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Коротка інструкція для медичного застосування лікарського засобу АКТОВЕГІН (ACTOVEGIN®).
Склад: діюча речовина: Розчин для ін’єкцій – 1 мл препарату містить: депротеїнізованого гемодеривату із крові телят у вигляді Актовегіну концентрату, 40 мг сухої маси; Таблетки – 1 таблетка містить: депротеїнізованого гемодеривату із крові телят у вигляді 
Актовегіну концентрату, 200 мг сухої маси. Лікарська форма. Розчин для ін’єкцій. Таблетки, вкриті оболонкою. Фармакотерапевтична група. Засоби, що впливають на травну систему і метаболічні процеси. Код АТХ А16А Х. Фармакологічні властивості. Для 
препарату Актовегін властиві три основні ефекти: метаболічний, нейропротекторний та мікроциркуляторний. Інозитолфосфат-олігосахариди (ІФО), які входять до складу препарату Актовегін, відповідальні за покращення утилізації та поглинання кисню, а також за 
покращення енергетичного метаболізму та поглинання глюкози. Показання. Лікування захворювань головного мозку судинного генезу, у тому числі постінсультних когнітивних порушень та деменції. Лікування порушень периферичного (артеріального, венозного) 
кровообігу та їх ускладнень (артеріальна ангіопатія, венозна трофічна виразка). Лікування діабетичної полінейропатії (ДПН). Протипоказання. Гіперчутливість до будь-яких компонентів препарату або до препаратів подібного складу. Розчин для ін’єкцій. Деком-
пенсована серцева недостатність, набряк легень, олігурія, анурія є загальними протипоказаннями до інфузійної терапії, тому введення препарату у вигляді інфузій при цих станах протипоказане з огляду на можливу гіпергідратацію. Побічні реакції. Нижче описані 
побічні реакції, які можуть виникати у пацієнтів у результаті застосування препарату Актовегін. Можливе виникнення анафілактоїдних (алергічних) реакцій, що можуть проявлятися: з боку імунної системи та шкіри – можливі реакції гіперчутливості, включаючи 
алергічні реакції, анафілактичні та анафілактоїдні реакції аж до розвитку анафілактичного шоку, підвищення температури тіла, озноб, ангіоневротичний набряк, гіперемія шкіри, шкірні висипання, свербіж, кропив’янка, підвищена пітливість, набряки шкіри та/або 
слизових оболонок, припливи жару, зміни у місці введення; з боку травного тракту – диспептичні явища, включаючи біль в епігастральній ділянці, нудоту, блювання, діарею; з боку серцево-судинної системи – біль у ділянці серця, збільшення частоти серцевих 
скорочень (тахікардія), задишка, акроціаноз, блідість шкіри, артеріальна гіпотензія або гіпертензія; з боку дихальної системи – збільшення частоти дихання, відчуття стискання у грудній клітці, утруднене ковтання та/або дихання, біль у горлі, напад задухи; з боку 
нервової системи – головний біль, загальна слабкість, запаморочення, втрата свідомості, збудження, тремтіння (тремор), парестезії; з боку кістково-м’язової системи – біль у м’язах та/або суглобах, біль у попереку. У таких випадках лікування препаратом Актовегін 
необхідно припинити і застосувати симптоматичну терапію. Категорія відпуску. За рецептом. Р. п. МОЗ України: №UA/11232/01/01 від 21.09.2015, №UA/16098/01/01 від 04.07.2017. Виробник. Розчин для ін’єкцій. ТОВ «КУСУМ ФАРМ», Україна (пакування із форми 
in-bulk фірми-виробника Такеда Австрія ГмбХ, Австрія). Таблетки. ТОВ «КУСУМ ФАРМ», Україна (вторинне пакування з in-bulk фірми-виробника Такеда ГмбХ, місце виробництва Оранієнбург, Німеччина). Повна інформація про лікарський засіб міститься в інструкції 
для медичного застосування. Інформація для медичних та фармацевтичних працівників для публікації в спеціалізованих виданнях, що  призначені для медичних закладів та лікарів, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах 
з медичної тематики. Повідомити про небажане явище, або про скаргу на якість препарату Ви можете до TOB «Такеда Україна»  за тел. (044) 390-09-09. 1. Buchmayer F., Pleiner J., Elmlinger M. W. et al. Actovegin®: a biological drug for more than 5 decades. Wiener 
Medizinische Wochenschrift, 2011, v. 161(3–4), p. 80–88 . 2.  Інструкція для медичного застосування препарату Актовегін. 
ТОВ «Такеда Україна»: 03110, м. Київ, вул. Солом’янська, будинок 11, тел.: (044) 390 0909, факс: (044) 390 2929, www.takeda.ua

Переможець щорічного конкурсу професіоналів 
фармацевтичної галузі України «Панацея»
2006, 2010–2012, 2014–2017 років
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Пацієнт із цукровим діабетом на прийомі у невролога
У лютому 2020 року в Києві розпочала роботу «Школа ендокринолога» –  сучасний науково-освітній простір 
для поглибленого вивчення, спілкування, обміну досвідом та підвищення кваліфікації фахівців з ендокринології. 
У межах співпраці та надання спільних консультацій ендокринологів і неврологів доцент ДЗ «Дніпропетровська 
медична академія МОЗ України», к. мед. н. Тетяна Вікторівна Юдіна розглянула аспекти лікування хворих 
на цукровий діабет (ЦД) із неврологічною симптоматикою. До вашої уваги представлено огляд її доповіді.

Лекторка зазначила, що неврологи та ендо-

кринологи мають значну частку спільних 

пацієнтів. Зокрема, практично у кожного 

хворого на ЦД є неврологічна симптоматика. 

Складність ведення таких коморбідних па-

цієнтів було проілюстровано у процесі обго-

ворення декількох клінічних випадків.

Клінічний випадок № 1
Пацієнтка М., 50 років. Скарги на швидку 

стомлюваність, розсіяність уваги, зниження 

працездатності; опущення лівої повіки, утруд-

нення концентрації зору; мерзлякуватість 

кистей рук та стоп, печіння у стопах, що по-

силюється уночі, сухість шкіри стоп, відчуття 

«повзання мурашок» у гомілках.

Анамнез. Протягом 10 років страждає на ЦД 

2-го типу, чотирьох років –  на гіпертонічну хво-

робу; три роки поспіль відчуває дискомфорт 

у стопах; опущення повіки має протягом од-

ного місяця. Знаходиться під спостереженням 

сімейного лікаря та ендокринолога.

Неврологічний статус. Пацієнтка астенізова-

на, емоційно лабільна. Показник за короткою 

шкалою оцінки психічного статусу (MMSE) 

становить 26 балів (легке когнітивне знижен-

ня). Зліва птоз, обмеження руху лівого ока до-

середини, диплопія при погляді прямо та до-

середини, ослаблення конвергенції. Рефлекси 

рук пожвавлені, ніг –  колінні знижені, ахіло-

ві –  не викликаються. Патологічні рефлекси 

орального автоматизму. Координаторні про-

би виконує невпевнено з обох боків. У позі 

Ромберга нестійка. Гіпостезія усіх видів чутли-

вості на стопах та гомілках, алодинія у стопах.

Дані обстежень. Артеріальний тиск (АТ) 

у положенні сидячи 134/82 мм рт. ст.; за да-

ними моніторингу АТ удома –  мінімальне 

124/76 мм рт. ст., максимальне –  148/80 мм 

рт. ст. Вміст глюкози натщесерце складає 

8,3 ммоль/л, глікованого гемоглобіну (HbA
1С

) –  

6,3%. Швидкість клубочкової фільтрації, розра-

хованої за рівнянням дослід жен ня Modification 

of Diet in Renal Disease Study, –  68 мл/хв/1,73 м2. 

Ліпідограма: рівень холестерину становить 

4,48 ммоль/л, ліпопротеїнів низької щільнос-

ті –  2,15 ммоль/л, ліпопротеїнів високої щіль-

ності –  1,1 ммоль/л; альбумінурія –  9 мг/г.

Діагноз. У пацієнтки встановлено сенсомо-

торну форму хронічної діабетичної дистальної 

полінейропатії. Діагностовані: гостра мононей-

ропатія окорухового нерва зліва; енцефалопатія 

складного ґенезу (гіпертонічна, дисметаболіч-

на) із координаторною, пірамідною недостат-

ністю, легкими когнітивними розладами.

Лікування. Хвора постійно приймає зран-

ку: вальсаскор Н (160 мг валсартану та 12,5 мг 

гідрохлортіазиду) –  1 таблетку, кардіомагніл 

(кислота ацетилсаліцилова) –  75 мг, глюко-

фаж (метформін) –  1000 мг, форксигу (дапаг-

ліфлозин) –  10 мг; увечері: конкор (бісопро-

лолу фумарат) –  5 мг, аторвастатин –  20 мг.

Коментар фахівця
Відповідно до «Уніфікованого клінічного 

протоколу медичної допомоги. Цукровий 

діабет тип 2» МОЗ України від 21.12.2012 р. 

№ 1118, патогенетична терапія діабетич-

ної нейропатії передбачає застосування 

α-ліпоєвої кислоти по 600-1200 мг/добу, 

препарату Актовегін у дозі до 2 г/добу вну-

трішньовенно (в/в) № 10, потім перорально 

у дозі 1800 мг/добу до двох місяців, курсами 

2-3 рази на рік.

Т.В. Юдіна звернула увагу на те, що в па-

цієнтки наявна як полінейропатія, так і ен-

цефалопатія. Це актуалізує питання щодо 

ефективного впливу на стан хворої шляхом 

використання меншої кількості препаратів.

Актовегін –  відомий препарат, який остан-

нім часом продемонстрував не лише метабо-

лічну активність, завдяки якій його призна-

чають пацієнтам із діабетичною нейропатією. 

Він також зарекомендував себе як нейропро-

тектор та лікарський засіб, що чинить мікро-

циркуляторний ефект. Актовегін є депро-

теїнізованим гемодериватом із крові телят, 

що містить тільки фізіологічні речовини 

з молекулярною масою менш ніж 5 тис. 

дальтонів. Інозитолфосфат- олігосахариди, 

які входять до складу препарату, відповідальні 

за поліпшення утилізації та поглинання кис-

ню, а також підвищення енергетичного мета-

болізму й абсорбцію глюкози. Така дія може 

бути потенційно корисною після уражень 

або пошкоджень тканин та органів, зокре-

ма головного мозку, і сприяти зниженню 

утворення лактату (Buchmayer et al., 2011).

Нині визначено декілька шляхів, якими 

здійснюється нейропротекторний механізм дії 

Актовегіну через вплив на структуру β-амілоїд-

них пептидів (Aß25-35), що індукують апоптоз 

(Бойко, 2010). Як відомо, β-амілоїдні пептиди 

вис тупають у ролі тригерів для низки молеку-

лярних і клітинних процесів, зокрема при окси-

дативному стресі й запаленні, що, як наслідок, 

зумовлює загибель нейронів, а це призводить 

до порушення пам’яті та когнітивних функцій.

Ядерний фактор каппа В (NF-KB) виконує 

численні функції у центральній та периферич-

ній нервових системах. Він впливає на саме 

запалення, що погіршує перебіг дегенератив-

них та судинних розладів, і є фактором, який 

залучений до формування больового синдро-

му, процесів навчання, пам’яті, нейропро-

текції тощо. Актовегін активує репортерний 

ген експресії NF-KB дозозалежним чином, 

і ця транзиторна активація може щонайменше 

частково пояснити нейропротекторні влас-

тивості препарату (Machicao et al., 2012).

Інший важливий механізм дії Акто -

вегіну пов’язаний з ядерним ферментом 

полі-(АДФ-рибоза)-полімеразою (ПАРП). 

ПАРП відіграє суттєву роль у виявленні одно-

ланцюгових розривів ДНК та під час репа-

рації, проте надмірна активація даного фер-

менту може спричиняти у клітині процеси, 

які зумовлюють завершення оксидативного 

метаболізму. Як наслідок, це може призвести 

до загибелі клітини через вичерпання запа-

сів енергії. Виявлено, що Актовегін знижує 

активність ПАРП, що сприяє поліпшенню 

функціонування та оптимізує морфологічну 

структуру центральної та периферичної нер-

вових систем (Dieckmann et al., 2012).

Позитивний вплив Актовегіну на мікро-

циркуляцію зумовлений такими його ефек-

тами, як збільшення швидкості кровотоку 

в капілярах, зменшення перикапілярної зони. 

Також при використанні препарату спосте-

рігаються зниження тонусу непосмугованих 

м’язів прекапілярних артеріол і капілярних 

сфінктерів, артеріоловенулярного шунтуван-

ня крові з посиленням кровотоку в капіляр-

ному руслі та поліпшення функції ендотелі-

альної оксидсинтази мікроциркуляторного 

русла (Борискіна, 2015; Orlova, 2017).

Ефективність та профіль безпеки Акто-

вегіну при лікуванні хворих на ЦД вивчено 

у численних клінічних випробуваннях. Зок-

рема, post-hoc аналіз даних мультицентрового 

рандомізованого подвійного сліпого плацебо- 

контрольованого дослі д жен ня ефективності 

та безпеки застосування препарату в 567 па-

цієнтів із діабетичною полінейропатією свід-

чить на користь доцільності використання 

Актовегіну в/в у дозі 2000 г/добу терміном 

до 20 діб, потім перорально по 1800 мг/добу 

протягом шести місяців (Ziegler et al., 2017). 

Зазначена терапія дозволяє достовірно змен-

шити прояви наявних симптомів за шкалою 

нейропатичної симптоматики у нижніх кін-

цівках (NIS-LL) та загальною шкалою симп-

томів нейропатії (TSS) на 73%, поліпшити 

сенсорний компонент функції нерва (за шка-

лою NIS-LL) на 94% та поліпшити якість 

життя хворих (за коротким опитувальником 

психічного здоров’я SF-36). Також було під-

тверджено сприятливий профіль безпеки 

Актовегіну (Ziegler et al., 2017).

Щодо впливу на глікемічний профіль, 

препарат прискорює процеси утилізації 

глюкози клітинами, що веде до посилення 

енергетичного метаболізму клітин, особливо 

в умовах ішемії. Актовегін не викликає гіпо-

глікемії; його застосування не потребує ко-

рекції доз гіпоглікемічних засобів, що сприяє 

передбачуваному профілю безпеки у пацієнтів 

із ЦД 2-го типу. На додачу, препарат досто-

вірно знижує рівень HbA
1C

 при тривалому ви-

користанні, що доповнює його терапевтичні 

ефекти у пацієнтів із діабетичною полінейро-

патією на тлі ЦД 2-го типу (Ziegler et al., 2009).

Своєю чергою комбінація піримідинових 

нуклеотидів –  цитидину та уридину (Келті-

кан), стимулює синтез мембранних ліпідів 

у нейронах, нейрональний синтез білків, при-

скорюючи регенерацію аксонів і шванівських 

клітин, та зумовлює адгезію останніх до аксо-

на (Gderbershagen, 1991; Watting et al., 1991). 

Встановлено, що уридин сприяє проведенню 

нервового імпульсу та зменшенню болю у па-

цієнтів із діабетичною нейропатією (Muller, 

2002). При цьому ефект уридину зберігаєть-

ся після скасування приймання препарату, 

що свідчить на користь відновлення нерва.

Клінічний випадок № 1: продовження 
Лікування. Додано Актовегін у дозі 2000 мг 

в/в № 10, потім –  400 мг (2 таблетки по 200 мг) 

тричі на добу протягом двох місяців, келтікан 

(цитидину-5-монофосфату динатрієва сіль –  

5 мг, уридин –  1,33 мг) по 2 капсули двічі 

на добу впродовж двох місяців.

Через два місяці стан пацієнтки поліпшив-

ся –  зменшилися неприємні відчуття у стопах, 

нормалізувався сон, підвищилася концентрація 

уваги. Натомість суттєвих змін із лівим оком 

не відзначено («то ліпше, то гірше»). Під час 

огляду: при багаторазовому примружуванні 

виникає посилення птозу, при багаторазовому 

відведенні погляду вбік –  косоокість та двоїння. 

Прикладання локально (на повіку) льоду про-

тягом 3 хв спричиняє підіймання повіки. Засто-

сування 1,5 мл 0,05% розчину прозерпіну під-

шкірно через 20 хв викликає підняття повіки, 

рух ока у повному обсязі, відсутність двоїння.

Діагностика. Антитіла до ацетилхоліно-

вих рецепторів –  результат позитивний 

(>0,4012 нмоль/л). Електронейроміографія –  

зниження М-відповіді, результат декремент- 

тесту позитивний. Ознаки сенсорно-моторної 

аксональної полінейропатії. За даними комп’ю-

терної томографії середостіння, патології немає.

Діагноз. У пацієнтки встановлено очну фор-

му міастенії I класу за класифікацією Амери-

канського фонду міастенії (MGFA).

Терапія. Лікувальна тактика при очній фор-

мі міастенії передбачає застосування піридо-

стигміну по 60 мг кожні 3-4 год із корекцією 

дози до клінічного ефекту. За відсутності стій-

кого поліпшення призначають преднізолон, 

якщо немає змін –  циклоспорин / мекофено-

лату мофетил (Skeiea et al., 2010).

Коментар фахівця
Лекторка зазначила, що, відповідно до 

останніх рекомендацій Американської діа-

бетичної асоціації (ADA) стосовно стан-

дартів медичної допомоги при ЦД, зокрема 

щодо комплексного медичного обстеження 

та оцінки супутніх патологій, пацієнти із ЦД 

1-го типу мають підвищений ризик інших 

авто імунних захворювань, серед яких найпо-

ширенішими є хвороби щитоподібної залози, 

целіакія та перніціозна анемія (дефіцит віта-

міну В
12

). Інші коморбідні стани включають 

автоімунний гепатит, первинну недостатність 

наднирників (хвороба Адісона), дермато-

міозит та міастенію (Riddle et al., 2020).

ЦД 2-го типу асоційований з більшою ві-

рогідністю розвитку раку печінки, підшлун-

кової залози, ендометрію, товстої/прямої 

кишки, молочної залози та сечового міхура 

(але доказів цих кореляцій недостатньо). 

Отже, пацієнтам із ЦД слід рекомендувати 

проход жен ня обстежень щодо онкопатології 

відповідно до статі та віку, а також знижувати 

модифікувальні фактори ризику раку, як-то 

ожиріння, недостатня фізична активність, 

куріння тощо.

 Клінічний випадок № 2
Пацієнт Н., 48 років. Скаржиться на за-

гальну слабкість, порушення зору, сухість 

у роті. Вважає себе хворим протягом двох діб, 

коли без видимих причин з’явилися вищеза-

значені скарги. Самопочуття погіршується.

Анамнез. ЦД 2-го типу протягом п’яти років, 

приймає метформін. Дієти не дотримується.

Дані обстежень. АТ становить 130/70 мм рт. ст., 

температура тіла –  36,8 оС. Астенічний тип, не-

достатність акомодації та конвергенції виражені 

більшою мірою справа, недостатність окорухо-

вого нерва справа. Дисфонія, ковтання не пору-

шене. Ахілові рефлекси знижені, інші –  живі, 

симетричні. Патологічні стопові рефлекси 

не викликаються. Гіпестезія поверхневих видів 

чутливості у стопах, сухість, тріщини на п’ятах.

Діагноз. У пацієнта попередньо встановле-

но діабетичну полінейропатію, ЦД 2-го типу.

Госпіталізація до районної лікарні: загаль-

ний аналіз крові –  кількість еритроцитів – 

4,5×1012/л, лейкоцитів –  7,2×109/л, швидкість 

осі дання еритроцитів –  22 мм/год, вміст гемог-

лобіну –  150 г/л. Загальний аналіз сечі: питома 

вага – 1015; білок, цукор –  не виявлено. Рівень 

глюкози у крові –  6,8 ммоль/л, HbA
1С

 –  7,2%.

Терапія. Призначено α-ліпоєву кислоту 

по 1200 мг в/в крапельно, Актовегін по 1000 мг 

в/в крапельно, вітаміни В
1
, В

6
, В

12
.

Самопочуття гіршає, наростають загальна 

слабкість, нечіткість зору, утруднення мови.

Через п’ять діб при огляді: АТ складає 

120/70 мм рт. ст., температура тіла –  37,0 оС, 

пульс –  82/хв, свідомість ясна, астенічний, 

менінгіальні симптоми відсутні.

Неврологічний статус. Наявна гостра про-

гресувальна симптоматика ураження окору-

хової, бульбарної мускулатури, вегетативних 

розладів та негрубої сенсорно-моторної дис-

тальної полінейропатії (ймовірно, хронічної).

Діагноз. Попередньо встановлено ботулізм. 

В інфекційній лікарні біологічна проба підтвер-

дила типову середньо-тяжку форму (тип В).

Лікування. Протиботулінова антитоксич-

на сироватка, дезінтоксикаційна терапія. 

Коментар фахівця
Доповідачка зазначила, що перебіг ботуліз-

му в пацієнта не можна безапеляційно назвати 

класичним, оскільки не було шлунково-киш-

кових розладів, хворий просто потроху «зга-

сав». Тож як саме до його організму потрапили 

бактерії Clostridium bоtulinum, з’ясовано не було. 

Таким чином, лише виразна вегетативна симп-

томатика з боку очей і ротової порожнини 

вказувала на можливість захворювання.

Пацієнт виписаний через три тижні з по-

зитивною динамікою під нагляд невролога 

та окуліста. Проте сухість очей та слизової 

оболонки рота зберігалася ще протягом шес-

ти місяців і складно піддавалася лікуванню.

Наостанок Т.В. Юдіна підкреслила значимість 

професійного спілкування неврологів та фахівців 

інших спеціальностей для обговорення особли-

востей полінейропатії. Адже ця патологія може 

мати дуже різноманітні прояви та чинити суттє-

вий негативний вплив на якість життя хворих.

Підготувала Олександра Демецька

UA/AVG/0320/0020

За сприяння ТОВ «Такеда Україна»

Т.В. Юдіна
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С.Г. Бурчинский, к. мед. н., ГУ «Институт геронтологии имени Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», г. Киев

Стратегия нейропротекции и психоэмоциональной 
коррекции при цереброваскулярной патологии: два в одном

Одним из наиболее актуальных и востребованных направлений в клинической неврологии является разработка методов 
коррекции нарушений психоэмоциональной сферы при различных заболеваниях нервной системы, в первую очередь 
связанных с развитием когнитивного дефицита. Особенно актуальна данная проблематика для цереброваскулярной 
патологии. Психоэмоциональные расстройства (тревога, депрессия) существенно влияют на течение основного заболевания, 
усугубляя его клиническую картину, способствуя развитию различных осложнений и ухудшая прогноз, а также серьезно 
нарушают процесс социальной адаптации пациентов. Поэтому проблемам своевременной диагностики и выбору адекватных 
инструментов фармакотерапии упомянутых состояний в настоящее время уделяется особое внимание.

Одной из ведущих проблем современной нев-

рологии, тесно связанной с психоэмоциональны-

ми нарушениями, является ранняя диагностика 

и эффективная фармакотерапия начальных эта-

пов когнитивных расстройств. Данный вопрос 

уже давно вышел за рамки собственно гериатрии, 

поскольку сегодня первые проявления когнитив-

ного дефицита зачастую диагностируются уже 

в возрасте 50-60 лет. Хронический стресс, не-

благоприятная экологическая ситуация, злоупо-

требление алкоголем –  все это способствует 

существенному «омоложению» нарушений ког-

нитивных функций. Ослабление памяти, внима-

ния, способности к концентрации и обучению, 

как правило, является умеренно выраженным 

и не носит характер динамического, прогресси-

рующего процесса, считаясь одним из наиболее 

характерных возраст-зависимых феноменов [14].

У некоторых лиц пожилого, старческого возрас-

та развиваются более выраженные когнитивные 

расстройства, носящие характер прогредиентной 

множественной когнитивной недостаточности 

и отражающие гетерогенность когнитивных сдви-

гов с течением времени. Такая степень когнитив-

ных расстройств получила название синдрома уме-

ренных когнитивных расстройств (УКР) [1, 22].

В отличие от возрастной когнитивной дисфунк-

ции, синдром УКР –  прогрессирующее состояние, 

которое, как правило, трансформируется в демен-

цию. Риск подобной трансформации составляет 

10-15% случаев в год [14]. Таким образом, своевре-

менная диагностика возрастной когнитивной дис-

функции и синдрома УКР, равно как и разработка 

методов терапии этих состояний представляются 

весьма важными, поскольку позволят улучшить 

социальную и бытовую адаптацию недементных, 

социально активных людей и отсрочить наступле-

ние деменции в случае синдрома УКР.

Вместе с тем, в отличие, например, от инсуль-

та, где стратегии лечения уже достаточно хорошо 

разработаны, при хронических нарушениях мозго-

вого кровообращения (ХНМК) и ранних стадиях 

когнитивных расстройств проблемы адекватного 

применения различных нейротропных средств, 

влияющих на когнитивные функции, как и раз-

личные аспекты их клинической фармакологии 

остаются во многом нерешенными. Это связано 

со сложностью патогенеза ХНМК, вовлечением 

в него различных структур ЦНС, нейрометаболи-

ческих и нейромедиаторных процессов, а также 

с отсутствием обоснованных критериев выбора 

тех или иных нейрофармакологических препара-

тов при данных заболеваниях и, соответственно, 

со значительной долей субъективизма при выборе 

стратегии лечения практическими врачами.

Наконец, особенно актуальным представ-

ляется частое сочетание когнитивных наруше-

ний и расстройств психоэмоциональной сферы 

при разных формах неврологической патологии 

(до 60-75%) [23]. Важно отметить, что если проб-

лемам когнитивных нарушений и депрессий 

в рамках цереброваскулярной патологии по-

священо немало исследований и публикаций, 

то различные аспекты тревожных расстройств 

в ангионеврологии до последнего времени были 

разработаны недостаточно [2, 16, 18, 24].

Тревожные расстройства относятся к наиболее 

распространенным формам психоневрологичес-

кой патологии. Они оказывают серьезное влия-

ние на трудоспособность, социальную активность 

и связаны с крупными экономическими потерями 

как для общества, так и для пациентов. Особенно 

актуальной представляется проблема тревожных 

расстройств при различных формах нарушений 

мозгового кровообращения, а именно:

• постинсультная тревожность;

• тревожность при хронических нарушениях 

мозгового кровообращения: при дисциркулятор-

ной энцефалопатии и сосудистой деменции.

Тревожно-депрессивные расстройства – ве-

дущий психопатологический симптомокомп-

лекс в постинсультный период, а тревожно- 

депрессивно-когнитивные и психастенические 

расстройства –  при дисциркуляторной энцефа-

лопатии и сосудистой деменции [21, 23]. Следует 

отметить, что в большинстве случаев тревожность 

у таких пациентов сочетается с различными со-

матическими симптомами. Не случайно сегодня 

именно тревожность при цереброваскулярной па-

тологии рассматривается как важный негативный 

прогностический фактор, затрудняющий выздо-

ровление и реабилитацию таких пациентов [23]. 

Таким образом, актуальность адекватной фарма-

котерапии сочетанных когнитивных и тревожных 

расстройств при цереброваскулярном заболева-

нии в настоящее время не вызывает сомнений.

В целом клинико-фармакологическое обосно-

вание целесообразности назначения того или ино-

го лекарственного средства в ангионеврологии при 

различных формах ХНМК (дисциркуляторной 

энцефалопатии, начальных стадиях сосудистой 

деменции) должно опираться на:

1. Максимальную широту действия таких пре-

паратов.

2. Наличие сочетанного клинико-фармаколо-

гического действия в отношении нейрометаболи-

ческих, нейромедиаторных, сосудистых компо-

нентов развития ХНМК, а также всего комплекса 

психоэмоциональных и когнитивных проявлений.

3. Доказанную клиническую эффективность.

4. Безопасность (в неврологическом и обще-

соматическом плане).

5. Возможность достижения максимального 

комплаенса.

6. Экономическую доступность.

В то же время подавляющее большинство 

современных ноотропных и нейропротектор-

ных средств, применяемых в ангионеврологии, 

не обладает какими-либо клинически значимыми 

эффектами в отношении психоэмоциональной 

сферы, а традиционные препараты анксиолити-

ков (особенно «классические» бензодиазепины) 

оказывают негативное влияние на когнитивную 

сферу. Кроме того, упомянутые анксиолити-

ки бензодиазепинового ряда связаны с рядом 

серьезных нежелательных реакций, таких как:

• негативное влияние на повседневную актив-

ность, миорелаксация и астенизация пациентов;

• головокружение;

• депрессогенное действие;

• формирование привыкания и зависимости, 

развитие синдрома отмены;

• высокий потенциал межлекарственного 

взаимодействия;

• сложности в достижении комплаенса.

В итоге бензодиазепины в настоящее время 

не могут рассматриваться как реальный инстру-

мент фармакотерапии тревоги в ангионеврологи-

ческой практике, особенно в рамках длительной 

курсовой – неизбежной у таких пациентов. В дан-

ной ситуации на практике зачастую имеет место 

одновременное назначение нескольких препара-

тов –  ноотропов, нейропротекторов, седативных 

средств и др., нередко без учета совместимости, 

что влечет за собой повышение риска побочных 

эффектов. Традиционные седативные препараты 

не являются специфическими инструментами анк-

сиолитической терапии, а обладают лишь успокаи-

вающим эффектом. Развитие же седации может 

оказывать отрицательное действие на социальную 

активность и работоспособность больных.

Поэтому оптимальным решением данной проб-

лемы следует считать применение лекарственных 

средств, сочетающих в спектре клинико-фармако-

логических эффектов ноотропное, нейропротек-

торное и анксиолитическое действие. Сегодня су-

ществует только один препарат, удовлетворяющий 

описанным требованиям и при этом являющийся 

одним из наиболее безопасных нейрофармако-

логических средств в целом. Речь идет об этил- 

метил-гидроксипиридина сукцинате (ЭМГПС).

ЭМГПС –  препарат с уникальным клинико- 

фармакологическим спектром, обладающий 

влиянием на нейрометаболические, нейроме-

диаторные и сосудистые механизмы, лежащие 

в основе нарушений мозгового кровообращения. 

Однако среди многообразия эффектов данного 

средства особо следует подчеркнуть его анти-

оксидантное влияние. ЭМГПС –  один из немно-

гих нейропротекторов, оказывающий в условиях 

ишемии прямое защитное действие в отношении 

митохонд рий, способствуя нормализации биохи-

мических процессов окислительного фосфори-

лирования и интенсивность синтеза АТФ, прежде 

всего, за счет своих антиоксидантных способнос-

тей [3, 17]. ЭМГПС повышает устойчивость ней-

ронов к гипоксии –  в первую очередь коры боль-

ших полушарий, где отмечена его максимальная 

концентрация, то есть оказывает своеобразный 

фармакопрофилактический эффект [4, 20].

В качестве антиоксиданта ЭМГПС действует как:

• блокатор образования свободных радикалов;

• «ловушка» образовавшихся свободных ра-

дикалов;

• активатор природной антиоксидантной 

системы мозга.

Реализуемый в результате «тройного» меха-

низма действия мембранопротекторный эффект 

в отношении внешних и внутренних ( митохонд-

риальных)  мембран обеспечивает нормализацию 

кальциевого тока, содержания липидных фракций 

и соотношения холестерина/фосфолипидов [6].

Таким образом, ЭМГПС – препарат с уни-

кальным комплексным нейропротекторным 

действием, «концентрирующим» в рамках одной 

молекулы достоинства различных нейропротекто-

ров из разных химических групп. В клинической 

практике это нашло подтверждение в положитель-

ном влиянии ЭМГПС на весь спектр когнитив-

ных расстройств (оперативную и долгосрочная 

память, концентрацию внимания, способность 

к обучению) и психическую работоспособность 

[6, 7, 9, 19]. По современным представлениям, это 

достигается за счет сочетания антиоксидантного, 

мембраностабилизирующего и нейромедиатор-

ного действия препарата [3, 6]. Однако следует 

отметить, что влияние на когнитивную сферу 

за счет различных механизмов свойственно также 

ноотропным препаратам и большинству извест-

ных нейропротекторов. Однако ЭМГПС принци-

пиально выделяется из ряда упомянутых средств 

в связи с наличием своеобразного и клинически 

выраженного анксиолитического действия.

На этапе доклинического изучения ЭМГПС 

была выявлена его способность не просто устра-

нять тревожную симптоматику, но и редуциро-

вать тесно связанные с ней проявления страха, 

напряжения, беспокойства [5]. При этом ЭМГПС 

обладает сходными эффектами с диазепамом, 

но выгодно отличается от него отсутствием ти-

пичных для «классических» бензодиазепинов по-

бочных реакций. Как показано в исследованиях, 

ЭМГПС обладает способностью изменять кон-

формационное состояние ГАМК
А
-рецепторного 

комплекса за счет активации его важнейшего ком-

понента –  хлорного канала (Cl–) [5, 6]. 

Таким образом, в результате нейромодулирую-

щих эффектов ЭМГПС активирует физиологи-

ческие реакции связывания ГАМК с рецептором. 

Он действует на ГАМК-зависимые процессы (не-

достаточность которых лежит в основе развития 

тревожной симптоматики) максимально физио-

логическим путем (мембранотропное действие), 

а не путем «жесткой» химической конформацион-

ной перестройки ГАМК
А
-рецепторов под влия-

нием бензодиазепинов. Именно с этим связана 

максимальная безопасность ЭМГПС в клиничес-

кой практике, о чем речь пойдет ниже.

На практике показано клинически выраженное 

анксиолитическое действие ЭМГПС в сочетании 

с активирующим влиянием на ЦНС, улучшением 

настроения и общего самочувствия у лиц с синд-

ромом УКР, ХНМК, артериальной гипертензией 

с церебральной симптоматикой, органическим 

психоцеребральным синдромом, пограничными 

психическими расстройствами, реактивными 

состояниями, алкоголизмом [5, 8, 11-13, 15, 17]. 

Важно подчеркнуть эффект ЭМГПС в отношении 

психической тревоги и соматических симптомов 

(ослабление проявлений вегетативной дисфунк-

ции), связанных с чувством тревоги, страха, 

напряжения [15]. При этом действие ЭМГПС 

не сопровождается проявлениями седации, ти-

пичными для бензодиазепиновых анксиолитиков 

и традиционных седативных средств и не влияет 

на повседневную активность пациентов. В спек-

тре клинических эффектов ЭМГПС выявлен 

и антидепрессивный компонент, выражающийся 

в равномерной редукции тревожной и депрессив-

ной симптоматики при тревожно- депрессивных 

расстройствах в рамках гипертонии [8].

Упомянутые клинические эффекты ЭМГПС 

определяются сочетанием клеточных (мембрано-

протекторных) и системных (нейромедиаторных) 

механизмов и позволяют достичь с его помощью 

комплексного когнитивного и противотревожного 

действия без необходимости применения других 

анксиолитиков либо седативных средств.

Особого упоминания заслуживают аспекты 

безопасности в рамках терапии ЭМГПС:

1. Минимальный риск развития осложнений, 

отсутствие серьезных побочных эффектов (от-

мечены только редкие случаи тошноты, сухости 

во рту, сонливости, возбуждения или кожных 

аллергических реакций).

2. Отсутствие фармакологического и клини-

ческого взаимодействия с другими лекарственны-

ми средствами (возможность безопасного приме-

нения в рамках комбинированной терапии, в том 

числе с другими нейропротекторами или препа-

ратами соматического типа действия).

3. Отсутствие возрастных изменений в процес-

се биотрансформации (возможность безопасного 

применения в пожилом и старческом возрасте).

