високий 
ІМТ у 20 років може підвищувати ризик виникнен-
ня РС та є нормальним на початку захворювання.

Мета дослідження — вивчити вплив ІМТ у до-
рослому віці на клінічні характеристики розсіяного 
склерозу.

Матеріали та методи. Обстежено 242 паці-
єнти, з них 168 жінок та 74 чоловіки із достовірно 
підтвердженим діагнозом РС. Усі хворі були огля-
нуті в стадії ремісії. У цих пацієнтів було зібрано 
анамнез життя та захворювання, а також провели їх 
клініко-неврологічне обстеження. Середній вік па-
цієнтів становив 37,96±0,67 року, середній ступінь 
важкості за шкалою Expanded Disability Status Scale 
(EDSS) становив 4,51±0,08 бала. Для діагностики РС 
використовували критерії McDonald et al. (2017). 
Діагноз РС встановлювали на підставі ретельного 
виявлення і вивчення скарг, анамнезу захворюван-
ня та параклінічних (МРТ) методів обстеження хво-
рих. Група контролю в рамках цього дослідження 
не була передбачена.

Результати дослідження та їх обговорення. 
Проаналізували ступінь інвалідизації за шкалою 
EDSS у групі жінок і чоловіків залежно від ІМТ у до-
рослому віці. Для цього усіх хворих розділили на 
три групи — з низьким, нормальним та надлишко-
вим ІМТ.

Встановлено, що в жінок із низьким ІМТ бал за 
шкалою EDSS був вищим (5,03±1,38 бала) порівняно 
з пацієнтками з нормальним ІМТ (4,43±1,27 бала), 
при р<0,05. Можливо, це можна пояснити тим, що 

хворі з вищим ступенем івалідизації часто мають 
обмеження рухової діяльності, у них швидше роз-
виваються атрофічні зміни в паретичних кінців-
ках. У жінок із високим ІМТ бал EDSS був вищим 
(4,57±1,13 бала) порівняно з жінками з нормальним 
ІМТ (4,23±1,27 бала), але різниця між ними не була 
статистично значущою (р>0,05).

У групі чоловіків із різними ІМТ бал за шкалою 
EDSS був практично однаковим (р>0,05).

Оцінили типи перебігу РС залежно від ІМТ у до-
рослому віці. У жінок із нормальним ІМТ частіше 
спостерігався ремітуючий тип перебігу РС порів-
няно з пацієнтами з низьким ІМТ (р<0,05). Водно-
час у жінок із низьким ІМТ частіше фіксували вто-
ринно-прогресуючий перебіг порівняно з жінками 
з нормальним ІМТ (р<0,05).

У групі чоловіків із різними ІМТ не виявили до-
стовірних відмінностей при оцінюванні типу пере-
бігу РС (р>0,05).

При оцінюванні рівня інвалідизації в чоловіків 
і жінок із нормальним ІМТ виявили, що середній 
бал за шкалою EDSS у чоловіків був вищим порів-
няно з жінками (4,93±1,23 проти 4,23±1,27 бала, при 
р<0,05).

При порівнянні типів перебігу РС у хворих із 
нормальним ІМТ виявили, що в жінок частіше спо-
стерігався ремітуючий перебіг порівняно з групою 
чоловіків (р<0,05). Водночас встановлено, що вто-
ринно-прогресуючий тип перебігу РС вірогідно 
частіше був зареєстрований у чоловіків порівняно 
з жінками (р<0,05). Це може вказувати на те, що 
РС перебігає більш агресивно в чоловічої статі, 
що узгоджується з даними багатьох інших авторів. 
У чоловіків і жінок із низьким або високим ІМТ не 
виявили достовірних відмінностей у клінічних ха-
рактеристиках РС (р>0,05).

Висновки. Проведені нами дослідження за-
свідчили, що в жінок, хворих на РС, із низьким ІМТ 
у дорослому віці частіше спостерігається вищий 
ступінь інвалідизації за шкалою EDSS та вищий 
ризик вторинно-прогресуючого типу захворюван-
ня. У чоловічої статі з нормальним ІМТ існує ви-
щий ризик вторинно-прогресуючого РС порівняно 
з жінками.

© Л.Б. Оринчак, М.І. Лесів
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Взаємозв’язок між COVID-19 
і цереброваскулярною патологією  
(огляд літератури)
В.В. Марштупа, Т.І. Насонова
Кафедра неврології № 1 Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Актуальність теми. Уперше повідомле-
на як респіраторна хвороба в Ухані, Китай, 
у грудні 2019 року, коронавірусна хвороба 2019 
(COVID-19), спричинена новим коронавіру-
сом важкого гострого респіраторного син-
дрому coronavirus 2 (SARS-CoV-2), стала гло-
бальною пандемією. Хоча багато пацієнтів, 
інфікованих вірусом SARS-CoV-2, мають без-
симптомне захворювання, значна кількість 
пацієнтів потребує госпіталізації та часто 
в них розвивається поліорганна дисфункція, 
спричинена підвищеною імунною реакцією. 
COVID-19 асоціюється зі станом гіперкоа-
гуляції, що спричиняє серцево-судинні та 
нервово-судинні ускладнення. На сьогод-
ні недостатньо досліджень, присвячених 
взаємозв’язку цереброваскулярної патології 
і COVID-19, але описані клінічні та лабора-
торні результати в пацієнтів із COVID-19 і су-
путнім інсультом.

Результати досліджень та їх обгово-
рення. Досі не існує чіткої визначеності 
у взаємозв’язку між виникненням церебро-
васкулярної патології і COVID-19. Проте ві-
рогідними запропонованими механізмами 
цереброваскулярної патології в пацієнтів 
із COVID-19 є вірусний нейротропізм, ен-
дотеліальна дисфункція, коагулопатія та  
запалення.

Багато коронавірусів мають подібну 
структуру, механізми зараження та нейроін-
вазивний потенціал. Шляхи нейротропізму 
можуть включати ретроградний аксональ-
ний транспорт через порожнину носа через 

решітчасту пластинку та/або гематогенне 
поширення.

Іншим можливим механізмом виникнен-
ня цереброваскулярної патології є ендотелі-
альна дисфункція. Рецептори ангіотензин-
перетворюючого ферменту II експресуються 
в клітинах ендотелію судин головного мозку 
та регулюють симпатоадреналову систему, 
судинну авторегуляцію та мозковий крово-
тік. Зв’язування вірусу з рецепторами цен-
тральної нервової системи може призвести 
до порушення його функції авторегуляції, 
спричиняючи підвищення артеріального 
тиску, що призводить до розриву стінки су-
дини.

Є повідомлення, що значення D-димеру, 
фібрину/продуктів розпаду фібриногену 
були підвищені в пацієнтів із COVID-19, тоді 
як активність антитромбіну та протромбіну 
була нижчою порівняно зі здоровими людь-
ми. Зміна шляху згортання крові з підвище-
ним D-димером та фібриногеном може та-
кож сприяти збільшенню ризику тромбозу.

Цитокіни також причетні до патогенності 
вірусу — через синдром системної запаль-
ної відповіді та індукцію прозапального ста-
ну, що призводить до цитокінового шторму, 
який веде до подальших імунних відпові-
дей, що можуть сприяти пошкодженню міо-
карда, зменшуючи коронарний кровотік, 
надходження кисню, дестабілізацію бляшок 
коронарних артерій та мікротромбогенез 
із розвитком цереброваскулярної патології 
в подальшому.

Висновки. Цей огляд літератури підкрес-
лює важливість реєстрації захворюванос-
ті та часу цереброваскулярних ускладнень 
у пацієнтів із COVID-19 для кращого розу-
міння природи виникнення цих ускладнень 
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і сприяння інформуванню та вдосконален-
ню лікування цих пацієнтів. Взаємозв’язок 
між цереброваскулярною патологією та 
COVID-19 здається подвійним. Виявлення 
цереброваскулярної патології при важких 
інфекціях COVID-19 є складним завданням, 
враховуючи відсутність вогнищевих невро-
логічних дефіцитів та обмежені обстеження 
в багатьох пацієнтів із критичним перебі-
гом. Патофізіологія цереброваскулярної па-
тології в пацієнтів із супутньою інфекцією 
COVID-19 все ще залишається предметом 
дискусій. Потенційні фактори включають 
пряму інвазію мозку, дисфункцію ендотелію, 
стан гіперкоагуляції, кардіо емболію, ци-
токіновий шторм та гіпоксію. Розуміння 
взаємозв’язку між цереброваскулярною 
патологією та COVID-19 має надзвичайно 
важливе значення для впровадження змін 
щодо організації та забезпечення належної 
допомоги для цієї групи пацієнтів.
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Діагностика гіпермоторної епілепсії, 
пов’язаної зі сном
Л.Б. Мар’єнко
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів

Актуальність. Понад 90% людей, хворих 
на епілепсію, мають напади із циркадною 
періодичністю, частина з яких пов’язані зі 
сном. У клінічній практиці доводиться про-
водити диференціальну діагностику між 
парасомніями та нічними епілептичними 
нападами. Для невролога ця проблема по-
требує якнайшвидшого вирішення з метою 
запобігання безпідставному призначенню 
протинападових ліків при порушеннях по-
ведінки під час різних фаз сну, і, навпаки, 
несвоєчасна діагностика епілепсії може 
приз вести до тривалого відтермінування її 
лікування і зниження його ефективності. Фо-
кальна гіпермоторна епілепсія, пов’язана зі 
сном (ГМЕС), трапляється рідко, з частотою 
1,8 на 100 000 населення, і вперше була опи-
сана в 1981 р.