Среди препаратов ЭМГПС на фармрынке 

Украины особого внимания заслуживает отечес-

твенный препарат Динар, производимый в пол-

ном соответствии с критериями GMP, оптимально 

сбалансированный по показателю цена/качество 

и при этом являющийся одним из наиболее 

дос тупных средств ЭМГПС в Украине. Динар 

выпускается в форме ампул, содержащих 2 или 

5 мл раствора. В 1 мл содержится 50 мг ЭМГПС.

Таким образом, применение ЭМГПС (Динара) 

позволяет одномоментно решить три важнейшие 

клинические задачи в ангионеврологии, такие как:

• комплексная нейропротекция;

• активация когнитивной сферы;

• коррекция психоэмоционального баланса.

Рекомендованная схема лечения Динаром 

включает в себя: в фазе декомпенсации –  в/в 

(струйно или капельно) по 100 мг 2-3 раза в сут-

ки 14 дней с переходом на в/м путь введения по 

100 мг/сут последующие 14 дней; при профилак-
тическом лечении –  в/м по 100 мг дважды в сутки 

курсом 10-14 дней. При этом какой-либо сложной 

процедуры титрования дозы либо ее коррекции 

в зависимости от возраста пациента не требуется.

Фармакологические и клинические характерис-

тики ЭМГПС (Динара) позволяют объединить два 

таких различных направления, как нейропротек-

ция и психоневрология. Дальнейшее накопление 

опыта применения препарата Динар в ангио-

неврологии позволит существенно расширить 

традиционные представления о возможностях 

лекарственных средств нейропротекторного типа 

действия при различных формах патологии ЦНС.

Список литературы находится в редакции

С.Г. Бурчинский
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Оценка воздействия залеплона и зопиклона в сравнении с алкоголем
на управление автомобилем, память и психомоторную активность
Сонливость, нарушение психомоторной и когнитивной функций на следующий день после приема снотворных препаратов 
на ночь являются основными симптомами, связанными с их применением. У лиц, которые принимают гипнотики 
и вынуждены управлять транспортными средствами, нередко возникают серьезные проблемы. Представляем вашему 
вниманию обзор исследования A. Vemeeren et al., которые провели сравнение остаточного воздействия залеплона, 
зопиклона и плацебо, а также употребления стандартной дозы алкоголя на управление автомобилем, память 
и психомоторную активность. Результаты опубликованы в издании SLEEP (2002; Vol. 25 (2): 224-231).

Залеплон представляет собой новое сно-

творное средство –  пиразолопиримидин с ко-

ротким периодом полувыведения, который 

составляет около часа (Dooley, Plosker, 2000). 

Максимальные концентрации препарата 

в плазме крови достигаются ориентировочно 

через 0,5-1,1 часа после однократного приема 

внутрь (Beer et al., 1994; Greenblatt et al., 1998; 

Rosen et al., 1990). Залеплон активно метабо-

лизируется альдегидоксидазой и посредством 

CYP3A4 с образованием фармакологически 

неактивных метаболитов – 5-оксозалеплона 

и 5-оксо-N-дезэтилзалеп лона, выводимых 

с мочой (Vanover et al., 1994). Залеплон, как 

и золпидем, предпочтительно связывается 

с рецепторами 1-го типа ГАМК
А
 / бензодиа-

зепинового сайта, тогда как бензодиазепины 

и циклопирролон зопиклон –  неселективно 

с рецепторами 1-го и 2-го типа (Damgen et al., 

1999). В клинических исследованиях была 

показана эффективность залеплона в лече-

нии бессонницы с затруднением засыпания 

в рекомендованной дозе для взрослых 10 мг 

(Elie et al., 1999; Walsh et al., 2000).

Фармакокинетический профиль залеплона
Фармакокинетический профиль зале-

плона предполагает малую продолжитель-

ность снотворного действия и отсутствие 

нарушения способности управлять тран-

спортным средством на следующий день 

после приема перед сном. Было проведено 

три исследования для оценки влияния пре-

парата на повседневную активность у здо-

ровых добровольцев после применения 

вечером или поздно ночью. 

В более раннем испытании сравнивали 

остаточное воздействие залеплона в дозах 

10 и 20 мг и зопиклона по 7,5 мг и плацебо 

согласно результатам стандартного теста 

вождения по шоссе и серии стандартных 

тестов на психомоторную активность и па-

мять (Vermeeren et al., 1998). Было показано, 

что использование залеплона вечером или 

во время пробуждения ночью (за 10 или 

5 часов до проведения теста соответствен-

но) не оказывало остаточного воздействия 

на вождение независимо от дозы и време-

ни введения. Наблюдались такие нежела-

тельные эффекты, как незначительное 

ухудшение отсроченного припоминания 

слов после приема препарата поздно но-

чью в обеих дозах.

Danjou et al. (1999) назначали залеплон 

по 10 мг за два часа до пробуждения пациента 

и анализировали активность в течение пер-

вого часа после подъема. Состояние участ-

ников оценивали с помощью теста замены 

цифровых символов, теста на время реакции 

выбора, сканирования памяти и отсроченно-

го припоминания 20 слов. Результаты пока-

зали отсутствие значимых различий между 

залеплоном и плацебо. Troy et al. (2000) ис-

следовали участников после запланирован-

ного пробуждения поздно вечером и утром 

(через 1,25 и 8,25 ч соответственно) после 

применения препарата перед сном по 10 

и 20 мг. Через 1 ч 15 мин вследствие приема 

залеплон в высокой дозе оказывал значимое 

влияние на показатели замены цифровых 

символов, распределения внимания, не-

посредственного/отсроченного свободного 

припоминания и заучивания парных ассо-

циаций, тогда как параметры, полученные 

после использования терапевтической дозы, 

не отличались от таковых в группе плацебо. 

Наутро препарат в обеих дозах оказывал не-

большое, но значимое остаточное воздей-

ствие на отсроченное свободное припоми-

нание, но не на показатели других тестов.

Таким образом, результаты убедительно 

свидетельствуют о том, что можно безо-

пасно применять залеплон перед сном или 

даже ночью без риска нарушения памяти 

или психомоторной активности на следую-

щее утро. Однако требуется больше дока-

зательств, чтобы заключить, что залеплон 

в дозе 10 мг достаточно безопасен и может 

применяться без наблюдения.

Материалы и методы исследования
A. Vemeeren et al. (2002) провели иссле-

дование, первая часть которого представ-

ляла собой простое слепое перекрестное 

наблюдение с двумя периодами для оцен-

ки влияния алкоголя и алкоголя/плацебо, 

принимаемых вечером, на психомоторную 

активность участника, память и управле-

ние транспортным средством. Вторая яв-

лялась двойным слепым перекрестным 

исследованием с тремя периодами, в ко-

тором оценивали остаточное воздействие 

однократного применения залеплона в дозе 

10 мг на ночь, зопиклона по 7,5 мг и плаце-

бо на психомоторную активность, память 

и способность управлять автомобилем 

на следующее утро.

Всего было привлечено 30 добровольцев: 

15 мужчин и 15 женщин в возрасте от 21 

до 45 лет. Критерии включения: хорошее 

состояние здоровья и опыт вождения более 

5 тыс. км в год в течение предыдущих трех лет. 

Скрининг участников проводили с помощью 

опросника о медицинском анамнезе и физи-

кального осмотра, включая электрокардио-

грамму в 12 отведениях, биохимический/ 

общий анализ крови, анализ мочи на наличие 

бета-единиц хорионичес кого гонадотропина 

человека и наркоти ческих веществ.

Результаты исследования
Состояние участников оценивали с помо-

щью теста вождения по шоссе, теста заучи-

вания слов, теста на критическое слежение 

и распределение внимания, а также субъек-

тивных оценок сна, настроения и влияния 

препаратов на управление транспортным 

средством. Вождение начиналось через 

40 мин после получения второй дозы алко-

голя в 1-й части исследования и через 10 ч 

после применения препарата –  во 2-й. 

Было продемонстрировано, что алко-

голь (средняя концентрация в плазме кро-

ви составила ~0,030 г/дл) заметно ухудшал 

результаты всех тестов. Ни в одном из них 

не наблюдалось значимых различий между 

залеплоном и плацебо. Напротив, зо пиклон 

оказывал существенное остаточное воздей-

ствие на вождение, распределение внима-

ния и память. Нарушение вследствие про-

ведения теста вождения на следующее утро 

после приема зопиклона в дозе 7,5 мг было 

в два раза более выраженным по сравнению 

с алкоголем.

Обсуждение
Результаты проведенного исследования 

подтверждают ранее полученные сведения 

о том, что применение залеплона в дозе 

10 мг на ночь не влияет на нарушение па-

мяти и способность управлять транспорт-

ным средством на следующее утро (Vemeeren 

et al., 1998). Кроме того, было показано, что 

залеплон не оказывает остаточного воздей-

ствия на показатели критического слежения 

и распределения внимания. В данном исс-

ледовании не было обнаружено значимых 

различий между залеплоном в дозе 10 мг 

и плацебо в плане влияния на результат лю-

бого из проведенных тестов. В то же время 

при приеме зопиклона по 7,5 мг и алкоголя 

в большинстве тестов были получены су-

щественно худшие показатели в сравнении 

с таковыми в группе плацебо.

По субъективным оценкам, пациенты 

спали нормально, тем не менее, они были 

чувствительны к различиям снотворного 

действия залеплона, зопиклона и плацебо. 

Результаты соответствовали фармакоки-

нетическому профилю каждого препарата. 

Залеплон сокращал время до засыпания, 

тогда как зопиклон снижал частоту ноч-

ных пробуждений и увеличивал общую 

длительность сна, что отражает его более 

длительный эффект. Данные о том, что 

залеплон в большей степени влиял на за-

сыпание, чем на поддержание нормального 

сна, подтвердили результаты клинических 

исследований, согласно которым залеплон 

в дозе 10 мг особенно эффективен в лече-

нии бессонницы (Walsh et al., 2000).

Следовательно, результаты данного и ранее 

проведенного исследований демонстрируют, 

что залеплон в дозе 10 мг не снижает пока-

затели теста вождения по шоссе через 10 ч 

после приема на ночь (Vemeeren et al., 1998). 

Кроме того, имеющиеся данные испыта-

ний свидетельствуют о том, что залеплон 

по 10 мг, вероятно, не оказывает существен-

ного влияния на память и психомоторную 

активность у пациентов более чем через 3 ч 

после применения, поскольку имеет корот-

кий период полувыведения (Danjou et al., 

1999; Troy et al., 2000; Allen et al., 1993). 

Напротив, зопиклон в дозе 7,5 мг вызыва-

ет выраженное нарушение способности 

управлять транспортным средством через 

10 ч после приема.

 Таким образом, следует избегать при-

менения зопиклона по 7,5 мг у пациентов, 

которым на следующее утро предстоит 

выпол нять квалифицированную работу, 

а также когда нарушение активности, та-

кой как вождение автомобиля, может быть 

опасным для них самих и окружающих 

(Nickolson, 1998).

Выводы
В заключение стоит отметить,что залеп-

лон в дозе 10 мг не оказывает остаточного 

воздействия на управление транспортным 

средством при применении перед сном, 

за 10 ч до вождения. Однако на следующее 

утро после приема зопиклона по 7,5 мг сле-

дует рекомендовать пациентам воздержаться 

от управления автомобилем.

Подготовила Юлия Паламарчук
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Тестовая диагностика в психотерапии
Диагностика в психотерапии, как практической, так и ис-

следовательской сфер, направлена на выявление искаже-

ний в мировосприятии пациента и поиск в них ключевых 

элементов. Искаженное мировосприятие дает следующие 

стигмы: неверную ориентацию в жизни, неправильное реа-

гирование в проблемных ситуациях, далеко не оптимальную 

модель поведения, болезненные переживания и, наконец, 

разрушающие личность мысли. Эффективная диагностика 

позволяет врачу точнее понять, как именно помочь пациенту 

справиться с его психологическими проб лемами, на какие 

болевые точки направить внимание.

Возможно, для кого-то покажется странным данное 

суждение, но сфера диагностики в литературе по психо-

терапии является пробелом. Видимо, как бы априори по-

дразумевается, что врач вследствие беседы с пациентом 

достаточно легко отметит имеющиеся проблемы, а диагноз 

уточнит в процессе психотерапевтических сеансов. Однако 

так ли это просто и быстро, как кажется на первый взгляд? 

И воз можно, скрытые от врачебного взгляда проблемы су-

бъекта приведут лечение в тупик? Также стоит задуматься: 

может ли психотерапевт диагностировать проблему чуть 

раньше и точнее, нежели в ходе психотерапевтического 

процесса? Вполне очевидно, что ответ должен быть «одно-

значное да». Поэтому давайте рассмотрим, пусть несколько 

кратко, расширение возможностей врача за счет дополни-

тельного арсенала психологических тестов.

Психологические тесты: долой лишнее
Диагностика в психотерапии сводится к двум элементам:

• локальная – позволяет выявить сути проблемы;

• глубинная – помогает диагностировать личность кон-

кретного пациента.

Особенностью диагностики является ее прикладная на-

правленность, чисто психотерапевтический аспект: какие 

глубинные комплексы, что именно в личности требует психо-

коррекции? Локальный элемент обычно лежит на поверхнос-

ти и выдается пациентом в форме его жалоб на ту или иную 

болезненную ситуацию и связанные с ней эмоции и мысли. 

Глубинные проблемы уходят корнями в изломы личности, 

особенности ее искривленного (с точки зрения социума) «эго». 

Именно они должны вызывать острый врачебный интерес.

Принципы диагностики личности в психотерапии ничем 

не отличаются от общепринятых в психологии, то есть мо-

гут быть задействованы те же подходы и методы. Субъек-

тивный диагноз врача приобретает элемент объективности 

в трех случаях:

• весомый и непременно успешный врачебный опыт;

• подтверждение его точки зрения экспертной оценкой 

других опытных врачей;

• подтверждение его точки зрения результатами психо-

логического тестирования.

К сожалению, ни один существующий психологический 

тест не является статистически достоверным, иными слова-

ми, его результаты стоит принять во внимание, но не более 

того. На практике большинство инструментов демонстри-

руют коэффициент надежности не выше 0,7-0,8, а досто-

верность наиболее проверенных не превышает 80-90%. Ве-

роятно, степень научной достоверности повышает батарея 

тестов, хотя это только общие предположения, доказанные 

в частных случаях. На сегодняшний день количество раз-

нообразных психологических методов за шкаливает за пару 

тысяч –  этот факт сам по себе наталкивает на мысль о не-

совершенстве подхода. Все же рассмотрим основные ас-

пекты психологического тестирования.

Теоретически для узкоспецифических психотерапе-

втических задач в основе большинства тестов лежит 

принцип «вопрос –  ответ» (так называемые опросники) 

либо проективная составляющая, когда деятельность ин-

дивида рассматривается сквозь призму проекции на нее 

внутренних проблем (так называемые проективные ме-

тоды). Сам смысл психотерапии, ее цели накладывают 

жесткие временные ограничения на этап диагностичес-

кого тестирования. На постановку предварительного 

диагноза, понимание врачом основных жалоб пациента 

должно уходить не более 5-10 минут, выделяемых в нача-

ле каждого психотерапевтического сеанса. Поэтому все 

серьезные многопрофильные личностные тесты, такие 

как мультифазный (многоаспектный) личностный опро-

сник Миннесотского университета (MMPI), 16-фактор-

ный личностный опросник Р. Кеттела и др., отметаются 

сразу, поскольку для проведения требуют до 2-3 часов, 

включая время на обработку результатов. Еще один зна-

чимый минус этих инструментов заключается в том, что 

они показывают усредненно-объективные срезы личности 

и поэтому не всегда позволяют адекватно понять, как же 

сам индивид видит себя в той или иной сфере жизни.

Что касается узкоспециализированных тестов, например, 

опросника для оценки личностной и ситуативной тревожнос-

ти Спилбергера –  Ханина, его аналога, разработанного Тей-

лором, теста степени конфликтности К. Томаса, методики 

выявления синдрома эмоционального выгорания В. Бойко 

и т.п. –  все они явно проигрывают обычной беседе врача 

с пациентом. Ведь в ходе общения специалист получает од-

новременно массу другой полезной и ценной информации, 

а также налаживает доверительный контакт с индивидом.

Наконец, важно помнить, что любые опросники, диагнос-

тирующие личностные особенности, применимы только 

в своей культуре, то есть в той среде, в которой созданы 

и на которую рассчитаны. «Слепой» перенос данных мето-

дов в другие культуры ведет к непредсказуемым ошибкам, 

поэтому их адаптация предполагает бережный, точный пе-

ревод и апробацию каждого вопроса на предмет стандарти-

зации. Таким образом, на сегодняшний дель арсенал врача- 

психотерапевта может быть дополнен лишь так называемыми 

проективными методиками.

Характеристика проективных методик
Концепция проективных методик состоит в четко наб-

людаемой взаимосвязи между внутренними проблемами 

и внешним поведением личности, мировосприятием и оче-

видными действиями.

Рассмотрим общие вопросы. Проективные методики 

многовариантны, большинство основано на чисто эм-

пмирических наблюдениях. В широком смысле  это зада-

ния, предполагающие вольную трактовку как выполнения 

(для пациента), так и оценки результатов (для психоте-

рапевта). Постановка задачи допускает неограниченное 

количество потенциально возможных решений, ни одно 

из которых нельзя рассматривать как 100% правильное или 

неправильное. Характерная черта проективных методик –  

неопределенность, неоднозначность стимульного материа-

ла; испытуемый должен сам интерпретировать, завершать, 

дополнять задание. Тестовая задача формулируется нечет-

ко, с использованием кратких инструкций и ограничений 

общего характера. Это побуждает тестируемого проявлять 

максимум фантазии. В таком процессе образ личности про-

ецируется как на саму деятельность, так и на ее результаты. 

Например, предлагается описать ситуации, изображенные 

на серии рисунков без подписей. Считается, что неопреде-

ленность стимулов позволяет четко выявить те или иные 

глубинные личностные особенности, «вытащить на поверх-

ность». В этих случаях обычно принято говорить о скрытых 

тенденциях в ответах (поведении) испытуемого.

Негативной стороной всех проективных методов являет-

ся весьма ограниченная стандартизация анализа и толко-

вания данных. Исследователи допускают значительный 

субъективизм в расшифровке и интерпретации, что, естес-

твенно, снижает их ценность. Практически все проектив-

ные методики имеют низкую эмпирическую валидность, 

ретестовую надежность и, как правило, некорректно сос-

тавленные нормативные показатели. Вместе с тем, многие 

из них позволяют опытному психологу тонко и глубоко 

протестировать испытуемого. Краткий перечень проек-

тивных методик: тест чернильных пятен Г. Роршаха, тест 

тематической апперцепции Х. Моргана и Г. Мюррея (ТАТ), 

тест фрустрации С. Розенцвейга, тест цветового выбора 

М. Люшера, методики дополнения, например, неокончен-

ные предложения/рассказы; рисуночные тесты, к примеру 

фигуры человека, дома, семьи и пр.

Для целей психотерапии сложные проективные методики, 

требующие немалых временных затрат, отвергаются сразу. 

Тесты с неоконченными предложениями и рассказами боль-

ше ориентированы на психиатрию. О рисуночных тестах: на-

пример, индивиду дают задание – изобразить человека при 

хорошей погоде и его же под дождем (в грозу). Сопоставле-

ние двух рисунков трактуют как проекцию стойкости «эго» 

человека в критических ситуациях. Можно предположить, 

что субъект чувствует при затруднениях и как на это реагиру-

ет. Опыт показывает: рисуночные тесты отчасти интересны 

и информативны, однако понимание и трактовка иллюстра-

ций –  вещь чисто субъективная, зависящая от навыков и ин-

туиции психолога. Но главное –  в них нет ничего такого, 

без чего опытный психотерапевт не мог бы обойтись, что 

не мог бы выяснить скорее и проще в доверительной беседе.

Что же остается? Небольшая пара-тройка оригинальных 

по своему замыслу тестов, однако они могут оказаться весь-

ма ценными для психотерапевта. Рассмотрим эти методики 

детальнее, расположив по рейтингу значимости.

Тесты семантического дифференциала
На первое место в рейтинге значимости претендует 

методика семантического (смыслового) дифференциала 

Ч. Осгуда. Она универсальна, поскольку может быть при-

менима везде. Ее можно также назвать методикой субъек-

тивного шкалирования и оценки, поскольку она основа-

на на субъек тивном понимании и анализе представлений 

человека о неком явлении в категориях противоположных 

понятий. Полярности понимания проецированы на гра-

дуированную линейную шкалу, которую обычно рисуют 

вертикально (как на градуснике). В оригинале предложена 

семибалльная шкала, где каждая градация обозначена сло-

вами. Например, шкала «активности/пассивности» (актив-

ный, сильно, средне, слабо, никак; слабо, средне, сильно, 

пассивный) или «злости/доброты» (злой, сильно, средне, 

слабо, никак; слабо, средне, сильно, добрый). Несмотря 

на субъективизм предпочтений и оценок выбора, методи-

ка дает весьма объективные результаты в сравнительном 

аспекте, особенно в динамике исследования процесса. 

В советской литературе вариант данного инструмента был 

представлен шкалой Дембо –  Рубинштейна.

В настоящее время в медицинских и психологических 

исследованиях во всем мире широко используют моди-

фицированную версию семантического дифференциала 

Ч. Осгуда. Эта простая и удобная методика известна под 

названием системы визуальных аналоговых шкал (ВАШ). 

Индивидам предлагают шкалу в виде вертикальной линии, 

градуированной в процентах. Ее концы символизируют 

полярности (крайности) явления. К примеру, на шкале ак-

тивности верхняя точка отражает максимальную 100% ак-

тивность, нижняя –  ее полное отсутствие, 0% активности. 

Подобным образом можно оценить и пассивность. Воз-

можен также смешанный вариант, при котором верхняя 

точка отражает максимальную 100% активность, а ниж-

няя – 100% пассивность. Стоит отметить, что смешанный 

вариант представляется более проблемным, поскольку 

при ответах расширяется возможность неверной трак-

товки результатов шкалы.

В инструкции пациенту предлагают обозначить на шка-

ле горизонтальной чертой (жирной точкой) свое видение 

(позицию) касательно интересующего явления. Таким 

образом испытуемый может оценить любые личностные 

качества, а также последствия психотерапии. Например: 

умный –  глупый, добрый –  злой, счастливый –  несчаст-

ный, здоровый –  больной, результат психотерапии: улуч-

шение –  ухудшение и т.п. Поскольку методика ВАШ носит 

проективный характер, то незаменима в отслеживании ди-

намики изменений, происходящих с индивидом под воз-

действием каких-либо факторов.

Механическое объединение нескольких шкал в виде так 

называемой батареи ВАШ формирует субъективный семан-

тический профиль и семантическое пространство объекта.

В качестве примера оценки эффективности психокоррек-

ции, опишем батарею ВАШ с 5-балльной шкалой.

ВАШ № 1. Оценка качества жизни (степень удовлетво-

ренности): абсолютно удовлетворены (100%); достаточно 

удовлетворены (75%); привычно удовлетворены (50%); мало 

удовлетворены (25%); абсолютно не удовлетворены (0%).

ВАШ № 2. Оценка степени уверенности в себе и своих 

силах: абсолютно уверены (100%); достаточно уверены 

(75%); умеренно уверены (50%); мало уверены (25%); аб-

солютно не уверены (0%).

Д.В. Русланов

Закінчення на наст. стор.
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ВАШ № 3. Оценка степени сомнений: всегда сомневаетесь 

(100%); очень часто сомневаетесь (75%); умеренно сомнева-

етесь (50%); редко сомневаетесь (25%); никогда не сомне-

ваетесь (0%).

ВАШ № 4. Внешний фактор: оценка качества складываю-

щихся жизненных обстоятельств на данный момент: очень удач-

ные (100%), достаточно удачные (75%); обычные (привычный 

уклад жизни –  50%); неудачные (25%); очень неудачные (0%).

ВАШ № 5. Внутренний фактор: оценка степени изме-

нений относительно понимания себя. Включает две под-

шкалы: А и Б. Шкала А, положительная (+): полностью (аб-

солютно) изменилось понимание себя (100%); значительно 

изменилось понимание себя (75%); умеренно изменилось 

понимание себя (+50%); незначительно изменилось по-

нимание себя (+25%); никак не изменилось понимание 

себя (0%). Шкала Б, отрицательная (-): особых изменений 

не произошло (0%); понимание себя незначительно ухудши-

лось (-25%); понимание себя умеренно ухудшилось (-50%); 

понимание себя очень значительно ухудшилось (-75%); 

совсем перестали понимать себя, то есть состоялись качес-

твенно отрицательные изменения (-100%).

ВАШ № 6. Включает две подшкалы: А и Б. Ретроспек-

тивный вопрос (выяснение катамнеза): оценка изменений, 

которые произошли в жизни на протяжении последних пол-

года в сравнении с предыдущим периодом. Шкала А, по-

ложительная (+): произошли буквально революционные 

положительные изменения (+100%); произошли значи-

тельные положительные изменения (+75%); произошли 

умеренные положительные изменения (+50%); произошли 

незначительные положительные изменения (+25%); особых 

изменений не произош ло (0%). Шкала Б, отрицательная (-): 

особых изменений не произошло (0%); произошли незна-

чительные отрицательные изменения (-25%); произошли 

умеренные отрицательные изменения (-50%); произошли 

значительные отрицательные изменения (-75%); произошло 

полное крушение (-100%).

«Геометрические» тесты
К числу несложных в применении проективных методик 

относится «геометрический» тест С. Деллингер. В его осно-

ве –  простые геометрические фигуры (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, зигзаг) как символы своего «я»; 

точность диагностики достигает 80-85%.

Задание. Индивиду будет показано пять геометричес ких 

фигур. Он должен выбрать ту из них, в отношении которой 

может сказать: «Вот фигура, символизирующая меня!». Су-

бъекту нужно постараться почувствовать ее, сопоставить 

с собой. Если человек испытывает затруднения с выбором 

фигуры, пусть выберет ту, которая больше всего его привле-

кает. Пусть не пытается анализировать характеристики фи-

гур, а просто доверится своей интуиции. Считается, что круг 

символизирует умиротворение, желание избежать проблем; 

квадрат –  стойкость, отчас ти –  консерватизм; зигзаг –  рез-

кость, эмоциональную и ментальную нестабильность и т.п.

Развитием идеи геометрического теста С. Деллингер 

стал вариант, дающий весьма точную и глубокую харак-

теристику различных «срезов» личности, – структури-

рованный проективный экспресс-тест на основе выбора 

предпочтений (Д. Русланов, 2007). Рассмотрим детальней.

Теоретической основой концепции теста стали базовые эзо-

терические представления нумерологии и астрологии, прое-

цированные на ту или иную геометрическую фигуру. Был при-

нят во внимание менталитет жителей Восточной Украины. 

Так, в ходе пилотного этапа исследований выяснилось, что 

некоторые фигуры у части людей связаны с отвлеченными 

нестандартными логическими ассоциациями и искажают за-

думанную проективную суть фигуры. Например, психологиче-

ское понимание треугольника и зигзага нередко оказывалось 

практичес ки сходным. Поэтому треугольник был исключен, 

тем более, что в контексте образа семьи расценивался в ряде 

случаев как символ единства и гармонии общества, напрочь 

исключающий какой-либо элемент активности и агрессии, 

присущий треу гольнику. Набор геометричес ких фигур, пред-

ставленных в конечном варианте теста, изображен на рисунке.

В данном тесте выбраны восемь жизненно важных лич-

ностных понятий, отражающих мировосприятие и миро-

понимание восьми условных сфер человеческой жизни:

• понятие «я»;

• понятие «ты» (все другие люди);

• понятие «семья» (символ защиты в социуме и жизни);

• понятие «работа» (карьера, обучение как этап карьеры);

• понятие «материальные средства» (деньги, необхо-

димые для пропитания и существования себя и зависимых 

от вас близких);

• понятие «дети» (имеющиеся или свои в перспективе);

• понятие «изменения в жизни» (творчество, внешние 

и личностные перемены);

• понятие «обязательства» (дисциплина, работа в жест-

ких, принуждающих условиях).

Для каждого понятия индивид должен выбрать свою 

фигуру (одну из восьми, без повторения).

Выбранные фигуры проективно связаны с набором лич-

ностных качеств, соответствуют описанию нумерологичес-

ких свойств и базовых астрологических качеств планет. 

Кто-то отметит, что это не совсем научный подход. Воз-

можно. Тем не менее, на практике работает очень даже 

неплохо! Стоит обратить внимание: информация по ну-

мерологии и астрологии планет ограничена несложны-

ми базовыми знаниями, понять которые весьма просто. 

Как говорят в народе, не так страшен черт, как его рисуют.

Нумерологические и астрологические соответствия 

фигур (принципы девяти классических планет) в очень 

кратком изложении таковы:

1. Точка, символична цифре 1 и непроявленного нуля. 

Присутствуют качества: начало и конец, отстраненность 

от всех; абстрактное понятие «я», лидерство и эгоцентризм.

2. Горизонтальная прямая (тире), символична цифре 2. 

Присутствуют качества: спокойствие, размеренность тече-

ния бытия, пассивность, уступчивость, впечатлительность, 

склонность к сомнениям.

3. Зигзаг («молния»), символичен цифре 3 (отчасти 8). 

Присутствуют качества: отточенная логика, жизненная 

активность, злость, агрессия (3), а также неожиданность, 

приятные и неприятные сюрпризы, стремление к свободе, 

внезапные прозрения (8).

4. Волна (волнистая линия), символична цифре 4. При-

сутствуют качества: подвижность, легкость, поверхност-

ность и необязательность общения и отношений.

5. Квадрат, символичен цифре 5. Присутствуют качес-

тва: защита и незыблемость устоев бытия, надежность, 

ограниченность и консерватизм, подверженность мнению 

и веяниям социума, конфликтность.

6. Круг, символичен цифре 6. Присутствуют качества: по-

лная гармония, «тишь, мир и благодать», ситуация любви 

и счастья, необходимость труда при очевидной ленности.

7. Прямой угол (правый нижний угол квадрата), символи-

чен цифре 7. Присутствуют качества: препятствие, жесткость 

жизненных коллизий, обязательность, плата по долгам.

8. Клякса (плавно извивающаяся, неопределенной на-

правленности замкнутая кривая), символична цифре 9 

(отчасти 2). Присутствуют качества: мягкость, мечтатель-

ность, мудрость и детская наивность, устремленность 

в счастливое будущее.

Инструкция тестирования. Перед Вами –  два листа. 

Вначале возьмите тот, где напечатан текст. Внимательно 

прочтите описание восьми условных сфер человеческой 

жиз ни (понятие «я», понятие «ты» –  все другие люди и т.д.), 

чтобы понять разницу между ними. Затем возьмите другой 

лист, где изображено восемь фигур. Отметьте, какая из них 

соответствует, на ваш взгляд, той или иной сфере жизни. 

При этом каждой сфере соответствует только одна фигура, 

повторение не допускается. Сделайте это быстро, без долгих 

размышлений и внимательно.

Подопечный делает выбор из заявленных восьми фигур, 

расположенных в случайном порядке, для каждой из восьми 

сфер жизни. Таким образом субъект проецирует свои лич-

ностные представления о каждой сфере.

Трактовка результатов теста дает свободу аналитическому 

и творческому видению врача. В качестве примера возможна 

следующая трактовка понятия «я».

1. «Точка»: можно точно сказать, что вы ощущаете себя 

немного «чужим», «песчинкой» в этом большом мире и пре-

бываете на некоторой дистанции от людей; вам явно или 

неявно хочется больше проявить себя, реализовать возмож-

ности в чем-то еще.

2. «Тире»: можно сказать, вы спокойны и уравновешенны 

в отношениях с людьми, жизнь течет размеренно, порой 

даже неторопливо, но нередко присутствуют повышенные 

сомнения, касающиеся «эго».

3. «Молния»: можно сказать, вы энергичны, активны 

и с вызовом преодолеваете препятствия, при этом иног-

да испытываете здоровую злость; с умом управляете собой 

и жизнью, хотя интуиции, бывает, не достает. Возмож-

ный вариант: вы достаточно резкий человек, жизнь часто 

складывается неожиданно, то и дело подстерегает череда 

сюрпризов, то неприятных, то приятных; вы всегда стре-

митесь к свободе; иногда на вас нисходит прозрение, когда 

видите ситуацию гораздо глубже остальных.

4. «Волнистая линия»: можно сказать, вы очень лю-

бопытный и контактный с другими человек, живой, легкий 

«на подъем», сведущий в разных областях жизни.

5. «Квадрат»: можно сказать, вы считаете себя сверх-

надежным человеком, твердо и упрямо отстаиваете свои 

позиции; вы не поддаетесь давлению, расчетливы и очень 

планомерны, не любите резких «потрясений», круг друзей 

давно четко определен, вы –  консерватор.

6. «Круг»: можно сказать, вы одинаково хорошо ощущаете 

себя и в обществе, и в одиночестве, практически ни с кем 

не конфликтуете, серьезные внутренние противоречия от-

сутствуют, вы нравитесь сами себе; скорее всего, на сегод-

няшний день вы практически счастливы.

7. «Прямой угол»: вы либо очень мягкий, либо очень жест-

кий человек, но, независимо от того, какой именно, жизнь 

давит на вас, заставляя подчиниться или бунтовать. В любом 

случае, это больно.

8. «Клякса»: можно сказать, в душе вы мягки, мечтатель-

ны, любите фантазировать; в вас одновременно сочетаются 

детская наивность и мудрость, в своих мыслях все время 

устремлены в счастливое будущее, вам интересна челове-

ческая психология, хотя нередко выясняется, что люди 

оказываются гораздо хуже, чем вы о них думали. Возмож-

ный вариант: вы часто пассивно следуете за другими, обыч-

но подчиняетесь, а не руководите.

В подобном ключе оценивают и остальные понятия, от-

носящиеся к другим сферам жизни. Результаты тестирова-

ния важно мягко обсудить с пациентом, настаивая на их 

предположительном моменте.

Что дает этот тест психотерапевту? Во-первых, в диагнос-

тическом плане позволяет быстро и полно оценить лич ность 

пациента с разных сторон, причем гораздо объективней, чем 

в обычной беседе. Во-вторых, само обсуждение результатов 

позитивно сказывается на выстраивании доверительных 

отношений между психотерапевтом и  пациентом и приобре-

тении первым необходимого авторитета. При желании спе-

циалист может объективно оценить правильность своей 

трактовки теста, предложив индивиду графически опре-

делить правильность услышанного на ВАШ (тест с ВАШ).

Результаты авторских исследований свидетельствуют о до-

статочно высокой объективности разработанной методи-

ки (до 80%). Впрочем, как и в других тестах, существенное 

значение здесь имеют опыт и знания исследователя; вполне 

вероятно, что у других лиц статистические показатели могут 

оказаться иными. Тем не менее, сама процедура тестиро-

вания интригует участников, создавая атмосферу доверия 

и искреннего диалога. Уместно отметить, что нередко слу-

чались диаметральные несовпадения оценок специалиста 

и пациента. В каких-то случаях это являлось ошибкой врача, 

но иногда результаты следовало расценить как расхождение 

между рациональным осознанием (чаще интроецирован-

ным) и подсознанием субъекта. Детальный анализ обычно 

позволяет практически полностью устранить несоответствие.

Тест символьных заданий социального «я»
Весьма оригинальна методика символьных заданий со-

циального «я». Суть данного простого теста заключается 

в произвольном расположении на листе бумаги кругов, 

символизирующих «я» и других личностей, при этом за-

даются разные условия. Физическая дистанция на листе 

бумаги между кружками, символизирующими «я» и зна-

чимых других лиц, может быть интерпретирована как 

психологическая, а их взаиморасположение характеризует 

аспекты самосознания и самооценки. Символические за-

дания соответствуют различным аспектам (измерениям) 

«я»-образа. Ниже приведена лишь часть теста, значимая 

для психотерапевта.

Самооценка определяется как восприятие субъектом своей 

ценности, значимости в сравнении с другими. Испытуемому 

на листе бумаги предъявляется строка, состоящая из восьми 

кружков, и предлагается выбрать кружок для себя и других 

людей из личного окружения. Чем левее расположен кру-

жок, означающий себя, тем выше самооценка испытуемого.

Сила личности определяется как превосходство, равен-

ство или подчиненность по отношению к определенным 

авторитетным фигурам. Мерой силы является более высо-

кое положение кружка, обозначающего «я», в сравнении 

с теми, которые означают других людей. Испытуемому 

предъявляется кружок, означающий «я», в окружении по-

лукольца, состоящего из иных кружков. Индивид должен 

выбрать из них тот, который означает другого человека 

(отца, учителя, начальника).

Подводя итог, хочется рекомендовать специалис-

там добавить в свой профессиональный багаж знания 

об 1-2 приглянувшихся проективных тестах, и хотя бы 

изредка проверять результаты работы при помощи тестов 

ВАШ. Они помогут непредвзято, со стороны, оценить 

навыки, опыт и знания.

Рисунок. Набор геометрических фигур в структурированном проективном экспресс-тесте на основе выбора предпочтений

Точка Тире Зигзаг Волна Квадрат Круг Прямой угол КляксаПочаток на попередній стор.
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«Світлий» і «темний» бік сили антидепресантів
На фармацевтичному ринку постійно розширюється спектр антидепресантів, що створює для лікарів-практиків 
складну проблему вибору оптимального препарату для терапії конкретного пацієнта. Торік 7-9 листопада у Львові 
відбувся V міжнародний симпозіум з неврології, нейрохірургії та психіатрії «Карпати». У межах наукового заходу 
з доповіддю про особливості дії та метаболізм антидепресантів, а також побічні ефекти і можливі шляхи їхньої 
мінімізації виступив завідувач кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного 
університету, лікар-невролог, д. мед. н., професор Михайло Михайлович Орос.

М.М. Орос нагадав слухачам, що в багатьох 

країнах антидепресанти є одними з лідерів 

за кількістю призначень серед лікарських за-

собів. Так, у США під час 7% усіх візитів до лі-

карів первинної ланки хворий отримує рецепт 

на препарат даної групи. Як наслідок, у цій 

країні на антидепресанти щорічно витрачається 

близько 10 млрд доларів. Разом із тим, для анти-

депресантів характерний низький комплаєнс: 

25-30% пацієнтів припиняють лікування протя-

гом першого місяця, через три місяці від початку 

від нього відмовляються вже 40%, а серед осіб, 

які отримують препарати, багато хто не дося-

гає терапевтичних доз через побічні ефекти.

Підвищити прихильність до лікування 

анти депресантами може психоедукація, тоб-

то підготовка пацієнта. Йому треба пояснити 

особливості дії цих препаратів, попередити 

про можливі небажані явища та шляхи їхньої 

мінімізації, а також про те, що терапевтичний 

ефект буде відчутний не одразу.

Михайло Михайлович нагадав присутнім, 

що розвиток депресії може бути пов’язаний 

зі зниженням рівня мозкового нейротрофічного 

фактора (BDNF), що впливає на процеси ней-

рональної пластичності. Стрес та емоційні роз-

лади нерідко спричиняють порушення експресії 

BDNF у центральній нервовій системі (ЦНС), 

що призводить до гіпотрофії в ділянці гіпокам-

па. Антидепресанти відновлюють експресію 

BDNF, пластичність нейронів та, врешті-решт, 

роботу гіпокампа. Але на це потрібен час –  ан-

тидепресанти починають діяти через 2-3 тижні.

Доповідач навів дані нещодавнього мета-

аналізу A. Cipriani et al. (2018) щодо ефектив-

ності антидепресантів: із 21 досліджуваного 

препарату найдієвішим виявився амітрипти-

лін. B. Bandelow et al. (2018) виконали оцінку 

не лише ефекту, але й також його утримання 

при застосуванні антипсихотиків та анти-

депресантів. Лідерами виявилися кветіапін, 

есциталопрам, гідроксизин.

Різна ефективність антидепресантів пов’я-

зана з особливостями їхнього метаболізму. 

Майже всі ці ліки проходять біотрансформа-

цію в печінці за участю одного з цитохромів 

P450 (CYP): 2D6, 2C19 або 3А4. Від індиві-

дуальних характеристик пацієнта може зале-

жати швидкість метаболізму: при повільному 

концентрація препарату буде високою, а при 

швидкому, навпаки, занизькою, тобто не чи-

нитиме терапевтичної дії (Dalén et al., 1998). 

J. Kirchheiner et al. (2004) вивчали вплив гене-

тичного поліморфізму CYP2D6 та CYP2C19 

на ефективність антидепресантів та анти-

психотиків. Було виявлено, що для багатьох 

із них, зокрема сертраліну, циталопраму, 

нефазодону, бупропіону, амітриптиліну, нор-

триптиліну, пароксетину, в деяких пацієнтів 

необхідне подвоєння дози через генетичні ва-

ріації, які забезпечують швидкий метаболізм.

Окрім того, лектор нагадав слухачам основ-

ні властивості препаратів групи трицик лічних 

антидепресантів (ТЦА), які є вельми ефектив-

ними, доступними, але наразі не розглядають-

ся як засоби першої лінії. Обережне ставлення 

до ТЦА пов’язане з тим, що для них смертельна 

доза лише у вісім разів перевищує середньо-

добову терапевтичну. Більшість ТЦА діють 

як інгібітори зворотного захоплення серотоніну 

й норадреналіну, але також впливають на низку 

різних рецепторів (гістамінових, мускарино-

вих), що зумовлює широкий діапазон побічної 

дії та токсичність ліків. Серед небажаних явищ 

ТЦА: ортостатична гіпотензія, антихолінергічні 

ефекти (сухість у роті, помутніння зору, світло-

боязнь, закрепи, затримання сечі, тахікардія, 

глаукома), седація, яка заважає пацієнтові, 

що потребує застосування анти депресантів, 

повернутися до нормального життя, розвиток 

толерантності до препарату при тривалому ліку-

ванні. ТЦА можуть спричиняти кардіальні по-

рушення (аритмії та блокади; їх не застосовують 

при блокадах провідної системи серця) та по-

бічні реакції з боку ЦНС, як-от судоми, гіпо-

манії, парадоксальні ефекти тощо.

Професор зупинився на особ ливостях фар-

макологічної дії препаратів із найліпшою серед 

антидепресантів переносимістю –  селективних 

інгібіторів зворотного захоплення серотоніну 

(СІЗЗС). Ці лікарські засоби відрізняються від 

інших селективністю дії на серотонінові (5-HT) 

рецептори. Останніх в організмі дуже багато –  

вони розташовані у різних тканинах та впли-

вають на широкий спектр процесів. Це зумов-

лює розвиток побічних ефектів за приймання 

СІЗЗС, серед яких найчастіше спостерігаються:

• дисфункція шлунково-кишкового тракту 

(ШКТ): вплив на 5-HT
3
- та 5-HT

4
-рецептори 

призводить до підвищення моторики ШКТ, 

спазмів, діареї, нудоти, блювання;

• порушення функціонування ЦНС: вплив 

на 5-HT
2А

-рецептори спричиняє розвиток ака-

тизії, психомоторної загальмованості, паркін-

сонізму;

• сексуальні розлади: еректильна дисфунк-

ція, аноргазмія, затримання еякуляції тощо.

На окрему увагу заслуговує таке поширене 

ускладнення тривалого приймання антидепре-

сантів, як збільшення маси тіла. Так, підвищен-

ня ваги на 7% спостерігається при використан-

ні протягом року сертраліну в 5% пацієнтів, 

флуоксетину –  у 7%, пароксетину –  у 25%. 

Також це явище є однією із причин зниження 

активності та підвищення швидкої стомлюва-

ності хворого. Як свідчать A. Serratti et al. (2018), 

найчастіше збільшення маси тіла відбуваєть-

ся за приймання пароксетину та міртазапіну. 

Це узгоджується з даними систематичного 

огляду R. Dent et al. (2012), в якому складено 

рейтинг антидепресантів за впливом на вагу 

пацієнта при застосуванні довше ніж 12 тиж-

нів. Перші місця щодо збільшення маси тіла 

посідають пароксетин (у середньому +2,73 кг) 

та міртазапін (+2,59 кг), найменша зміна спо-

стерігається при застосуванні есциталопраму 

(+0,63 кг). Мінімальний вплив на вагу чинять 

венлафаксин, флувоксамін, сертралін, тразо-

дон, моклобемід, флуоксетин, десвенлафаксин.

На противагу, бупропіон, що належить 

до групи селективних інгібіторів зворотного 

захоплення норадреналіну та дофаміну, забез-

печує зниження ваги у середньому на 1,87 кг. 

Окрім того, приймання бупропіону може до-

помогти кинути курити, але препарат може 

вик ликати головний біль, сухість у роті, без-

соння, а також епілептичні напади при засто-

суванні у високих дозах 400-600 мг/добу.

Сучасні підходи до лікування депресії пе-

редбачають запобігання побічній дії анти-

депресантів. Зокрема, у Канаді психіатра мо-

жуть позбавити ліцензії, якщо в його пацієнта 

вага зросте на 8-10% внаслідок антидепресив-

ної терапії протягом року.

Михайло Михайлович також звернув увагу 

слухачів на такий небажаний ефект антидепре-

сантів, як сексуальна дисфункція, яка включає 

зменшення лібідо, аноргазмію, імпотенцію, за-

тримання еякуляції. Згідно з даними A. Serratti 

et al. (2018), найнижчий ризик розвитку даної 

побічної реакції характерний для інгібіторів 

моно амінооксидази (іМАО) та бупропіону, 

найвищий –  для сертраліну. Для корекції сек-

суальної дисфункції, спричиненої антидепре-

сантами, доцільно насамперед використо-

вувати бупропіон, у жінок –  буспірон та/або 

гормональну терапію, у чоловіків –  силденафіл 

та/або гормональну терапію; також можливе 

призначення йохимбіну, амантадину, ципро-

гептадину, міртазапіну/нефазодону, ропініролу/

праміпексолу, тразодону та психостимуляторів 

(Clayton et al., 2003). Такі СІЗЗС, як тразодон 

і нефазодон мінімально впливають на сексу-

альну функцію, серед асоційованих із ними 

побічних ефектів слід відзначити седацію, 

запаморочення, пріапізм (у тразодону).

На додачу, лектор відзначив негативний 

вплив антидепресантів на серцеву діяльність. 

Так, циталопрам може подовжувати інтер-

вал QT, через що його не розглядають як препа-

рат першого вибору в осіб із кардіопатологією. 

Не рекомендовано перевищувати дозу цита-

лопраму 40 мг/добу, для пацієнтів після 60 ро-

ків –  20 мг/добу, а перед призначенням препа-

рату слід виконати електрокардіографію. Своєю 

чергою препарат есциталопрам, що є S-енан-

тіомером циталопраму, виявися значно без-

печнішим щодо кардіоефектів. Есциталопрам 

має найліпшу переносимість порівняно з ін-

шими поширеними анти депресантами. Дана 

молекула не поступається провідним місцем 

і щодо ефективності та демонструє перевагу 

за позитивним впливом над такими лідерами 

ринку, як сертралін, бупропіон, мілнаципран 

тощо (Cipriani et al., 2009; Nutt, 2009). Також 

Михайло Михайлович поділився власним по-

зитивним досвідом застосування препарату 

Гіацинтія (10 мг есциталопраму) виробництва 

АТ «Київський вітамінний завод».

Професор М.М. Орос акцентував на необ-

хідності попередити пацієнта перед початком 

лікування СІЗЗС, зокрема, стосовно того, що 

частота побічних реакцій при довгостроковому 

використанні з часом знижується. Для змен-

шення тривожності хворого на перших етапах 

антидепресивної терапії можна застосовувати 

прегабалін, який має виразний анксіолітичний 

ефект, який реалізується вже на першому тиж-

ні лікування та зберігається тривало. Безсон-

ня, сонливість, нудота найчастіше непокоять 

на 2-6-му тижнях приймання СІЗЗС, після 

чого в багатьох випадках зникають. При цьому 

анти депресивна ефективність СІЗЗС, навпаки, 

проявляється через деякий час.

Слід зауважити, що внаслідок неправильної 

комбінації антидепресантів надмірне збуд жен-

ня серотонінових рецепторів може спричиняти 

потенційно смертельне ускладнення –  серото-

ніновий синдром, що потребує термінової гос-

піталізації у відділення інтенсивної терапії.

Насамкінець лектор відзначив лікарські за-

соби, що у різних настановах рекомендовані 

для лікування тривожно-депресивних розла-

дів та мають найбільшу ефективність: СІЗЗС 

есциталопрам (на вітчизняному фармринку 

представлений препаратом Гіацинтія АТ «Київ-

ський вітамінний завод») та пароксетин; СІЗЗН 

венлафаксин; прегабалін (Bandelow et al., 2015).

Підготувала Тетяна Ткаченко

М.М. Орос
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Терапія депресії у дорослих пацієнтів 
в умовах первинної медичної допомоги

Депресія являє собою комплекс психічних порушень, що насамперед пов’язані з емоційною 
сферою. Цей поширений розлад є основною причиною інвалідності у світі та накладає 
значний тягар на пацієнта, негативно впливаючи на якість життя та соціальне функціонування. 
Якщо депресія набуває помірної чи тяжкої форми та не піддається лікуванню, то може 
стати серйозною проблемою для хворого й суспільства загалом. Міністерство охорони 
здоров’я та соціального забезпечення США (HHS) 2019 р. розробило клінічні рекомендації 
щодо лікування дорослих пацієнтів із депресією в умовах первинної медичної допомоги. 
Пропонуємо до вашої уваги огляд даних настанов.

Критерії діагностики захворювання
Для великого депресивного епізоду характерний пе-

ріод щонайменше два тижні, протягом якого спостеріга-

ється пригнічений настрій або втрата інтересу чи задово-

лення майже щодо всіх видів діяльності. В цей часовий 

проміжок можуть бути наявними п’ять (або більше) 

симптомів, що відображають зміни стану пацієнта за-

лежно від попереднього. Принаймні одним із симптомів 

є пригнічений настрій, втрата інтересу або задоволення:

• пригнічений настрій;

• втрата інтересу чи задоволення майже щодо всіх 

видів діяльності;

• думки про смерть/самогубство;

• зменшення чи збільшення маси тіла;

• швидка стомлюваність, втрата енергії;

• безсоння або підвищена сонливість;

• психомоторна загальмованість чи ажитація;

• відчуття нікчемності, провини;

• порушення концентрації уваги.

Дистимія проявляється менш виразними симпто-

мами, ніж велика депресія. Зазвичай вона маніфестує 

в дитячому та юнацькому віці й має бути наявною 

принаймні два роки поспіль без періоду відсутності 

симптомів понад два місяці. Поняття «депресивний 

розлад неуточнений» (NOS) застосовують, якщо 

при діагностуванні депресія не відповідає чітким 

критеріям тяжкості чи тривалості інших захворювань.

Скринінг
В умовах скринінгу рекомендовано застосову-

вати опитувальник, який заповнює сам пацієнт. 

Для щойно діагностованих хворих, осіб із давно 

підтвердженим діагнозом (принаймні щорічно), а та-

кож пацієнтів групи високого ризику, що, приміром, 

перенесли інсульт, страждають на деменцію, цукро-

вий діабет, ішемічну хворобу серця, хронічний біль. 

До того ж важливою частиною початкової діагнос-

тики клінічної депресії, або великого депресивного 

розладу (ВДР) є оцінка вірогідності скоєння суїциду, 

яка має включати:

• аналіз факторів ризику самогубства, як-от безна-

дія, загальні коморбідні захворювання, зловживання 

психоактивними речовинами (ПАР) та/або суїцид 

у сімейному анамнезі, психотичні симптоми, життя 

на самоті з мінімальною соціальною підтримкою, по-

передні спроби самогубства;

• делікатну розмову з пацієнтом щодо наявності 

суїцидальних думок, їхнього змісту й частоти, намірів 

та планів;

• оцінку чинників, які підтверджують, що у паці-

єнта немає наміру скоїти самогубство;

• оцінку доступу хворого до засобів скоєння суї-

циду та ймоірність пов’язаних із ними летальних 

наслідків.

Якщо внаслідок проведеної оцінки виявлено 

значущий ступінь суїцидального ризику, потрібно 

негайно звернутися до лікаря для психіатричного 

обстеження на відповідному рівні надання медичної 

допомоги.

Клінічна оцінка та методи терапії
Цілі лікування включають:

• зменшення симптомів захворювання (якщо 

не вдалося досягти повного усунення);

• відновлення професійного та психосоціального 

функціонування;

• зниження ризику рецидиву.

В осіб із легкою та помірною клінічною депре-

сією –  переважно дистимією або депресивним роз-

ладом NOS, можна застосовувати лише психоте-

рапію (якщо пацієнт вважає це за потрібне). У разі 

якщо прояви симптомів не зменшуються протягом 

2-3 місяців, рекомендовано розглянути можливість 

використання фармакологічного лікування. Не-

обхідно провести клінічну оцінку осіб із середнім 

та тяжким ВДР (здебільшого великою депресією), 

перш ніж призначати медикаментозне лікування, 

незалежно від того, чи зас тосовується психотерапія. 

Комбінація фармакологічного лікування та психо-

терапії може мати переваги при складних випадках, 

як-от хронічні депресії. Також сумісне використання 

даних методів може бути ефективним для хворих, 

які мають часткову відповідь на один із даних ва-

ріантів лікування. Електросудомну терапію можна 

розглядати лише для певної категорії пацієнтів після 

консультації з фахівцем.

Фармакологічне лікування
Заходи й контроль терапії 
на первинному етапі

Антидепресивні засоби рекомендовано застосову-

вати як початкове лікування в осіб із депресивним 

розладом легкого й середнього ступеня тяжкості. 

Оскільки ефективність різних антидепресантів є по-

рівнянною, при виборі конкретного препарату слід 

брати до уваги передбачувані побічні явища та безпе-

ку/переносимість. Селективні інгібітори зворотного 

захоплення серотоніну (СІЗЗС) зазвичай є лікарськи-

ми засобами першого вибору, окрім випадків: непере-

носимості терапії через побічні ефекти в анамнезі па-

цієнта; високої ймовірності їхньої появи; приймання 

пацієнтом інших медикаментів, що супроводжується 

ризиком лікарських взаємодій; позитивної відповіді 

на антидепресанти інших класів в особистому/сімей-

ному анамнезі пацієнта. На початку лікування СІЗЗС, 

можливо, варто застосовувати низькі дози, щоб звести 

до мінімуму небажані явища та поліпшити комплаєнс. 

Хворим похилого віку рекомендовано зменшувати 

стартові дози препаратів удвічі. Також у деяких ви-

падках слід розглянути застосування СІЗЗС у нижчих 

початкових дозах для жінок.

Для оцінки ефективності та побічних реакцій, асо-

ційованих із застосовуваними препаратами, а також 

коригування терапії з метою поліпшення відповіді па-

цієнта на ліки зазвичай необхідні часті консультації 

з фахівцем протягом перших 4-12 тижнів лікування. 

Перший візит до лікаря рекомендований упродовж 

1-4 тижнів від початку терапії. Під час наступних кон-

сультацій проводять повторну діагностичну оцінку 

та аналізують зміни виразності симптомів депресії 

та функціонування хворого. На 12-му тижні лікуван-

ня пацієнт має відвідати лікаря щонайменше тричі для 

контролю перебігу хвороби та терапії. Якщо призна-

чене лікування узгоджене з психотерапевтом, лише 

один із цих трьох візитів має бути до лікаря первинної 

ланки. При виникненні будь-яких небажаних реакцій 

хворий повинен зателефонувати йому для отримання 

консультації. Таким чином, необхідний регулярний 

моніторинг безпеки терапії.

Терапевтичні стратегії на вторинному етапі
Ранні ознаки позитивної відповіді пацієнта іноді мож-

на помітити вже через тиждень лікування, але зазвичай 

для цього потрібно 4-6 тижнів. Необхідне проведення 

адекватної терапії протягом 6-8 тижнів, щоб лікар міг 

дійти клінічного висновку щодо того, як хворий реа-

гує на конкретний препарат. Якщо пацієнт нормально 

переносить побічні ефекти, висхідне титрування дози 

препарату є першою стратегією коригування лікування. 

Рисунок. Алгоритм клінічних рекомендацій щодо ведення дорослих пацієнтів із депресією 
в умовах первинної медичної допомоги

Примітка: Адаптовано за Clinical practice guidelines for depression in adults in the primary care setting, 2019.
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У разі якщо прояви симптомів депресії зменшуються, 

але побічні ефекти є нестерпними, варто розглянути 

зниження дози лікарського засобу. Будь-якої з цих 

стратегій слід дотримуватися протягом перших 6-8 тиж-

нів, якщо вони є корисними для підвищення відповіді 

пацієнта на лікування.

Якщо пацієнт не відповідає на терапію конкретним 

СІЗЗС або не переносить його через побічні ефекти, 

доцільно спробувати перехід на інший СІЗЗС. До-

даткові альтернативи включають призначення анти-

депресанту іншого класу, комбінування антидепре-

сантів або додавання стимуляторів, літію чи гормону 

щитоподібної залози. Контролювати застосування 

даних стратегій має лікар-психіатр.

Контроль профілю безпеки антидепресантів
Небажані явища становлять дві третини причин пе-

редчасного припинення приймання антидепресантів. 

Більшість із них проявляються на початковому етапі 

та обмежені в часі. Серед найпоширеніших –  зни-

ження апетиту, нудота, діарея, ажитація, тривожність 

і головний біль. Стійкі або пізні побічні ефекти вклю-

чають апатію, швидку стомлюваність, підвищення 

маси тіла та сексуальну дисфункцію. Через них па-

цієнт може потребувати призначення додаткових ліків 

або переведення на інший антидепресант.

Стратегії контролю побічних реакцій антидепре-

сантів включають:

• формулювання пацієнтом скарги на побічні ефек-

ти, які його турбують;

• спостереження за станом хворого та його під-

тримка (деякі небажані явища минають упродовж 

1-2 тижнів);

• тимчасове зниження дози;

• лікування проявів побічних ефектів;

• перехід на інший антидепресант;

• відміна ліків і початок психологічного консуль-

тування.

Продовження лікування
Якщо у пацієнта із клінічною депресією спосте-

рігалися адекватні преморбідні прояви, і він не має 

обтяжливого сімейного анамнезу депресії, ефектив-

не лікування слід продовжувати принаймні 12 мі-

сяців, перш ніж розглянути питання стосовно його 

припинення. Необхідно поступово зменшувати до-

зування препаратів, щоб уникнути розвитку синд-

рому скасування.

Якщо клінічна депресія має хронічний або реци-

дивувальний перебіг, є «подвійною» (великий де-

пресивний епізод разом із дистимією) або у пацієн-

та до того ж наявний сімейний анамнез депресії, 

доцільно розглянути призначення підтримувальної 

терапії ефективним антидепресантом на невизначе-

ний строк. Факторами ризику рецидиву клінічної 

депресії є попередній епізод ВДР, дистимія, додат-

кова психіатрична діагностика, наявність коморбід-

ного соматичного захворювання або зловживання 

ПАР.

Направлення на психіатричну 
консультацію

Направити пацієнта для отримання психіатричної 

консультації, лікування та/або психотерапії можна 

в будь-який час на розсуд лікаря первинної ланки 

та/або хворого. Настійно рекомендовано розглянути 

звернення хворого до психіатра за будь-якої з таких 

обставин:

• наявність вагомих доказів небезпеки для себе 

та інших;

• можливий розвиток біполярного афективного 

розладу (особливо за очевидних проявів надмірної 

енергійності, відсутності потреби у сні); застосуван-

ня антидепресантів за наявності ознак біполярного 

афективного розладу може ще більше дестабілізувати 

клінічну картину;

• наявність психотичних симптомів;

• депресія, резистентна до лікування;

• депресія під час вагітності та післяпологового 

періоду

• депресія у дитячому віці;

• депресія із супутніми психіатричними розлада-

ми / зловживанням ПАР;

• депресія, що супроводжується порушенням хар-

чування;

• коморбідні депресія та деменція;

• депресія із супутнім тяжким/хронічним соматич-

ним захворюванням.

На рисунку наведений алгоритм клінічних практич-

них рекомендацій щодо ведення дорослих пацієнтів 

із депресією в умовах первинної медичної допомоги. 

У таблиці представлені рекомендації щодо контролю 

небажаних явищ при лікуванні анти депресантами.

Підготувала Олена Коробка

Оригінальний текст документа читайте на сайті 
www.hhs.gov

Таблиця. Рекомендації щодо контролю небажаних явищ при лікуванні антидепресантами

Небажані явища СІЗЗС 
та СІЗЗСН

ТЦА 
(нортриптилін, 
амітриптилін, 

іміпрамін)

Бупропіон Міртазапін Стратегія контролю симптомів

Седація +/– ++ – +
• Застосовувати ліки перед сном
• Розглянути можливість підвищення вживання кофеїну
• Додати модафініл або метилфенідат

Антихолінергічні побічні 
ефекти, сухість у роті/очах, 
закреп, затримання сечі, 
тахікардія

+/– – – +/–

• Підвищити споживання води/рідини
• Вживати жувальну гумку / цукерки без цукру
• Споживати харчові волокна
• Застосовувати штучні сльози
• Розглянути можливість заміни лікування

Порушення з боку ШКТ, 
нудота, блювання ++ +/– + +/–

• Прояви небажаних явищ зазвичай зменшуються впродовж 1-2 тижнів
• Приймати разом з їжею
• Розглянути використання антацидних засобів або блокаторів H2-рецепторів

Неспокій, знервованість, 
тремор + – ++ –

• Розпочати лікування з невеликих доз, особливо в осіб із тривожним розладом
• Тимчасово знизити дозу
• Небажані явища можуть зникнути протягом 1-2 тижнів

Головний біль + – + – • Знизити дозу антидепресантів
• Застосовувати анальгетичні засоби

Безсоння + – + – • Приймати ліки вранці
• Розглянути можливість додавання заспокійливого/снодійного засобу перед сном або мелатоніну

Сексуальна дисфункція ++ – –

• Може бути проявом депресії або соматичних захворювань
• Знизити дозу
• Розглянути можливість переходу на ІЗЗНД
• Спробувати додати силденафіл або тадалафіл

Судоми – – + +/– • Припинити приймання антидепресанту

Збільшення маси тіла +/– + +/– ++
• Виконувати фізичні вправи
• Коригувати режим харчування
• Розглянути можливість заміни препаратів

Агранулоцитоз • Проводити моніторинг ознак інфекції, грипоподібних симптомів
• Припинити приймати препарати, перевірити рівень лейкоцитів

Примітки: СІЗЗСН –  селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну й норадреналіну, ШКТ –  шлунково-кишковий тракт, ІЗЗНД –  інгібітори зворотного захоплення норадреналіну й дофаміну; 
(–) –  вкрай малоймовірні, (+/–) –  нечасті, (+) –  легкі (++) –  помірні.
Адаптовано за Clinical practice guidelines for depression in adults in the primary care setting, 2019.
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Цитиколін: оновлений огляд 
можливостей використання препарату

Найчастішими причинами судинних когнітивних порушень у пацієнтів із кардіоваскулярними 
факторами ризику є безсимптомні («мовчазні») церебральні інфаркти або мікроінфаркти, 
пов’язані з ураженням дрібних судин. Одним із ефективних методів лікування таких хворих 
є використання фосфоліпідів. До вашої уваги представлено огляд статті J.J. Secades, опублікованої 
в журналі J Neurol Exp Neurosci (2019; 5 (1): 14-26), в якій наведені оновлені дані щодо можливостей 
застосування цитиколіну в пацієнтів із когнітивними порушеннями судинної етіології.

Фосфоліпіди –  основні складові клітин, що забезпечують функ-

ціонування клітинних мембран, зокрема нейронів (Lozano, 1993; 

McMurray, Magee, 1972; Nilsson, 1979). Одним із ключових фосфо-

ліпідів клітинних мембран людини є фосфатидилхолін (Kennedy, 

Weiss, 1956). До чисельних функцій нейронної мембрани, зокрема, 

належать проведення нервових імпульсів та нейротрансмісія (Agut, 

1989). Порушення метаболізму фосфоліпідів спостерігається при 

травматичному ураженні головного мозку, церебральній ішемії, 

старінні мозку та певних нейродегенеративних захворюваннях 

(Homayoun et al., 2000; Klein, 2000; Adibhatla, Hatcher, 2010). Фосфо-

ліпіди також беруть участь у механізмах нейропластичності та про-

цесах, пов’язаних зі змінами в нейротранс місії, ексайтотоксичності 

(Lagace, Ridgway, 2005; Joo, Jetten, 2010; Morton et al., 2013). Це зу-

мовлює потребу в застосуванні препаратів, які діють на мембранні 

фосфоліпіди (Mamoun et al., 2010; Candelario-Jalil, 2009; Saver, 2010).

Цитиколін, або цитидин-5 -дифосфохолін (CDP-холін) –  го-

ловний внутрішньоклітинний попередник фосфоліпіду фосфа-

тидилхоліну (Dowd et al., 2001; Henneberry et al., 2002; Hunt et al., 

2002; Gibellini, Smith, 2010). Ендогенне утворення цитиколіну 

з фосфорилхоліну є етапом, що обмежує швидкість цього біо-

синтетичного шляху (Lagace, Ridgway, 2005; Zaccheo et al., 2004; 

Fagone, Jackowski, 2013). Таким чином, CDP-холін вважається 

екзогенним джерелом холіну та цитидину з відповідною біохіміч-

ною дією (Tayebati, Amenta, 2013; Dobolyi et al., 2011).

Експериментальні дані
Цитиколін чинить масштабний вплив на холінергічну систему 

і може діяти як донор холіну для збільшення синтезу ацетилхоліну. 

В багатьох джерелах літератури підкреслюється центральний хо-

лінергічний активувальний ефект цитиколіну, який пояснює сер-

цево-судинні, метаболічні та антиноцицептивні ефекти препарату, 

а також його вплив на сигнальні системи (Kiyici et al., 2015; Bagdas, 

Yucel-Ozboluk, 2013; Ahmadi et al., 2014). В експериментах на тва-

ринах цитиколін сприяв частковому відновленню ефективності 

навчання в щурів, які перебували у стані гіпобаричної гіпоксії 

або страждали від хронічної гіпоперфузії мозку (Lee et al., 2009).

Цитиколін сприяє зменшенню судинних когнітивних порушень 

в експериментах із тваринними моделями ішемії головного мозку 

(Sivakumar et al., 2017). Він також запобігає виникненню амнезії, 

спричиненої скополаміном (Takasaki et al., 2011). Цитиколін діє 

як лікарський засіб, здатний поліпшувати пам’ять у тварин за наяв-

ності порушень внаслідок різних причин, підвищує інтенсивність 

метаболізму фосфоліпідів у моделях старіння, здатний відновлюва-

ти активність ацетилхолінестерази, контролює рівень фактора ак-

тивації тромбоцитів у мозку (Teather, Wurtman, 2005; Plataras et al., 

2003; Zhang et al., 2013; Giménez, Aguilar, 2003). Цитиколін позитив-

но впливає на метаболізм мозку та нейроендокринні функції, де-

монструючи такі ефекти, як нейропротекція, імуномодулювальна 

та антиапоптотична дія в моделях нейродегенерації (Deutsch et al., 

2008; Abdel-Zaher et al., 2016; Zhiliuk et al., 2015; Amol et al., 2015). 

Результати низки досліджень підтвердили позитивні ефекти пре-

парату у вікових тварин (Bruhwyler et al., 1998; Petkov et al., 1990).

Іншим вивченим механізмом є участь білка сиртуїну 1 у нейро-

протекторних/нейрореставраційних ефектах CDP-холіну (Hurtado 

et al., 2013). Виявлено, що лікування CDP-холіном сприяє зрос-

танню вмісту сиртуїну 1 в мозку одночасно з нейропротекцією.

На додачу, було продемонстровано, що цитиколін значно підви-

щує рівень дофаміну та швидкість його синтезу в стріатумі, впливаю-

чи на активність тирозингідроксилази, що приводить до інгібування 

зворотного захоплення дофаміну (Martinet et al., 1981). До того ж він 

сприяє збільшенню вивільнення норадреналіну, впливає на зв’я-

зок між глутаматом та γ-аміномасляною кислотою, підвищує кон-

центрацію вазопресину та інших гормонів гіпофіза (Cavun et al., 

2004; Cavun, Savci, 2004; Eyigor et al., 2012). Відома роль цитиколіну 

в підвищенні ефективності ендогенного захисту мозку та реа лізації 

механізмів відновлення нейронів (Sivakumar et al., 2017).

Клінічні дослід жен ня
Завдяки накопиченню даних експериментальних досліджень 

так званого старіння мозку, останніми роками все більшого значен-

ня надають змінам мозкового обміну як вирішального фактора, що 

бере участь у патофізіології цих процесів. У старечому мозку спо-

стерігаються загальне зниження інтенсивності енергетичного об-

міну та зміни, що впливають на обмін ліпідів і нуклеїнових кислот.

Зміни, які стосуються певних нейротрансмітерів, особливо 

ацетилхоліну, а також гормонів пов’язані з процесами старіння 

мозку (Wang et al., 2009). Останнім часом з’явилося кілька публіка-

цій, що свідчать про роль судинних факторів ризику як ключових 

механізмів розвитку когнітивних порушень та деменції (Levine, 

Langa, 2011; Skrobot et al., 2016). Було продемонстровано, що гір-

ший профіль серцево-судинного ризику пов’язаний зі зниженням 

когнітивної функції; це може мати місце в осіб від 35 років (Joosten 

et al., 2013). Мікро- і лакунарні інфаркти асоційовані з ураженням 

дрібних судин мозку, що зумовлює більшу схильність пацієнтів 

до розвитку когнітивних порушень (Makin et al., 2013). Як німі, 

так і клінічно виражені інсульти є одними з найважливіших фак-

торів появи деменції у літньому віці (Fotuhi et al., 2009).

Цитиколін сприяє підвищенню синтезу фосфоліпідів та інтен-

сивності метаболізму глюкози на рівні мозку, впливає на метаболізм 

нейромедіаторів. Виявлено, що цитиколін стимулює синтез фос-

фатидилхоліну в мозку та поліпшує енергетичний мозковий обмін 

у літніх осіб, що корелює з поліпшенням когнітивних можливостей 

(Agarwal et al., 2010; Sánchez et al., 2006; Silveri et al., 2008). У здоро-

вих добровольців приймання цитиколіну асоціювалося з поліпшен-

ням уваги, пам’яті та деяких нейрофізіологічних параметрів (Bruce, 

2014; Knott et al., 2015). У багатьох випробуваннях показано вплив 

цитиколіну на лікування так званої старечої мозкової інволюції 

та зменшення її характерних симптомів, особливо поліпшення 

пам’яті відповідно до різних когнітивних шкал (Serra et al., 1990; 

Lingetti et al., 1990; Di Trapani, Fioravanti, 1991). Інші переваги, отри-

мані в цих дослід жен нях, включають поліпшення співпраці та здат-

ності до зв’язків з оточенням, зменшення дозування психоактивних 

препаратів, що застосовуються в психогеріатрії. Стан пацієнтів 

оцінювали за допомогою різних інструментів, таких як опитуваль-

ник щодо психічного стану Фішбека, геріатрична шкала клінічної 

оцінки компанії Сандоз (SCAG), коротка шкала оцінки психічного 

статусу (MMSE), зорово-моторний гештальт-тест Бендера, шкала 

Гамільтона для оцінки депресії (HAM-D), шкала Парксайда, шкала 

оцінки неврологічного статусу, тест на увагу тощо.