Мета. Провести аналіз клінічної картини 
ГМЕС, даних електроенцефалографії (ЕЕГ) 
та магнітно-резонансної томографії (МРТ) 
для диференціації цієї форми епілепсії від 
парасомній та інших пароксизмальних роз-
ладів.

Матеріали та методи дослідження. 
Протягом 3 років (2018-2020) у Львівському 
обласному протиепілептичному центрі було 
надано консультації 358 пацієнтам із різни-
ми варіантами пароксизмальних епізодів як 
вдень, так і під час сну, або виключно уві сні. 
Серед них у 8 осіб була запідозрена ГМЕС, але 
критеріям діагнозу (згідно з міжнародною 
консенсусною конференцією 2014 р. у Боло-
ньї (Італія)) відповідали 3 пацієнти — 2 чо-
ловіки й 1 жінка. У всіх хворих обов’язково 
аналізували представлені домашні відео, 
зроблені родичами під час нападів, а також 

були проведені ЕЕГ та 1.5 Т МРТ-обстеження. 
У випадку сумнівних результатів денної ЕЕГ 
пацієнти скеровувались на її нічний запис 
під час сну.

Результати дослідження та їх обгово-
рення. Фокальна гіпермоторна епілепсія, 
пов’язана зі сном (попередня назва — нічна 
епілепсія лобової частки (Nocturnal Frontal 
Lobe Epilepsy-NFLE)), характеризується 
фокальними моторними нападами з рухо-
вими характеристиками різної складнос-
ті та тривалості, переважно з порушенням 
усвідомлення під час денного або нічного 
сну. Гіпермоторні напади можуть походити 
з епілептогенних вогнищ у різних ділянках 
лобової частки, а також із позафронталь-
них ділянок, зокрема зі скроневої частки. 
Етіологія ГМЕС неоднорідна і включає на-
самперед генетичні чинники, структурні 
аномалії, наслідки травм, або етіологія за-
лишається невідомою. Клінічна картина 
ГМЕС у дитячо-підлітковому і молодому 
віці може нагадувати епізоди сноходіння, 
нічних жахів, а в більш старших вікових 
групах — періодичні рухи кінцівками, по-
рушення поведінки у REM-сні, психогенні 
неепілептичні напади тощо. Згідно з прави-
лами діагностики ГМЕС (можлива, клініч-
но діагностована, підтверджена), анамнез 
та клінічна семіологія нападів є основни-
ми критеріями для встановлення діагнозу. 
Наводимо основні характеристики трьох  
клінічних випадків.

Пацієнт Ж., 14 років. Напади виникають 
уві сні 3-4 рази на місяць, перебіг кластерами, 
характеризуються порушенням свідомості, 
короткотривалими (20-30 с) феноменами: 
гучний крик із наступним підскакуванням 
у ліжку, розгойдування вперед назад, стоя-
чи на колінах, сідання в ліжку, рухи руками 
з тонічним компонентом. Епілептиформна 
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активність на ЕЕГ виявлена тільки під час 
сну у вигляді гострих хвиль у базально-ло-
бових ділянках головного мозку D>S. МРТ — 
норма.

Пацієнтка Л., 16 років. Напади триваліс-
тю 30-40 с виникають протягом години піс-
ля засинання кілька разів на місяць, прояв-
ляються порушенням свідомості, кількома 
обертальними рухами в ліжку на 180-270°, 
потім виникають рухи ногами типу педа-
лювання, ударів по м’ячу, більше правою 
кінцівкою, лежачи на спині. ЕЕГ інтерік-
тальна — локальне сповільнення в лівій лоб-
но-передньоскроневій ділянці зліва. МРТ — 
ознаки фокальної кортикальної дисплазії 
в орбіто-фронтальній ділянці зліва.

Пацієнт Д., 21 рік. Тривалість нападів до 
1 хв, виникають один раз на 2 місяці. Різке 
сідання в ліжку з криком та виразом страху/
жаху на обличчі, кількасекундна дистонічна 
установка правої руки та частково ноги, по-
вторювані кілька разів лягання-вставання зі 
спокійним виразом обличчя, усвідомлення 

порушене. Тривалий час епізоди розгля-
дадись як нічні жахи, лікування снодійни-
ми результату не дали. ЕЕГ сну — спайкові 
розряди в лобно-скроневій ділянці справа. 
МРТ — норма.

У жодному випадку спадкової схильнос-
ті до епілепсії не виявлено, але всі паці-
єнти скеровані на генетичне дослідження 
у зв’язку із частою генетичною етіологією 
ГМЕС згідно з даними літератури.

Відмічено ефект лікування (у двох випад-
ках ретардованою формою карбамазепіну, 
в одному випадку — вальпроатом) із ремісі-
єю нападів від 6 міс. до 2 років.

Висновки. У разі «незрозумілих» корот-
котривалих рухових феноменів під час сну 
в осіб переважно молодого віку необхідно 
провести ретельний аналіз цих епізодів за 
допомогою домашнього відео й викона-
ти обов’язкові ЕЕГ (бажано уві сні) та 1.5 Т  
МРТ-обстеження для диференціальної діа-
гностики ГМЕС із парасомніями та іншими 
пароксизмальними порушеннями.
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Діагностика дисфункції жувальної системи 
при обстеженні пацієнтів із потребою 
ортопедичного лікування повної 
відсутності зубів на нижній щелепі
Б.Л. Пелехан, О.М. Рожко
Івано-Франківський національний медичний університет

Актуальність. За визначенням у The 
Glossary of Prosthodontic Terms, жувальна 
система — це сукупність органів і структур, 
які беруть участь у процесі жування: зуби та 
тканини пародонта, суглобові поверхні скро-
нево-нижньощелепного суглоба (СНЩС), 
верхня та нижня щелепи, позиціонуючі та 
додаткові м’язи, язик, губи, щоки, слизова 
оболонка ротової порожнини та іннервація 
даної ділянки.

Дисфункція жувальної системи — будь-яке 
порушення в структурі жувальної системи, 
яке пов’язане із порушенням функції, диском-
фортом чи деформацією ланки або ланок жу-
вальної системи загалом (Dawson P.E., 2016).

Поширеність функціональних порушень 
СНЩС (дисфункції СНЩС) становить до 80% 
серед патології незапального характеру жу-
вальної системи (Семенов Р.Р., 2013; Симанов-
ская Е.Я., 2002). Dawson P.E. (2016) класифікує 
дисфункцію СНЩС, виходячи з етіологічної 
категорії можливого джерела патології:
1) порушення в жувальних м’язах;
2) структурні внутрішньосуглобові пору-

шення;
3) стани, симптоматично схожі на дисфунк-

цію СНЩС.
Метою ортопедичного лікування повної 

відсутності зубів є комплексна функціональ-
на та естетична реабілітація жувальної сис-
теми пацієнта. Найважливішою умовою для 
якості результату лікування є стабільність 

ланок жувальної системи: оклюзійне спів-
відношення, зафіксоване в центральному 
співвідношенні щелеп при стабільному стані 
СНЩС і жувальних м’язів.

Мета дослідження: визначити потребу 
в лікуванні м’язово-суглобових дисфункцій 
пацієнтів із потребою первинного та по-
вторного ортопедичного лікування повної 
відсутності зубів на нижній щелепі.

Матеріали та методи. На базі кафедри 
стоматології ПО ІФНМУ обстежено 83 паці-
єнтів із потребою лікування повної відсут-
ності зубів (ПВЗ) на нижній щелепі: потреба 
первинного ортопедичного лікування ПВЗ 
на нижній щелепі існувала в 33 (39,8%) паці-
єнтів (група обстеження І) та повторного ор-
топедичного лікування ПВЗ — у 50 (60,2%) 
пацієнтів (група обстеження ІІ). Пацієнти 
належали до груп зрілого (44-60 років) та 
похилого віку (60-75 років) за класифікаці-
єю ВООЗ. Середній вік обстежених становив 
60,8 року.

Для досягнення мети дослідження нами 
проведено:
1) анкетування пацієнтів за коротким Гам-

бурзьким тестом на виявлення розладів 
СНЩС;

2) навантажувальний тест на СНЩС;
3) електроміографічне дослідження m. mas-

seter та якісна оцінка електроміографіч-
них кривих.
Наявність патологічних ознак за результа-

тами обстеження хоча б одного із проведе-
них діагностичних прийомів оцінювалося як 
функціональне порушення жувальної систе-
ми та потреба діагностики етіології й пато-
генетичного лікування.
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Результати дослідження та їх обгово-
рення

І. Результати анкетування пацієнтів за 
коротким Гамбурзьким тестом

При обстеженні пацієнтів із первинною 
потребою ортопедичного лікування ПВЗ на 
нижній щелепі функціонально здоровий стан 
СНЩС (0-1 бал) визначено в 15 (45,5%) паці-
єнтів. Імовірність дисфункції (2-3 бали) вста-
новлено в 11 (33,3%) пацієнтів. У 7 (21,2%) осіб 
встановлено наявність сформованої м’язово-
суглобової дисфункції (4-6 балів). Слід за-
значити, що у всіх обстежених пацієнтів із 
сформованою дисфункцією існував біль при 
пальпації жувальних м’язів.

При обстеженні пацієнтів із повторною по-
требою ортопедичного лікування ПВЗ на ниж-
ній щелепі 0-1 бал встановлено в 62,0% осіб 
(31 пацієнт). Імовірність дисфункції СНЩС 
встановлено в 30,0% осіб. У 8,0% пацієнтів 
встановлено наявність сформованої м’язово-
суглобової дисфункції. Важливим є факт, що 
в 45 (90,0%) пацієнтів групи обстеження ІІ 
(із повторною потребою ортопедичного ліку-
вання) позитивна відповідь «ТАК», яка при-
носила 1 бал, була ознакою, що свідчила про 
травматичність ексцентричної оклюзії.