Використання цитиколіну в здорових дорослих осіб викликає 

збільшення секреції гормону росту та зменшення такої пролактину 

(Ceruso et al., 1983; Ceda et al., 1991). Також продемонстровано деякі 

позитивні ефекти у пацієнтів із хронічною цереброваскулярною 

хворобою (Kal’bus, Shkolnyk, 2012; Gavrilova et al., 2011; Mashin et al., 

2017). Y. Tanaka et al. (1994) виявили кореляцію між поліпшенням 

когнітивного процесу та збільшенням кровопостачання мозку в осіб 

із судинною деменцією, які отримували терапію цим препаратом. 

R. Lozano (1989) припустив, що цитиколін є безпечним та ефек-

тивним засобом при тривалому перебігу деменції. G.I. Corona et al. 

(1083) дійшли висновку, що корисні ефекти препарату в дементних 

пацієнтів частково пояснюються його дією на певні нейромедіатори.

R. Cacabelos et al. (1996) описали декілька позитивних ефектів 

цитиколіну в осіб із деменцією:

• поліпшення когнітивного статусу;

• значний антидепресивний ефект;

• певна імуномодулювальна дія;

• збільшення мозкової перфузії;

• поліпшення біоелектричної активності в мозку.

Окрім того, були опубліковані результати подвійного сліпо-

го рандомізованого плацебо-контрольованого пілотного дослі-

д жен ня за участю пацієнтів із легкою та помірною деменцією 

альцгеймерівського типу (Alvarez et al., 1999). Цитиколін сприяв 

значному поліпшенню когнітивної здатності за шкалою оцінки 

хвороби Альцгеймера (ADAS) у пацієнтів із позитивним гено-

типом APOE ε4. L. Feng et al. (2017) встановили, що лікування 

цитиколіном може зумовлювати поліпшення зв’язності мережі 

мозолистого тіла у пацієнтів із лейкоареозом.

Деякі науковці виступають за використання багатофакторного 

лікування, що включає цитиколін, у пацієнтів із дегенеративною 

деменцією (Soto et al., 1993; Cacabelos et al., 2000). I.A. Zhuravin 

et al. (2015) продемонстрували, що активність у сироватці крові 

ацетилхолін-, бутирилхолінестерази та неприлізину впливає на рі-

вень когнітивної дисфункції у пацієнтів із хворобою Альцгейме-

ра (ХА) і може використовуватися як прогностичний біомаркер 

прогресування деменції та ефективності терапії цитиколіном.

M. Fioravanti та M. Yanagi (2005) у систематичному огляді 

14 досліджень вивчали ефекти цитиколіну порівняно із плаце-

бо при терапії когнітивних, емоційних та поведінкових дефіци-

тів, пов’язаних із хронічними мозковими порушеннями у літніх 

осіб. Пацієнти основної групи приймали цитиколін протягом 

періоду від 20 днів до 3 місяців. Результати були отримані в семи 

випробуваннях із загальною кількістю 790 суб’єктів. У шістьох 

дослід жен нях повідомлялося про тестування пам’яті в 675 хворих 

із когнітивним дефіцитом, пов’язаним із порушенням мозкового 

кровообігу; метааналіз функції пам’яті виявив однорідні результа-

ти щодо статистично важливого позитивного впливу на пам’ять.

Поведінку оцінювали за допомогою двох різних шкал у восьми 

випробуваннях за участю 844 пацієнтів. Результати засвідчили 

позитивну дію цитиколіну на поведінку при використанні моделі 

з випадковими ефектами. Докази впливу на загальне враження 

були сильнішими: відношення шансів за методом Пето становило 

8,89 (95% довірчий інтервал 5,19-15,22) щодо поліпшення стану 

суб’єктів, які отримували цитиколін.

На особливу увагу заслуговує те, що вплив цитиколіну пере-

важно асоціювався з меншою кількістю несприятливих ефектів, 

ніж плацебо, але результат не був статистично значущим.

S.I. Deutsch et al. (2008, 2013) вивчали асоціацію цитиколіну 

та галантаміну при шизофренії. Також нещодавно повідомлялося 

про позитивні ефекти цитиколіну щодо профілактики після-

операційної когнітивної дисфункції під час тотальної внутріш-

ньовенної анестезії (Shmelev, Neimark, 2013; Shestakova et al., 2014). 

У дослід жен ні Z. Li et al. (2016) продемонстровано дію цитиколіну 

як допоміжної терапії при легкому когнітивному порушенні, зу-

мовленому хворобою Паркінсона. О.Е. Коваленко та О.В. Литвин 

(2017) показали, що лікування препаратом у хворих на гіпертонічну 

дисциркуляторну енцефалопатію та супутній гіпотиреоз сприяє 

істотному поліпшенню ефективності електрогенезу мозку.

S. Putignano et al. (2012) представили результати дослід жен ня 

VITA, присвяченого оцінці ефективності цитиколіну в пацієнтів 

літнього віку, що страждали на ступор, пов’язаний зі складним 

геріатричним синдромом. Було виявлено, що ключові показники 

ефективності після лікування поліпшилися.

У випробуванні IDEALE оцінювали ефективність та безпеку 

цитиколіну в літніх пацієнтів із легким порушенням судинних ког-

нітивних функцій (Cotroneo et al., 2013). Хворі основної групи от-

римували пероральний цитиколін у дозі 1 г/добу протягом дев’ятьох 

місяців. Оцінка за MMSE незначно поліпшилася після лікування 

препаратом, тоді як між дослідницькою та контрольною групами 

було виявлено значущу різницю протягом 3 та 9 місяців. У межах 

спостереження цитиколін був ефективним та добре переносився па-

цієнтами з незначним порушенням судинних когнітивних функцій.

Також були опубліковані дані дослід жен ня CITIRIVAD, присвя-

ченого ефективності комбінації перорального цитиколіну та ривас-

тигміну в пацієнтів із ХА та деменцією змішаного типу (Castagna 

et al., 2016). Результати показали ефективність та безпеку комбіно-

ваного лікування порівняно з монотерапією ривастигміном щодо 

уповільнення прогресування хвороби –  як при ХА, так і при де-

менції змішаного типу. P. Gareri et al. (2017) довели, що комбінація 

цитиколіну з інгібітором ацетилхолінестерази була ефективнішою, 

ніж лише інгібітор ацетилхолінестерази у пацієнтів із ХА.

Інфаркти головного мозку є важливим фактором ризику розвитку 

когнітивних порушень та деменції судинного ґенезу (Jaillard et al., 

2010). У цьому контексті J. Alvarez-Sabín et al. (2013) провели дослі-

д жен ня з метою оцінки профілю безпеки та ефективності тривало-

го введення цитиколіну для зменшення когнітивного погіршення 

в осіб з ішемічним інсультом в анамнезі. Когнітивні функції по-

ліпшилися через 6 та 12 місяців після інсульту серед усіх пацієнтів, 

найкращі результати були при тестуванні уваги та функції часової 

орієнтації. Автори дійшли висновку, що лікування цициколіном 

протягом одного року в даній когорті хворих є безпечним та ефек-

тивним щодо поліпшення когнітивного статусу після інсульту.

Надалі автори опублікували результати зазначеного дослід жен-

ня після двох років лікування цитиколіном (Alvarez-Sabín et al., 

2016). Вік і відсутність терапії цим препаратом були пов’язані 

з гіршою якістю життя. Використання цитиколіну сприяло зна-

чущому поступовому поліпшенню когнітивного статусу під час 

спостереження (p=0,005).

Інші дослідники також повідомили про корисні ефекти ци-

тиколіну при лікуванні когнітивних порушень після інсульту 

(Lobjanidze et al., 2010; Maslarov, 2016). J. Leon-Carrión et al. (2000) 

спостерігали позитивні ефекти цитиколіну в серії випробувань 

щодо посттравматичних порушень пам’яті. Ефективність лікар-

ського засобу підтверджено при терапії посттравматичних когні-

тивних порушень, а також він сприяє підвищенню виживаності 

(Wortzel, Arciniegas, 2012; Spiers, Hochanadel, 1999).

Цитиколін може демонструвати більшу ефективність при лег-

ких когнітивних розладах та у випадках, пов’язаних із судинними 

патологіями (Grieb, 2015; Parnetti et al., 2007; Gareri et al., 2015; 

Farooq et al., 2017; Mimenza et al., 2017). Крім того, препарат впли-

ває на деякі нейрофізіологічні та нейроімунологічні зміни. З часом 

дозування цитиколіну збільшували, причому 1 г/добу є рекомендо-

ваною дозою останніми роками. Біодоступність перорального пре-

парату майже еквівалентна такій при парентеральному введенні 

(Agut et al., 1983). У сучасних дослід жен нях було застосоване перо-

ральне введення лікарського засобу, що є зручнішим для пацієнтів.

Висновки
Цитиколін є важливим проміжним продуктом синтезу фосфати-

дилхоліну, активізує біосинтез структурних фосфоліпідів нейронних 

мембран, посилює інтенсивність процесів обміну в мозку та діє 

на рівні різних нейромедіаторів. Цитиколін поліпшує ефективність 

навчання та пам’яті в дослід жен нях на тваринних моделях. Це без-

печний препарат без системних холінергічних ефектів, що добре пе-

реноситься пацієнтами. Цитиколін захищає мозок від ішемії за раху-

нок його нейропротекторної дії, а також впливу на нейрорепараційні 

механізми (Gareri et al., 2015; Alvarez-Sabín, Román, 2013). Ці фарма-

кологічні характеристики та плейотропний механізм дії цитиколіну 

свідчать, що він може бути ефективним для лікування когнітивних 

розладів. У пацієнтів із судинними порушеннями когнітивної сфери 

препарат поліпшує когнітивну функцію, тоді як в осіб із дегенера-

тивними процесами (деменцією) здатний зупинити прогресування 

захворювання. Про серйозні побічні реакції, пов’язані з цитиколіном, 

не повідомлялося, тому він може бути застосований для емпіричної 

терапії пацієнтів (Milani, 2013; Rajguru et al., 2014; Secades, 2015).

Підготувала Маргарита Марчук 

UA/CITI/0320/0012 

За сприяння ТОВ «Такеда Україна»
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Терапія імунної реконституції: від теорії до практики
22 листопада 2019 р. у межах II Регіонального українського конгресу «Дебати в неврології» (CONY) 
відбувся сателітний симпозіум компаній «Мерк»/«Сона-Фарм». Провідні фахівці з розсіяного склерозу (РС) 
обговорювали сучасні тактики ведення пацієнтів, особливості медикаментозного лікування та виникнення 
нових терапевтичних опцій. Зокрема, доповіді були присвячені появі інноваційного лікарського засобу 
Мавенклад®, який зареєстровано в Україні у липні 2019 р.

Завідувачка кафед-

ри неврології Львів-

ського національ-

ного медичного 

уні  верситету імені 

Данила Галиць  ко-

го, д. мед. н., профе-

сор Тетяна Іванівна 

Негрич представила 

останні рекоменда-

ції Європейського комітету з дослід жен-

ня й лікування розсіяного склерозу 

та Європейської академії неврології 

(ECTRIMS/EAN, 2018) щодо фармако-

терапії пацієнтів з активним рециди-

вуючо-ремітуючим РС. Згідно з цими 

настановами, існує широкий вибір пре-

паратів від менш ефективних до високо-

ефективних, що здійснюється залежно 

від характеристик пацієнта, супутніх за-

хворювань, тяжкості/активності патоло-

гії, профілю безпеки ліків та наявності 

доступу до них: інтерферон бета-1b/-1а 

для підшкірного або внутрішньом’язово-

го введення, пегінтерферон бета-1а, гла-

тирамеру ацетат, терифлуномід, диме-

тилфумарат, кладрибін, фінголімод, 

даклізумаб, наталізумаб, окрелізумаб 

і алемтузумаб. Професор зазначила, 

що на сьогодні із переліку, вказаного 

у рекомендаціях, в Україні зареєстро-

вано новий лікарський засіб Мавен-

клад® –  кладрибін у таблетованій формі, 

показаний для лікування дорослих па-

цієнтів із рецидивуючими формами РС 

з високою активністю, встановленою 

на підставі клінічних або нейровізуалі-

заційних досліджень.

До пацієнтів із високоактивним РС 

можна віднести:

• осіб із щонайменше одним рециди-

вом протягом року та принаймні одним 

вогнищем T1 Gd+ або 9 T2-вогнища-

ми незважаючи на застосування терапії, 

що модифікує перебіг захворювання;

• осіб із 2 рецидивами протягом 

року та щонайменше одним вогнищем 

T1 Gd+, які отримують терапію або є не-

лікованими.

Станом на 2019 р. Мавенклад® зареєс-

трований у більш ніж 65 країнах світу. 

Історія винайдення молекули кладри-

біну розпочалася 1972 р., коли у двох 

дітей було виявлено тяжкий вторинний 

імунодефіцит внаслідок зменшення кіль-

кості лімфоцитів. Причиною виявився 

спадковий дефіцит ферменту аденозин-

дезамінази, що спричинив накопичення 

дезоксиаденозину та апоптоз В- і Т-лім-

фоцитів. Спершу кладрибін почали 

застосовувати в онкології, замінивши 

в дезоксиаденозині один атом хлору 

на атом водню для захисту від розще-

плення аденозиндезаміназою.

Завдяки механізму дії кладрибін на-

лежить до терапії імунної реконституції 

(ТІР), яка, на відміну від терапії імуно-

модуляції та імуносупресії, не потребує 

безперервного прийому, призначається 

короткими курсами та характеризується 

збереженням ефекту після припинення 

застосування. Як було зазначено вище, 

терапевтичною мішенню для кладрибіну 

є як Т-, так і В-лімфоцити, які відіграють 

ключову роль у каскаді автоімунних за-

пальних реакцій, що призводять до руй-

нування мієліну у центральній нервовій 

системі (ЦНС). Так, автореактивні імун-

ні клітини, сенсибілізовані до антиге-

нів мієліну, активно проникають через 

гемато енцефалічний бар’єр (ГЕБ) у тка-

нини мозку. Зокрема, Т-клітинна імунна 

відповідь полягає у продукції Т-хелпера-

ми (як-то CD4+ Th1, Th17) прозапаль-

них цитокінів, які, з одного боку, чинять 

місцеву пошкоджувальну дію, а з іншо-

го –  вик ликають та підтримують цілий 

каскад запальних реакцій. 

Усе більше зацікавлення останніми 

роками викликає вивчення гумораль-

ної імунної відповіді, значення якої під-

тверджується клінічною ефективністю 

анти-B-клітинної терапії при РС. Роль 

B-лімфоцитів при РС пов’язана із про-

дукцією антитіл до мієліну. Крім того, 

участь B-лімфоцитів у патогенезі РС 

може полягати у продукції цитокінів 

(як про-, так і протизапальних) та пре-

зентації антигенів.

Певна кількість ЦНС-резидентних 

клонально розмножених плазматичних 

В-клітин виробляє олігоклональні ан-

титіла, що у вигляді олігоклональних 

смуг наявні в лікворі у >87% пацієнтів 

із РС. Перехресні популяції клональних 

В-клітин, включно із В-клітинами пам’я-

ті, присутні як у периферичній нервовій 

системі, так і в ЦНС. В-клітини пам’яті 

складають переважну більшість В-клі-

тин у ЦНС при РС (містяться у лікворі, 

паренхімі, мозкових оболонках). Вва-

жається, що деплеція В-клітин пам’яті 

за допомогою медикаментозної тера-

пії опосередковує зменшення уражень 

на магнітно-резонансній томографії 

(МРТ) та кількості рецидивів РС.

З огляду на зазначені факти, важ-

ливою характеристикою кладрибіну 

є здатність проникати через ГЕБ. Вста-

новлено, що концентрація препарату 

в лікворі складає 25% від концентрації 

у плазмі. Ще однією важливою особли-

вістю кладрибіну є вибірковий вплив 

на Т-лімфоцити CD4+, CD8+ та В-лім-

фоцити CD19+, що забезпечується зав-

дяки потребі у внутрішньоклітинному 

фосфорилюванні для активації діючої 

речовини. Даний процес відбувається 

через специфічне співвідношення кіназ 

та фосфатаз усередині саме цих клітин. 

Після активації метаболіт кладрибіну 

чинить цитотоксичну дію шляхом ін-

гібування синтезу ДНК і основних міто-

хондріальних функцій клітини.

Професор Т.І. Негрич навела дані 

клінічних досліджень, завдяки яким 

сформоване чітке уявлення про те, 

як відбувається зниження та віднов-

лення кількості лімфоцитів під час лі-

кування. Кладрибін приводить до швид-

кого зменшення кількості B-лімфоцитів 

CD19+ та Т-лімфоцитів CD4+ із наступ-

ним швидким відновленням: середня 

кількість CD4+ T-лімфоцитів віднов-

люється до порогових значень приблиз-

но на 70-му тижні після застосування 

останньої дози кладрибіну на другий рік 

лікування, а середня кількість CD19+ 

В-лімфоцитів –  орієнтовно на 30-му 

тижні після приймання останньої дози.

У дослід жен ні CLARITY кладрибін 

також впливав на кількість Т-лімфоци-

тів CD8+, яка знижувалася меншою мі-

рою порівняно із Т-лімфоцитами CD4+, 

але не падала нижче за пороговий рі-

вень. Окрім того, виявлено незначний 

вплив на кількість нейтрофілів та нату-

ральних кілерів, яка коливалася у межах 

нормальних значень.

Дані низки досліджень вказують на до-

даткову іммуномодулювальну дію кладри-

біну, яка полягає у посиленні впливу 

протизапальних цитокінів IL-4, IL-5, 

IL-10, сприянні нормалізації рівня про-

запальних TNF-α та IL-6 та у зменшенні 

рівня прозапальних цитокінів та медіато-

рів: IL-2, IL-8, CCL5, TGF-β
1
, основного 

фактора росту фібробластів.

Керівниця відділу 

аутоімунних і деге-

неративних захво-

рювань нервової 

системи та центру 

розсіяного склерозу 

ДУ «Інститут невро-

логії, психіатрії та 

наркології НАМН 

України» (Харків), 

д. мед. н., професор Наталія Петрівна 

Волошина представила дані з ефективнос-

ті кладрибіну на основі результатів дослі-

дження CLARITY. Серед дослідницьких 

центрів 32 країн світу були й українські 

центри Вінниці, Києва, Львова та Харкова. 

Саме тому професор має власний досвід 

спостереження за пацієнтами під час 

та після закінчення дослід жен ня CLARITY.

Кладрибін у таблетованій формі доб ре 

вивчений при РС і налічує понад 13 ро-

ків досвіду застосування у більш ніж 

2 тис. пацієнтів, що брали участь у дослі-

д жен нях CLARITY, CLARITY Extension, 

ONWARD, ORACLE-MS та реєстрі 

PREMIERЕ. Зокрема, мультицентрове 

рандомізоване подвійне сліпе плацебо- 

контрольоване дослідження CLARITY 

включало 1326 осіб із рецидивуючо-ремі-

туючим РС. За отриманими результатами, 

приймання кладрибіну в кумулятивній 

дозі 3,5 мг/кг двома курсами, розподілени-

ми на два роки, асоціювалося з відсутніс-

тю рецидивів у 8 із 10 пацієнтів (80% паці-

єнтів при застосуванні кладрибіну не мали 

рецидивів порівняно із 61% групи плаце-

бо, р<0,001). Зниження річної частоти 

рецидивів було значимим незалежно від 

поперед ньої терапії та активності захво-

рювання: так, у підгрупі високоактивного 

РС рецидивів не мали 77% хворих.

У 91% пацієнтів групи кладрибіну 

в дозі 3,5 мг/кг не відмічалося підтвер-

дженого протягом шістьох місяців про-

гресування інвалідності за шкалою EDSS. 
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Так, 87,2% пацієнтів не мали нових 

вогнищ Т1 Gd+ порівняно із 47,4% гру-

пи плацебо; 61,8% не мали  нових або ак-

тивних Т2-вогнищ порівняно із 27,6% 

тих, що отримували плацебо.

За результатами CLARITY, 1 із 2 па-

цієнтів не мав ознак активності захво-

рювання: показник NEDA наприкінці 

другого року в групі кладрибіну 3,5 мг/кг 

склав 47% в загальній популяції та 44% 

у підгрупі пацієнтів із ВАРС.

Лікування препаратом Мавенклад® 

складається із двох курсів, розподіле-

них на два роки: максимум 10 днів перо-

рального приймання впродовж першого 

року та максимум 10 днів за другий рік 

залежно від маси тіла пацієнта. Протя-

гом наступних двох років лікувальний 

ефект зберігається, і у застосуванні пре-

парату немає потреби. 

У зв’язку із цим професор Н.П. Во-

лошина додатково навела дані влас-

ного досвіду лікування та наступного 

спостереження за пацієнтом із високо-

активним РС, який 2006 р. був включе-

ний у дослі д жен ня CLARITY та при-

ймав кладрибін. За отриманими із 2007 

по 2012 рр. даними, хворий не мав загос-

трень та нових вогнищ Т1 Gd+, оцінка 

за EDSS становила 3 бали, тоді як на мо-

мент початку дослід жен ня 2006 р. па-

цієнт мав 3,5 бали за EDSS. При візитах 

із 2014 по 2017 рр. загострень та нових 

вогнищ Т1 Gd+ також не було, оцінка 

за EDSS –  3,5 бали. Спостереження 

із 2018 по 2019 рр. продовжують демон-

струвати відсутність загострень та но-

вих вогнищ Т1 Gd+, показник за EDSS 

становить 4 бали. Подібні дані подаль-

шого спостереження за пацієнтами піс-

ля завершення лікування кладрибіном 

отримані, зокрема, і в інших центрах, 

де проходило дослід жен ня CLARITY.

Завідувачка кафед ри 

неврології Націо-

нального медичного 

університету імені 

О.О. Богомольця 

(м. Київ), д. мед. н., 

професор Лариса 

Іванівна Соколова 

акцентува ла увагу 

присутніх на особ-

ливостях ТІР. Як вважає спікер, на відмі-

ну від терапії імуномодуляції та імуно-

супресії, ТІР не потребує безперервного 

приймання, а застосовується коротки-

ми курсами, при цьому клінічний ефект 

зберігається після припинення засто-

сування.

Так, кладрибін забезпечує стійкий 

4-річний вплив на клінічні та МРТ- 

показники активності РС. Припускають, 

що механізм його дії полягає у впливі 

на імуноактивні клітини, якими є авто-

реактивні лімфоцити. Відбувається їхня 

деплеція, кількість суттєво знижується, 

але надалі поновлюється пул клітин без 

автореактивної інформації. Саме тому 

ефект лікарського засобу Мавенклад®, 

що є представником ТІР, тривало зберіга-

ється попри короткий період приймання.

Селективність дії кладрибіну дозволяє 

вибірково зменшувати кількість Т-лім-

фоцитів CD4+, CD8+ та В-лімфоцитів 

CD19+ з їхнім наступним відновленням. 

При цьому вплив на моноцити, нейтро-

філи, натуральні кілери є мінімальним 

та короткотривалим, що дозволяє під-

тримувати функції вродженого імунітету. 

Разом із коротким курсом застосування 

це дозволяє знизити ризики, пов’язані 

з тривалою імуносупресією: бактеріальні, 

вірусні та грибкові інфекції, зменшення 

ефективності вакцинації, вірогідність 

розвитку злоякісних новоутворень.

Варто зауважити, що тривала ефектив-

ність кладрибіну після короткого курсу 

застосування утримується незалежно 

від відновлення кількості лімфоцитів, 

про що свідчать результати дослідження 

CLARITY Extension. Так, 73% пацієнтів, 

які були залучені до 2-річного дослід жен ня 

CLARITY, включили у CLARITY Extension 

на наступні 2,5 роки. Учасники, що у дос-

лідженні CLARITY отримували кладрибін 

у кумулятивній дозі 3,5 мг/кг за два роки, 

у CLARITY Extension були переведені 

на плацебо протягом наступних 2,5 років. 

За результатами CLARITY, у 77,8% хворих 

даної групи загострення під час активного 

лікування були відсутні, та при переведен-

ні на плацебо в межах CLARITY Extension 

цей результат зберігався –  75,6% не мали 

подальших загострень.

У пацієнтів, що приймали кладрибін 

3,5 мг/кг у дослід жен ні CLARITY та були 

переведені на плацебо на наступні два 

роки у CLARITY Extension, бал за EDSS 

лишався стабільним упродовж п’ятьох ро-

ків спостереження. У 20-30% хворих цієї 

групи спостерігалося покращення балу 

EDSS порівняно з вихідним.

Окрім того, за даними ретроспектив-

ного аналізу P. Vermersch et al. (2019), 

зас тосування кладрибіну в дозі 3,5 мг/кг 

дозволило знизити ризик переходу у вто-

ринне прогресування РС протягом двох 

років лікування. Ймовірність підвищен-

ня бала за EDSS до 6,0 зменшилася по-

рівняно з пацієнтами, які отримували 

плацебо, незалежно від вихідного показ-

ника за EDSS (3,0 або 3,5). Вторинне 

прогресування РС спостерігалося у 6,7% 

хворих, які застосовували кладрибін 

по 3,5 мг/кг порівняно із 13,5% групи 

плацебо (р=0,0024).

Про збереження впливу терапії на 

МРТ-активність захворювання свід-

чить те, що більшість пацієнтів (73,3%), 

переведених на плацебо у дослідженні 

CLARITY Extension, не мали вогнищ 

Т1 Gd+ після двох років попередньо-

го лікування кладрибіном у межах 

CLARITY. Показник відсутності ознак 

активності захворювання (NEDA-3) та-

кож утримувався: у CLARITY він ста-

новив 47% та до кінця четвертого року 

в дослід жен ні CLARITY Extension ли-

шався на рівні 46%.

Отже, для досягнення тривалої ре-

місії після застосування ТІР достатньо 

кумулятивної дози кладрибіну в табле-

тованій формі 3,5 мг/кг упродовж двох 

років. Після закінчення двох курсів лі-

кування у перші два роки немає потреби 

продовжувати застосування препарату 

протягом наступних двох років.

Завідувач кафедри 

нервових хвороб 

Вінницького націо-

нального медично-

го університету іме-

ні М.І. Пирогова, 

д. мед. н., професор 

Сергій Петрович 

Московко детально 

розглянув питання 

безпеки зас тосування кладрибіну в таб-

летованій формі. Профіль безпеки клад-

рибіну представлений у таблиці.

Загалом небажані явища були лег-

кими або помірної тяжкості. Найбільш 

клінічно значущими за два роки дослі-

д жен ня CLARITY у групі кладрибіну 

були лімфопенія (26,7%) та оперізу-

ючий герпес (2,3%). Однак лімфопе-

нія є очікуваним небажаним явищем, 

пов’язаним із механізмом дії кладрибіну. 

Більшість випадків були 1-2-го ступе-

ня і лише 11% пацієнтів, що приймали 

кладрибін по 3,5 мг/кг, мали лімфопе-

нію 3-4-го ступеня за перший рік ліку-

вання. Серед осіб із лімфопенією 3-4-го 

ступеня 88,9% (n=279) повернулися 

до 2 ступеня або нормалізації кількості 

лімфоцитів до кінця дослід жен ня.

Як усі високоефективні препарати, що 

модифікують перебіг РС, кладрибін має 

свої вимоги до моніторингу. Перед по-

чатком другого року лікування слід ви-

значити кількість лімфоцитів: якщо вона 

становитиме менш ніж 800 клітин/мм3, 

початок курсу терапії на другий рік можна 

відтермінувати до шести місяців із метою 

відновлення їхньої кількос ті. Якщо про-

тягом шести місяців відновлення не від-

бувається, подальше лікування кладри-

біном слід відмінити.

Об’єднаний аналіз даних із безпеки, 

який включає 10 років спостережен-

ня, показав, що частота виникнення 

всіх інфекцій та інвазій при засто-

суванні кладрибіну (n=923) зіставна 

із плацебо (n=641): 27,05 випадків 

на 100 пацієнто-років проти 24,93 від-

повідно. Частота виникнення тяжких 

інфекцій склала 0,9 та 0,8 відповідно. 

Поширеність тяжких інфекцій склала 

0,9 та 0,8 відповідно. Окремо слід відміти-

ти, що за 10 років спостереження не було 

жодного випадку прогресуючої мульти-

фокальної лейко енцефалопатії (ПМЛ).

Серед інфекцій за частотою виник-

нення виключення становив лише опе-

різуючий герпес: у згаданому об’єдна-

ному аналізі відмічалося 0,83 випадків 

на 100 пацієнто-років у групі кладрибі-

ну та 0,2 у групі плацебо – тобто 0,6 до-

даткових випадків оперізуючого герпе-

су на 100 пацієнто-років. У дослід жен ні 

CLARITY у 20 (2,3%) хворих при зас-

тосуванні кладрибіну зафіксовано 

21 випадок Herpes zoster; усі були ло-

калізованого дерматомного характеру, 

жодного дисемінованого не спостеріга-

лося. Більшість випадків асоціювалися 

з лімфопенією, тому в пацієнтів із кіль-

кістю лімфоцитів менш ніж 200 клі-

тин/мм3 слід проводити протигерпесну 

профілактику. Для мінімізації ризику 

вакцинація у пацієнтів із негативним 

тестом на антитіла до Herpes zoster ре-

комендована до початку терапії. У разі 

вакцинації розпочинати лікування мож-

на через 4-6 тижнів.

Окремим питанням для всіх високо-

ефективних препаратів, що модифі-

кують перебіг РС, є ризик злоякісних 

новоутворень. У метааналізі J. Pakpoor 

et al. (2015) показано, що кладрибін 

у дозах, які застосовували в дослід жен ні 

CLARITY, не підвищує ризик злоякіс-

них новоутворень: частота їхнього ви-

никнення становила 0,34% для кладри-

біну та 0,6% для інших груп лікування 

(p=0,4631). За даними 10-річного спо-

стереження, стандартизований коефі-

цієнт захворюваності для злоякісних 

новоутворень при застосуванні кладри-

біну зіставний з очікуваним у референт-

ній популяції та складає 0,97 (95% до-

вірчий інтервал 0,44-1,85).

Профіль безпеки кладрибіну із пли-

ном часу не змінився. Оновлений 2019 р. 

аналіз безпеки застосування кладрибіну 

S. Cook et al. (2019), який включає дані 

реєстру PREMIERE, а також пост- 

реєстраційні дані з безпеки країн ЄС, 

не виявив нових ризиків та відповідає 

раніше опублікованій інформації.

Професор С.П. Московко додатково 

зазначив, що Мавенклад® характеризу-

ється простими вимогами до скринінгу 

до призначення та моніторингу під час 

терапії. До початку лікування у перший 

і другий рік необхідно визначити кіль-

кість лімфоцитів та виключити активні 

й латентні інфекції, такі як туберкульоз, 

гепатити В і С, ВІЛ, вірус JC. Моніто-

ринг як у 1-й, так і у 2-й рік лікування 

складається з визначення кількості лім-

фоцитів через 2 та 6 місяців від початку 

лікування. Завдяки механізму дії препа-

рату Мавенклад®, планування вагітності 

можна розпочинати через шість місяців 

після закінчення прийому останньої дози 

на другий рік терапії, при цьому ліку-

вальний ефект зберігатиметься протягом 

наступних двох років.

Таким чином, короткий курс перо-

рального застосування, доведена тривала 

ефективність, добре вивчений профіль 

безпеки та простий моніторинг забезпе-

чують комфортне лікування препаратом 

Мавенклад®, що дозволяє пацієнтам вес-

ти звичний спосіб життя.

Підготувала Маргарита Марчук

Таблиця. Частота виникнення небажаних явищ при застосуванні кладрибіну 
в таблетованій формі 3,5 мг/кг або плацебо у дослід жен ні CLARITY

Небажані явища, % Плацебо 
(n=435)

Кладрибін

3,5 мг/кг 
(n=430)

5,25 мг/кг 
(n=454)

Всі дозування
(n=884)

Будь-яке небажане явище 319 (73,3) 347 (80,7) 381 (83,9) 728 (82,4)

Найбільш часті небажані явища1

Головний біль 75 (17,2) 104 (24,2) 94 (20,7) 198 (22,4)

Лімфопенія2 8 (1,8) 93 (21,6) 143 (31,5) 236 (26,7)

Назофарингіт 56 (12,9) 62 (14,4) 58 (12,8) 120 (13,6)

Інфекції верхніх дихальних шляхів 42 (9,7) 54 (12,6) 52 (11,5) 106 (12,0)

Нудота 39 (9,0) 43 (10,0) 50 (11,0) 93 (10,5)

Побічні явища, що призвели 
до відміни лікування 9 (2,1) 15 (3,5) 36 (7,9) 51 (5,8)

Побічні явища, що призвели 
до виходу з дослід жен ня 5 (1,1) 5 (1,2) 10 (2,2) 15 (1,7)

Серйозні небажані явища 28 (6,4) 36 (8,4) 41 (9,0) 77 (8,7)

Смерть3 2 (0,5) 2 (0,5) 2 (0,4) 4 (0,5)

Примітки: 1 Спостерігалися у 10% пацієнтів будь-якої групи; 2 у 74,4% хворих мала місце лімфопенія 0-2-го ступеня 
(>500 клітин/мм3), у 24,9% –  3-го ступеня (500-200 клітин/мм3), 0,7% –  4-го ступеня (<200 клітин/мм3); 3 чотири летальні 
випадки: два під час і два після виходу з дослід жен ня; причини: суїцид та геморагічний інсульт (у групі плацебо), 
гострий інфаркт міокарда, метастатична панкреатична карцинома (у групі кладрибіну по 3,5 мг/кг) та утоплення 
і кардіопульмональна зупинка внаслідок загострення латентного туберкульозу (в групі кладрибіну по 5,25 мг/кг; 
препарат міг стати причиною реактивації латентного туберкульозу).
Адаптовано за S. Cook et al., 2011.
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Хронічний поширений біль: 
сучасні діагностичні та лікувальні стратегії

У грудні 2019 року в Києві відбулися Наукові читання імені професора Є.Т. Скляренка на тему «Впровад жен ня 
наукових розробок у практику охорони здоров’я», приурочені до 95-річчя кафедри травматології та ортопедії 
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Захід був присвячений обговоренню проблем 
травматології та ортопедії. До вашої уваги представлено огляд доповіді завідувачки кафедри сімейної 
медицини Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (м. Київ), д. мед. н., 
професора Людмили Вікторівни Хіміон, у якій вона висвітлила сучасні стратегії діагностики та лікування пацієнтів 
із хронічним скелетно-м’язовим больовим синдромом.

Результати останніх епідеміологічних дос-

ліджень свідчать про зростання кількості 

пацієнтів, які скаржаться на хронічний ске-

летно-м’язовий біль (GBD 2016 Neurology 

Collaborators, 2016). На жаль, у таких хворих 

часто не вдається досягти ремісії.

Центральна сенситизація
Професор Л.В. Хіміон нагадала слухачам, 

що, залежно від патофізіологічних механіз-

мів розвитку, біль класифікують на ноци-

цептивний, невропатичний та центральний 

(Clauw, 2015). Ноцицептивний біль пов’яза-

ний із запаленням та/або ушкодженням пе-

риферичних тканин, тому після припинен-

ня патологічної дії швидко згасає. Цей тип 

болю виникає внаслідок виходу з пошко-

джених клітин великої кількості медіаторів 

болю і зазвичай ефективно лікується несте-

роїдними протизапальними препаратами 

(НПЗП): мелоксикамом (Мелбек), етодо-

лаком тощо або опіоїдами. Ноцицептивний 

біль характерний, наприклад, для запаль-

них захворювань суглобів, м’язів, зв’язок, 

онкопатологій, виникає після хірургічних 

втручань тощо. Натомість невропатичний 

біль пов’язаний з ушкодженням перифе-

ричних нервів, яке призводить до їхнього 

патологічного збудження. Внаслідок цьо-

го небольові под разники сприймаються 

як больові. За нев ропатичного типу болю, 

який розвивається при невралгіях, поліне-

вропатіях, невритах тощо, ефективним є лі-

кування периферичними та центральними 

анальгетиками.

Лекторка привернула особливу увагу 

слухачів до центрального болю, пов’язано-

го з порушенням обробки больових сигна-

лів у центральній нервовій системі (ЦНС). 

Виникнення цього типу болю, зокрема, 

пояснюють центральною сенситизацією – 

гіперзбудливістю центральних сенсорних 

нейронів після припинення дії периферич-

них больових стимулів, що призводить до 

сприйняття небольових стимулів як больових. 

При лікуванні болю, пов’язаного з централь-

ною сенситизацією, пацієнти не відповідають 

на застосування опіоїдів, натомість ефектив-

ними можуть бути поведінкова терапія, певні 

антидепресанти та антиконвульсанти.

Центральна сенситизація зумовлює прояви 

таких розладів, як: 

• синдром хронічної втоми;

• фіброміалгія;

• синдром подразненого кишківника;

• мігрень;

• хронічний біль у спині;

• первинна дисменорея;

• посттравматичний стресовий розлад;

• синдром неспокійних ніг;

• дисфункція скронево-нижньощелепно-

го суглоба;

• міофасціальний больовий синдром;

• інтерстиціальний цистит.

Людмила Вікторівна зазначила, що у па-

цієнта із центральною сенситизацією нерідко 

зустрічаються перехресні синдроми (Yunus, 

2007). Наприклад, «перетинатися» можуть 

фіброміалгія, синдром хронічної втоми і ре-

гіональний больовий синдром. При цьому 

необов’язково всі розлади спостерігаються 

одночасно. Якщо при зборі анамнезу лікар 

з’ясовує, що протягом останніх трьох років 

пацієнта непокоять то один, то інший больо-

вий синдром, можна запідозрити, що має місце 

хронічний (поширений) біль, і корінь проблеми 

полягає у центральній сенситизації.

На сьогодні встановлено, що приблизно 

у 40% осіб із хронічними хворобами опорно- 

рухового апарату (ревматоїдним артритом, 

спондилоартритами, остеоартрозом), а також 

у 40% пацієнтів із локалізованими регіональ-

ними больовими синдромами (тунельний 

синдром, комплексний регіональний синд-

ром болю, головний біль тощо) хронічний 

поширений больовий синдром пов’язаний 

із центральною сенситизацією. Такі хворі 

рідко досягають ремісії навіть при лікуванні 

сучасними засобами біологічної терапії.

Розлади, пов’язані з центральною сенси-

тизацією, дотепер часто не діагностуються. 

Запідозрити хронічний поширений біль, пов’я-

заний із центральними механізмами сенсити-

зації, можна у випадках, коли (Clauw, 2015):

• пацієнт скаржиться на біль у багатьох 

ділянках тіла (аксіальний біль, больові ді-

лянки вище та нижче талії, в лівій і правій 

частинах тіла), що наявний зараз та/або ос-

танні три роки;

• спостерігаються соматичні симптоми: 

втома, погіршання пам’яті, проблеми зі сном 

(особ ливо нічні пробуд жен ня), поганий 

настрій;

• пацієнт стабільно демонструє негати-

візм, необґрунтований песимізм, катастро-

фізацію болю;

• хворий чутливий до інших стимулів: 

яскравого світла, голосних звуків, запахів, 

відчуттів у внутрішніх органах;

• наявний сімейний анамнез хронічних 

больових синдромів;

• пацієнтові притаманна завищена суб’єк-

тивна оцінка тяжкості болю/стресу/депресії 

(згідно з даними опитувальників);

• хворий скаржиться на посилення болю 

під впливом стресу;

• результати загального огляду в межах 

норми, за виключенням дифузної болючості 

та неспецифічних неврологічних проявів.

Серед осіб із хронічним поширеним болем, 

пов’язаним із центральною сенситизацією, 

жінок у 1,5-2 рази більше, ніж чоловіків.

Діагностика фіброміалгії
Особливу увагу професор приділила тако-

му хронічному больовому синдрому, як фіб-

роміалгія. Основний прояв фіброміалгії – 

різновид хронічного болю, що поширюється 

по всьому тілу (вище і нижче талії), турбує 

пацієнта протягом принаймні трьох місяців 

за відсутності інших хвороб, здатних спричи-

нити біль (ревматичних, ендокринних, онко-

логічних тощо). У 2016 р. був запропонований 

опитувальник, що допомагає встановити ді-

агноз фіброміалгії з чутливістю 96% та спе-

цифічністю 92% (Wolfe et al., 2011). Окре-

мий опитувальник застосовують для оцінки 

катастрофізації болю хворим (Sullivan et al., 

2001). Єдиним об’єктивним тестом, здатним 

допомогти в діагностуванні хронічного по-

ширеного болю, є аналіз цереброспінальної 

рідини. Для синдрому характерні: збіль-

шення в ній вмісту глутамату, нормальний 

або підвищений рівень енкефаліну, знижен-

ня концент рації біогенних моноамінів, зок-

рема серотоніну та норадреналіну.

Патогенез фіброміалгії включає розлад 

обробки сигналів у ЦНС, а саме порушення 

контролю сили стимулу, зниження поро-

гу больової чутливості в масштабах всього 

тіла, загальну проблему з обробкою сигналів 

у ЦНС, підвищену чутливість.

За словами доповідачки, ризик розвитку 

фіб роміалгії збільшує як наявність генетичних 

факторів, так і вплив середовища (фізична 

та/або психічна травма в ранньому періоді 

життя, периферичний біль, автоімунні роз-

лади, стреси, посттравматичний стресовий 

розлад, деякі вірусні інфекції). Фіброміалгія 

часто супроводжує біль у нижній частині спи-

ни (до 60% випадків), повторюваний голов-

ний біль (до 50%), різноманітні види артритів 

(до 50%) та інші стани.

Фіброміалгія значно погіршує якість жит-

тя хворих. Отримуючи стандартне лікування 

(глюкокортикоїди, НПЗП, базисна і біологіч-

на терапія), вони продовжують скаржитися 

на постійний сильний біль. Важливо, що біль, 

пов’язаний із центральною сенситиза цією, 

рідко минає самостійно, а за відсутності 

ефективного лікування може погіршуватися.

Терапія фіброміалгії
Професор акцентувала увагу на тому, 

що при фіброміалгії, як і при інших розладах, 

пов’язаних із центральною сенситизацією, 

вкрай важливими є психологічна та поведін-

кова корекція. Отже, схема лікування фібромі-

алгії має включати навчання пацієнта, аероб ні 

вправи, а також когнітивно-поведінкову те-

рапію, яку проводить психотерапевт. Аеробні 

вправи мають доведену ефективність та забез-

печують стійке поліпшення стану пацієнта.

Фармакотерапія фіброміалгії повинна 

включати лікування основного захворюван-

ня (наприклад, запалення при ревматичній 

патології) із застосуванням базисних хімічних 

та біологічних препаратів, НПЗП (мелоксика-

му, етодолаку та ін.), глюкокортикоїдів. Слід 

пам’ятати, що при розладах, асоційованих 

із центральною сенситизацією, суб’єктивна 

оцінка хворим тяжкості свого стану та болю 

є завищеною. Отже, при плануванні та оцін-

ці ефективності лікування варто спиратися 

не на суб’єктивні скарги, а на дані лаборатор-

них досліджень. Якщо швидкість осідання 

еритроцитів та рівень С-реактивного білка 

зменшуються, то протизапальну терапію 

можна вважати ефективною, навіть якщо па-

цієнт не відчуває значного поліпшення стану.

Л.В. Хіміон
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Для впливу на механізм центральної 

сенситизації використовують деякі НПЗП 

(етодолак), протисудомні засоби (прегаба-

лін, габапентин), центральні міорелаксанти 

(тіоколхикозид, циклобензаприн). Обов’яз-

ковим компонентом лікування хронічного 

болю, пов’язаного із центральною сенси-

тизацією, є антидепресанти: трицикліч-

ні –  амітриптилін (має негативний вплив 

на серцево- судинну систему) або безпечніші 

селективні інгібітори зворотного захоплення 

серотоніну та норадреналіну (СІЗЗСН) –  

дулоксетин.

Серед НПЗП доцільно обирати препарати, 

які діють і на периферичні, і на центральні 

механізми виникнення болю. До таких засо-

бів належить етодолак (Етол Форт, Етол SR) –  

ліпогідрофільний НПЗП, що швидко всмок-

тується у шлунково-кишковому тракті 

(ШКТ) та проникає як у вогнище запален-

ня, так і в ЦНС, де пригнічує прозапаль-

ний каскад, залежний від циклооксигенази 

2-го типу (ЦОГ-2). Eтодолак (Етол Форт, 

Етол SR) також блокує больові анкіринові ка-

нали транзієнтного рецепторного потенціа-

лу (TRPA1-рецептори) нейронів спінальних 

гангліїв, які йдуть до нейронів желатинової 

субстанції дорсальних рогів спинного моз-

ку та пригнічує утворення брадикініну – 

нейро пептиду з алгогенними властивостями 

і прозапального пептиду –  субстанції Р, тим 

самим знижуючи центральну больову сенси-

тизацію та запобігаючи хронізації больового 

синдрому (Wang et al., 2013; Inoue et al., 1994). 

Завдяки цьому етодолак забезпечує швидкий 

і потужний знеболювальний ефект. Пока-

зано, що за приймання Етол Форту (етодо-

лаку) в дозі 400 мг знеболення починається 

через 15-30 хв і триває до 12 год (Дубовська, 

2012). Етол Форт (етодолак) характеризуєть-

ся помірною селективністю стосовно ЦОГ-2, 

що сприяє його безпечному тривалому за-

стосуванню: препарату притаманний ниж-

чий ризик гастроінтестинальних ускладнень, 

ніж неселективним НПЗП, і небажаних кар-

діоваскулярних ефектів, ніж селективним 

інгібіторам ЦОГ-2. 

Особливу увагу привертає нова пролон-

гована форма етодолаку –  Етол SR 600 мг 

(«Нобель Ілач»), що діє до 24 год (1 таблетка 

600 мг/добу), має хороший профіль безпеки 

щодо впливу на ШКТ та ефективний при 

лікуванні запальних, больових синдромів, 

що забезпечує високу ефективність терапії 

у пацієнтів з остеоартритом, ревматоїдним 

артритом, хронічним болем.

Варто відмітити, що при фіброміалгії та ін-

ших больових синдромах, пов’язаних із цен-

тральною сенситизацією, Етол Форт, Етол SR 

забезпечують синергічну знеболювальну дію 

разом з антидепресантом, що має анальгетич-

ний ефект, –  препаратом Дюксет (дулоксе-

тин) (Орос та співавт., 2019).

Дюксет (дулоксетин) є антидепресантом 

із групи СІЗЗСН, який посилює серото-

нінергічну і норадренергічну нейротран-

смісію у ЦНС. За результатами метааналізу 

W. Hauser et al. (2009) підтверджено, що те-

рапія антидепресантами при фіброміалгії 

сприяє зниженню інтенсивності болю, про-

явів депресії, стомлюваності, відновленню 

сну та підвищенню якості життя. Дюксет 

(дулоксетин) чинить також знеболюваль-

ну дію, зумовлену сповільненням передачі 

больових імпульсів у ЦНС. Завдяки знебо-

лювальному ефекту Дюксет використовують 

для лікування хронічних больових синдромів, 

зокрема фіб роміалгії та міо фасціальних, 

а також при діа бетичному невропатичному 

болю (Lunn et al., 2014). Застосовують даний 

лікарський засіб по 30-60 мг/добу.

 Для лікування больового синдрому 

й запобігання його хронізації в осіб із фі-

броміалгією рекомендоване використан-

ня препаратів етодолаку, як-то Етол Форт 

у дозі 800 мг/добу у два приймання або 

Етол SR по 600 мг/добу, а також комбіно-

ваної терапії з додаванням антидепресанту 

дулоксетину (Дюксет у дозі 30-60 мг/добу), 

особливо у пацієнтів із виразними тривожно- 

депресивними симптомами.

Підготувала Тетяна Ткаченко

Розлади, пов’язані зі стресом, 
можуть призводити до розвитку 
нейродегенеративних захворювань

Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) асоційований 
із підвищенням ризику розвитку деменції, але про потенційну 
кореляцію між розладами, пов’язаними зі стресом (РСС), та нейро-
дегенеративними захворюваннями (НДЗ) даних наразі небагато. 
Саме тому науковці вирішили вивчити кореляцію між низкою 
РСС, включно із ПТСР, гострою стресовою реакцією, проблемами 
з адаптацією, та подальшим ризиком виникнення деменції, пар-
кінсонізму і бокового аміотрофічного склерозу (БАС) у межах мас-
штабного спостережного дослід жен ня.

Загалом було включено 61 748 пацієнтів із РСС та близько 
600 тис. неекспонованих осіб із загальної популяції як групи 
порівняння. До випробування були залучені хворі віком від 
40 років або такі з діагнозом РСС через п’ять років після вста-
новлення. Впродовж спостереження (медіана –  4,7 року) дослід-
ники виявили, що в осіб із РСС порівняно з неекспонованою 
групою ризик розвитку НДЗ був вищим: відносний ризик (ВР) 
1,57; 95% довірчий інтервал (ДІ) 1,43-1,73. Зростання ризику 
виявилося суттєвішим за НДЗ судинного поход жен ня (ВР 1,80; 
95% ДІ 1,40-2,31), ніж основного НДЗ (ВР 1,31; 95% ДІ 1,15-1,48). 
Також спостерігалася статистично значуща асоціація РСС із хво-
робою Альцгеймера (ВР 1,36; 95% ДІ 1,12-1,67), але не хворобою 
Паркінсона (ВР 1,20; 95% ДІ 0,98-1,47) або БАС (ВР 1,20; 95% ДІ 
0,74-1,96).

Доктор медицини Брітані ЛеМонда (лікарня Ленокс-Гілл, Нью-
Йорк, США) заявила, що негативний вплив стресу на мозок добре 
відомий, але дослід жен ня в цій галузі обмежені. Крім того, у біль-
шості з них увагу було зосереджено на особах із ПТСР, переважно 
ветеранах. Проте у зазначеному випробуванні розглядалася 
загальна когорта населення із РСС та НЗД, тому результати є та-
кими значущими. На додаток, виявлений потужний зв’язок між 
РСС та НДЗ судинного ґенезу вказує на важливість підтримання 
нормального функціонування судин головного мозку, а також 
те, яким чином стресові фактори можуть впливати на нього 
з часом. Стресори викликають каскад подій, що призводять 
до розвитку хронічного нейрозапалення (фізіологічна реакція), 
але поведінка, а саме шляхи подолання стресу та спосіб життя 
теж мають неабияке значення. Зокрема, куріння, споживання 
жирної їжі, недосипання можуть негативно впливати на стан 
мозку та судин. Тож важливо розібратися, як саме стресові події 
та РСС зумовлюють розвиток НДЗ, що дозволить знайти шляхи 
запобігання цим патологіям.

Доктор медицини Хуан Сонг (Університет Сичуань, Ченду, 
Китай) також вважає, що сильніша кореляція між РСС та НДЗ судин-
ного ґенезу порівняно з основним НДЗ (ризик підвищений на 80 
і 30% відповідно), ймовірно, свідчить про важливу посередницьку 
роль судинних факторів. Ретельне спостереження за пацієнтами 
із РСС та контроль у них ризику серцево-судинних патологій може 
згодом зменшити вірогідність виникнення НДЗ. Таким чином, 
отримані висновки свідчать про можливість виявлення осіб із ри-
зиком появи деменції на основі РСС у більш ранньому віці та, від-
повідно, своєчасного початку лікування.

Чи може фізична активність 
поліпшити функціонування мозку?

Результати досліджень демонструють, що фізична активність 
у вільний від роботи час (LTPA) допомагає зменшити вірогідність 
розвитку когнітивної дисфункції, деменції та хвороби Альцгей-
мера (ХА). Однак доказів зв’язку між LTPA та даними магнітно- 
резонансної томографії наразі недостатньо. З цією метою науковці 
виконали крос-секційний нейровізуалізаційний аналіз 1557 осіб 
похилого віку (середній вік –  75 років; 64% жінок) за підтримки 
Національного інституту із проблем старіння та Національного 
інституту охорони здоров’я США. Жоден з учасників не страждав 
на деменцію, але 296 мали легкі когнітивні порушення, а 28% були 
носіями алелю 4 гена аполіпротеїну Е (APOE).

Суб’єкти були розподілені на три групи на основі рівня LTPA:
• зовсім неактивні;
• ті, хто мали середню активність, займаючись фізичними 

вправами низької інтенсивності приблизно 2,5 год щотижня, 
помірної –  1,5 год або високої –  1 год;

• активні, при фізичному навантаженні низького ступеня 
7 год щотижня, помірного –  4 год або високого 2 год.

Результати МРТ мозку показали, що у найактивніших учасників 
загальний об’єм мозку був значно більшим порівняно з неактив-
ними. Після коригування результатів за віком, статтю, освітою, 
расою / етнічною належністю та статусом гена APOE, середній 
розмір мозку найактивніших і неактивних суб’єктів становив 
883 та 871 см3 відповідно. Тобто у перших мало місце сповільнення 
старіння мозку майже на чотири роки.

За підтвердженими даними, фізична активність корелює 
з нижчим ризиком розвитку ХА. Як вважає доктор медицини 
Янь Гу (Колумбійський університет, Нью-Йорк, США), з огляду 
на тісний взаємозв’язок атрофії мозку та погіршення когнітив-
ного функціонування чи ризику деменції, необхідні додаткові 
дослі  д жен ня, щоб визначити, чи справді позитивний вплив фі-
зичного навантаження на пізнавальну функцію або зменшення 

вірогідності деменції відбувається через уповільнення неспри-
ятливих процесів, як-от атрофія мозку або патологічні зміни.

Ребекка Едельмайєр, доктор медицини, керівник наукових 
досліджень Асоціації з боротьби із хворобою Альцгеймера, зау-
важила, що здоровий спосіб життя, як окремо, так і в поєднанні 
з медичною допомогою, є потужним інструментом для зниження 
ризику розвитку й навіть запобігання ХА та іншим видам де-
менції, що підтверджується все новими доказами. Результати 
зазначеного нейровізуалізаційного дослід жен ня свідчать про те, 
що фізична активність може чинити сприятливий ефект на об’єм 
мозку, зокрема когнітивне функціонування, з віком. Необхідне 
проведення додаткових масштабних рандомізованих контро-
льованих клінічних випробувань позитивного впливу здорового 
способу життя в різних популяціях.

Надмірна сонливість 
асоційована із розвитком патології серця, 
раку, цукрового діабету

Наявні дані про зв’язок між гіперсомнолентністю та певними 
психічними розладами, когнітивною дисфункцією, хворобою Аль-
цгеймера. Однак її роль у розвитку інших патологій на сьогодні 
вивчена недостатньо. З цією метою нещодавно було проведене 
дослід жен ня, результати якого довели, що надмірна денна сон-
ливість у дорослих є фактором ризику виникнення низки захво-
рювань, зокрема артеріальної гіпертензії (АГ), патології серця, 
раку та цукрового діабету (ЦД).

Загалом у дослід жен ня було включено близько 11 тис. учас-
ників, яких опитували у телефонному режимі двічі з інтервалом 
у три роки. Під час другого опитування 3701 суб’єкту було не менш 
ніж 65 років (59% склали жінки). Близько 23% учасників похи-
лого віку повідомили про гіперсомнолентність на першому етапі, 
а 24% – на  другому; 41% із них під час обох клінічних інтерв’ю 
зауважили, що надмірна денна сонливість являла собою хронічну 
проблему. Серед усіх включених учасників зазначені патологічні 
стани розвивалися вдвічі частіше в осіб, які повідомляли про появу 
підвищеної сонливості, порівняно з тими, хто не страждав на неї. 
Гіперсомнолентність також асоціювалася з розвитком порушень 
опорно-рухового апарату та сполучної тканини.

Після коригування за статтю та обструктивним апное уві сні 
учасники, які повідомили про гіперсомнолентність при першому 
опитуванні, мали більш ніж удвічі вищий ризик розвитку ЦД (від-
носний ризик [ВР] 2,3; 95% довірчий інтервал [ДІ] 1,5-3,4) або 
АГ (ВР 2,3; 95% ДІ 1,5-3,4) порівняно з тими, хто не мав цієї про-
блеми. Також у суб’єктів із надмірною сонливістю вдвічі частіше 
спостерігалася імовірність виникнення раку (ВР 2,0; 95% ДІ 
1,1-3,8). Із 840 учасників, які повідомили про гіперсомнолент-
ність під час першого клінічного інтерв’ю, 52 (6,2%) захворіли 
на ЦД порівняно з 74 (2,9%), які її не мали. У 20 (2,4%) осіб, в яких 
було відзначено гіперсомнолентність, розвинувся рак порівняно 
з 21 (0,8%), що її не мали. Хронічна гіперсомнолентність асоцію-
валася з більш ніж удвічі підвищеним ризиком розвитку хво-
роб серця (ВР 2,5; 95% ДІ 1,8-3,4). Серед тих, хто повідомив про 
підвищену сонливість під час другого опитування, на 50% частіше 
мали захворювання опорно-рухового апарату та сполучної тка-
нини, такі як артрит, тендиніт та системний червоний вовчак, 
порівняно з тими, які не страждали на неї.

Отримані дані свідчать про те, що гіперсомнолентність у літніх 
людей може бути ранньою ознакою розвитку низки захворювань, 
але не обов’язково є причиною їхньої появи. Найімовірніше, над-
мірна сонливість є маркером порушень сну, які можуть її викли-
кати, а також сприяти ризику виникнення цих патологічних станів.

Серед обмежень дослід жен ня, які могли вплинути на резуль-
тати, варто відзначити те, що клінічні висновки були зроблені 
на основі слів учасників, а не моніторингу тривалості та якості сну 
й денної сонливості під наглядом клініцистів. Проте, за словами 
медичного директора Центру розладів сну в Нортвеллі (Нью-
Йорк, США), доктора медицини Харлі Грінберга, дані цього ви-
пробування є інформативними. До того ж, як вважає доктор 
медицини Моріс М. Огайон (Стенфордський університет, Калі-
форнія, США), варто контролювати надмірну сонливість у дорос-
лих осіб, адже це може допомогти лікарям у запобіганні розвитку 
низки захворювань.

Таким чином, надмірну сонливість не слід ігнорувати. Адже 
наслідками можуть бути не лише погіршення якості життя, 
функціонування, концентрації уваги і зростання ризику нещас-
них випадків, але також серйозні порушення сну, асоційовані 
з високим ризиком розвитку ЦД, АГ та інших захворювань. 
Натаніель Уотсон, доктор медицини, професор неврології Ва-
шингтонського університету (США), зауважив, що така кореляція 
не є несподіванкою, оскільки на сон ми витрачаємо третину 
свого життя. До того ж він впливає майже на всі аспекти люд-
ської фізіології. Також існує низка фундаментальних наукових 
та епідеміологічних досліджень, які показують, що недостатній 
за часом, неякісний чи переривчастий сон може бути пов’яза-
ний із чималими несприятливими наслідками для здоров’я. 
У зазначеному випробуванні були надані додаткові докази 
на підтверд жен ня важливості сну для загального самопочуття 
й добробуту людини.

За матеріалами www.medscape.com
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Ефективність та безпека 
ламотриджину в дітей та підлітків 

із абсансною епілепсією
Дитяча абсансна епілепсія –  поширена форма епілепсії, що супроводжується короткими, 
раптовими, автоматичними рухами й частими періодами втрати свідомості. Абсансні напади 
чинять суттєвий негативний вплив на соціальне функціонування та якість життя хворих. 
J. Cao et al. виконали систематичний огляд та метааналіз рандомізованих контрольованих 
досліджень (РКД), в яких вивчали порівнянну ефективність і безпеку ламотриджину (ЛТД), 
інших лікарських засобів та/або плацебо при абсансних епілептичних нападах 
у дітей та підлітків. Результати опубліковані у виданні Journal of Clinical Neuroscience 
(2020; 71: 199-204).

Електроенцефалографічна (ЕЕГ) картина абсанс-

них припадків є типовою. Від складних парціальних 

вони відрізняються відсутністю постіктальної фази 

та різким закінченням. Близько 10% епілептичних 

нападів у дітей та підлітків є типовими абсансними, 

а генетичні фактори вважаються основною причи-

ною їхньої появи (Loring, Meador, 2004; Mazzocchetti 

et al., 2018; Yasumoto et al., 2016). Для лікування 

даної категорії хворих зазвичай застосовують ЛТД 

(Glauser et al., 2013; Duchowny et al., 2002). 

Систематичних оглядів та метааналізів ефекту 

препарату щодо таких нападів у дітей та підлітків 

не проводили, тому J. Cao et al. (2020) вирішили 

дослідити його ефективність та безпеку в цій по-

пуляції пацієнтів.

Матеріали й методи дослід жен ня
Автори виконували пошук у базах даних Embase, 

Medline, Кокранівському центральному реєстрі 

контро льованих випробувань, CNKI, Wanfang щодо 

сучасних наукових даних РКД. Відповідно до кра-

щих повідомлень про результати досліджень систе-

матичних оглядів та метааналізів (PRISMA), крите-

ріями відбору були: діти та підлітки із абсанс ними 

припадками, застосування ЛТД порівняно з іншими 

препаратами та/або плацебо, ефективність і безпека 

лікування як основні клінічні наслідки. Ефектив-

ність оцінювали за кількістю учасників без нападів, 

а безпеку –  за частотою побічних ефектів (Moher 

et al., 2009).

Окрім того, було проведено оцінку та узагальнен-

ня даних відповідно до таких складових, як втручан-

ня, період лікування та характеристики учасників. 

Методична якість відібраних випробувань базува-

лася на основі аналізу ризику системної похибки, 

що включав приховування розподілу, генерування 

послідовностей випадкових чисел, засліплення, 

вибіркові результати тощо. Статистичні дані підра-

ховували за допомогою програми Кокранівського 

співтовариства Review Manager (версія 5.2).

Результати дослід жен ня
Загалом до аналізу було включено вісім дослі-

джень за участю 787 пацієнтів віком від 4 міся-

ців до 15 років. В одному з них використовували 

плацебо, у п’ятьох –  лише вальпроат (ВПА), в од-

ному –  лише етосуксимід (ЕСМ) і ще в одному –  

ВПА та ЕСМ як препарати контролю. За резуль-

татами метааналізу шістьох випробувань (n=468), 

ВПА виявився більш дієвим, ніж ЛТД (ВШ=0,42; 

95% ДІ 0,28-0,63, I2=0%). Ще у двох дослід жен нях 

(n=420) ЕСМ показав дещо більшу користь за ЛТД 

(ВШ 0,34, 95% ДІ 0,22-0,53, І2=0%). У подвійному 

сліпому випробуванні за участю 45 дітей та підліт-

ків, які страждали на абсансні припадки, Frank et al. 

(1999) вивчали клінічну ефективність та безпеку 

ЛТД порівняно із плацебо. За отриманими даними, 

ЛТД виявився дієвішим щодо зниження частоти на-

падів, ніж із плацебо.

За результатами метааналізу, достовірної різниці 

між ЛТД та ВПА (ВШ 1,17; 95% ДІ 0,59; 2,32, I2=0%) 

або ЕСМ (ВШ 0,75; 95% ДІ 0,47; 1,19, I2=92%) в усіх 

включених дослід жен нях стосовно небажаних явищ 

не виявлено. Найпоширенішими несприятливими 

подіями при застосуванні ЛТД були висип (7,88%), 

головний біль (6,5%), ВПА –  порушення концен-

трації уваги (11,01%) та гіперактивність (10,55%), 

лікування ЕСМ здебільшого асоціювалося з нудо-

тою (14,95%) і блюванням (13,55%), швидка стом-

люваність виявилася спільним побічним ефектом 

(6,5; 12,39 та 12,15% відповідно). Побічні реакції 

при лікуванні ЛТД були помірними, а наслідки –  

нетяжкими.

Обговорення
У проаналізованих дослідженнях абсансні припад-

ки часто супроводжувалися моторними автоматизма-

ми та асоціювалися з генералізованими комплексами 

поліспайк/спайк-хвиля на ЕЕГ. У дітей із даними епі-

лептичними нападами вони зазвичай є множинними 

впродовж дня. Приступи можуть бути спровоковані 

різними тригерами – гіпервентиляцією, світлови-

ми стимулами, або виникати спонтанно. Для дітей 

з абсанс ними нападами характерні високий рівень 

дефіциту уваги та часті випадкові травми. Отже, 

ефективний контроль припадків важливий з огляду 

на їхній потенційний вплив на когнітивні, психо-

соціальні, поведінкові функції та безпеку протягом 

критичного періоду розвитку.

ВПА –  один із найчастіше використовуваних пре-

паратів для лікування абсансної епілепсії. Проте його 

зас тосування супроводжувалося значним занепоко-

єнням щодо гепатотоксичності у дітей раннього віку, 

ризику тератогенності у дівчат більш старшого віку 

та набору ваги у пацієнтів з ожирінням. Саме тому 

ЛТД може бути обґрунтованою альтернативою як по-

чаткова терапія абсансних припадків у дітей та під-

літків із ризиком розвитку серйозних побічних явищ 

за прий мання ВПА та ЕСМ (Genton et al., 2001).

J. Cao et al. (2020) показали, що контрольна час-

тота абсансних припадків при використанні ЛТД 

нижча, ніж у групах ВПА та EСМ. Однак у більшос-

ті робіт, включених до аналізу, частота нападів ви-

ступала показником клінічної ефективності, і було 

мало повідом лень щодо даних ЕЕГ. У майбутніх 

вип робуваннях цей параметр, імовірно, слід оці-

нювати у поєднанні з лабораторними показниками, 

щоб отримати вичерпні докази ефекту лікування 

(Pressler et al., 2006; Posner, 2013; Calvert et al., 2018; 

Siniatchkin et al., 2018).

Висновки
Таким чином, отримані результати продемонстру-

вали, що ЛТД збільшує можливість позбавлення 

абсансних припадків у дітей і підлітків порівняно 

із плацебо, але, вірогідно, менш ефективний, ніж 

ВПА та ЕТМ. З огляду на відносну безпеку, ЛТД 

можна обґрунтовано застосовувати як початкову те-

рапію у даній популяції пацієнтів із ризиком тяжких 

побічних реакцій, що пов’язаний із прийманням 

ВПА та ЕСМ. Проте необхідне проведення додат-

кових якісних досліджень для підтверд жен ня отри-

маних висновків.

Підготувала Олена Коробка

UA-LAMO-PUB-032020-019
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Актуальні питання лікування 
фармакорезистентної епілепсії

У лютому 2020 року в Києві відбулася конференція з міжнародною участю «Актуальні питання 
лікування фармакорезистентної епілепсії». Метою наукового заходу було формування функціональної 
мережі взаємодії неврологів і нейрохірургів в Україні для налагод жен ня спільної роботи та обговорення 
складних випадків у діагностиці й терапії пацієнтів із фармакорезистентними формами епілепсії.

На конференції зі своїми промовами виступили провідні 

зарубіжні та українські фахівці: М. Браздил, Р. Любаускас, 

К.Р. Костюк, А.Г. Кириченко, Т.О. Студеняк, Ю.Ю. Чомо-

ляк, О.Е. Духовський, О.В. Варешнюк. Пролунала думка, 

що ефективне лікування епілепсії –  не лише консервативне, 

але й нейрохірургічне, стає реальністю, адже розуміння де-

фекту або патогенезу захворювання надає можливості вико-

ристовувати оптимальні терапевтичні чинники, запобігати 

призначенню недієвих чи шкідливих препаратів. Було наго-

лошено, що раннє хірургічне втручання за доведених струк-

турних епілепсій сприяє кращому віддаленому прогнозу, 

зокрема щодо розвитку. Для цієї когорти пацієнтів аксіома 

«час –  це мозок» набуває такого ж значення, як і в осіб після 

інсульту, особливо нейровагусна стимуляція.

Під час презентацій спікери розкри-

вали різноманітні аспекти епіде-

міології, діагностики та лікування 

 хворих на епілепсію, які супрово д-

жувалися жвавими й активними дис-

кусіями. Інтерактивна участь усіх 

бажаючих сприяла обговоренню клі-

нічних прикладів і питань, обміну 

досвідом тощо. На думку професора 

Мілана Браздила (Milan Brázdil) з Уні-

верситету ім. Масарика у Брно (Чехія), 

конференція стала важливим майданчиком для відображен-

ня основних терапевтичних напрямів при веденні осіб із фар-

макорезистентною епілепсією, таких як оцінка ступеня тяж-

кості стану, визначення найбільш оптимального підходу для 

кожного пацієнта окремо, забезпечення можливості сприят-

ливого перебігу хвороби. Також у межах заходу професор 

провів цікавий майстер-клас із ведення пацієнтів, яким 

рекомендовано нейростимуляцію, або VNS-терапію.

Олександр Ерікович Духовський, лікар-нейрохірург, ке-

рівник Центру дитячої хірургії (м. Харків), зауважив, що та-

кий майстер-клас дозволив вдосконалити тактику ведення 

хворих, які потребують виконання VNS, оцінити ефект 

процедури і модифікувати медикаментозну терапію осіб 

із фармакорезистентною епілепсією. Адже під час цього ін-

терактивного процесу учасники конференції могли брати 

участь у клінічних рішеннях, разом із фахівцями обговорю-

вати особливості ведення таких пацієнтів.

Алла Григорівна Кириченко, д. мед. н., доцент, завідувачка 

кафедри внутрішньої медицини з курсом нейродисціплін 

Дніпровського медичного інституту традиційної та нетра-

диційної медицини, у своїй лекції звернула увагу слухачів 

на фактори, що зумовлюють формування фармакорезис-

тентності при епілепсії. За словами доповідачки, механізм 

формування резистентності складний і багатокомпонент-

ний. Приблизно у 25% випадків відзначається помилкова 

діагностика епілепсії. З одного боку, це зумовлено недос-

відченістю й незнанням лікарями епілептології як науки. 

При встановленні діагнозу вони часто не використовують 

міжнародні діагностичні критерії сучасної класифікації 

з епілепсії. З іншого боку, клініцисти не завжди мають 

змогу визначити тип нападів та форму епілепсії.

Орієнтовно в 20% випадків при генералізованій та 

в 60% –  фокальній епілепсії має місце фармакорезистент-

ність, яка для багатьох хворих буде довічною. Прогностич-

ними факторами такої резистентності є неефективна від-

повідь на перші дози антиконвульсантів, сімейний анамнез 

із епілепсії, особливі механізми взаємодії ліків, деякі комор-

бідні стани тощо. На відміну від інших, фармакорезистентні 

пацієнти (25-30%), окрім довічної терапії, мають високий 

ризик передчасної смерті (SUDER).

На додачу, А.Г. Кириченко детально охарактеризувала 

тактичні помилки в лікуванні епілепсії, як-от неправильно 

підібраний препарат, низькі дози антиконвульсантів, від-

сутність обліку взаємодії ліків, індивідуальна несприйнят-

ливість пацієнта (вироблення антитіл до ксенобіотиків), 

наявність неконтрольованих процесів спрутингу й кіндлін-

гу, генетичні чинники прискореного метаболізму в печінці 

тощо. На підставі отриманих даних були запропоновані ал-

горитми ведення осіб із фармакорезистентною епілепсією.