ІІ. Результати навантажувального тесту 
на СНЩС.

Проведення навантажувального тесту на 
СНЩС ґрунтувалося на поступовому збіль-
шенні сили навантаження при білатеральній 
маніпуляції. Болісні відчуття при будь-якій силі 
тиску на суглоб вказували на те, що суглобовий 
відросток нижньої щелепи на ураженому боці 
не перебуває в термінальному положенні.

При проведенні навантажувального тесту 
відсутність болісних відчуттів та теоретична 
можливість повторного підтвердження цен-
трального співвідношення щелеп зафіксовано 
у 24 (72,7%) пацієнтів групи обстеження І та 
в 30 (60,0%) пацієнтів групи обстеження ІІ.

Слід зазначити, що в 66,6% (6 пацієнтів 
із наявними болісними відчуттями при про-
веденні навантажувального тесту групи об-
стеження І) та 55,5% (11 пацієнтів із наявними 
болісними відчуттями при проведенні наван-
тажувального тесту групи обстеження ІІ) біль 
виникав при навантаженні середньої інтен-
сивності, що, імовірно, свідчило про реакцію 
м’язів на навантаження.

Пацієнти обох груп обстеження, у яких за-
фіксовано болісні відчуття при попередньому 

проведенні короткого Гамбурзького тесту, на-
лежали до категорії пацієнтів з імовірністю 
дисфункції (2-3 бали) та сформованої м’язово-
суглобової дисфункції (4-6 балів).

ІІІ. Результати електроміографічного до-
слідження m. masseter та якісна оцінка елек-
троміографічних кривих.

Програма обстеження біоелектричної 
активності жувальних м’язів проводилася 
на електронейроміографічному комплексі 
«Нейро-ЭМГ-Микро» (ООО «Нейрософт»).

Електроміографічний протокол обстежен-
ня пацієнтів обох груп включав запис електро-
міограми протягом 3,5 секунд у стані відносно-
го фізіологічного спокою. Проба виконувалася 
тричі. При аналізі брався до уваги середній 
показник із трьох аналогічних проб.

Посилаючись на літературні дані (Агте Б.С., 
1981; Пелехан Л.І., 2002), при інтактному 
СНЩС, фізіологічних процесах жувальних 
м’язів — у стані відносного фізіологічного 
спокою біопотенціали жувальних м’язів не по-
винні реєструватися, отже, форма електроміо-
графічної кривої повинна бути представлена 
ізолінією. Реєстрація біопотенціалів у стані 
відносного фізіологічного спокою свідчить 
про наявність патологічних станів у досліджу-
ваних м’язах.

Електроміографічна крива у формі ізолінії 
зафіксована у 26 (78,7%) пацієнтів групи об-
стеження І та в 36 (72,0%) пацієнтів групи об-
стеження ІІ.

У 21,3% пацієнтів групи обстеження І та 
у 28,0% пацієнтів групи обстеження ІІ спо-
стерігалося підвищення амплітуди біо-
електричної активності в стані відносного 
фізіологічного спокою. Максимальна амп-
літуда в досліджуваних м’язах була такою: 
32,67 мкВ для правого і 30,09 мкВ для лівого 
m. masseter.

Висновки. Підсумовуючи комплексне 
обстеження ланок жувальної системи, ви-
явлено наявність дисфункціональних ста-
нів у 51,5% пацієнтів групи обстеження І та 
в 48,0% пацієнтів групи обстеження ІІ. Серед 
етіологічних чинників дисфункції СНЩС 
у пацієнтів обох груп обстеження переважа-
ли порушення в жувальних м’язах, що під-
тверджено результатами анкетування за ко-
ротким Гамбурзьким тестом, інтенсивністю 
й характером больових відчуттів при наван-
таженні суглобів та об’єктивною оцінкою ре-
зультатів електроміографічних досліджень.
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Метеотропні реакції людини та шляхи їх 
корекції
О.Р. Пулик, М.В. Гирявець
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

На метеозалежність страждає до 80% на-
селення. Реакція на зміну погоди передбачає 
ослаблення адаптаційних механізмів, імунітету, 
а також прояви та загострення хронічних за-
хворювань. Розлади адаптивних властивостей 
організму під впливом зміни погодних умов 
носять нападовий характер у вигляді вегетатив-
них, емоційних і поведінкових порушень протя-
гом відносно короткого часу й отримали назву 
«метеотропні реакції людини». Відомо, що ме-
теотропні реакції можуть передувати зміні по-
годи, можуть супроводжувати цю зміну, а також 
виступати після її зміни. Нами вивчалася мож-
ливість попередження подібних реакцій.

Мета роботи: визначити індивідуальні 
особливості розвитку метеотропних реакцій 
у метеозалежних осіб та можливості їх попе-
редження.

Матеріали та методи дослідження. У до-
слідженні взяли участь 36 метеозалежних па-
цієнтів, які перебували на диспансерному об-
ліку з приводу головного болю: 22 жінки та 
14 чоловіків, середній вік пацієнтів становив 
52±5,6 року. Дослідження проводилося протя-
гом двох років. Для визначення індивідуальної 
особливості метеотропних реакцій організму 
в пацієнтів використано метод накладених 
епох. Пацієнти вели щоденники самопочуття 
(авторська розробка), у яких відмічали свій 
стан протягом місяця за такими параметра-
ми: самопочуття, настрій, працездатність, 
головний біль, біль у ділянці серця, біль у су-
глобах, нічний сон, сонливість протягом дня, 
апетит, запаморочення, власна оцінка погоди, 
пульс, артеріальний тиск. Ретроспективно за 
синоптичним журналом визначали час нега-
тивної реакції на проходження холодного та 
теплого фронтів. Усі розрахунки проводились 
за допомогою пакета статистичних програм 
STATISTICA 6.0, а також програми Microsoft 
Office Excel 2007.

Результати та їх обговорення. Погода 
змінюється, коли великі повітряні маси почи-
нають рухатися під впливом різних фізичних 
сил. Лінію зіткнення двох різних повітряних 
мас називають атмосферним фронтом. Із пе-
реміщенням атмосферного фронту досить 
різко змінюються температура, тиск та воло-
гість повітря. Встановлено, що на самопочут-
тя людини особливо сильно впливають зміни 
атмосферного тиску, а також проходження хо-
лодного та теплого атмосферних фронтів. Ре-
акція на проходження погодних фронтів може 
випереджати їх проходження, відбуватися од-
ночасно з проходженням атмосферного фрон-
ту, а також може виступати після їх прохо-
дження. Для того щоб вчасно вжити запобіжні 
заходи, важливо встановити індивідуальну 
особливість. Використовуючи щоденник са-
мопочуття, пацієнти щоденно відмічали свій 
стан, а далі ретроспективно за синоптичним 
журналом відмічали час негативної реакції 
на проходження холодного та теплого фрон-
тів. Встановлено, що індивідуальна реакція на 
проходження холодного та теплого погодних 
фронтів була відмінною: у 33% осіб реакція 
на проходження холодного фронту була одно-
часно з проходженням фронту, а в 77% — на-
ступного дня, тоді як реакція на проходження 
теплого фронту: у 27% пацієнтів була напе-
редодні проходження фронту, у 54% пацієн-
тів — у день проходження фронту, а в 19% — 
наступної доби після проходження погодного 
фронту. Після виявлення індивідуальних осо-
бливостей метеотропної реакції пацієнтам 
призначалися седативні препарати з вмістом 
валеріани в переддень. Значне покращення 
виявлено у 27% пацієнтів, зменшення метео-
тропних реакцій відмічено в 54% пацієнтів, 
відсутність змін — у 19% пацієнтів.

Висновки. 1. Час розвитку метеотропної 
реакції має індивідуальний характер. 2. Ін-
дивідуальна реакція людини на проходження 
теплого та холодного погодного фронтів є від-
мінною. 3. Своєчасна фармакопрофілактика 
дозволяє зменшити частоту їх виникнення.

© О.Р. Пулик, М.В. Гирявець

Meteotropic human reactions and ways of their correction
O.R. Pulyk, M.V. Gyriavetc
Uzhgorod Nationality University
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Дослідження чинників ризику депресивних 
станів у хворих на цукровий діабет 2-го типу 
з метаболічним синдромом
Н.В. Скрипник, Т.В. Романів
Івано-Франківський національний медичний університет

Актуальність. Захворювання на цукровий 
діабет (ЦД) є одним із найпоширеніших. Згід-
но з даними Міжнародної діабетичної федера-
ції, кількість людей віком 20-79 років, що жи-
вуть із діабетом, у 2019 році становила 463 млн, 
а згідно з прогнозом, у 2045 р. становитиме 
700 млн (Cosentino F., Grant P.J., Aboyans V. et 
al., 2019). ВООЗ прогнозує, що кожні 10-15 років 
відбуватиметься двократне збільшення хво-
рих, а смертність від хвороби в наступні 10 ро-
ків зросте більш ніж на 50% (Мацегоріна Н.В., 
2013). Україна не є винятком, демонструючи 
тенденцію до росту поширеності ЦД 2-го типу 
(Тронько М.Д. та ін., 2016; Маньковський Б.М. 
та ін., 2014; Комісаренко Ю.І., 2014). Усе часті-
ше ми бачимо поєднання цукрового діабету 
2-го типу (ЦД2) з депресією. Тяжка депресія та 
ЦД2 є поширеними хронічними захворюван-
нями серед усього населення економічно роз-
винених країн світу (Coleman S.M., Katon W., 
2013), а за поєднання вони можуть стати при-
чиною непрацездатності пацієнта або навіть 
і летальними (Шевчук М.В., Циганенко А.О., 
Тараненко Е.В., Крижевский В.В., Маньков-
ский Б.Н., 2019).

Незважаючи на незначну кількість робіт 
із цього питання, значна частина авторів об-
межувалася ретроспективним аналізом даних, 
унаслідок чого причинно-наслідкові зв’язки 
між депресією і ЦД залишалися до кінця 
нез’ясованими.

Мета. Встановити чинники ризику розвитку 
депресивних станів у хворих на ЦД 2-го типу.

Матеріали та методи дослідження. До до-
слідження було включено 53 хворих на ЦД 2-го 
типу з метаболічним синдромом (МС), із них 
28 (52%) чоловіків і 25 (38%) жінок. Проведено 
тест шкали депресії Бека (https://cbt-therapist.
net/BDI), який складається з 21 запитання, 

кожне запитання оцінювалося від 0 да 3 ба-
лів. При відповіді на перший варіант кожного 
запитання з 21 хворий отримував 0 балів, на 
другий — 1 бал, третій — 2 бали, на четвертий 
варіант — 3 бали. Оцінювалися результати ба-
лів таким чином: 0-13 — норма, 14-19 — легка 
депресія, 20-28 — середня депресія, 29-63 — 
тяжка депресія. Інші параметри оцінювання 
включали вік, індекс маси тіла (ІМТ), обвід 
талії (ОТ), тривалість ЦД2, рівень глюкози 
в крові натще.

Результати дослідження та їх обговорен-
ня. Дані були проаналізовані за допомогою 
стандартних відхилень і коефіцієнта кореляції 
Пірсона при значенні 0,05. Середній результат 
тесту Бека для чоловіків становив 23±3,3 бала, 
у жінок — 28±4 бала та вірогідно відрізнявся 
від практично здорових осіб (р<0,05). У чолові-
ків рівень глюкози натще, тривалість ЦД, ІМТ 
становили 7,53±2,43 ммоль/л, 8,23±2,11 року 
і 43,92±3,36 кг/м2, тоді як ОТ для чоловіків і жі-
нок становив 100,8±6,65 та 99,62±9,8 см відпо-
відно. Констатовано, що тривалість захворю-
вання, високий рівень глікемії, поліпрагмазія 
в пацієнтів на ЦД 2–го типу з МС пов’язана 
з більш частим виникненням депресії. Вста-
новлено кореляційні зв’язки у хворих на ЦД 
2-го типу з МС: тест вірогідно корелює з віком 
[r = –0,78 (чоловіки), r = –0,62 (жінки)] (р<0,09), 
ОТ [r = –0,82 (чоловіки), –0,77 (жінки)] та ІМТ 
[r = –0,66 (чоловіки), r = –0,74 (жінки)]. Реко-
мендовано зменшення інтенсивності депресії 
для пацієнтів на ЦД 2-го типу з МС за наяв-
ності ожиріння, незадовільного глікемічного 
контролю: призначення адекватної дієти, цу-
крознижувальної терапії, нормалізація ІМТ, 
ОТ, обережне заняття фізичними вправами, 
консультації з психологом.

Висновки. Чинниками ризику розвитку 
депресії в пацієнтів із ЦД2 з МС є тривалість 
діабету, похилий вік, чоловіча стать, деком-
пенсація ЦД2, наявність гіпоглікемічних ста-
нів в анамнезі, дисліпідемія, надлишкова маси 
тіла та ожиріння.

© Н.В. Скрипник, Т.В. Романів

Study of risk factors for depressive states in patients with type 2 diabetes mel-
litus with metabolic syndrome
N.V. Skrypnyk, T.V. Romaniv
Ivano-Frankivsk National Medical University
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Диференціальна діагностика епізодичного 
вестибулярного синдрому та псевдоінсульти 
у вертебробазилярному басейні
Н.В. Романюк 
КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради», м. Івано-Франківськ

Актуальність. Запаморочення трапля-
ється в понад 20% загальної кількості на-
селення земної кулі та виявляється третьою 
за частотою причиною звернень до лікаря 
в Сполучених Штатах Америки. Близько 
80 захворювань безпосередньо пов’язані із 
запамороченням. Рецидивуюче ізольоване 
запаморочення — епізодичний вестибуляр-
ний синдром (ЕВС) — найчастіше пов’язане 
із периферичними вестибулопатіями (до-
броякісним пароксизмальним позиційним 
запамороченням (ДППЗ) чи рідше — хворо-
бою Меньєра) і значно рідше із судинно-моз-
ковими захворюваннями (транзиторні іше-
мічні атаки (ТІА) чи ішемічні інсульти (ІІ) 
у вертебробазилярному басейні (ВББ), вер-
тебробазилярна артеріальна недостатність 
(ВБН)). В Україні на сьогодні є тенденція до 
гіпердіагностики судинно-мозкових захво-
рювань у ВББ.

Мета: провести диференціальну діагнос-
тику між судинно-мозковими захворювання-
ми у ВББ та периферичними вестибулопатія-
ми в пацієнтів з ЕВС на основі спеціального 
вестибулоневрологічного огляду.

Матеріали та методи дослідження. 
Обстежено 135 пацієнтів (75 жінок та 60 чо-
ловіків) із середнім віком 52 [35; 69] роки 
з ЕВС, які перебували на стаціонарному лі-
куванні у відділенні судинної неврології 
Івано-Франківської обласної клінічної лі-
карні впродовж 2018-2019 рр. або звернулись 
по допомогу амбулаторно. Згідно з аналізом 
історій хвороб та амбулаторних карт цих 

пацієнтів, первинний діагноз ІІ/ТІА у ВББ 
було запідозрено в 63,0%, ВБН — у 22,2%, 
функціональне (психогенне) запаморо-
чення — у 6,7%, ДППЗ — у 8,1% пацієнтів 
відповідно. Після цього було проведено 
спеціальне вестибулоневрологічне обсте-
ження, яке включало збір скарг та анамнез 
хвороби, аналіз тесту оцінки запаморочен-
ня (Dizziness Handicap Inventory — DHI), 
вестибулоневрологічний огляд, зокрема 
оцінку функції плавного слідкування, оцін-
ку сакад, перевірку вестибулоокулярного 
рефлексу та наявності ністагму, оцінку про-
би Уемури і крокової проби Фукуди, вико-
нання позиційних проб (Дікса-Холлпайка, 
roll-тесту), з оцінкою позиційного ністагму 
за допомогою окулярів Френзеля чи Відео 
Френзеля.

Результати дослідження та їх обгово-
рення. У більшості пацієнтів після проведе-
ного вестибулоневрологічного огляду було 
встановлено кінцевий діагноз ДППЗ, а саме 
в 53,0% пацієнтів. І тільки в 32,5% пацієнтів 
підтвердились ІІ/ТІА у ВББ (частка кінцево-
го даного діагнозу від первинного становила 
51,8%). Ще в 13% виявлено функціональне за-
паморочення та в 1,5% пацієнтів встановлено 
хворобу Меньєра.

Висновки. ЕВС найчастіше виникає че-
рез ДППЗ, значно рідше як прояв судинно-
мозкових захворювань у ВББ. Точна діагнос-
тика є запорукою правильного лікування 
і навіть одужання при ДППЗ, оскільки це до-
броякісні та курабельні стани.

© Н.В. Романюк

Differential diagnosis of episodic vestibular syndrome and pseudo-strokes in 
vertebrobasilar system
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Комбіноване лікування хворих із болем 
у нижній частині спини
В.В. Шманько, І.С. Дзіх
Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського

Актуальність. На сьогодні відомо, що 
біль у нижній частині спини (БНС), за да-
ними експертів ВООЗ, досяг розмірів не-
інфекційної епідемії і в більшості випадків 
пов’язаний зі збільшенням навантаження 
на людину. Поширеність БНС становить від 
40 до 80%, а щорічна захворюваність — 5%. 
У віці від 20 до 64 років він турбує 24% чо-
ловіків і 32% жінок. У 80% хворих БНС зни-
кає під час лікування за декілька тижнів або 
місяць, а у 20% — має хронічний перебіг. 
Ця патологія є серед основних причин тим-
часової втрати працездатності та звернення 
таких хворих до лікарів різного профілю: 
невропатологів, терапевтів, ревматологів, 
ортопедів, сімейних лікарів та інших. Тому 
проблема менеджменту БНС є актуальною 
і потребує глибокого вивчення.

Мета. З’ясувати ефективність комбі-
нованого лікування больового синдрому 
вертеброгенного генезу за допомогою фі-
топрепарату Сустамар та нестероїдного про-
тизапального засобу Теноксикам.

 Матеріал і методи дослідження. Нами 
обстежено 20 пацієнтів із БНС вертеброген-
ного генезу, серед яких було 12 жінок і 8 чо-
ловіків, середній вік становив (47,8±3,6) 
року, а тривалість захворювання — (11,2±1,1) 
року. Усім хворим із метою зменшення бо-
льового синдрому та запального процесу 
призначали Теноксикам у дозі 20 мг 1 раз на 
добу протягом 7 днів та препарат, що міс-
тить екстракт із лікарської рослини марти-
нії запашної (480 мг), Сустамар по 1 таблетці 
2 рази на добу протягом 14 днів. Оцінювання 
ефективності фармакотерапії проводили на 
15-й день за допомогою шкали ВАШ та пору-
шення життєдіяльності за опитувальниками 

Роланда-Моріса, Освестрі, а також якості 
життя за SF-36.