Як зауважив Тарас Олександрович Студеняк, невролог- 

епілептолог Обласного клінічного центру нейрохірургії 

та нев рології, асистент кафедри неврології, нейрохірургії 

та психіатрії Ужгородського національного університету, 

проб лема паліативної хірургії в Україні дуже актуальна. 

Кількість пацієнтів, яким проводять паліативні нейро-

хірургічні втручання із приводу епілепсії, набагато менша, 

ніж має бути. На думку спікера, частою причиною є те, 

що як лікарі, так і пацієнти недостатньо ознайомлені з ме-

тодиками паліативних втручань при епілепсії та не розу-

міють повною мірою, коли вони показані. Також нерідко 

клініцисти не бачать можливості потенційно реалізувати 

паліативну хірургію. Насамкінець пан Тарас зазначив, 

що ніколи не варто зупинятися при пошуку оптимальної 

протисудомної терапії, навіть якщо прийняте рішення 

готувати пацієнта до оперативного втручання.

На думку Юрія Юрійовича Чомоляка, к. мед. н., доцента 

кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії УжНУ, конфе-

ренція відкрила завісу над складною проблемою діагностики 

й лікування фармакорезистентних форм епілепсії. Вони скла-

дають до 20% усіх випадків епілепсії, що є вагомою складовою 

цього захворювання та суттєво впливає на ефективність терапії 

загалом. Дуже важливо узгодити сучасні критерії для визначен-

ня фармакорезистентності епілепсії та алгоритми наступних 

дій лікарів різного фаху при діагностиці й лікуванні пацієнтів 

із цими тяжкими формами епілепсії. В епоху стрімкого роз-

витку методів нейро візуалізації та реєстрації біоелектричної 

активності головного мозку з’являються нові можливості для 

визначення ділянки мозку, яка спричиняє епілептичні напа-

ди, –  епілептогенної зони. Це ключовий момент для успіш-

ного хірургічного лікування фармакорезистентної епілепсії.

Особливе місце в межах заходу було приділене ново-

му для України методу лікування епілепсії –  імплантації 

стимулятора блукаючого нерва. Ця процедура широко 

використовується у США та країнах ЄС і стрімко вдоско-

налюється, демонструючи все більшу ефективність саме 

при тяжких формах епілепсії. В Україні застосування даної 

методики потребує значно ширшого впровад жен ня, і кон-

ференція, без сумніву, сприятиме цьому.

 Крім того, увагу слухачів було акцентовано на доказо-

вості сучасних підходів до діагностики й терапії епілепсії. 

На допомогу лікарям-практикам були надані чіткі алгоритми 

призначення антиконвульсантів на основі результатів рандо-

мізованих контрольованих клінічних випробувань, а також 

критерії для розгляду пацієнтів зі скроневими формами епі-

лепсії як найкращих кандидатів для хірургічного лікування.

Родзинкою конференції була велика кількість наведених ви-

падків із практики лікування фармакорезистентних форм епіле-

псії та участь усіх бажаючих в активному обговоренні. Загалом 

конференція залишила приємне враження від професійного 

конструктивного спілкування та обміну клінічним досвідом.

Підготувала Юлія Паламарчук
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Т.О. Скрипник, І.І. Марценковська, ДУ «Науково-дослідний інститут психіатрії МОЗ України», м. Київ

 На межі компетенції психіатрії 
та неврології: розлади у немовлят, 

підлітків та молоді
Наприкінці минулого року в Івано-Франківську проходила ІV науково-практична конференція 
з міжнародною участю «На межі компетенції психіатрії та неврології», на якій були обговорені проблеми, 
специфічні для різних вікових періодів: у немовлят, підлітків та молоді. Організаторами заходу 
виступили Благодійний фонд розвитку інновацій медицини «РІМОН», секція дитячої психіатрії Асоціації 
психіатрів України, Асоціація дитячих неврологів України, Івано-Франківський національний медичний 
університет за підтримки ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» (м. Харків), 
«Науково-дослідний інститут психіатрії МОЗ України» (м. Київ), «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології 
НАМН України» (м. Київ) та Інституту охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України (м. Харків). 
Участь у конференції стала можливістю для фахівців обмінятися досвідом та поглибити розуміння принципів 
роботи в міждисциплінарних командах у сфері психічного та неврологічного здоров’я, налагодити взаємодію 
спеціалістів різних дисциплін, обговорити клінічну практику в зоні перетину компетенцій психіатрії 
та неврології, дитячої психіатрії та дитячої неврології, психіатрії та психології.

Цей визначний науковий захід відкрила Наталія 

Олександрівна Марута, д. мед. н., професор, заступ-

ниця директора з наукової роботи, завідувачка відді-

лу межової психіатрії Інституту неврології, психіатрії 

та наркології НАМН України (м. Харків). Свою допо-

відь спікер присвятила принципам ранньої діагностики 

та профілактики психічних розладів. Наявність у люди-

ни ментальних порушень значуще скорочує тривалість 

і якість життя, підвищує ризик суїцидів, інвалідизацію 

та смертність внаслідок соматичних і неврологічних 

захворювань. Вірогідність суїцидів серед осіб, що ма-

ють проблеми із психічним здоров’ям, суттєво вища, 

ніж у популяції. Основними факторами, які впливають 

на розвиток психічних хвороб, є урбанізація, міграція, 

соціальні та соціально-економічні фактори.

На моделі психозу пані Наталія проілюс трувала мож-

ливості терапевтичного впливу на патологічний про-

цес, що спираються на принципи наукової доказовості, 

аспекти первинної та цілеспрямованої профілактики 

у специфічних групах ризику, втручання, сфокусовані 

на запобіганні ускладненням і резистентності перебігу 

захворювання. До 50% усіх психічних розладів маніфес-

тують у віці до 18 років, що зумовлює важливість ор-

ганізації профілактичних заходів насамперед у системі 

охорони психічного здоров’я дітей і підлітків.

Лідія Борисівна Мар’єнко, д. мед. н., професор кафед-

ри неврології Львівського національного медично-

го університету імені Данила Галицького, керівниця 

Львівського обласного протиепілептичного центру, 

присвятила свій виступ темі наступності протиепілеп-

тичної терапії при переході від дитячого до дорослого 

віку. Лекторка висвітлила досвід та ефективність моде-

лей організації допомоги пацієнтам з епілепсією в таких 

країнах, як Німеччина, Франція, Нідерланди, Канада. 

Зокрема, пані Лідія критично проаналізувала систе-

му надання допомоги підліткам та молодим дорослим 

в Україні, поділилася позитивним досвідом фахівців 

Львівщини в організації медичної допомоги особам 

з епілепсією при переході від дитячого до дорослого 

віку. Для імплементації в Украї ні було запропонова-

но модель, що спирається на дотримання принципу 

наступної послідовності спостереження пацієнтів з епі-

лепсією у різних вікових групах.

Ігор Анатолійович Марценковський, завідувач відділу 

психічних розладів дітей та підлітків Науково-дослідно-

го інституту психіатрії МОЗ України, прочитав лекцію 

на тему «Протиепілептичні лікарські засоби при епілеп сіях 

із коморбідними розладами психіки (випадки клінічної 

ефективності та агравації симптомів)». Нейробіологічною 

основою аутизму, епілепсій, синдрому Туретта, гіперкіне-

тичного, біполярного розладів є подібні патологічні про-

цеси, пов’язані з порушеннями синаптичного скорочення 

при формуванні норадренергічних, дофамінергічних, глу-

таматергічних, серотонінергічних, ГАМКергічних ней-

ротрансмітерних систем мозку. Функціо нальні порушен-

ня нейродинаміки за його розвитку опосередковуються 

процесами амігдалярного кіндлінгу та супроводжуються 

гіперсинхронізацією. Це проявляється виникненням 

специфічної епілептичної активності на ЕЕГ, високої 

коморбідності з епілепсіями.

Протиепілептичні препарати (ПЕП) можуть пози-

тивно впливали як на судоми, так і на когнітивні, ру-

хові та психічні (поведінкові, афективні) розлади при 

поліморбідних станах, посилювати гіперактивність 

та імпульсивність у дітей із розладами аутистичного 

спектра (РАС) і гіперкінетичними розладами, викли-

кати агравацію епілептичних припадків, порушень сну, 

гіпер активності й імпульсивності. Застосування ПЕП 

у дітей із полі морбідними розладами психіки, на думку 

доповідача, має супроводжуватися нейрокогнітивним 

моніторингом та психіатричним скринінгом. Наведені 

дані, зокрема, свідчать, що леветирацетам має пере-

ваги перед топіраматом при оцінюванні ризику впливу 

на когнітивне функціонування за тривалого застосу-

вання. Так, у пацієнтів, що отримували леветирацетам, 

не спостерігалося змін щодо пізнавальної діяльності 

після його титрування, а в тих, хто використовував 

топірамат, погіршувалися показники у сферах когнітив-

ної, мовленнєвої швидкості та короткочасної пам’яті. 

Ці результати вказують на те, що топірамат, на відміну 

від леветирацетаму, може порушувати функції лобових 

ділянок мозку в осіб із затриманням їхнього дозрівання.
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Низка ПЕП (фенобарбітал, фенітоїн, карбамазепін, 

окскарбазепін, габапентин, вальп роати) знижує рівень 

фолатів, але лише фено барбітал підвищує ризик розвит-

ку депресії. Ламотриджин має доведену терапев тичну 

ефективність при рекурентних депресіях і може бути 

рекомендований для їхньої монотерапії; але при його 

застосуванні ймовірні випадки тяжкого безсоння. Пору-

шення сну при лікуванні ламотриджином, скоріш за все, 

є дозозалежним побічним ефектом. Хронічні афектив-

ні розлади за наявності епілепсії можуть асоціюватися 

зі швидкою титрацією топірамату.

Тетяна Олексіївна Скрипник, молодший науковий 

співробітник відділу психічних розладів дітей і підлітків 

НДІ психіатрії МОЗ України, дитячий лікар-психіатр 

цент ру психіатричної та психологічної допомоги універ-

ситетської клініки Київського національного універси-

тету імені Тараса Шевченка (м. Київ), виступила з допо-

віддю «Клінічні фенотипи дітей із супутніми розладами 

аутистичного спектра, епілепсіями та специфічними епі-

лептичними феноменами на ЕЕГ». Як зау важила спікер, 

РАС без ознак епілептичного процесу та РАС зі специ-

фічною активністю на ЕЕГ й епілептичними припадка-

ми характеризуються різними клінічними фенотипами, 

які можуть бути пов’язані з генетичним поліморфізмом. 

Порушення соціальної взаємності, комунікації, повто-

рювана поведінка, як-то стереотипні рухи, є діагностич-

но значущими ознаками РАС, зокрема, ускладненого 

епілептичними нападами та зі специфічною епілептич-

ною активністю на ЕЕГ.

За даними проспективного дослід жен ня тривалістю 

1-1,5 роки встановлено, що клінічний фенотип РАС 

з епілептичними нападами чи специфічною епілептич-

ною активністю на ЕЕГ характеризується відмінними 

клінічною картиною та перебігом. До того ж виявлено 

наявність асоційованої з віком патопластики клінічних 

проявів РАС у групах порівняння.

У дітей із РАС та коморбідними епілептичними при-

падками порушення соціальної взаємності мають ви-

значальне діагностичне значення. Розлади комунікації 

та повторювані, обмежені, стереотипні форми поведінки, 

рухи й інтереси у таких пацієнтів зустрічаються значущо 

рідше, ніж у групах порівняння. Випадки повторюваних 

стереотипій у дітей із РАС пов’язані з сенсорними пору-

шеннями та автостимуляціями. Хворим на РАС, ускладнені 

тяжкими та частими епілептичними припадками, властиві 

порушення соціальної взаємності й комунікації на тлі ре-

гресу чи стагнації розвитку мовленнєвих і рухових навичок.

Симптомокомплекси порушень комунікації, повто-

рюваних, обмежених, стереотипних форм поведінки, 

рухів та інтересів, їхня клінічна варіативність дозволили 

виділити два субтипи клінічних фенотипів РАС:

• варіант із симптомами, що більшою мірою визна-

чають стереотипну сенсомоторну поведінку;

• варіант із симптомами наполягання на однаковості, 

надвартісними інтересами збереження тотожності.

У дітей із РАС без епілептичних припадків та епілеп-

тичної активності на ЕЕГ переважають рухові стере-

отипії. У разі РАС з епілептичною активністю на ЕЕГ 

рухові стереотипії та повторювана поведінка збереження 

тотожності спостерігаються однаково часто. Порушен-

ня комунікації та стереотипні рухи мають місце і за ін-

ших психічних захворювань, зокрема розладу Туретта, 

обсесивно- компульсивних розладах, інтелектуальної 

недостатності. Виразна повторювана поведінка зі збе-

реженням тотожності є підставою для подвійної діа-

гностики РАС та обсесивно- компульсивного розладу. 

Рухові та вокальні тики можуть вказувати на потребу в про-

веденні подвійної діагностики РАС та розладу Туретта.

Доповідь «Психотичні симптоми у дітей та підліт-

ків з епілепсіями та первазивними розладами розвит-

ку: від клінічних випадків до терапії, що спирається 

на принципи наукової доказовості» представили про-

відний науковий співробітник відділу психічних розладів 

дітей та підлітків НДІ психіатрії МОЗ України Інна Іва-

нівна Марценковська й аспірант даного зак ладу, дитячий 

лікар-психіатр центру психіатричної та психологічної 

допомоги університетської клініки КНУ імені Тараса 

Шевченка Анна В’ячеславівна Макаренко. На думку 

лекторок, дані щодо коморбідності РАС та шизофре-

нії є суперечливими: серед пацієнтів із РАС психотичні 

симптоми діагностуються у 3-16% випадків, шизофре-

нія –  0,6-3,4%. З-поміж хворих на шизофренію 20-50% 

мають симптоми РАС, 5-11% –  аутизму. Симптоми роз-

ладу із дефіцитом уваги та гіперактивністю (РДУГ) і РАС 

мають спільні прояви. У складних випадках спостеріга-

ється так звана польова поведінка –  рухова розгальмова-

ність із тяжкими порушеннями концентраційної функ-

ції уваги. Такі стани можна пояснити і коморбідністю 

первазивного розвитку з симптомами манії/гіпоманії.

Важливими аспектами є диференційна діа гностика, 

інтерпретація психотичних симптомів та подібних 

до них псевдопсихотичних, що безпосередньо впливає 

на тактику медикаментозного супроводу пацієнтів. Ок-

рім того, важливо пам’ятати основні рекомендації щодо 

вибору антипсихотичної терапії, особливості застосу-

вання в педіатричній практиці та можливі ускладнен-

ня. Доповідачки представили чотири клінічні випадки, 

продемонстровані труднощі діагностики, зокрема ди-

ференційної, з огляду на наявність поліморбідності –  

розладів загального розвитку (РАС), епілептичних при-

падків та психотичних симптомів у дітей із синдромами 

1q21.1, 15q13.3, 2p16.3.

Низку промов у межах конференції, зокрема, було 

присвячено когнітивним та моторним розладам, їхньому 

оцінюванню та диференційованому лікуванню у невро-

логічній і психіатричній практиці.

Лекцію на тему «Когнітивні порушення у дітей із хво-

робами накопичення» прочитала Людмила Миколаївна 

Танцура, д. мед. н., професор, завідувачка відділу дитя-

чої психонев рології та пароксизмальних станів Інсти-

туту неврології, психіатрії та наркології НАМН Украї-

ни (м. Харків). Так, поширеним фактором виникнення 

спадкових патологій є захворювання лізосомального 

накопичення, що передаються автосомно-рецесивним 

типом успадкування, рідко –  автосомно-домінантним 

(мукополісахаридози, муколіпідози, глікопротеїнози, 

сфінголіпідози). Дані розлади характеризуються полі-

системним ураженням, патологічним процесом, про-

гредієнтним перебігом, ранньою втратою працездатності 

та скороченням тривалості життя пацієнтів. Для вибору 

тактики лікування необхідно враховувати особливості 

функціонування різних органів та систем, що потребує 

від клініциста ґрунтовних, системних знань і вмінь.

Вікторія Анатоліївна Гриб, д. мед. н., професор, за-

відувачка кафедри неврології та нейро хірургії ІФНМУ 

МОЗ України, виступила із промовою на тему «Психо-

моторна парадигма хвороби Паркінсона». Як зауважила 

доповідачка, це поширене гетерогенне нейродегене-

ративне захворювання, на яке страждає 1% населення 

віком понад 60 років. 

Продовження на наст. стор.
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Головними критеріями хвороби Паркінсона (ХП) 

є тремор спокою, м’язова ригідність, бради-/гіпокінезія. 

«Червоними прапорцями» ХП вважаються:

• швидке прогресування порушень ходи;

• ранні виразні бульбарні порушення;

• дихальні порушення (денний/нічний інспіраторний 

стридор або часті зітхання на вдиху);

• тяжка вегетативна недостатність у перші п’ять років;

• періодичні падіння, пов’язані з порушенням рівно-

ваги упродовж перших трьох років хвороби;

• дистонічний антеколіс у перші 10 років;

• відсутність будь-якого характерного немоторного 

прояву;

• наявність пірамідних знаків.

Також спостерігаються поведінкові й когнітивні роз-

лади (психотичні порушення), як-то депресія, тривога, 

панічні атаки, деменція і помірні когнітивні розлади, 

апатія, обсесивні розлади (синдром дофамінової дисре-

гуляції, пандинг, патологічний гемблінг, компульсивний 

шопінг, булемія, гіперсексуальність), галюцинації. ХП 

супроводжується низкою психічних, зокрема, поведін-

кових розладів, які можуть викликати труднощі при діа-

гностиці та лікуванні.

Володимир Ігоревич Харитонов, завідувач відділення 

дитячої психіатрії ТМО «Психіатрія» (м. Київ) виступив 

із доповіддю на тему «Лобні фокальні епілепсії з напа-

дами у вигляді рухових стереотипій, рухові стереотипії 

при розладах аутистичного спектра, розладах із дефіци-

том уваги та гіперактивністю». Спікер повідомив про 

основні рухові феномени при ментальних порушен-

нях –  стереотипії, моторні тики, компульсії та моторні 

феномени за лобного варіанта епілептичного процесу. 

Також він продемонстрував алгоритм диференціальної 

діагностики та основні підходи до лікування.

Презентацію «Тикозні розлади у дітей: труднощі діа-

гностики та особливості лікування» представив Микола 

Іванович Пітик, д. мед. н., професор кафедри неврології 

та нейрохірургії ІФНМУ МОЗ України. Численні дослі-

д жен ня доводять, що тики виникають при дисфункції 

структур головного мозку, як-от моторна кора лобної 

долі, базальні ганглії, таламус, нейрони яких об’єднані 

у провідні нейромедіаторні системи –  дофамінергічну 

та серотонінергічну, що беруть участь у всіх інтегра-

тивних процесах мозку. Для лікування застосовують 

антипсихотичні препарати (амісульпірид, тіаприд, рис-

перидон), -агоністи (клонідин, гуанфацин), наразі 

проводять дослід жен ня щодо ефективності нових фар-

макологічних молекул. До 90% відсотків пацієнтів з ти-

ками мають інші коморбідні стани –  РДУГ, обсессивно- 

компульсивний, тривожні та депресивні розлади, 

порушення сну, епілепсію. Синдром Турета є тяжким 

різновидом тикозного розладу з комбінованими мотор-

ними і вокальними тиками, копро лаліями, копропрак-

сіями, що призводить до суттєвої дезадаптації дитини 

та порушення її соціального функціонування.

Окремий симпозіум на конференції був присвячений 

РДУГ у дітей, підлітків та дорослих. Олена Михайлівна 

Ліщишина, к. мед. н., старший науковий співробітник, 

начальник відділу стандартизації медичної допомоги 

департаменту оцінки медичних технологій ДП «Дер-

жавний експертний центр МОЗ України», представила 

доповідь «РДУГ у дітей та підлітків: діагностика та ме-

неджмент. Клінічна настанова, основана на доказах 

(українська адаптація)».

Професор Габріель Вайнштейн із Наукового інсти-

туту досліджень та інновацій Кан- Сагол-Маккабі 

(Тель-Авів, Ізраїль) прочитав лекцію на тему «РДУГ 

у дорослих пацієнтів. Коморбідність із неврологічними 

та психічними розладами. Особливості діагностики 

та терапії». За словами експерта, 4-5% дорослого на-

селення в популяції мають прояви РДУГ. Це захворю-

вання характеризується наявністю тріади симптомів: 

неуважності, імпульсивності та гіперактивності. У діа-

гностованих дорослих перші прояви розладу видно 

з дитинства. У зрілому віці на перший план виступа-

ють ознаки неуважності та імпульсивності. У дорослих 

пацієнтів із РДУГ часто спостерігаються інші невро-

логічні (синдром неспокійних ніг, фіброміалгія, ХП), 

соматичні та психічні розлади. Часто це призводить 

до труднощів у діагностичному процесі, вибору належ-

них терапевтичних інтервенцій.

Найпоширенішими коморбідними розладами у до-

рослих із РДУГ є дистимія, депресивний, біполярний 

афективний, генералізований тривожний, фобічний, 

посттравматичний стресовий, панічний розлади, за-

лежність від вживання психоактивних речовин (ПАР). 

Представлені дані метааналітичного огляду свідчать, 

що ця когорта пацієнтів частіше має проблеми з над-

лишковою вагою та розладами харчової поведінки, по-

рушеннями сну, проб лемами травлення (як-то синдром 

подразненого кишечника, циліакія), вищу частоту по-

ширеності мігрені, епілепсії, астми, атопічного дерма-

титу. Сучасні дослід жен ня вказують на те, що причини 

РДУГ мають полігенний спадковий характер, що пояс-

нює наявність низки супутніх розладів у інших органах 

і сис темах (травній, імунній, ендокринній).

Близько 17% дорослих із РДУГ мають проб леми з над-

мірною вагою та ознаки ожиріння. Ці прояви корелю-

ють з одночасною наявністю у таких пацієнтів виразної 

імпульсивності та неуважності, що зумовлюють ком-

пульсивне переїдання. Часто спостерігаються супутні 

тривожні та емоційні розлади, порушення сну. Ця ко-

морбідність створює замкнене коло, підсилює прояви 

наявних порушень, що зрештою впливає на соматичне 

здоров’я і може бути причиною скорочення тривало-

сті життя хворих. Виявлення на діа гностичному етапі 

коморбідних розладів та інших проблем із соматичним 

здоров’ям, верифікація причинно-наслідкових зв’язків 

між існуючими порушеннями є важливими чинниками 

у побудові комплексної стратегії лікування РДУГ.

Борис Лорберг, магістр бізнес-адміністрування, про-

фесор кафедри психіатрії Масачусетського університе-

ту, завідувач спеціалізованого відділення для підлітків 

із тяжкими поведінковими проблемами (Вустер, США), 

прочитав лекцію на тему «РДУГ –  обговорення клінічних 

перспектив дитячим психіатром із США». Як зауважив 

спікер, поширеність РДУГ серед населення у світі стано-

вить близько 5%. Наявність даного розладу формує певне 

підґрунтя та ризик інших психічних порушень, зокрема 

залежності від ПАР, опозиційно-протестної поведін-

ки й антисоціального розладу особистості. Серед осіб 

із РДУГ виявлено високу частоту академічних проблем 

у навчанні: до 50% потребують супроводу т’ютора, 30% –  

повторення пройденого навчального курсу на наступ-

ний рік, до 90% полишають навчання в коледжі (до 30% 

у старших класах). Окрім того, такі пацієнти мають знач-

ні соціальні проблеми: понад 50% –  зі встановленням 

міжособистісних відносин та утворення дружніх взаємин, 

до 40% беруть участь у протиправних діях та мають проб-

леми із законом, частіше травмуються, зокрема у ДТП, 

рано починають статеве життя, також для них характер-

ний вищий відсоток небажаних вагітнос тей. До 70% ви-

падків РДУГ супроводжуються принаймні ще одним 

коморбідним розладом: опозиційно-протестною та ан-

тисоціальною поведінкою, проблемами з формуванням 

шкільних навичок і навчанням, РАС, тикозними, три-

вожними, біполярним афективним, депресивним роз-

ладами, порушеннями, пов’язаними із вживанням ПАР.

Науково обґрунтованим підходом є фармакотерапія 

РДУГ із залученням різних груп лікарських засобів. 

Початок на стор. 22 
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У разі призначення медикаментозного лікування слід 

враховувати клінічний варіант перебігу розладу та наяв-

ну коморбідну патологію. Найвищий рівень доказовості 

мають психостимулятори (метилфенідат, декстрамфе-

тамін, лісдексамфетамін), атомоксетин, α-агоністи 

(клонідин, гуанфацин). 

Серед нефармакологічних інтервенцій професор 

окремо зупинився на психоедукації дорослих, що ото-

чують дитину (батьків/педагогів), поведінковій та ког-

нітивно-поведінковій терапії, сімейних тренінгах, 

спрямованих на підвищення соціальних компетенцій, 

проблемно-вирішувальної поведінки та елімінацію 

протестних форм поведінки.

Шкільний менеджмент допомоги дітям із РДУГ має 

включати позитивне підкріплення:

• безпосередні нагороди за позитивну поведінку, від-

чутний знак або позначену похвалу;

• часткове нівелювання викличних патернів пове-

дінки;

• ефективне використання тайм-аутів;

• менеджмент керування небажаною поведінкою 

у громадських місцях;

• використання щоденної шкільної карти звіту;

• передбачення і завчасне запобігання неприйнятним 

сценаріям поведінки.

Поєднання зусиль дорослих щодо 

створення адаптивного середовища для 

дитини із РДУГ як вдома, так і в началь-

ному закладі, за потреби медикаментоз-

ний супровід, –  усе це разом підвищує 

можливість її адаптації в обмежених умо-

вах, створює передумови для успішної ін-

теграції в соціальне середовище, реаліза-

ції повною мірою наявних можливостей.

Доповідь «Насильство у школі. Ме-

неджмент булінгу в підлітків із розла-

дами аутистичного та гіперкінетичного 

спектрів» презентувала Катерина Іванівна 

Бояршинова, керівник психологічної 

служби КНУ імені Тараса Шевченка. 

Вона представила особливості форму-

вання процесу булінгу в навчальному 

середовищі при різних нозологіях, сце-

нарії ролей тих, хто залучений до цьку-

вання, запропонувала покроковий кейс-менеджмент 

для розв’язання конфлікт них ситуацій та алгоритм на-

дання комплекс ної допомоги всім учасникам булінгу.

Олена Миколаївна Пітик, к. мед. н., доцент кафедри 

психіатрії, наркології та медичної психології ІФНМУ 

МОЗ України, у промові про особливості перебігу РДУГ 

у дорослому віці та труднощі діагностики у психіатрич-

ній практиці окреслила основні проблеми та контро-

версії українських реалій стосовно даного психічного 

розладу.

Роберт Клейн, медичний директор відділення із проб-

лем нейророзвитку Лікарні Св. Йосифа (Аризона, 

США), у низці доповідей висвітлив питання менедж-

менту осіб із вадами розвитку, що зловживають ПАР, 

шляхи превенції порушень, пов’язаних з адитивною 

поведінкою, особливості сексуальної поведінки та сек-

суальних девіацій. Також лектор зосередив увагу на ас-

пектах статевого виховання за наявності первазивних 

розладів розвитку, торкнувся особливостей функціону-

вання та проблем в осіб похилого віку із РАС.

Визначною подією даної конференції стала ціка-

ва презентація CASII (Child and Adolescent Service 

Intensity Instrument) – зручного інструмента, який доз-

воляє визначити необхідний дитині/підлітку та його 

родині відповідний рівень допомоги. Цю методику 

представили Американська академія дитячої та під-

літкової психіатрії (AACAP) і міжвідомчий круглий 

стіл із питань імплементації інс трументарію. Р. Клейн 

і Б. Лорберг презентували CASII та разом із К.І. Бояр-

шиновою були модераторами наступного обговорення. 

CASII є стандартизованим інструментом для оцінки 

обсягу допомоги, якої потребують діти й підлітки, 

що мають різноманітні проблеми, пов’язані з соціаль-

ним функціонуванням та ментальними порушення-

ми. Інструментарій дозволяє визначити пріоритетні 

напрями допомоги та спланувати послідовність на-

дання, а також в майбутньому оцінити ефективність 

проведених інтервенцій.

Оцінка визначення необхідної допомоги за CASII 

здійснюється за такими показниками:

• рівень заподіяної шкоди;

• функціональний стан;

• умови виникнення проблем (вживання ПАР, пси-

хічні розлади, психологічні травми);

• фактори, що можуть впливати на зусилля особи 

до відновлення;

• реагування на стресові ситуації та стійкість до стресу;

• здатність послідовно дотримуватися запропонова-

них програм реабілітації.

CASII може бути корисним на первинній ланці охо-

рони психічного здоров’я, застосовуватися поза медич-

ними установами, тобто у секторі соціальних послуг, 

закладах освіти; у програмах, направлених на захист 

прав дітей; у системі для неповнолітніх, що конфлік-

тують із законом; для удосконалення надання медичної 

допомоги на вторинній і третинній ланках. Складання 

плану дій відбувається за безпосередньої участі непо-

внолітнього та його родини, що сприяє набуттю на-

вичок соціально прийнятної поведінки, поліпшенню 

соціального функціонування та інтеграції.

Конференція «На межі компетенції психіа трії 

та нев рології» стала сучасним майданчиком для зустрі-

чі неврологів, психіатрів, лікарів загальної практики 

як України, так і, зокрема, інших країн. Захід, який 

став щорічним, надає можливість обміну досвідом, 

проведення фахових дискусій, обговорення широкого 

кола нагальних питань. Особливістю останньої кон-

ференції стало те, що активну участь в її роботі взяли 

спеціалісти немедичної сфери –  психологи, освітяни, 

зокрема фахівці інклюзивно-ресурсних та соціальних 

центрів.

Об’єднання зусиль та досвіду роботи в медичній, 

психологічній, соціальній, педагогічний сферах, не-

обхідність комплексної взаємодії для розв’язання 

проблемних питань психічного здоров’я дітей і дорос-

лих –  це і виклик, і платформа для міждисциплінар-

ної взаємодії на шляху вдосконалення якості роботи 

сервісів, що надають допомогу особам із психічними 

й неврологічними захворюваннями.

UA-CNSP-PUB-032020-044
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Холіну альфосцерат –  ефективний нейропротектор 
із множинною дією

Серед попередників холіну особливе місце належить холіну альфосцерату (ХА) завдяки його доведеній ефективності 
в лікуванні нейродегенеративних та ішемічних уражень ЦНС. До вашої уваги представлено огляд даних літератури, 
що свідчать про позитивний вплив препарату та його множинні ефекти.

 ХА є холіноміметиком центральної дії 

з переважним впливом на ЦНС. У проце-

сі метаболізму молекула ХА проходить роз-

щеплення на холін (40,5%) – він стимулює 

синтез ацетил холіну, який поліпшує передачу 

нервових імпульсів у холінергічних нейронах, 

і гліцерофосфат, що сприяє утворенню фос-

фатидилхоліну. Той своєю чергою відновлює 

фосфоліпідний склад мембран нейронів, по-

кращуючи їхню пластичність (Tayebati et al., 

2013). ХА належить до фосфоліпідів, що лег-

ко долають гематоенцефалічний бар’єр (ГЕБ). 

Після абсорбції він може діяти за двома ме-

ханізмами: використовуватися як субстрат 

для біосинтезу ацетилхоліну і посилювати хо-

лінергічну нейротрансмісію. ХА чинить значні 

нейропротективні ефекти, підтримуючи мемб-

ранну структуру нейронів (Hurtado et al., 2011).

Нейропротективні ефекти ХА
Окрім стимулювального ефекту на когнітив-

ні функції, поліпшення пам’яті й уваги, корек-

ції психоемоційних порушень, ХА позитивно 

діє на церебральний кровоток, прискорює 

метаболізм і активує структури ретикулярної 

формації мозку. Вплив на глію виражений 

у пригніченні активації запалення, зменшенні 

внутрішньоклітинного набряку і мікросудинної 

проникності (Захаров та співавт., 2018). Також 

встановлено, що використання ХА запобігало 

загибелі нервових клітин і патологічній актива-

ції глії, пригнічувало транскрипцію прозапаль-

них агентів (Tomassoni et al., 2006; Tracey, 2009; 

Gurun et al., 2009). Описано захисний механізм 

ХА щодо запальних цитокінів  – інтерлейкі-

нів 1 і 6, фактора некрозу пухлин α (Cetinkaya 

et al., 2013). У клінічному випробуванні Amenta 

et al. (2014) показано, що ХА чинить нейропро-

текторні ефекти, запобігаючи атрофії мозку.

За даними метааналізу досліджень ефек-

тивності ноотропних препаратів, ХА найак-

тивніший із холін-вмісних фосфоліпідів щодо 

підвищення рівня ацетилхоліну в мозку. В ро-

боті S.K. Tayebati et al. (2013) продемонстрова-

но перевагу ХА над цитиколіном за впливом 

на пресинаптичний везикулярний транспорт 

ацетилхоліну у фронтальній корі головно-

го мозку. Також показано, що підвищення 

виділення ацетилхоліну в гіпокампі на тлі 

приймання ХА корелювало з поліпшенням 

пам’яті та уваги, редукцією афективних і за-

гальномозкових симптомів (як-от втома, за-

паморочення) у пацієнтів із судинною демен-

цією. ХА сприяв збільшенню цереб рального 

кровотоку, посиленню метаболічних процесів 

та активації структури ретикулярної формації 

мозку. У клінічних дослід жен нях когнітивної 

дисфункції, пов’язаної з цереброваскулярною 

патологією, включно з мультиінфаркт ною де-

менцією, виявлено ефективність терапії ХА 

щодо поліпшення когнітивних та психоемо-

ційних порушень (Parnetti et al., 2007).

На додачу, нині підтверджено, що застосуван-

ня ХА через три тижні після епілептичного на-

паду сприяло поліпшенню когнітивної функції 

шляхом зменшення смерті нейронів і порушень 

ГЕБ, а також посилення нейрогенезу в гіпокам-

пі. У дослід жен ні S.H. Lee et al. (2017) показано 

захисний ефект ХА (зменшення загибелі ней-

ронів від припадків, індукованих пілокарпіном) 

в експериментальних тварин. Препарат почали 

застосовувати через три тижні після розвитку 

судом і продовжували вводити один раз на день 

протягом трьох тижнів. Перед умертвінням щу-

рів піддавали тестуванню у водному лабіринті. 

Збільшення кількості NeuN-позитивних нейро-

нів при лікуванні ХА порівняно з контрольною 

групою (обробка речовиною-носієм) вказувало 

на те, що терапія сприяла зростанню числа жи-

вих нейронів у ділянці гіпокампа. Таким чином, 

лікування ХА поліпшувало когнітивну функцію 

шляхом зменшення смерті нейронів та пору-

шень ГЕБ (Lee et al., 2017).

Попередникам ацетилхоліну та, зокрема, ХА 

притаманна прохолінергічна ноотропна дія. 

Тож застосування препаратів ХА у пацієнтів 

з інсультом та різними типами деменції ефек-

тивне з точки зору поліпшення як когнітивної 

дисфункції, так і поведінкових та психологіч-

них симптомів (Lee et al., 2018). На даний час 

ХА – один із найбільш когнітивно-орієнтованих 

препаратів, що сприяє збереженню соціально-

го функціонування і здатності хворих до само-

обслуговування (Захаров та співавт., 2018).