Результати дослідження та їх обгово-
рення. Аналіз результатів опитування по-
казав, що за шкалою ВАШ інтенсивність 
больового синдрому в пацієнтів становить 
(7,1±0,6) см, тобто спостерігався сильний бо-
льовий синдром. Поряд із цим за результата-
ми аналізу опитувальника Освестрі виявили 
значний ступінь обмеження функцій життє-
діяльності, про що свідчить індекс Освестрі 
(44,1±2,4)%. Ці дані підтверджують і резуль-
тати анкетування Роланда-Моріса, які були 
на рівні (14,5±1,0) бала. Після проведеного 
лікування нами було виявлено, що інтен-
сивність больового синдрому знизилась до 
легкого ступеня, про що свідчить показник 
ВАШ — (3,0±0,5) см. Це, у свою чергу, спри-
яло покращенню функцій життєдіяльності, 
на що вказує індекс Освестрі (20,1±1,5)% та 
результати анкетування Роланда-Моріса, які 
були нижчими на 23,4%.

Нами було виявлено також вірогідне зни-
ження якості життя у хворих за усіма параме-
трами опитувальника SF-36. При цьому сут-
тєві відмінності спостерігалися в показниках 
рольового фізичного та загального здоров’я. 
Перший із зазначених показників відображає 
обмеження повсякденної активності у зв’язку 
з фізичним станом, другий — загальну оцінку 
хворим стану свого здоров’я. Водночас у хво-
рих, які отримували комбіноване лікування, 
ми відмітили покращення фізичного стану та 
підвищену оцінку загального здоров’я.

Висновок. Таким чином, комбіноване за-
стосування Теноксикаму із Сустамаром спри-
яє зниженню інтенсивності больового син-
дрому в пацієнтів із БНС вертеброгенного 
генезу, покращенню функцій життєдіяльнос-
ті та якості життя і може призначатися для лі-
кування таких пацієнтів у щоденній клінічній 
практиці.

© В.В. Шманько, І.С. Дзіх

Complex treatment of patients with lower back pain
V.V. Shmanko, I.S. Dzikh
Ternopil National Medical University named after I.Ya. Gorbachevsky
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Невринома серединного нерва 
на проксимальному рівні: складності 
діагностики (клінічний випадок)
А.І. Третьякова, Л.Л. Чеботарьова, О.С. Солонович, Р.А. Третьяков
ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», м. Київ

Актуальність. Нейрофізіологічні методи 
діагностики, такі як електронейроміогра-
фія (ЕНМГ), з високим ступенем вірогіднос-
ті дозволяють виявити ураження більшості 
периферичних нервів кінцівок. Складності 
діагностики ураження на проксимальному 
рівні пов’язані з технічними обмеженнями 
методики та індивідуальними анатомічними 
особливостями.

Мета. Проаналізувати на конкретному 
прикладі маршрут пацієнта від звернення 
до лікаря, встановлення діагнозу, визна-
чення показань до хірургічного лікування й 
об’єктивної оцінки результатів лікування.

Матеріали та методи дослідження. Об-
стежений пацієнт 46 років із попереднім діа-
гнозом: підозра на боковий аміотрофічний 
склероз. Використані методи: клініко-невро-
логічне дослідження, магнітно-резонансна 
томографія, стимуляційна та голкова елек-
тронейроміографія.

Результати дослідження та їх обгово-
рення. Клінічно — прояви невропатії лівого 
ліктьового нерва. За даними стимуляційної 
ЕНМГ виявлено зниження провідності по 
моторних волокнах лівого ліктьового нер-
ва без чіткого блоку проведення; значне 
падіння амплітуди М-відповіді з м’язів гіпо-
тенара, відсутність сенсорного потенціалу 
дії. Показники функції лівого серединно-
го і променевого нервів не порушені. При 
проведенні голкової ЕМГ: спонтанна ак-
тивність у вигляді потенціалів фібриляцій 

(++) відмічена тільки в m. Interosseus I sin. 
et m. Abductor digiti minimi sin. у поєднан-
ні з помірними нейрогенними змінами 
і зниженим патерном рекрутуювання при 
довільному напруженні. У всіх інших до-
сліджених м’язах денерваційна активність 
відсутня, змін потенціалів рухових одиниць 
не виявлено. ЕМГ-дослідження дозволило 
виключити генералізоване залучення мо-
тонейронів спинного мозку, однак не допо-
могло визначити точний рівень ураження 
ліктьового нерва.

У результаті дообстеження за допомо-
гою магнітно-резонансної томографії на 
межі верхньої і середньої третини лівого 
плеча, у судинно-нервовому пучку виявле-
но утворення серединного нерва (неврино-
ма). Після проведення хірургічної операції 
з видалення невриноми серединного нерва 
пацієнт відзначив позитивну динаміку у ви-
гляді часткового відновлення чутливості в IV 
і V пальцях лівої руки і наростання сили кис-
ті. Однак з’явилося порушення чутливості 
в I, II, III пальцях, що відповідає іннервації 
серединного нерва.

Висновки. При локальних ураженнях пе-
риферичних нервів на проксимальному рів-
ні нейровізуалізаційні методи, зокрема МРТ, 
доповнюють і підвищують діагностичну цін-
ність нейрофізіологічних методів, дозволя-
ють удосконалити критерії для диференці-
альної діагностики, обґрунтувати показання 
і тактику хірургічного лікування.

© А.І. Третьякова, Л.Л. Чеботарьова, О.С. Солонович, Р.А. Третьяков

Proximal median nerve neuroma: difficulties in diagnosis (clinical case)
A. Tretiakova, L. Chebotariova, O. Solonovych, R. Tretiakov
Romodanov Neurosurgery Institute, Kyiv
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Доцільність лікування депресії методом 
транскраніальної магнітної стимуляції
А.І. Третьякова, Л.Л. Чеботарьова, Л.М. Сулій, О.С. Солонович
Відділення функціональної діагностики ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН 
України», м. Київ

Актуальність. Депресія суттєво впливає 
на повсякденне життя, пацієнти відчувають 
пригнічений настрій, тривогу, втрачають 
інтереси та відчуття задоволення, знижу-
ється мотивація, самооцінка, можливі суї-
цидальні думки. Вплив ритмічної транскра-
ніальної магнітної стимуляції (рТМС) на 
емоційний стан зумовило можливість вико-
ристання цього методу як терапевтичного. 
За даними Європейської групи експертів, 
він має А та В рівні ефективності для даної  
патології.

Мета. Оцінка ефективності лікування де-
пресії та коморбідних проявів шляхом вико-
ристання рТМС.

Матеріал і методи дослідження. Про-
ведено лікування за методом рТМС 29 паці-
єнтів, серед них жінок 12 (41,4%), віком від 
21 до 46 років. Оцінку клінічних і субклі-
нічних проявів депресії та тривоги, ступеня 
виразності процесу, його особливостей про-
водили шляхом тестування пацієнтів за шка-
лами: Госпітальної шкали тривоги та депре-
сії (HADS) й шкали Цунга, що мають високу 
чутливість і специфічність. Прояви астеніч-
ного синдрому оцінювали за даними шкали 
астенії (ШАС).

При плануванні курсу враховували відпо-
відні протоколи рТМС для коморбідних про-
явів у пацієнта. Використовували протоколи 
низькочастотної (1 Гц) та високочастотної 
(10 Гц) стимуляцій з інтенсивністю 80 та 110% 
відносно порогу викликаної моторної відпо-
віді (ВМВ) над дорзолатеральною префрон-
тальною корою (ДЛПК) головного мозку. 
Курс лікування складався з 10-15 сесій. Кожні 
5 сеансів контролювали поріг ВМВ.

Результати дослідження та їх обгово-
рення. У 19 (65,5%) пацієнтів діагностовано 
депресію легкого ступеня, у 7 (24,1%) — се-
реднього ступеня, у 3 (10,4%) — тяжкого. 
У 20 (69%) пацієнтів виявлено астенію слаб-
кого та помірного ступеня виразності.

Після 10 сеансів лікувальної рТМС за обра-
ною програмою проводили повторне тесту-
вання. Пацієнти відмітили нормалізацію сну 
(17), покращення настрою (19), більш спокій-
не реагування на стресові ситуації (14). Також 
зареєстровано зниження виразності проявів 
астенії, депресії за даними оціночних шкал 
(р<0,05). За шкалою Цунга встановлено зни-
ження частки пацієнтів із вираженою депре-
сією та середнього ступеня виразності.

Слід відмітити значні індивідуальні від-
мінності в часі появи позитивних змін 
(за оцінкою пацієнтів) під впливом лікуваль-
ної рТМС, стійкості позитивного ефекту. 
Тому для підтримання терапевтичного ефек-
ту після курсу основного лікування проводи-
ли профілактичне — 2 сеанси рТМС на тиж-
день протягом 12 тижнів.

За даними досліджень Martin J. Lan (2016), 
після курсу лікувальної рTMS лівої ДЛПК від-
бувається збільшення об’єму сірої речовини 
в передній поясній звивині за даними МРТ 
головного мозку, що корелює зі зменшенням 
тяжкості депресії.

Висновки. Застосування методу лікуваль-
ної транскраніальної магнітної стимуляції 
дорзолатеральної префронтальної кори є 
ефективним для лікування депресії, у тому 
числі фармакорезистентних форм, також під-
вищується комплаєнтність лікування супут-
ніх коморбідних проявів.

© А.І. Третьякова, Л.Л. Чеботарьова, Л.М. Сулій, О.С. Солонович

The feasibility of treating depression by transcranial magnetic stimulation
A.I. Tretiakova, L.L. Chebotariova, L.M. Sulii, O.S. Solonovich
Department of Functional Diagnosis SI «Acad. A.P. Romodanov Institute of 
Neurosurgery NAMS of Ukraine», Kyiv
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Стан когнітивних функцій у хворих після 
перенесеного ішемічного інсульту під 
впливом фізичної терапії та застосування 
холінергічних препаратів
І.Ф. Ува-Агбонікхена
Івано-Франківський національний медичний університет

Актуальність. Ішемічний інсульт (ІІ) за-
лишається провідною медико-соціальною 
проблемою з огляду на його значну пошире-
ність та місце в структурі причин інваліди-
зації. Наявність постінсультних когнітивних 
порушень, і особливо постінсультної демен-
ції, різко утруднює взаємодію між пацієнтом 
та медичним персоналом, що негативно по-
значається на функціональному стані хворих.