Клінічні ефекти ХА 
при нейродегенеративних захворюваннях 
та порушеннях мозкового кровообігу

У подвійному сліпому багатоцентровому клі-

нічному дослід жен ні ASCOMALVA оцінювали 

ефективність дворічного комбінованого застосу-

вання інгібітора холінестерази донепезилу і ХА 

у 210 пацієнтів з ішемічним ураженням голов-

ного мозку і хворобою Альцгеймера (середній 

вік –  77 років). На початковому етапі хворі мали 

15-24 бали за короткою шкалою оцінки психіч-

ного статусу (MMSE). Пацієнтів рандомізували 

на групи активного (донепезил + ХА) та по-

рівняльного лікування (донепезил + плацебо). 

У процесі аналізу за MMSE і шкалою оцінки 

когнітивних функцій при хворобі Альцгеймера 

(ADAS-cog) у групі порівняння було виявлене 

помірне динамічне погіршення показників. 

Лікування ж донепезилом і ХА (основна група) 

перешкоджало їхньому зниженню. Окрім того, 

у пацієнтів, які отримували ХА, були менш ви-

разні порушення настрою (депресія, тривож-

ність, апатія), оцінені за нейропсихіатричним 

опитувальником (NPI) (Amenta et al., 2017).

Внаслідок функціональної оцінки було 

показане зниження балів за шкалами оцінки 

основних видів діяльності у повсякденному 

житті (BADL) та здатності до самообслугову-

вання (IADL) в обох групах. Після завершення 

дворічної терапії показники за обома шкалами 

були значно кращими у пацієнтів, які отриму-

вали активну терапію, порівняно з контроль-

ною групою. За даними нейропсихіатрично-

го дослі д жен ня щодо ступеня тяжкості стану 

хворого та дистресу доглядальників, відзначене 

суттєве поліпшення параметрів з-поміж пацієн-

тів, які отримували донепезил і ХА, порівняно 

з групою донепезилу. Переносимість комбіно-

ваної терапії було оцінено як «хорошу».

Тож результати дворічного клінічного спо-

стереження показали, що лікування на основі 

ХА зумовлює усунення холінергічного дефі-

циту, ефективне щодо відновлення когнітив-

них і рухових функцій, здатності до само-

обслуговування. Комбінація з інгібітором 

холінестерази у хворих на деменцію сприяє 

зниженню частоти поведінкових порушень 

та уповільнює зменшення терапевтичної 

відповіді, що є поширеною проб лемою при 

довгостроковому лікуванні інгібіторами аце-

тилхолінестерази (Amenta et al., 2017).

Унікальний механізм дії та клініко-фар-

макологічні властивості ХА дозволяють 

реалізувати стратегію патогенетично обґрун-

тованої нейропротективної фармакотерапії 

при гострих порушеннях мозкового кровообі-

гу, зокрема ішемічному інсульті та транзитор-

них ішемічних атаках (ТІА). Висока клінічна 

ефективність і добра переносимість ХА були 

показані в декількох клінічних дослід жен нях. 

Наймасштабнішим було S.G. Barbagallo et al. 

(1994) за участю 2058 пацієн тів із гострим 

порушенням мозкового кровообігу (інсульт 

або ТІА). Через 10 днів після епізоду вони от-

римували ХА за схемою 1000 мг/добу внутріш-

ньом’язово або внутрішньовенно протягом 

28 днів, а далі по 800 мг/добу перорально п’ять 

місяців. Зас тосування ХА сприяло швидшому 

регресу неврологічного дефіциту, достовірному 

зменшенню функціонального обмеження що-

денної діяльності та поліпшенню когнітивних 

функцій (Barbagallo et al., 1994).

Також показовими є результати масштабно-

го мультицентрового трирічного дослід жен ня 

ефективності ХА в 96 осіб із гострим ішемічним 

інсультом. При введенні препарату з першої 

доби ішемічного інсульту і до 90-ї доби (1-15-й 

дні –  2000 мг/добу, 15-30-й дні –  1000 мг/добу, 

далі –  800 мг/добу) вже до 30-го дня у пацієн-

тів відзначалося істотне поліпшення здатності 

до самообслуговування (<2 балів за шкалою 

Ренкіна), до 90-го дня –  зниження невроло-

гічного дефіциту (<2 балів за шкалою тяжкості 

інсульту Національного інституту охорони здо-

ров’я США) (Одинак та співавт., 2010).

В основі патогенезу ТІА лежить оборот-

на локальна ішемія мозку. Тому особлива 

роль у реабілітації пацієнтів із ТІА належить 

препаратам із комплексним впливом на глу-

тамат-, γ-аміномаслянокислотні та холінер-

гічні рецептори, до яких належить ХА. Дове-

дено мембрано- і нейропластичний вплив ХА 

при цереброваскулярній патології. У дослід-

жен ні тривалістю 12 місяців за участю осіб, 

які перенесли ТІА, 94 (основна група) у складі 

комплексної медикаментозної реабілітації от-

римували ХА в дозі 1000 мг/добу внутрішньо-

венно протягом 10 днів, потім 1200 мг/добу 

вісім тижнів; 257 хворих становили групу по-

рівняння. Аналіз суб’єктивної оцінки симпто-

матики виявив статистично значущі позитивні 

ефекти у пацієнтів основної групи: зниження 

частоти та інтенсивності головного болю, від-

чуття запаморочення і порушень координації, 

поліпшення когнітивних функцій, зменшення 

астенії, підвищення толерантності до фізично-

го навантаження.

Перед початком дослід жен ня рівень тривоги 

і депресії за госпітальною шкалою тривоги і де-

пресії (HADS) в обох групах становив 8-10 ба-

лів. До кінця 12-го місяця відзначалося знижен-

ня показників до 7,0 у пацієнтів основної групи 

і до 7,4 –  групи порівняння. Цереброваскулярні 

події спостерігалися достовірно частіше у хво-

рих групи порівняння: повторна ТІА –  33 vs 11, 

ішемічний інсульт –  14 vs 44, геморагічний ін-

сульт –  5 vs 1 відповідно (р<0,05 для всіх подій). 

Це підтверджує нейропротектівний ефект ХА 

(Костенко та співавт., 2019).

Висновки
На сьогодні ХА можна розглядати як ефек-

тивний нейропротектор із множинною дією. 

Він сприяє збільшенню церебрального кро-

вотоку, посилює інтенсивність метаболічних 

процесів, поліпшує когнітивні функції, чинить 

нейропротективний та протизапальний ефект. 

Препарату властива прохолінергічна ноотроп-

на дія. Ефективність ХА доведено на всіх ста-

діях гострих порушень мозкового кровообігу 

і щодо різних рівнів патологічних проявів: 

нейро хімічного, цитологічного, макроструктур-

ного та клінічного. Усе це свідчить на користь 

застосування препарату як інструменту вибору 

при судинній неврологічній патології, нейро-

дегенеративних та ішемічних ураженнях ЦНС.

Підготувала Наталія Купко
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Алгоритми дій, мінімальні умови та складові 
надання якісної медичної допомоги при гострому інсульті

Частка свідомих, критично налаштованих читачів зі своєю сталою точку зору з питання, яке розглядається, 
найімовірніше, скептично або негативно сприймуть викладене нижче. Причина полягає у розбіжностях 
поглядів, а точніше, в різноманітності уявлень про правила та межі їхнього використання. З одного боку –  
вимоги регуляторних органів, які, нажаль, викладені доволі загально і навіть «жорстко» –  тобто робота 
має проводитися лише (!) на основі даних доказової медицини (evidence-based medicine). З іншого ж, 
це звична повсякденна практика, сталі уявлення про «добре» і «погано», «ефективно» та «нейтрально», 
а також так званий промоційний тиск фармкомпаній, що  не завжди є коректним.

Преамбула
У такому важливому питанні, як лікування гострого мозкового 

інсульту особливе місце належить поняттям «стандарти» або «ал-

горитм дій» у разі першого і негайного контакту з пацієнтом. Тер-

мін «стандарти» використовується в даному контексті у значенні 

принципів надання медичної допомоги та мінімальних вимог 

до закладу і персоналу, нижче яких її не може бути здійснено 

якісно. Саме в такому сенсі поняття «мінімально гарантований 

обсяг надання медичної допомоги» закладене в реформу системи 

II-III рівня відповідних установ та є основою відшкодування 

витрат державою через Національну службу здоров’я України 

(НСЗУ) за «пролікований випадок» згідно з тарифами щодо 

діагностично-споріднених груп захворювань і станів.

Мінімально гарантований обсяг надання медичної допомоги 

абсолютно не означає мінімальної допомоги взагалі. Навпаки, 

це той обсяг, що гарантує у переважній кількості випадків по-

зитивний, успішний результат (з точки зору як пацієнта, так 

і медичного персоналу, що спроможний професійно оцінити 

складність проблеми, ризики, очікування та наслідки). Безу-

мовно, всі випадки є відмінними один від одного за сукупністю 

факторів, які можуть вплинути на перебіг та кінцеві наслідки, 

тож однаково оцінювати їх нерозумно, та й неможливо. Але іс-

нують також ключові моменти ведення хворого, які не можна 

оминути, пропустити чи замінити чимось іншим (сурогатним) 

і при цьому твердити, що «ми зробили для хворого все мож-

ливе!». Ці основні терапевтичні аспекти, у послідовності часу 

їхнього застосування, звично вкладають у поняття протоколу. 

Це документальне описання процедур і дій, відповідальності ок-

ремих членів команди, персоналу, а також узгоджене (прийняте 

консенсусом на певний період) «насичення» фармакологічної 

складової –  мінімальний чи розширений перелік припустимих 

втручань, медикаментів у процесі лікування хворого.

Останнє є чи не найбільшим каменем спотикання і предметом 

дискусій, конфліктів інтересів тощо. До того ж слід враховувати дещо 

відмінні позиції (у нових умовах!) адміністрації закладів (намагання 

мінімізувати видатки) і лікарів, які можуть мати свою думку щодо 

користі застосування того чи іншого фармакологічного засобу в кон-

кретній ситуації з пацієнтом. Це не стосується абсолютної необхід-

ності використання певної категорії ліків у випадках ускладнень 

перебігу (наприклад, антибіотики при інфекційних ускладненнях, 

пресорні агенти при злоякісній гіпотензії тощо). То є відповідаль-

ністю лікарні, та хворий не має нести витрат на життєзберігальні 

втручання. Мова йде про вибір, приміром, стратегії вторинної про-

філактики –  найкращої для пацієнта комбінації антигіпертензивних 

ліків чи початок антикоагуляційної терапії у разі інсульту, що виник 

на тлі фібриляції передсердь (емболічний варіант). Така терапія має 

стартувати ще під час перебування пацієнта у відділенні, під нагля-

дом, але з наступним продовженням в амбулаторних умовах.

Зважаючи на доволі суттєву вартість окремих ліків і короткий 

термін спостереження (найчастіше 3-6 днів), доцільно було б пе-

редбачити партнерську участь хворого та його родичів, а не га-

рантувати відповідальність закладу. Це, на мій погляд, стосується 

і контроверсійних рішень лікарів щодо призначення низки препа-

ратів, які входять в поняття цитопротекторної терапії. Їхнє застосу-

вання у нашій країні (як, утім, в усьому світі) досягло рівня «сталої 

звички» скоріше, ніж отримало міцний фундамент доказовості. 

Але кардинальні зміни, що настали у розумінні та підходах до лі-

кування інсульту, знову виводять ці питання на рівень актуальних.

Під час 10-го круглого столу представників академічної науки 

та фарміндустрії, звіт про який надруковано у журналі Stroke (2019), 

дійшли висновку, що в еру реперфузійної терапії нагальним є пошук 

ефективних стратегій та препаратів із цитопротекторним потенціа-

лом [3]. Ніхто не відміняв патологічних процесів ішемічного каскаду, 

які визначають пошкод жен ня речовини мозку навіть в умовах вдалої 

реперфузії та тривають певний час вже за відновлення мозкового 

кровотоку, продовжуючи негативні впливи на мозок і зменшуючи 

вірогідність найкращого результату, повноцінного функціонального 

відновлення. Автори постулювали необхідність повторної перевірки 

дії кандидатів у цитопротектори саме в нову еру лікування інсульту, 

адже «старі» дані не відповідають патофізіологічним відносинам, що 

складаються за цих обставин. Але за відсутності оновленої доказової 

бази практично всі клінічні рекомендації з терапії інсульту поки що 

обережно обмежуються констатацією цього факту, лишаючи вибір 

на розсуд лікарів-практиків (зазвичай у настановах робиться акцент 

на тому, що у певних випадках клініцисти можуть не обмежуватись 

наявними рекомендаціями, а приймати відповідні рішення, керу-

ючись власними міркуваннями та досвідом).

Мотиви
Головним мотивом написання цієї роботи є розуміння того, 

що система лікування гострого мозкового інсульту не може бути 

побудована без чіткого плану, структурованого алгоритму дій, 

викладеного в документальній формі у вигляді протоколу. В умо-

вах, що настають з 1 квітня цього року, протокол має бути ло-

кальним, тобто прив’язаним до конкретних умов закладу, який 

згодився надавати повноцінну допомогу при інсульті на своїй 

території відповідальності. На жаль, розробити (чи оновити) 

більш-менш всеохоплюючий сучасний документ національного 

рівня, щоб ним могли користуватись більшість установ у своїй 

роботі, не встигли. Але дії у цьому напрямку вже ведуться (ро-

боча група МОЗ України з питань інсульту).

Мотивом є також розуміння широкого різноманіття ресурсів 

та умов надання медичної допомоги, якими володіють різні зак-

лади на різних територіях. Особливо слід враховувати, що серед 

більш ніж 200 установ, які подали пропозиції до НСЗУ щодо 

контрактування (терапії інсульту), понад половина не має достат-

нього досвіду сучасного лікування та ведення осіб з інсультом. 

З огляду на мережеве покриття території та забезпечення доступу 

для пацієнтів до найближчих фахових закладів, це доволі добре –  

їхня кількість збільшилася майже вдвічі порівняно з попередньою 

оцінкою спроможних до цього установ. Але ж досвід, фаховість… 

Ця публікація покликана привернути увагу насамперед тих спеціа-

лістів, які починають роботу в нових умовах і мають зорієнтуватись 

у доволі великому обсязі різних настанов, клінічних рекомендацій, 

промоційних публікацій, усних посилів на наукових форумах тощо. 

Всім цим, безумовно, можна користуватись, проте лише за наяв-

ності основи –  сукупності принципів, об’єктивних та вивірених 

часом і досвідом, підтверджених отриманими результатами.

Нарешті, мотивація зумовлена власним досвідом лікування ін-

сульту й організації сучасної структури надання допомоги хворим, 

що ґрунтується на принципах функціонування інсультного блоку 

(stroke unit), результати діяльності якої визнані не тільки в нашій 

країні, але й фахівцями відомих європейських клінік. До того ж 

досвід роботи як національного координатора ініціативи Angels 

протягом останніх трьох років та спілкування із провідними ко-

легами з різних куточків світу остаточно переконали у критичній 

важливості протокольних підходів до ведення хворих, організації 

всієї роботи, методів моніторингу, безперервного контролю етапів 

процесу та конкретних дій кожного із членів команди, об’єктивної 

оцінки результатів зусиль тощо. Останнє широко відоме як «інди-

катори якості надання послуг», і принцип їхнього регулярного оп-

рилюднення, закладений у параметри реформи ІІ-ІІІ рівня забез-

печення допомоги, має слугувати потужним стимулом до розвитку, 

зростання. Власне, на це й очікують наші пацієнти та суспільство!

Джерела
Викладення принципів організації надання допомоги при ін-

сульті базується на доступних рекомендаціях, розроблених фа-

хівцями провідних країн світу. Наявні настанови доволі незнач-

но відрізняються за суттю, відмінності полягають лише в оцінці 

рівня доказовості, який шляхом консенсусу групи експертів 

надається тому чи іншому положенню. Зазвичай експертна гру-

па наводить критерії, які використовувала у процесі підготовки 

документа, серед яких клас (сила рекомендацій) [4]:

• I –  сильні, що підкріплені фразами «рекомендовано», «по-

казано/корисно/ефективно/успішно», «повинно бути застосова-

но/виконано»; це означає, що перевага значно більша за ризики;

• II –  помірної сили, що підкріплено фразами «розумно», 

«може бути корисним/ефективним/успішним»; це означає, 

що користь втручання переважає чи, можливо, переважає ризики;

• III –  відсутність вигоди, користі або шкідливо, що підкріп-

лено фразами «не рекомендовано», «не показано / не ефективно 

тощо» або «потенційно шкідливо», «викликає загрозу», «не по-

винно використовуватись», «асоційоване з підвищеною захворю-

ваністю/смертністю»; це означає, що ризики рівнозначні вигоді 

від застосування або навіть перевищують її.

Також у критеріях найчастіше наведені рівні (якість) поточних 

доказів: А (систематичні огляди, метааналіз, кілька однорідних 

рандомізованих контрольованих досліджень), В (окремі ран-

домізовані контрольовані дослід жен ня, квазіекспериментальні 

проєкти з великими вибірками та потужністю), С (слабкі докази, 

експертні висновки, досягнуті шляхом консенсусу) [1, 2]. Поз-

начення рівня доказовості того чи іншого тверд жен ня дозво-

ляє користувачеві орієнтуватись в «обсязі докладених зусиль», 

щоб положення, тверд жен ня могли бути сформульовані.

При викладенні матеріалу були використані канадські ре-

комендації щодо лікування гострого інсульту (2018), зокре-

ма, у відповідних місцях вказано рівень доказовості окремих 

положень, як це наведено в документі [1]. Такий вибір зумов-

лений тим, що настанови доволі компактні й доступні в укра-

їнському перек ладі в російськомовному виданні International 

Journal of Stroke, тож читач може переконатись у доцільності 

тих чи інших постулатів в контексті повного документа.

Окрім того, зважаючи на важливість (і корисність!) застосу-

вання процедури документального менеджменту осіб з інсультом, 

рекомендовано звернутись до джерел, які забезпечує Ініціатива 

Angels в Україні. Це найповніший набір апробованих у найкращих 

клініках Європи чек-листів, документів контролю дій персона-

лу, оцінки якості надання допомоги тощо. Їх можна адаптувати 

до умов і потреб конкретного закладу, а також вони створюють 

суцільне середовище для злагодженої роботи цілої команди: нев-

рологів, лікарів інтенсивної терапії, радіологів, нейрохірургів, 

реабілітологів, фахівців мовної терапії, середніх медичних пра-

цівників, персоналу невідкладної допомоги. Більшість установ 

мають інформацію та доступ до консультантів Ініціативи Angels 

і в найкоротші терміни можуть отримати необхідну допомогу.

Мета
Ключова мета даної публікації –  запропонувати зацікавлено-

му читачеві основи створення внутрішнього керівного документа, 

що регламентує весь процес надання медичної допомоги при гост-

рому інсульті. Це в жодному разі не всеохоплюючий документ, і він 

не претендує на вичерпність, а лише перший крок у послідовному 

переході на нову модель організації допомоги, зокрема, з урахуван-

ням фінансових аспектів, оцінки потреб у персоналі, ресурсах тощо.

Базовий крок потрібний для оцінки результатів, ефективності 

роботи і складання переліку невідкладних змін у перспективі, щоб 

усунути всі недоліки. Без виміру не може бути оцінки, а без об’єктив-

ного аналізу немає перспектив змін на краще. Надалі передбачаєть-

ся, що процес оновлення та розширення протокольного документа 

стимулюватиметься визначеними знахідками, недоліками відповід-

но до оптимальних потреб у досягненні найвищої можливої якості.

Також публікація покликана допомогти у забезпеченні закладів 

відповідності поточним вимогам НСЗУ до організації лікування 

інсульту (регуляторний документ!). Слід зазначити, що експерт-

на група виважено мінімізувала вимоги на 2020 р., обмежила їх 

до абсолютно необхідних, орієнтуючись на базовий (I та II) рівень 

лікарень невідкладного, інтенсивного лікування. У майбутньому 

вимоги зростатимуть рік від року таким чином, щоб забезпечити 

ефективну роботу мережі –  від первинних інсультних структур 

до всеохоплюючих центрів із можливостями проведення ендо-

васкулярного втручання (ЕВТ), нейрохірургічного лікування 

за потреби та ранньої інтенсивної реабілітації.

В алгоритмі дій коротко викладені основні складові локального 

протоколу з доступом до редагування, уточнення чи розширення 

відповідно до потреб та можливостей конкретного закладу. Необ-

хідні коментарі та клінічні міркування подані курсивом (на кшталт 

того, як це зроблено в канадських рекомендаціях). Ці клінічні мір-

кування відносяться до тих положень, тез, які ще не набули достат-

нього рівня доказовості, але активно обговорюються у професій-

ному та експертному середовищах. Зрозуміло, що відповідей на всі 

запитання надати неможливо (та й не всі наразі сформульовано).

Останнє, що хотілося б підкреслити: ідея, будь-які складові 

плану дій, зусилля на кожному етапі надання медичної допомоги 

при інсульті підпорядковані одному модерувальному положенню 

«час –  це мозок!», що має об’єднувати людей і ресурси в єдиний 

цілісний механізм, забезпечуючи неперервний процес.

С.П. Московко

Продовження на наст. стор.
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Складові алгоритму дій щодо організації надання медичної допомоги при гострому інсульті
Догоспітальна та невідкладна допомога

1. У медичному закладі (…) здійснюється допомога пацієнтам 

із гострим мозковим інсультом в режимі 24/7.

2. Виявлення осіб із підозрою на інсульт проводять за місцем 

їхнього перебування (свідки, родичі, медичний персонал амбу-

латорної мережі). При виявленні випадку одразу ж здійснюється 

виклик за телефоном екстреної медичної допомоги (103). Негай-

не повідомлення диспетчера комунікаційного центру про випадок 

із підозрою на інсульт має рівень доказовості В, оскільки резуль-

татом є прискорення та оптимізація надання медичної допомоги.

3. При виявленні ознак підозри на інсульт (опитування за еле-

ментами тесту FAST) диспетчер комунікаційного центру надає 

виклику пріоритетного значення для невідкладного транспор-

тування хворого до лікарні з відповідними засобами швидкої 

діагностики та термінової терапії інсульту (нейровізуалізація 

та гострий тромболізис), включно із процедурою «код –  інсульт» 

(із поперед жен ням лікарні тощо).

4. Метою допомоги на місці є «виявлення та мобілізація», 

транспортування у найближчий відповідний медичний заклад, 

що здійснюється на підставі спеціальної угоди та протоколу дій 

між службою невідкладної допомоги й медичним закладом.

5. Персонал служби невідкладної допомоги має використо-

вувати валідовані засоби позалікарняної діагностики інсульту, 

включно з компонентами тестів FAST (обличчя, руки, мовлення, 

час) або МОЗОК-Час (мовлення, очі/окорухові функції, запамо-

рочення, обличчя, кінцівки –  час початку симптомів), про що 

інформує диспетчера та персонал лікарні (рівень доказовості С).

6. Час перебування пацієнтів із підозрою на інсульт на місці 

(включно з попередньою діагностикою персоналом екстреної 

допомоги та з’ясування всіх обставин) має бути якомога ко-

ротшим, в ідеалі –  менш ніж 20 хвилин до початку транспор-

тування (рівень доказовості С).

7. Початкова оцінка на місці має включати вимірювання рів-

ня глюкози в капілярній крові (рівень доказовості В).

8. Основна інформація, яку запитують диспетчер, персонал екс-

треної медичної допомоги та передають працівникам закладу: ім’я, 

дата народ жен ня, стать, номер медичної картки (персональні дані 

не повинні передаватись по системі радіозв’язку!); час початку симп-

томів інсульту чи час, коли пацієнта бачили востаннє у нормально-

му стані; ознаки інсульту та попередня оцінка тяжкості, динаміка 

симптомів впродовж контакту/транспортування, зокрема рівень 

свідомості, основні вітальні функції, як-то артеріальний тиск (АТ), 

дихання, пульс; поточна фармакотерапія, якщо відомо (наприклад, 

застосування антикоагулянтів); попередній функціональний статус/

незалежність; додаткові проблеми зі здоров’ям (якщо відомо).

9. Під час транспортування персонал служби екстреної допомоги 

виконує моніторинг вітальних функцій, реєстрацію електрокардіо-

грами (ЕКГ) –  за місцевих умов та можливості, а також забезпечує 

довенний доступ (одна лінія). Втручання (особливо відносно артері-

альної гіпертензії) здійснюється лише після консультації з персона-

лом приймаючої лікарні (загалом не рекомендовано знижувати АТ, 

якщо систолічний не перевищує 220, а діастолічний –  120 мм рт. ст.).

10. Поперед жен ня (пренотифікація) приймаючої лікарні здійс-

нюється диспетчером або персоналом екстреної медичної допомо-

ги (виконання процедури «код –  інсульт») (рівень доказовості В). 

Попереднє повідомлення лікарні має відбутися якомога швидше, 

за спеціальним черговим телефоном, за яким може вестися зв’язок 

по дорозі (визначення часу прибуття, попередній відбір кандидатів 

до невідкладної терапії тощо) (рівень доказовості В).

11. Впродовж процедури пренотифікації проводять попе-

редній скринінг потенційних кандидатів на тромболітичну тера-

пію і визначають маршрут пацієнта –  одразу на місце проведення 

нейровізуалізації (КТ або МРТ, найвищий пріоритет). Персонал 

приймаючої лікарні має зустрічати хворого (за можливості) там, 

де виконуватиметься процедура нейровізуалізації.

Оцінка та лікування гострого інсульту й транзиторної 
ішемічної атаки у відповідному медичному закладі

 У документі має бути вказано, в яких умовах проводиться при-

йом пацієнтів з інсультом і лікування –  у відділенні невідкладної 

допомоги (ВНД), неврологічному (спеціалізовані ліжка), нейро-

хірургічному відділеннях тощо, із вказанням забезпечення медичної 

допомоги відповідно до вимог НСЗУ.

1. Всі пацієнти, що поступають із підозрою на гострий інсульт 

або транзиторну ішемічну атаку (ТІА), мають проходити негайну 

клінічну оцінку та обстеження з метою встановлення діагнозу, 

виключення імітації інсульту, визначення можливості проведення 

внутрішньовенної (в/в) тромболітичної терапії та ЕВТ, а також 

розробки плану наступного лікування, включно з цілями догляду 

(рівень доказовості А [1]).

2. Пацієнти з підозрою на гострий інсульт повинні пройти 

швидку початкову оцінку дихальної функції та кровообігу (рівень 

доказовості A).

3. Слід проводити неврологічне обстеження для визначення 

локальних неврологічних дефіцитів та аналізу тяжкості інсуль-

ту (рівень доказовості A).

4. Потрібно використовувати стандартизовані інструменти для 

оцінки інсульту, наприклад, шкалу тяжкості інсульту Національно-

го інституту охорони здоров’я США (NIHSS) (рівень доказовості C).

5. Оцінка у гострій фазі має включати такі показники, як часто-

та серцевих скорочень і серцевий ритм, АТ, температура, насичен-

ня киснем, стан гідратації, наявність судом (рівень доказовості B).

6. Аналіз крові слід проводити в межах первинної оцінки (рі-

вень доказовості B). Початковий аналіз крові має включати такі 

показники, як електроліти, рівень глюкози, повний аналіз крові, 

коагуляційний статус (INR, aPTT) та креатинін.

7. Ці тести не повинні затримувати проведення візуалізації або 

рішення щодо лікування, а також початок в/в тромболізису та ЕВТ.

8. Судоми, що виникають безпосередньо до або протягом 

24 год із моменту початку гострого інсульту, слід лікувати з ви-

користанням відповідних препаратів короткої дії (наприклад, 

діазепаму в/в) за відсутності протипоказань (рівень доказовості C).

9. Окрему минущу судому, що виникає безпосередньо до або 

протягом 24 год із моменту початку гострого інсульту (вважається 

«негайною» постінсультною судомою) не слід лікувати проти-

судомними препаратами тривалої дії (рівень доказовості C).

10. Пацієнтів із негайною постінсультною судомою необхід-

но контролювати на предмет рецидиву судом під час рутинного 

моніторингу основних показників життєдіяльності та невроло-

гічного статусу. Повторні судоми в осіб з ішемічним інсультом 

слід лікувати згідно з рекомендаціями щодо судом при інших 

неврологічних станах (рівень доказовості C).

11. Профілактичне застосування протисудомних препаратів 

в осіб із гострим інсультом не рекомендоване (рівень доказовості C).

Зважаючи на важливість та обмеження часу для виконання, 

перераховані у підрозділі положення при реалізації мають супро-

воджуватися стандартизованими документами –  чек-листами. 

Це значно скорочує витрати часу, організовує процес, запобігає 

витоку інформації та забезпечує оптимальне прийняття рішення.

Нейросудинна візуалізація
Нейровізуалізація тканини мозку та судин (за можливості 

та потреби) –  ключовий момент встановлення діагнозу. Хоча слід 

пам’ятати, що діагноз синдрому інсульту є клінічним (раптовий 

неврологічний дефіцит, спричинений ішемією або крововиливом 

у мозок) і не потребує підтверд жен ня (в перші години при ішемії 

поширені методи візуалізації, такі як неконтрастна КТ, не зна-

ходять відповідних змін). Тому в документі мають бути детально 

описані умови виконання нейровізуалізації у конкретній установі: 

де проводиться, на яких підставах (договір із конкретним власни-

ком, якщо обладнання належить приватній особі чи іншому закладу, 

процедура відшкодування тощо), а також деталі маршруту паці-

єнта й першого контакту з персоналом приймаючої лікарні. У разі 

розташування апаратів нейровізуалізації поза межами приймаючої 

лікарні і неможливості чергового лікаря бути присутнім на процедурі 

інсультної служби, має бути налагоджений онлайн-зв’язок між ра-

діологом та інсультною командою, з доступом до негайної передачі 

даних, зображень і спільного прийняття рішення щодо випадку.

1. Всі пацієнти з підозрою на гострий інсульт повинні про-

ходити візуалізацію мозку та безконтрастну КТ або МРТ (рівень 

доказовості A).

2. Всі хворі з підозрою на гострий ішемічний інсульт, які пос-

тупають протягом 4,5 год та потенційно можуть потребувати про-

ведення в/в тромболізису, мають проходити негайну візуалізацію 

мозку з безконтрастною КТ без затримки для визначення можли-

вості проведення тромболізису (рівень доказовості A).

3. Розширену КТ-візуалізацію, наприклад КТ-перфузію або 

багатофазну чи динамічну КТ-ангіографію (для оцінки піальних 

колатеральних судин), можна проводити в межах початкової ві-

зуалізації (рівень доказовості B). Проте це не має суттєво затриму-

вати рішення про проведення в/в тромболізису із застосуванням 

тканинного активатора плазміногену (альтеплази) або ЕВТ.

Контроль АТ
1. Ідеальний рівень АТ, що має бути досягнутий та підтримува-

тися в гіпергострій фазі, поки не встановлений. Фармакологічні 

засоби та шляхи введення слід обирати так, щоб уникнути різкого 

зниження АТ (рівень доказовості C).

2. В осіб з ішемічним інсультом, яким можна проводити тромболі-

тичну терапію, дуже високий АТ (>185/110 мм рт. ст.) слід лікувати од-

ночасно з тромболізисом, щоб знизити ризик геморагічної трансфор-

мації (рівень доказовості B). АТ слід підтримувати <185/110 мм рт. ст. 

до початку терапії альтеплазою, а також <180/105 мм рт. ст. протягом 

наступних 24 год після її введення (рівень доказовості C).

3. У пацієнтів з ішемічним інсультом, що є непридатними 

для призначення тромболітичної терапії, лікування гіпертонії 

при гострому ішемічному інсульті / ТІА зазвичай не проводять 

(рівень доказовості C).

4. Екстремальне підвищення АТ (наприклад, систолічного 

>220 мм рт. ст. або діастолічного >120 мм рт. ст.) слід лікувати, 

щоб знизити приблизно на 15%, але не більш ніж на 25% протя-

гом перших 24 год, із наступним поступовим зменшенням для до-

сягнення цільових показників із метою довготривалої вторинної 

профілактики інсульту (рівень доказовості C).

5. Слід уникати швидкого або надмірного зниження АТ, 

оскільки це може загострити наявну ішемію або викликати її, 

особливо при внутрішньо-/зовнішньочерепній чи артеріальній 

оклюзії (рівень доказовості C).

Обстеження серцево-судинної системи
1. У хворих із підозрою на TIA або ішемічний інсульт слід про-

вести ЕКГ у 12 відведеннях для оцінки серцевого ритму та ви-

явлення фібриляції передсердь або підтверд жен ня структурної 

хвороби серця, наприклад інфаркту міокарда, гіпертрофії лівого 

шлуночка (рівень доказовості B).

2. Якщо пацієнт не є гемодинамічно нестабільним, ЕКГ 

не має затримувати оцінки ймовірності проведення в/в тром-

болізису та ЕВТ та може бути відкладена до прийняття рішення 

щодо гострої терапії (рівень доказовості C).

3. В осіб із підозрою на гострий емболічний ішемічний ін-

сульт або TIA невизначеної етіології, в яких початковий корот-

костроковий моніторинг ЕКГ не виявляє фібриляції передсер-

дь, але є підозра на кардіоемболічний механізм, рекомендоване 

продовження контролю ЕКГ упродовж принаймні двох тижнів 

для покращення виявлення пароксизмальної фібриляції перед-

сердь у певної групи пацієнтів віком >55 років, які ще не отри-

мують антикоагулянтної терапії, але можуть бути потенційними 

кандидатами для її проведення (рівень доказовості A).

4. Ехокардіографію можна виконувати у пацієнтів із підоз-

рою на кардіологічне поход жен ня інсульту, зокрема молодих 

дорослих та дітей з інсультом, а також за підозри на інфекційний 

ендокардит (рівень доказовості C).

Контроль рівня глюкози у крові
1. В усіх пацієнтів із підозрою на гострий інсульт потрібно 

проводити перевірку концентрації глюкози у крові після прибуття 

до ВНД (рівень доказовості B).

2. Гіпоглікемію слід негайно коригувати (рівень доказовості B).

Додаткові міркування щодо лікування у ВНД
1. Рентгенографія органів грудної клітки має бути виконана 

у разі свідчень про гостре захворювання серця або легенів (рівень 

доказовості B). Якщо пацієнт не є гемодинамічно нестабільним, 

процедуру можна відкласти до прийняття рішення щодо приз-

начення гострої терапії, а також вона не повинна затримувати 

оцінку можливості проведення в/в тромболізису та ЕВТ.

2. Аналіз ковтальної функції пацієнта має виконати якомога 

швидше підготовлений спеціаліст із використанням валідовано-

го інструменту в межах початкової оцінки, але вона не повинна 

затримувати визначення можливості проведення лікування гос-

трого інсульту (рівень доказовості A).

3. В ідеалі перевірку ковтальної функції варто провести про-

тягом 24 год із моменту прибуття до лікарні, зокрема в пацієнтів, 

що отримують лікування гострого інсульту, як-то в/в введення 

альтеплази та ЕВТ (рівень доказовості C).

4. Необхідно дотримуватися принципу NPO (nil per os –  нічого 

не вводити через рот) до завершення перевірки ковтальної функ-

ції для безпеки пацієнта (рівень доказовості B).

5. Не слід використовувати пероральні препарати до закінчен-

ня оцінки ковтальної функції за допомогою валідованого інстру-

менту і отримання нормальних результатів (рівень доказовості B); 

під час періоду NPO доцільно застосовувати альтернативні шляхи, 

наприклад, в/в або ректальне введення.

6. Клінічний стан пацієнта може змінюватися в перші години 

після інсульту або TIA; відповідно, потрібно забезпечити моні-

торинг ковтальної функції пацієнта після початкового скринінгу 

(рівень доказовості C).

7. Осіб із порушеною ковтальною функцією слід доправити 

до відповідного спеціаліста для всебічної оцінки (рівень дока-

зовості B).