Мета: вивчення динаміки когнітивних 
функцій у хворих після перенесеного ІІ під 
впливом фізичної терапії для покращення 
загальнорухової функції та моторики руки 
і застосування холіну альфосцерату.

Матеріали та методи дослідження. Об-
стежено 54 пацієнтів через 1 рік після перене-
сеного атеротромботичного гемісферного ІІ, 
рандомізованих на дві групи. Хворі з 1-ї гру-
пи впродовж 2 міс. щодня виконували комп-
лекс вправ для покращення загальнорухової 
функції та дрібної моторики руки. Хворі 2-ї 
групи, крім вищеописаної фізичної терапії, 
протягом 2 міс. приймали холіну альфосцерат 
у дозі 800 мг на добу. Для оцінки виконавчих 
функцій використовували шкали Montreal 

Cognitive Assessment (MoCA), Frontal 
Assessment Battery (FAB), Trail Making Test 
А і В (ТМТ).

Результати дослідження та їх обгово-
рення. Після проведеного лікування в па-
цієнтів 1-ї групи спостерігалось зростання 
загального бала за МоСА до 24 [21; 26] із по-
чаткових 21 [17; 23] (p<0,05), а також змен-
шення часу виконання ТМТ А із 48 [42; 55] с 
до 43 [38; 49] с (p<0,05). У 2-й групі також 
спостерігали підвищення бала за МоСА до 
24 [22; 26] із початкових 20 [16; 23] (p<0,05) та 
зменшення часу виконання ТМТ А із 48 [41; 
55] с до 40 [33; 45] с. Окрім того, у 2-й групі 
час виконання ТМТ В зменшився із 136 [120; 
158] с до 119 [106; 139] с (p<0,05), тоді як віро-
гідної динаміки за даним показником у 1-й 
групі не спостерігалось.

Висновки. Відновлення рухової актив-
ності, зокрема дрібної моторики руки, по-
зитивно впливає на когнітивні функції хво-
рих після ІІ, причому цей позитивний ефект 
може стимулюватися завдяки додаванню хо-
ліну альфосцерату до комплексу терапії та-
ких пацієнтів.

© І.Ф. Ува-Агбонікхена

Condition of cognitive functions in post-stroke functions under the influence 
of physical therapy and cholinergic medications
I.F. Uwa-Agbonikhena
Ivano-Frankivsk National Medical University
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Нейровізуалізаційні особливості у хворих 
з інтрацеребрально ускладненим 
геморагічним півкульовим інсультом
В.І. Дарій, Т.П. Рибалко, Н.В. Томах
Запорізький державний медичний університет

Актуальність. Висока летальність у хворих 
із мозковими геморагічними інсультами (ГІ) 
зумовлена низкою інтрацеребральних усклад-
нень. Найнебезпечнішим із них є зміщення й 
деформації мозкових структур, вторинні стов-
бурові крововиливи, перифокальний набряк, 
церебральний вазоспазм, прорив крові в шлу-
ночкову систему, гострий гідроцефальний 
синдром, вторинний стовбуровий синдром, 
вторинна геморагічна трансформація.

Метою роботи є з’ясування комп’ютерно-
томографічних особливостей у гострому пе-
ріоді інтрацеребрально ускладненого гемо-
рагічного інсульту (ІУГІ).

Матеріал і методи дослідження. Нами 
було обстежено 137 хворих із півкульним 
мозковим інсультом віком від 44 до 67 років, 
у 93 із котрих відмічалась клініка інтрацере-
брально ускладненого ГІ. Структурні зміни 
головного мозку у хворих на ГІ вивчали мето-
дами: комп’ютерної томографії (КТ), викона-
ної на спіральному комп’ютерному томографі 
SOMATOM Spirit (Siemens, Німеччина), та 
магнітно-резонансної томографії (МРТ), про-
веденої на апараті Hitachi Airis Mate (Hitachi 
Medical Corporation, Японія). При аналізі вра-
ховували розміри візуалізованого вогнища, 
набряк структур півкулі мозку, зміщення се-
рединних структур — прозорої перегородки, 
епіфіза, оральних утворень стовбура, прорив 
крові в шлуночкову систему, гідроцефалію.

Результати дослідження. Розміри ві-
зуалізованого на КТ вогнища в 49,3% були 
<30 см3 і більш ніж у половини хворих — 
>30 см3, незважаючи на те, що коливання 

розмірів мали великі межі від 5,9 до 78,1 см3. 
Набряк структур півкулі мозку встановлено 
в 49,3% хворих, причому в 35,6% він був ге-
нералізований або тотальний. У 49,3% хворих 
первинне вогнище ускладнювалося зміщен-
ням серединних структур — прозорої перего-
родки (43,0%), епіфіза (39,7%), оральних утво-
рень стовбура (16,1%). Зміщення цих структур 
проходило ізольовано або в різних комбінаці-
ях. Прорив крові в шлуночкову систему візуа-
лізувався в 39,7% хворих. Асиметрична гідро-
цефалія була відмічена в 93,5%.

Летальність у групі хворих з інтрацере-
брально ускладненим ГІ становила 35,5% 
(33 хворих із 93). При цьому відзначалися 
прямі кореляції між дислокаційними зміна-
ми та показниками летальності (зміщення 
прозорої перегородки — r=0,51, епіфіза — 
r=0,33, оральних утворень стовбура — r=0,57), 
особливо при поєднанні показників змі-
щення прозорої перегородки й оральних  
структур мозку (r=0,77).

Висновки. Таким чином, КТ-дослідження 
є одним із найбільш діагностично цінних 
досліджень при визначенні більшості ін-
трацеребральних ускладнень при ГІ: дис-
локаційного синдрому, генералізованого 
набряку мозку, гідроцефального синдрому, 
прориву крові в шлуночкову систему. Від-
мічено чіткі співвідношення між клінічни-
ми та комп’ютерно-томографічними озна-
ками при інтрацеребрально ускладненому 
ГІ. Важливою є прогностична цінність при  
КТ-змінах показників дислокаційних проце-
сів у хворих на геморагічний інсульт.

© В.І. Дарій, Т.П. Рибалко, Н.В. Томах

Features of neuroimaging in patients with intracerebral complicated hemor-
rhagic hemispheric stroke
V.I. Dariу, T.P. Ribalko, N.V. Tomah
Zaporizhia State Medical University
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Сирингомієлія в міждисциплінарному 
аспекті. Погляд невропатолога 
та нейрохірурга. Клінічний випадок
О.М. Флис1, Ю.В. Флис2

1 Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради. Львівська обласна клінічна лікарня. 
Консультативна поліклініка
2 Комунальне некомерційне підприємство «Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Львова»

Актуальність. Сирингомієлія — хронічне про-
гресуюче захворювання нервової системи, що ха-
рактеризується розростанням глії й утворенням 
порожнин у спинному мозку (від грец. syrinx — 
трубка). Якщо патологічний процес не обмежується 
спинним мозком, а переходить на мозковий стов-
бур, це сирингобульбія. Основні причини захворю-
вання — вади ембріонального розвитку спинного 
мозку з дефектом заростання шва в місці, де відбу-
вається змикання обох половин медулярної труб-
ки. Краніовертебральні аномалії спостерігаються 
з частотою до 50% у хворих із сирингомієлією — 
аномалія Арнольда-Кіарі І-ІІ тип, синдром Денді-
Уокера. Середній вік захворювання — 41 рік (12-73). 
Жінки/чоловіки — 1,3:1. Хірургічне лікування по-
казане при прогресуванні захворювання. Застосо-
вують такі варіанти оперативних втручань: 1) задня 
декомпресія: метод вибору, коли наявні супутні 
патології (наприкад, аномалія Арнольда-Кіарі); 
2) шунтування: К- та Т-подібні дренажі: а) у черевну 
порожнину; б) у субарахноїдальний простір (шунт 
Хайєра — Шульте — Пуденса); в) сирингостомія; 
г) черезшкірна аспірація кісти (може виконувати-
ся декілька разів). У близько 1/3 хворих спостеріга-
ється позитивна динаміка, ¼ — стабілізація стану, 
¼ — погіршення симптоматики. Кращі результати 
хірургічного лікування спостерігаються при симп-
томах: біль та спастичність; гірші результати від-
новлення: при втраченій чутливості, ураженнях 
периферичних рухових нейронів та стовбурових 
рефлексів. Негативні результати спостерігаються за 
наявності арахноїдиту. Дренування або шунтуван-
ня кіст дає гірший результат, якщо немає супутньої 
анамалії Арнольда-Кіарі. Крім цього, потрібно ви-
ключити вторинні кісти при кістозних новоутво-
рах. Для ефективної діагностики й лікування цього 

контингенту хворих необхідна ефективна співпра-
ця невролога та нейрохірурга.

Мета: провести обстеження, визначити невро-
логічні та нейровізуалізаційні особливості хворих 
на сирингомієлією, аналіз їх характерних клінічних 
і параклінічних ознак для визначення можливостей 
ранньої діагностики, налагодження співпраці між 
невропатологом та нейрохірургом для вибору опти-
мального лікування.

Матеріали та методи дослідження. Аналіз клі-
нічного випадку хворої з аномалією Арнольда-Кіа-
рі І типу та сирингомієлію, яка перебувала на обсте-
женні й лікуванні в неврологічному кабінеті КНП 
ЛОР ЛОКП і нейрохірургічному відділі КНП «Клі-
нічна лікарня швидкої медичної допомоги м. Льво-
ва».

Результати дослідження та їх обговорення. 
Клінічний випадок. Жінка Н., 43 р. Звернулася до не-
вропатолога поліклініки. Скарги на біль голови, шиї, 
порушення чутливості в руках, слабкість рук, похи-
тування при ходьбі, періодичну нудоту. У невроло-
гічному статусі: вертикальний дрібно-розмашистий 
ністагм, сухожилкові рефлекси з рук та ніг підвищені, 
дисоційовані розлади чутливості — зниження больо-
вої і температурної чутливості; тактильна та м’язово-
суглобова — збережені. У позі Ромберга похитування 
в обидва боки. Проведено МРТ. Діагностовано ано-
малію Арнольда-Кіарі, І тип, сирингомієлія на рівні 
С3-С6 сегментів. Призначено медикаментозне ліку-
вання — симптоматична терапія, нейролептики, га-
бапентини — із незначною позитивною динамікою. 
Консультована нейрохірургом. Проведено хірургіч-
не втручання: Декомпресія задньої черепної ямки 
(потилична краніектомія), шийна ламінектомія С1-
С2 хребців. Післяопераційний період — із позитив-
ною динамікою. Головний біль та біль шиї, мозочкова 
атаксія, розлади чутливості регресували.

Висновки. Рання діагностика, узгоджена спів-
праця невропатолога та нейрохірурга, хірургічне 
лікування при показаннях дають кращі результати 
лікування даної патології, ніж симптоматична кон-
сервативна терапія.

© О.М. Флис, Ю.В. Флис

Syringomyelia in the interdisciplinary aspect. The view of a neurologist and 
neurosurgeon. Clinical case
O.M. Flys1, Y.V. Flys2

1 Lviv Regional Clinical Hospital. Regional consultative polyclinic
2 Municipal Non-Commercial enterprice «Clinical emergency hospital of Lviv»
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Особливості структурних змін речовини 
головного мозку у хворих на гіпертонічну 
хворобу, пацієнтів із гіпотиреозом та в осіб 
із поєднаною патологією
М.І. Лесів, Л.Б. Оринчак
Івано-Франківський національний медичний університет

Вступ. Численні експериментальні та клініко-
інструментальні дослідження останніх років дозво-
лили по-новому розглядати анатомо-функціональ-
ну основу когнітивних функцій. Серед сучасних 
технологій, що знайшли поширення в останні деся-
тиріччя, найбільш перспективним вважається по-
єднання нейропсихологічних та інструментальних 
нейрофізіологічних технологій, зокрема магнітно-
резонансна томографія (МРТ).

Мета роботи — оцінити структурні параметри 
ГМ за даними МРТ у пацієнтів із ГХ, гіпотиреозом 
та в осіб із поєднаною патологією.

Матеріали та методи. Дослідження проводи-
лося за участі 67 пацієнтів (27 чоловіків і 40 жінок), 
середній вік — 47,23±2,64 року, тривалість захво-
рювання — 13,27±0,75 (від 2 до 19) року. З метою по-
рівняння результатів обстежено 18 практично здо-
рових осіб (ПЗО) віком 47,84±0,83 року, підбір яких 
здійснювався з урахуванням даних анамнезу, за від-
сутності гіпотиреозу, ГХ. Пацієнти були поділені на 
3 групи за нозологією: I група — 21 хворий із ГХ, які 
отримували антигіпертензивну терапію; II група — 
18 хворих із гіпотиреозом, що приймали L-тироксин 
у дозі 100-150 мг; III група — 28 хворих із ГХ із супут-
нім гіпотиреозом, які отримували відповідне лікуван-
ня. Дослідження ГМ виконано на 1,5 Tл МРТ-системі 
MAGNETOM Avanto 1.5 T апараті SQ виробництва 
Siemens. Виконані T2WI, Т2 bladе dark-fl, T1WI то-
мограми ГМ в аксіальній, корональній та сагіталь-
ній проєкціях. Вимірювали поперечні розміри меді-
ального, бічного (скроневого рогу) і вертикального 
перигіпокампальних просторів, а також проводили 
оцінку показників об’єму сірої речовини (кори) лоб-
ної частки ГМ.

Результати. Спостерігалось достовірне підви-
щення індексів медіальних та верхніх перигіпокам-

пальних праворуч і ліворуч у хворих у III групі 
порівняно з I та II групами. Латеральний перигіпо-
кампальний індекс суттєво не відрізнявся в трьох 
групах (р>0,05). Таким чином, у хворих при враху-
ванні взаємодії чинників (ГХ та гіпотиреозу) ви-
значалось збільшення перигіпокампальних індек-
сів (р>0,05). Об’єм сірої речовини (кори) лобної 
частки головного мозку суттєво не відрізнявся між 
I і II групами (p=0,05). Між I і III групами показники 
статистично достовірно відрізнялись за критерієм 
(р<0,05). Між II і III групами також існувала статис-
тично значуща різниця між показниками (p<0,05). 
Таким чином, у хворих із ГХ, гіпотиреозом та ГХ із 
супутнім гіпотиреозом визначалось збільшення пе-
ригіпокампальних індексів, зменшення об’єму сірої 
речовини (кори) лобної частки ГМ (праворуч і ліво-
руч), достовірно перевищувались можливі (інволю-
ційні або інше) зміни. Отже, результати досліджен-
ня свідчать про те, що при ГХ, гіпотиреозі та при 
поєднанні ГХ із гіпотиреозом визначалось достовір-
не прискорення атрофічних процесів.

Висновки. Досліджені чинники: морфологіч-
ні зміни в ГМ мають безпосередній вплив на роз-
виток та прогресування КП у пацієнтів із ГХ із 
супутнім гіпотиреозом. Ступінь змін показників 
нейропсихологічного тестування корелює з вираз-
ністю морфологічних змін ГМ.

На підставі отриманих результатів когнітив-
них розладів у хворих унаслідок цереброваскуляр-
них, ендокринних захворювань систематизовано 
фактори ризику для ранньої діагностики та про-
філактики когнітивних розладів у хворих при со-
матичних захворюваннях. Визначено певні пере-
ваги за якісними і кількісними характеристиками 
запропонованого комплексу методів нейропсихо-
логічного та нейрофізіологічного тестування для 
об’єктивізації недементних когнітивних розладів.

© М.І. Лесів, Л.Б. Оринчак

Peculiarities of structural changes in the substance of the brain in patients 
with hypertension, patients with hypothyroidism and in persons with com-
bined pathology
M.I. Lesiv, L.B. Orynchak
Ivano-Frankivsk National Medical University
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Особливості психоемоційного стану 
в пацієнтів із рецидивно-ремітуючим 
типом розсіяного склерозу
М.Ю. Дельва, К.С. Скорик
Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава

Актуальність. Розсіяний склероз (РС) — 
поширене захворювання нервової системи, 
яке є однією з основних причин інваліднос-
ті в осіб молодого віку. РС накладає значний 
відбиток на якість життя пацієнтів, їхньої 
родини, а також призводить до значних еко-
номічних витрат. Окрім функціонального 
дефекту, переважна більшість пацієнтів із РС 
має порушення в психоемоційній сфері, що 
значуще обмежують їх щоденну активність 
та рівень соціалізації.

Мета: визначення психоемоційного стану в 
пацієнтів із рецидивно-ремітуючим типом РС.

Матеріал і методи. На базі КП «Полтав-
ська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Склі-
фосовського Полтавської обласної ради» 
неврологічного відділення, де функціонує 
Центр розсіяного склерозу Полтавської об-
ласті, було обстежено 11 пацієнтів, які мали 
рецидивно-ремітуючий тип РС без хроніч-
ної супутньої патології. Оцінку загальної 
астенії та окремих її доменів проводили 
за багатовимірною шкалою оцінки астенії 
MFI-20 (маркером наявності загальної асте-
нії вважали значення субшкали глобальної 
втоми 12 та більше балів). Ознаки тривоги 
та депресії оцінювалися за допомогою Госпі-
тальної шкали тривоги та депресії (від 8 до 
10 балів — субклінічно виражена тривога 
та депресія, від 11 балів — клінічно вираже-
на тривога та депресія). Для виявлення апа-
тичних розладів застосовували шкалу апатії 
Starkstein (критичне значення — 13 балів та 

вище). Кількісні значення були представлені 
у вигляді медіани (Me) та інтерквартильного 
розмаху (Q1-Q3) (25-75%). Якісні показники 
були представлені у вигляді абсолютних зна-
чень та відсотків.

Результати та їх обговорення. Вік паці-
єнтів становив 47,0 (36,5-49,0) років, гендер-
ний розподіл — 4 (36%) чоловіки та 7 (64%) 
жінок.

Субклінічні тривожні та депресивні роз-
лади зафіксовані в 3 (27%) пацієнтів, клініч-
но виражена тривога — в 1 (9%) пацієнта. 
Апатичні розлади діагностовано в 4 (36%) 
пацієнтів.

Загальна астенія виявлена у 8 (73%) паці-
єнтів. За наявності загальної астенії показ-
ники субшкали загальної астенії становили 
16,0 (15,0-19,5), субшкали фізичної астенії — 
17,0 (14,3-19,0), субшкали психічної асте-
нії — 8,0 (7,3-9,5), субшкали зниженої мо-
тивації — 10,0 (5,5-15,0), субшкали зниженої 
активності — 16,5 (14,3-18,8).

У пацієнтів без загальної астенії по-
казники відповідних субшкал становили: 
10,0 (10,0-11,0), 10,0 (5,0-13,0), 6,0 (4,0-7,0), 
8,0 (6,0-12,0), 10,0 (4,0-15,0).

Висновки
1.  Серед психоемоційних розладів у пацієн-

тів із рецидивно-ремітуючим типом РС 
переважають астенічні розлади.

2.  У структурі астенічного синдрому в паці-
єнтів із рецидивно-ремітуючим типом РС 
переважає саме фізична складова.

© М.Ю. Дельва, К.С. Скорик

Psychoemotional features in patients with multiple sclerosis with recurrent-
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Інцидентність та види розладів дихання уві 
сні в гострий період ішемічного інсульту
І.І. Тітов, В.А. Гриб, О.Ю. Білас, О.І. Тітов
Івано-Франківський національний медичний університет

Актуальність. Серед усіх причин смер-
ті в Європі інсульт впевнено посідає третє, 
а у світі — друге місце. Останнє десятиліття 
відзначається лавиноподібним збільшенням 
кількості хворих на гострі порушення мозко-
вого кровоплину до 15 млн осіб на рік, у тому 
числі тяжкі форми, які потребують тривалої 
інтенсивної терапії та наступної нейрореабі-
літації. Щороку від інсульту у світі помирає 
близько 5 млн осіб. Серед багатьох чинни-
ків ризику настання інсульту та предикторів 
його тяжкого перебігу виділяють гострі й 
хронічні порушення дихання уві сні. Остан-
німи роками ця проблема набула нової ак-
туальності, оскільки було встановлено пря-
мий взаємозв’язок між тяжкістю інсульту 
та смертністю від нього й епізодами апное/
гіпопное під час сну, які супроводжувалися 
значними, іноді критичними порушеннями 
статусу вентиляції та оксигенації, негатив-
ними змінами гемодинаміки, що вторинно 
негативно впливало на перебіг основного 
захворювання й зумовлювало гірший від пе-
редбаченого прогноз. З огляду на це акти-
візувалися дослідження з вивчення впливу 
і ролі порушень дихання на системи життє-
забезпечення та системний і церебральний 
гомеостаз у хворих із гострими порушення-
ми мозкового кровоплину.

Мета. Встановити частоту обструктивних 
і центральних видів порушення дихання уві 
сні в найгостріший період ішемічного ін-
сульту та доінсультний період.

Матеріал і методи дослідження. Респі-
раторний моніторинг («діагностичну ніч») 
здійснювали в нічний час (22:00-07:00) iз 
використанням системи сомнологічного 

скринінгу SomnoChek micro. Система ви-
значає: насичення гемоглобіну крові кис-
нем, частоту серцевих скорочень, потік по-
вітря в дихальних шляхах, об’єм вентиляції, 
наявність хропіння, епізоди пробудження 
(фрагментація сну), періоди гіповентиляції, 
затримки та зупинки дихання. Отриманий 
запис аналізували за допомогою спеціаль-
ної комп’ютерної програми для оцінки тяж-
кості виявлених розладів і диференціації 
обструктивних та центральних причин по-
рушення дихання. Діагностику гострих роз-
ладів дихання уві сні здійснювали в 1-2-гу 
добу з моменту госпіталізації до інсультного 
центру. Отримані результати опрацьовано  
статистично.

Результати дослідження та їх об-
говорення. У дослідженні взяли участь 
27 хворих на ішемічний інсульт, а середній 
вік хворих коливався в діапазоні від 35 до 
76 років. Серед них було 11 (40,7%) чоловіків 
та 16 (59,2%) жінок. При вивченні анамне-
зу нами встановлено, що в 6 (22,2%) із них 
мали місце обструктивні прояви до настан-
ня інсульту. При скринінговому моніто-
руванні розлади дихання уві сні виявлені 
у 12 (44,4%) хворих, що може свідчити про 
вплив порушення власне мозкового крово-
обігу на маніфестацію синдрому обструк-
тивного чи центрального апное уві сні. 
У хворих переважали обструктивні причи-
ни порушення дихання (78,2%), спричинені 
западінням язика, зниженням чи втратою 
тонусу м’якими тканинами гортаноглотки 
тощо. У решти хворих розладів дихання не 
зафіксовано. Отримані дані є важливими 
при лікуванні хворих, оскільки забезпечен-
ня вільного адекватного дихання ліквідує 
численні епізоди гіповентиляції та апное, 
гіперкапнії, зниження церебральної окси-
генації і тим самим створює сприятливе 

© І.І. Тітов, В.А. Гриб, О.Ю. Білас, О.І. Тітов
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тло для ранньої фармакологічної та фізич-
ної нейрореабілітації пацієнтів. Супутньою 
обставиною, яку зафіксували під час дослі-
дження у хворих зі стійкою артеріальною 
гіпертензією, була стабілізація показників 
артеріального тиску на тлі забезпечення 
адекватної вентиляції під час нічного сну 
на ґрунті СРАР-підтримки. Це супрово-
джувалося зникненням епізодів вираженої 
гіперкапнії (максимальні зафіксовані зна-
чення — 78,2±3,6 мм рт. ст.), яка спричиняє 
гіперкатехоламінемію і клінічно значущі 
вазопресорні ефекти, незважаючи на при-
значену антигіпертензивну терапію, нерід-
ко — полікомпонентну.

Висновки. Близько 44,4% усіх хворих 
у найгострішому періоді мозкового ішеміч-
ного інсульту мають розлади дихання уві 
сні, переважно обструктивного типу, які зу-
мовлені в тому числі й пригніченням об’єму 
свідомості. Ця категорія хворих потребує 

респіраторної підтримки (СРАР-терапія 
в нічний час) за допомогою звичайних  
СРАР-машин (Waienman, ResMed, Respiro-
nics). Хворі, у яких домінують центральні при-
чини розладів дихання в нічний час, потребу-
ють респіраторної підтримки більш високого 
рівня з гарантованим введенням необхідного 
дихального об’єму, наприклад респіраторами 
сімейства Prizma (30 ST), а також кардіореспі-
раторного моніторингу (щонайменше показ-
ники насичення гемоглобіну киснем, частоти 
серцевих скорочень, капнографія). Наш до-
свід застосування вищезгаданих респіраторів 
та лицевих чи носових СРАР-масок показав їх 
високу ефективність, безпечність та просто-
ту при рутинному застосуванні, а також при-
хильність хворих до цього методу допоміжної 
терапії. Ліквідація розладів дихання уві сні 
сприяє стабілізації системної гемодинамі-
ки та створює сприятливе тло для подальшої 
ней рореабілітації.
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Розлади емоційно-вольової сфери у хворих 
на системний червоний вовчак
С.О. Макаров
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Актуальність. Системний червоний вов-
чак (СЧВ) — автоімунне захворювання, при 
якому спостерігається ураження багатьох 
органів і систем. Хвороба спостерігається 
переважно в жінок молодого віку. Залучен-
ня нервової системи є одним із характерних 
проявів захворювання. У структурі невроло-
гічної симптоматики одну з лідуючих пози-
цій посідають порушення емоційно-вольової 
сфери (ПЕВС), а саме тривожно-депресивні 
розлади.

Мета. Вивчити основні тенденції в струк-
турі ПЕВС у хворих на СЧВ.

Матеріали та методи дослідження. Об-
стежено 39 хворих на СЧВ із неврологічни-
ми проявами захворювання. Усім учасни-
кам дослідження проводилося поглиблене 
клініко-неврологічне та нейропсихологічне 
дослідження. Оцінку на наявність психо-
емоційних розладів проводили за допомо-
гою Госпітальної шкали тривоги та депресії, 
шкали депресії Бека й шкали тривожності 
Спілбергера — Ханіна.

Результати дослідження та їх обгово-
рення. ПЕВС реєструвалися у 29 (74,35%) 
хворих основної групи. Прояви депресивного 
розладу реєструвалися у 27 (69,23%) хворих, 
тривожного розладу — у 25 (64,10%). Згід-
но з результатами тестування за допомогою 
шкали депресії Бека встановлено, що легка 
депресія (10-15 балів) реєструвалася у 12,82% 

хворих основної групи, помірна депресія (16-
19 балів) — у 25,64%, виражена депресія (20-
29 балів) — у 28,20%, тяжка (30-63 бали) — 
у 2,5% хворих основної групи. Пацієнти, які 
продемонстрували наявність тривожного 
розладу за результатами тестування за Гос-
пітальною шкалою тривоги та депресії, були 
тестовані відповідно до результатів цього 
обстеження за допомогою шкали Спілбер-
гера — Ханіна. Низький рівень тривожності 
реєструвався в 15,38% пацієнтів, помірний 
рівень був наявний у 30,76%, тяжкий — 
у 35,89%. При цьому слід відмітити, що шка-
ла Спілбергера — Ханіна виявилася більш 
надійним і чутливим методом діагностики 
тривожності, ніж Госпітальна шкала оцінки 
тривоги та депресії.

Висновки. Неврологічні прояви є од-
ним із типових проявів СЧВ. У структурі не-
врологічної симптоматики у хворих на СЧВ 
емоційно-вольові розлади посідають одне 
з провідних місць в аспекті поширеності. 
Прояви депресивного розладу реєструвалися 
в 69,23% пацієнтів, тривожного — у 64,10%. 
Госпітальна шкала тривоги та депресії може 
використовуватися як скринінговий метод 
виявлення цих розладів. Для більш погли-
бленого дослідження структури ПЕВС як 
можливих інструментів можна розглядати 
шкалу депресії Бека та шкалу тривожності 
Спілбергера — Ханіна.

© С.О. Макаров
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свід із надання допомоги хворим на депресивні розлади. Приділено особливу ува-
гу епідеміології та етіопатогенезу депресії, розглянуто основні теорії формування 
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Шановні колеги та друзі!
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у світ нового за змістом та ідеологією медичного науково-практичного 
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