8. Слід уникати постійного використання уретральних кате-

терів через ризик розвитку інфекцій сечовивідних шляхів (рівень 

доказовості A).

9. Введення уретрального катетера можна розглядати для па-

цієнтів, що проходять ЕВТ, але це не має затримувати досягнення 

реперфузії. Потребу в катетері слід переглянути після закінчення 

ЕВТ. Застосування катетера варто припинити, щойно пацієнт 

буде здатний випорожнятися самостійно (рівень доказовості C).

10. Введення уретрального катетера до в/в тромболізису зазви-

чай не потрібне, крім випадків значного затримання сечі, коли па-

цієнт не здатний випорожнятися. У будь-якому разі, використання 

катетера не має затримувати гостру терапію (рівень доказовості C).

11. За використання катетера потребу в ньому слід перегля-

дати щоденно і видалити якомога скоріше (рівень доказовості A).

12. Рідинний статус та затримання сечі варто оцінювати в ме-

жах аналізу життєво важливих показників (рівень доказовості C).

13. Надійні стратегії профілактики повинні бути впроваджені 

для мінімізації ризику інфекцій (рівень доказовості C).

14. Слід регулярно контролювати температуру та знижувати, 

якщо вона перевищує 37,5 °C (рівень доказовості B).

15. Додатковий кисень пацієнтам із нормальним рівнем на-

сичення не потрібний (рівень доказовості C).

Рекомендації щодо гострої 
антитромбоцитарної терапії

1. Всі пацієнти з гострим інсультом, які ще не отримують анти-

тромбоцитарного засобу та терапії альтеплазою, повинні негайно 

прийняти принаймні 160 мг ацетилсаліцилової кислоти (АСК) 

Початок на попередній стор.
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в одноразовій ударній дозі, після того як шляхом виконання 

візуалізації мозку було виключено внутрішньочерепний кро-

вовилив та внаслідок успішного скринінгу на предмет дисфагії 

(рівень доказовості A).

2. Слід продовжити застосування АСК у дозі 81-325 мг/добу 

на невизначений термін або до призначення альтернативного 

режиму антитромбоцитарної терапії (рівень доказовості A).

3. У пацієнтів із ТІА, схильних до дуже високого ризику, 

які мають показник >4 за шкалою ризику інсульту (ABCD2), 

або з незначним інсультом некардіоемболічного поход жен ня 

(NIHSS 0-3), слід застосовувати комбінацію клопідогрелю та АСК 

протягом 21-30 днів, а потім –  антитромбоцитарну монотерапію, 

наприклад, тільки АСК або клопідогрелем (рівень доказовості A). 

Мінімальну ударну дозу клопідогрелю від 300 мг (визначена у ви-

пробуванні CHANCE) до 600 мг (у дослід жен ні POINT) та АСК 

160 мг слід вводити на початку лікування (рівень доказовості A).

4. Подвійну антитромбоцитарну терапію потрібно розпочи-

нати якомога швидше після візуалізації мозку, протягом 24 год 

із моменту виникнення симптомів, в ідеалі –  впродовж 12 год.

5. Подвійну антитромбоцитарну терапію варто розпочинати 

до виписки із ВНД.

6. Пацієнтів слід повідомляти, що подвійне антитромбоцитар-

не лікування АСК та клопідогрелем має тривати тільки 21-30 днів. 

Хворі мають відновити монотерапію після завершення подвій-

ного лікування та продовжувати її протягом необмеженого часу.

7. У пацієнтів, що отримують альтеплазу, початок застосуван-

ня антитромбоцитарних засобів слід відкласти, доки сканування 

через 24 год після тромболізису не виключить внутрішньочереп-

ного крововиливу (рівень доказовості B).

8. В осіб із дисфагією АСК (80 мг/добу) та клопідогрель 

(75 мг/добу) можна вводити через кишковий зонд, АСК –  у фор-

мі ректальних супозиторіїв (325 мг/добу) (рівень доказовості A).

Основні елементи комплексного догляду 
при інсульті та нейросудинного лікування

1. Визнається, що не всі лікарні здатні повною мірою забезпе-

чувати елементи інсультного відділення, однак у кожній мають 

вживатися заходи для встановлення протоколів і процесів до-

гляду. Мета –  реалізувати якомога більше елементів для досяг-

нення оптимального рівня допомоги при інсульті з урахуванням 

географічного розташування, завантаженості, наявності ресурсів 

(кадрів, обладнання та фінансування).

2. Забезпечення спеціалізованого догляду за пацієнтами 

з ішемічним інсультом, внутрішньоцеребральним крововиливом 

та ТІА; у деяких установах він може бути розширений для охоп-

лення пацієнтів із субарахноїдальним крововиливом та іншими 

нейроваскулярними станами.

3. Створення спеціальної інсультної команди з великим дос-

відом, що має включати неврологів, медсестер, нейрохірургів, 

фізіотерапевтів, фахівців із реабілітації, фармацевтів тощо.

4. Узгод жен ня об’єднаної моделі, де всі пацієнти з інсультом 

перебувають в одній палаті зі спеціальними ліжками під нагля-

дом підготовленого та досвідченого персоналу, включно з фа-

хівцями з реабілітації.

5. Забезпечення доступу до цілодобової візуалізації та інтер-

венційної нейрорадіології.

6. Забезпечення термінового доступу до нейросудинної хірургії.

7. Розробка протоколів лікування гіпергострого та гострого 

інсульту, послідовні переходи між стадіями догляду (включно 

з долікарняною допомогою, ВНД та стаціонарним лікуванням).

8. Розробка протоколів скринінгу на предмет дисфагії з метою 

оцінки всіх пацієнтів з інсультом без тривалих затримок, перш 

ніж починати пероральне харчування та застосування препаратів.

9. Надання доступу до реабілітаційних послуг після гостро-

го періоду, як-то стаціонарна реабілітація, допомога у громаді 

та/або рання контрольована виписка тощо.

10. Початок планування виписки якомога швидше після 

госпіталізації, передбачаючи потреби під час виписки, щоб за-

безпечити плавні переходи.

11. Обходи (щоденно або двічі на тиждень) мають здійснювати-

ся міждисциплінарною інсультною командою для аналізу випадків, 

обговорення процесу лікування хворого, питань або потреб, що 

виникають у сім’ї, та планування виписки (або переходу на нас-

тупний етап догляду, обговорення термінів, вимог до переходу).

12. Формальне та координоване навчання пацієнтів та членів 

сім’ї з урахуванням індивідуальних потреб.

13. Надання паліативної допомоги у разі потреби, в ідеалі –  

спеціалізованою командою.

14. Постійний професійний розвиток для всіх співробітників: 

спеціальні знання, науково обґрунтовані передові практики, роз-

виток навичок, орієнтування стажерів.

Мобілізація
Мобілізація (переглянуто 2018 р. [1]) означає заохочення паці-

єнта рухатись у ліжку, сідати, вставати та зрештою ходити.

1. Всі пацієнти з гострим інсультом мають проходити почат-

кову оцінку реабілітологом якомога швидше після госпіталізації 

(рівень доказовості A).

2. Початковий скринінг та оцінку слід розпочинати протягом 

48 год із моменту прибуття до лікарні у безпосередньому контакті 

з пацієнтом (рівень доказовості C).

3. Реабілітаційну терапію доцільно починати якомога швидше, 

шойно пацієнт визнається медично здатним брати участь у актив-

ній реабілітації (рівень доказовості A).

4. Часта коротка фізична активність із підійманням з ліж-

ка, зокрема сідання, стояння та ходьба, що має починатись 

протягом 24 год із моменту початку інсульту, рекомендована 

за відсутності протипоказань (рівень доказовості B). Інтенсив-

ніші навантаження не вважаються корисними. Слід керуватися 

клінічним висновком.

Прикінцеві положення
Для тих, хто займатиметься оформленням документа, що рег-

ламентує роботу місцевої інсультної служби, важливо підкрес-

лити дві речі:

1. Встановлення критеріїв якості. Це можливо із застосуванням 

розроблених документів обліку відповідності проведених процедур 

і фіксації наслідків хвороби, наприклад форми RES-Q 2.0 Європей-

ської організації інсульту (програми ESO-EAST), що використову-

ється більшістю медичних установ у Європі (зокрема, у провідних 

клініках України). Доступ до форми (паперова чи електронна вер-

сія) можливий через консультантів Angels, контакти Української 

асоціації боротьби з інсультом. Важливо, що заповнення та ведення 

такої форми дозволять виконувати якісний аналіз ситуації та її змін 

із часом у закладі, приймати правильні організаційні та адміністра-

тивні рішення. Від себе добавлю рекомендацію включити у форму 

дані про функціональний стан пацієнта на 90-й день захворюван-

ня, які можна отримати в телефонному режимі, опитуючи хворо-

го чи його родичів за простою модифікованою шкалою Ренкіна 

(mRS). Тільки оцінка віддаленого результату докладених зусиль 

може продемонструвати їхню дієвість, корисність або висвітлити 

наявність проблем –  від організації до кваліфікації.

2. Не менш важливо прописати основні правила надання 

паліативної допомоги, адже певна категорія хворих потребува-

тиме її. Це включає, зокрема, алгоритм спілкування з родичами 

пацієнтів –  прийняття рішення має бути спільним, інформа-

ція –  доступною і зрозумілою, позиції сторін –  відкритими. 

Тоді можна досягти консенсусу і уникнути прикрих непоро-

зумінь чи критичних конфліктів. Нижче наведені положення 

з канадських рекомендацій, які регламентують даний процес. 

Не можна нехтувати цією важливою складовою [1].

Паліативна допомога та догляд у термінальній стадії
Паліативна допомога –  це підхід, сфокусований на комфорті 

та якості життя осіб із захворюванням, що обмежує тривалість 

життя, наприклад, обширним інсультом напівкулі або серйоз-

ним геморагічним інсультом. Він спрямований на запобігання 

фізичним, соціальним, психологічним або духовним страждан-

ням пацієнтів з інсультом, їхніх сімей та неофіційних доглядачів. 

Паліативна допомога може доповнювати терапію, спрямовану 

на життєзабезпечення або модифікацію ходу хвороби після ін-

сульту, та її не слід обмежувати у пацієнтів, чия смерть неминуча.

Паліативний підхід до догляду означає паліативну допомогу, 

яку забезпечують неспеціалісти, тобто полегшення основних 

симптомів та основну психосоціальну допомогу, яку всі кліні-

цисти надають пацієнтам та їхнім родинам.

Догляд у термінальній стадії є частиною паліативного підходу 

та включає догляд за вмираючими пацієнтами і допомогу їхнім 

сім’ям та неофіційним доглядачам. Термінальна стадія часто пе-

редбачає період змін (наприклад, погіршення функціонального 

стану), а не раптову подію.

Цілі паліативної допомоги
 У разі потенційно поганого прогнозу медична команда може 

розпочати обговорення цілей догляду з пацієнтом та/або іншою 

особою, уповноваженою приймати рішення. Це спрямовано 

на узгод жен ня наступного напряму догляду та включає визна-

чення попередніх побажань хворого / планування подальшого до-

гляду, а також поточного стану й потреб. Деякими потенційними 

темами для обговорення можуть бути: бажане місце проведення 

догляду, припинення певних медичних втручань, заходи для забез-

печення комфорту, переваги у разі неминучої смерті (наприклад, 

реанімація). Підсумок обговорення слід включити у письмовий 

план, призначений для медичного персоналу, з метою своєчасного 

забезпечення індивідуальної паліативної допомоги. Стан здоров’я 

може змінюватися з часом, і цей письмовий план слід переглядати 

разом зі змінами стану або медичної команди. Цілі догляду можуть 

у будь-який час змінюватись чи переглядатись пацієнтом та/або 

іншою особою, уповноваженою приймати рішення.

Рекомендації
1. Надання паліативної допомоги слід забезпечувати у разі 

дуже серйозного інсульту або наявності тяжких супутніх захво-

рювань із метою оптимізації догляду за пацієнтами й допомоги 

їхнім сім’ям та неофіційним доглядачам (рівень доказовості B).

2. Міждисциплінарна інсультна команда повинна обговори-

ти з пацієнтом та особами, уповноваженими приймати рішення, 

поточний стан пацієнта, імовірні наслідки інсульту та узгодити 

загальний напрям догляду: комфорт або ж продовження тривалості 

життя та покращення функціонального стану (рівень доказовості B).

3. На основі рішень щодо напряму догляду міждисциплінар-

на інсультна команда має регулярно контактувати з пацієнтами, 

особами, уповноваженими приймати рішення, членами сім’ї 

та неофіційними доглядачами, надавати інформацію/консультації 

стосовно діагнозу, прогнозу й очікувань щодо прогресувального 

впливу інсульту, а також лікування з огляду на напрям догляду 

(див. рекомендацію 2) (рівень доказовості C).

4. Можливі теми для обговорень з пацієнтами, членами роди-

ни та неофіційними доглядачами:

• доцільність заходів життєзабезпечення, включно з механіч-

ною вентиляцією, парентеральним/внутрішньовенним живлення 

та в/в введенням рідини (рівень доказовості B);

• перегляд всього медикаментозного лікування та рекоменда-

ції щодо відміни препаратів, в яких більше немає потреби, коли 

цілі догляду переорієнтовано лише на забезпечення комфорту, 

наприклад, антиагрегантів, антикоагулянтів, статинів, анти-

гіпоглікемічних засобів (рівень доказовості C);

• припинення регулярних перевірок життєвих показників, 

аналізів крові та діагностичних тестів (рівень доказовості C);

• догляд за ротовою порожниною (рівень доказовості C);

• оцінка та полегшення болю (рівень доказовості B);

• оцінка та лікування делірію (рівень доказовості C);

• оцінка й терапія респіраторного дистресу та секреції (рівень 

доказовості B);

• оцінка й лікування нетримання сечі, нудоти, блювання, 

запору, догляд за шкірою та обробка ран (рівень доказовості C);

• оцінка й терапія судом (рівень доказовості C);

• оцінка та лікування тривоги й депресії (рівень доказовості C); 

додаткову інформацію див. у розділі «Настрій, когнітивна функ-

ція та втома» канадських рекомендацій щодо найкращих практик 

лікування гострого інсульту (рівень доказовості C); 

• бажане місце надання паліативної допомоги (наприклад, 

вдома, у хоспісі, іншій установі) (рівень доказовості C);

• особа, яку слід повідомити про смерть (рівень доказовості C).

5. Міждисциплінарна команда повинна мати відповідні ко-

мунікативні навички та знання для визначення фізичних, ду-

ховних, культурних, психологічних, етичних і соціальних потреб 

пацієнтів, що отримують догляд у термінальній стадії, їхніх сімей 

та неофіційних доглядачів. Необхідно регулярно контактувати 

із хворим, родичами та неофіційними доглядачами, щоб пересвід-

чуватись у дотриманні цих потреб (рівень доказовості C).

6. Планування наступного догляду має бути задокументо-

ваним і регулярно переглядатися медичною командою та ін-

шими особами, уповноваженими приймати рішення (рівень 

доказовості C).

7. Пацієнти, члени сім’ї, неофіційні доглядачі та медична 

команда повинні мати можливість консультуватись зі спеціаліс-

тами з надання паліативної допомоги, зокрема, щодо симпто-

мів, які нелегко контролювати, важких або конфліктних рішень 

у термінальній стадії чи складних психосоціальних сімейних 

проблем (рівень доказовості C).

8. Для впровад жен ня й моніторингу стандартів догляду в тер-

мінальній стадії слід розробити формалізовані процеси паліа-

тивної допомоги та організувати спеціальну команду, яка за-

безпечуватиме догляд за пацієнтами після інсульту (особливо 

медсестринський персонал) (рівень доказовості B).

9. У разі потреби з членами сім’ї та доглядачами слід обговори-

ти можливість донорства органів (рівень доказовості C).

10. Після смерті пацієнта членам родини та доглядачам слід 

надавати консультації, допомогу в організації похорон та ресурси 

у зв’язку із втратою близької людини (рівень доказовості C).

Заключення
У вищевикладеному зроблені акценти лише на необхідні ком-

поненти документа, який має описувати процедури діагностики, 

лікування та догляду за хворими з інсультом. Свідомо викорис-

тані фрагменти тексту і фразеологія канадських рекомендацій 

(2018), із вказанням рівнів доказовості щодо кожного положен-

ня чи тверд жен ня [1].

Але представлена робота не може претендувати на повноту, 

гарантувати висвітлення всіх аспектів складного процесу медич-

ної допомоги при інсульті. Це завдання для відповідального чи-

тача, зацікавленого у створенні найкращих умов у конкретному 

лікувальному закладі, які мають забезпечити пацієнтам доступ 

до послуг на рівні доказової медицини і збільшили вірогідність 

якнайшвидшого відновлення після інсульту, збереження життя 

та функціональних спроможностей.

Також свідомо не було розглянуто низку питань, зокрема 

корекцію психічних порушень, профілактичні заходи щодо 

найпоширеніших ускладнень, комплекс вторинної профілак-

тики та багато іншого. Це предмет окремих публікацій. Спо-

діваюся, що експертне середовище найближчим часом опри-

люднить рекомендації щодо більшості важливих для процесу 

питань. Запит на це дуже актуальний. Але також маю надію, 

що розвиток процесу створення мережі надання медичної до-

помоги при інсульті буде прискорений насамперед спільнотою 

фахівців, зацікавлених у цьому не менше за самих пацієнтів 

і суспільство загалом.
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 Доступно про актуальне: 
особливості діагностики інсультів-хамелеонів, 

інфузійної терапії та лікування вторинного менінгіту
10-11 жовтня 2019 р. на базі клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами було 
проведено науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Feofaniya. Neurointensive». 
Представляємо до вашої уваги огляд доповідей учасників заходу, присвячених особливостям діагностики 
інсультів із неоднозначною клінічною картиною, рекомендаціям щодо оптимальної інфузійної терапії 
при порушеннях кислотно-основного та електролітного балансу, застосуванню невідкладної терапії 
при рухових розладах, а також вибору адекватного антибактеріального лікування за вторинного менінгіту.

«Інсульти-хамелеони»: як не пропустити інсульт 
при атиповій клінічній картині

Завідувачка кафедри клінічної нев-

рології, психіатрії та наркології 

Харківського національного уні-

верситету імені В.Н. Каразіна, го-

ловний науковий співробітник 

Інституту неврології, психіатрії 

та наркології НАМН України 

(м. Харків), д. мед. н., професор 

Тамара Сергіївна Міщенко привер-

нула увагу учасників конференції 

до проблеми інсультів, що не були діагностовані вчасно. 

Так, за даними Newman-Toker et al. (2009), частота не-

виявлених інсультів становить 1,2-12,7%, що відповідає 

15-165 тис. інсультів і транзиторних ішемічних атак що-

річно. Наявність «нетрадиційних» симптомів збільшує 

ймовірність помилкового діагнозу в 43 рази. У пацієнтів 

з «інсультами-хамелеонами» (табл. 1) спостерігаються 

менш сприятливі результати та вищий ризик смерті 

протягом 12 місяців після інсульту, оскільки їм не про-

водять тромболізис, своєчасно не призначають базисну 

терапію та із затримкою застосовують вторинну профі-

лактику (Richoz et al., 2015).

Доповідачка зазначила, що гострий вестибулярний 

синдром (вертиго, нудота, блювання, непереноси-

мість рухів головою, ністагм, атаксія) частіше виникає 

у межах периферичної вестибутопатії; для його дифе-

ренціювання рекомендовано застосувати трикомпо-

нентний протокол HiNTs (head impulse, nystagmus and 

skew): імпульс-тест, оцінку ністагму, тест косої девіа-

ції. Чутливість даного методу вища, ніж у комп’ютер-

ної та магнітно-резонансної томографії в режимі DWI 

(100% проти 16 та 88% відповідно).

Професор представила детальний опис протоколу 

HiNTs:

1. Нead impulse –  тест різкого руху (імпульсу) го-

лови. Попросіть пацієнта розслабити голову і утри-

мати погляд на носі / очах лікаря / камері. Акуратно 

нахиліть голову пацієнта в один бік (до 20°), після 

чого швидко перемістіть її назад до серединного по-

ложення.

Пояснення. У пацієнта може виникнути незначна 

корекційна саккада. Тест на імпульс голови є позитив-

ним (підтверджує периферичне запаморочення), якщо 

виявлене значне відставання корекційних саккад (фік-

сації погляду). Порівняйте результат з контралате-

рального боку –  слід відзначити різницю у швидкості 

корекції погляду. Результат тесту різкого руху голови 

відповідає периферичному запамороченню, якщо він 

позитивний лише в одному напрямку. Якщо ж в обох 

спостерігається відставання корекційних саккад, 

це може свідчити про центральний генез запаморочен-

ня. Тест можна також виконати у вертикальній пло-

щині. Відставання корекційних саккад у ній завжди 

свідчить про центральну етіологію вертиго.

2. Nystagmus (ністагм). Зверніть увагу на ністагм, 

якщо він наявний при погляді прямо або вбік.

Пояснення. Якщо ністагм виникає при погля-

ді в одну сторону, а швидкий компонент наявний 

у тому ж напрямку при погляді в контралатеральний 

бік (наприклад, у пацієнта є правобічний ністагм 

при погляді вправо та вліво –  це односпрямова-

ний правобічний ністагм), він є свідченням на ко-

ристь периферичного запаморочення. Найпоши-

реніший ністагм складається з односпрямованого 

горизонтального ністагму з торсійним компонен-

том (патологія в задньому напівколовому каналі). 

Двоспрямований ністагм –  швидкий компонент 

справа при погляді праворуч та зліва при погляді лі-

воруч – є свідченням на користь центрального ґенезу, 

як і вертикальний або виключно торсійний ністагм.

3. Skew (відхилення / коса девіація). Пацієнт має 

поглянути на ніс, по черзі прикрийте кожне його око.

Пояснення. Позитивним результатом є відхилення 

одного ока під час закриття з наступним поверненням 

до погляду на ніс після розкриття.

Інтерпретація результатів HiNTs: якщо отримані по-

зитивний тест на імпульс голови, односпрямований 

Табл. 1. Клінічні ознаки й топічна діагностика атипових інсультів

Синдром Симптоми Топічна діагностика Посилання

Нейропсихіатричний

Делірій, манія, гостра деменція, акінетичний мутизм
Ураження недомінантної півкулі (частіше правої): 
орбітофронтальна кора, скронева ділянка, 
голівка хвостатого ядра, таламус

Dupre et al., 2014
De Melo et al., 2014
Carrera et al., 2006

Зорові, слухові галюцинації Середній мозок
McMurtray et al., 2014
Crail-Melendez et al., 2013
Booij et al., 2012

Шизофреноподібна симптоматика з гострим початком, 
емоційні (бурхливі), афективні розлади Таламус

Епілептичний статус Скронева частка

Гострий вестибулярний, 
«запаморочення плюс», 
«псевдовестибулярний нейроніт»

Вертиго, мозочкова атаксія, моторний та/або сенсорний дефіцит, 
ураження краніальних нервів
Втрата слуху

Мозочок (96% –  басейн медіальної гілки 
задньої нижньої мозочкової артерії)
Порушення кровообігу в басейні передньої нижньої 
мозочкової артерії

Lee et al., 2006
Norrving et al., 1995
Tarnutzer et al., 2011
Karber et al., 2006
Kim et al., 2009

Псевдопериферичний парез
Ізольовані монопарез, прозопарез Моторні зони кори головного мозку Maeder-Ingvar et al., 2005

Парез проксимального відділу руки або дистального відділу ноги Зона кровопостачання передньої мозкової артерії Hiraga et al., 2009

Ізольовані сенсорні розлади Гіпестезія, парестезія обличчя, руки, ноги, тулуба; 
біль і дискомфорт у ділянці серця Таламус Paciaroni et al., 1998

Stone et al., 2002

Розлад мови 
із застосуванням іноземної Моторна та/або сенсорна афазія Кіркове представництво іноземної мови Barquero et al., 2010

Синдром іноземного акценту Тонкий розлад моторної функції мовлення, артикуляції Ураження домінантної лобно-тім’яно-потиличної ділянки, 
базальних гангліїв або мозочка Karanasios et al., 2011

Зорові порушення Позитивні зорові феномени Потилична частка (зони V1 та V2, зорова променистість)
Baier et al., 2010
Amalnath et al., 2014
Chechlacz et al., 2014

Синдром Балінта Апраксія погляду, оптична атаксія, симультагнозія Білатеральне ураження тім’яних, 
тім’яно-потиличних ділянок

Синдром Антона Кортикальна сліпота, анозогнозія, конфабуляції Двобічне ураження потиличних часток

Велопалатинний міоклонус Ритмічне мимовільне скорочення м’язів м’якого піднебіння, 
що викликає ритмічний шум «клацання» у вухах Трикутник Гійєна –  Молларе Baik et al., 2010

Park, 2016
Ma et al., 2013
Das et al., 2013Рухові розлади Дистонія + тремор, тремор + міоклонія Таламус

Нетипова транзиторна ішемічна 
атака («limb shaking»)

Мимовільний ритмічний/аритмічний гіперкінез у руці та/або нозі, 
що посилюється при веритикалізації (посилення церебральної 
гіпоперфузії). Гіперкінез не поширюється за типом Джексонівського; 
м’язи обличчя інтактні; не виникає вторинної генералізації

Зона кровопостачання контрлатеральної 
каротидної або середньої мозкової артерії 
(стено-оклюзійне ураження)

Ma et al., 2013
Alonso et al., 2015

Синдром «чужої руки» Кінцівка не піддається довільному контролю, діє автономно Мозолисте тіло, лобна, тім’яна ділянка

Григор’єва та співавт., 2015
Kawakami et al., 1990

Ізольований геміфаціальний спазм Раптовий початок скорочення м’язів іпсилатеральної половини Подразнення ядра та/або інтрапонтинної частини 
корінця лицевого нерва

Нівелювання есенціального тремору Раптове зникнення есенціального тремору
Інсульт мозочка, лобної частки, таламуса, основи мосту –  
ураження транскортикальних моторних та мозочкових 
таламокортикальних шляхів
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і горизонтальний ністагм, негативний тест косої де-

віації, то, згідно з дослід жен нями, HiNTs є на 100% 

чутливим і на 96% специфічним для периферичної 

причини запаморочення (Newman-Toker et al., 2009).

Підсумовуючи доповідь, Т.С. Міщенко зазначила, 

що підтверд жен ня існування атипових інсультів ство-

рює потребу в підвищенні кваліфікації лікарів та їхньої 

обізнаності щодо існування «інсультів-хамелеонів». 

Застосування допоміжних методів діагностики є нас-

тупним кроком після клінічного огляду в алгоритмі 

обстеження пацієнта з незвичними проявами.

Інтенсивна інфузійна терапія у неврології: 
консенсус ESICM

Головний науковий співробітник 

наукового відділу малоінвазивної 

хірургії ДНУ «Науково-практич-

ний центр профілактичної та клі-

нічної медицини» Державного 

управління справами, д. мед. н., 

професор, член-кореспондент 

НАМН України Володимир Ілліч 

Черній продовжив тему важли-

вості застосування оптимальної 

інфузійної терапії в умовах неврологічного стаціона-

ра. При висвітленні теми лектор спирався на оновле-

ні настанови Європейського товариства інтенсивної 

терапії (ESICM) від 2018 р. «Інтенсивна інфузійна 

терапія в неврології: консенсус ESICM та рекоменда-

ції клінічної практики» (Oddo et al, 2018):

1. Доцільно віддавати перевагу кристалоїдам (сильна 

рекомендація).

2. Не рекомендоване використання колоїдів, глю-

козовмісних та інших гіпотонічних розчинів, а також 

низько- (4%) або висококонцентрованих (20-25%) 

розчинів альбуміну як підтримувальних та реаніма-

ційних інфузійних засобів при гострій церебральній 

патології (субарахноїдальний крововилив, черепно- 

мозкова травма, інсульт).

3. В осіб із низьким артеріальним тиском (АТ) для 

реанімації як інфузійні розчини першої лінії мають 

бути використані кристалоїди; пацієнтам даної гру-

пи не слід призначати колоїди та гіпертонічні сольові 

розчини (слабка рекомендація).

4. Для оптимізації рідинної ресусцитації у пацієнтів 

NIC (neurointensive care –  нейроінтенсивного догляду) 

як основні кінцеві точки доцільно використовувати 

параметри АТ та балансу рідини (сильна рекоменда-

ція), як вторинні точки –  показники діурезу, серце-

вого викиду, рівень лактату, сатурацію венозної крові 

киснем (слабка рекомендація). Не варто застосовувати 

центральний венозний тиск як кінцеву точку для про-

ведення рідинної ресусцитації у пацієнтів NIC (сильна 

рекомендація).

5. Не слід використовувати рестриктивну інфузійну 

терапію (загальний негативний баланс рідини) у паці-

єнтів NIC (слабка рекомендація).

6. Рекомендовано проводити моніторинг вмісту елек-

тролітів (Na+, Cl–) та зміни осмолярності як кінцевої 

точки безпеки для інфузійної терапії хворих NIC (слаб-

ка рекомендація).

Спікер привернув увагу до основного постулату ней-

рофізіології: для функціонування нейрона необхідно, 

щоб рівень метаболізму відповідав можливості його 

забезпечення, тобто нормальному перфузійно-метабо-

лічному співвідношенню (Gromov el al., 2016). На жаль, 

при критичних станах нервової системи це співвідно-

шення суттєво порушується, що призводить до вторин-

ного необоротного пошкод жен ня. Саме тому слід до-

сконало розуміти принципи адекватного забезпечення 

перфузійно-метаболічного співвідношення:

1. У нормі осмолярність плазми, мозкової інтерсти-

ціальної рідини та ліквору є однаковою (Stokum et al., 

2016).

2. Локальне пошкод жен ня гематоенцефалічного 

бар’єра спричиняє порушення контролю гомеостазу 

H
2
O, електролітів та інших розчинених речовин; рух рі-

дини більшою мірою залежатиме від перепаду тиску між 

інтра- та екстравазальним (інтерстиціальним) сектором, 

ніж від осмотичного напруження (Ertmer et al., 2014).

3. Оскільки більшість пацієнтів із гострим порушен-

ням мозкового кровообігу перебувають у стані дегід-

ратації на момент прибуття до стаціонара (причини 

дегідратації осіб з інсультом представлені у табл. 2), 

оптимальним вважається введення рідини внутріш-

ньовенно; у таких випадках слід враховувати показник 

гематокриту.

4. Осмолярність –  сумарна осмотична концентрація 

розчинених кінетично активних частинок в 1 л розчин-

ника (нормальне значення для крові = 280-295 мосм/л).

5. Колоїдно-осмотичний тиск становить лише 1/150 

осмолярності (близько 2 мосм/л або 25 мм рт. ст.) та за-

лежить від кількості білкових крупномолекулярних 

складових.

6. Об’єм води в організмі становить приблизно 60%: 

20% позаклітинної (5% –  судинний, 15% –  інтерсти-

ціальний сектор) та 40% внутрішньоклітинної рідини.

7. При інсульті зазвичай розвивається ізотонічна 

або гіпертонічна дегідратація (розчинник із клітини 

переміщується в інтерстицій та судинне русло).

8. Введення гіпотонічних розчинів (розчин Рінге-

ра лактат) та тих, що містять вільну воду (наприклад, 

ізотонічний розчин 5% глюкози), сприяє поповненню 

внутрішньоклітинного простору (тим самим зростає 

ризик розвитку внутрішньоклітинного набряку, наб-

ряку мозку в новонароджених), ізотонічних – попов-

ненню інтерстиціального простору та судинного рус-

ла, гіпертонічних розчинів та колоїдів –  поповненню 

переважно судинного руслу. Порівняльна характерис-

тика кристалоїдів наведена в таблиці 3.

За словами В.І. Чернія, сучасні вітчизняні рекомен-

дації виступають за використання ізотонічних розчинів 

при інтенсивній терапії гострої церебральної патології 

(див. табл. 2).

Варто зауважити, що відмова від розчинів, що міс-

тять іони резервної лужності, через можливі побічні 

реакції викликає зменшення буферної ємності крові 

та призводить до розвитку гемодилюційного ацидозу, 

наслідком чого є підвищення ризику смерті. Так, ма-

лат і ацетат метаболізуються у м’язах, останній не є 

токсичним у високих дозах (до 4,7 ммоль/кг/год), 

лактат підвищує глікемію, не утилізується при печін-

ковій недостатності, знижує діагностичну цінність, 

цитрат має високу токсичність (летальна доза 50% –  

1,75 ммоль/кг), глюконат суттєво впливає на збіль-

шення використання кисню.

У даному контексті професор поділився висновка-

ми дослід жен ня ефективності та безпеки застосуван-

ня натрію бікарбонату для корекції виразного мета-

болічного ацидозу (Jacer et al., 2018). Альтернативним 

та безпечнішим варіантом є інфузія розчину Рінгера 

лактату, що корегує гемодилюційний ацидоз.

Було детально розглянуте застосування ізотонічно-

го розчину Рінгера малату. Даний препарат, за слова-

ми доповідача, є ідеальним електролітним розчином 

відносно плазми крові:

• ізоволемічний (60-70 мл/кг);

• ізогідротичний (рН=7,38-7,42);

• ізоонкотичний (25-30 мм рт. ст.);

• містить ацетат та малат, що за 60-90 хв метабо-

лізуються до еквівалентної кількості гідрокарбонату 

(при цьому використовується вдвічі менше кисню, 

ніж у разі застосування розчину Рінгера лактату);

• чинить дезінтоксикаційний, антиоксидантний 

ефект (малат є субстратом орнітинового циклу сечо-

вини –  бере участь у зв’язуванні аміаку в м’язовій тка-

нині та збільшує біодоступність сукцинату);

• не спричиняє ризику ятрогенних ускладнень;

• може застосовуватися при дисфункції печінки.

Водночас негативний вплив 0,9% NaCl пов’язують 

із високою концентрацією іонів Cl–. Це призводить 

до транзиторного гіпрехлоремічного ацидозу, зни-

ження діурезу, підвищення об’єму інтерстиціальної 

рідини, що було підтверджено у дослід жен ні Orbegozo 

(2014), та, як наслідок, зростання ризику смерті через 

дисфункцію нирок. Таким чином, застосування зба-

лансованих розчинів кристалоїдів є оптимальнішим, 

ніж фізіологічного розчину NaCl.

На додаток, лектор навів дані, оприлюднені на конфе-

ренції, що відбулася у Каліфорнії (США) 2010 р., за якими 

лікування інсульту передбачає використання виключно 

фізіологічного розчину протягом 24 год; при гіпотонії, 

спричиненій гіповолемією або неврологічним порушен-

ням, рекомендоване введення плазмоекспандерів.

В.І. Черній класифікував розчини за фізико-хімічни-

ми властивостями:

1. Мають колоїдно-осмотичний тиск:

• альбумін (5 та 10%);

• декстрани (реополіглюкін);

• гідроксиетилкрохмаль (стабізол, гекодез 6%, ре-

фортан);

• модифікований желатин (волютенз 5-10 мл/кг –  

волемічний ефект, аналогічний розчину альбуміну, збе-

рігається протягом 3-4 год).

2. Мають осмотичний тиск:

• сорбіт (реосорбілакт, сорбілакт);

• полііонні, ізоіонні, ізоосмолярні розчини (Рінгера 

лактат, розчини Хартмана, NaCl).

3. Притаманна комбінація властивостей (збільшення 

осмолярності та онкотичного тиску плазми): збалан-

сований колоїдно-гіперосмолярний розчин (гекотон).

Прицільний аналіз вмісту електролітів у крові хво-

рих є обов’язковою умовою наступного вибору варіан-

та інфузійної терапії. Слід враховувати, що у пацієнтів 

із гострою неврологічною патологією часто має місце 

виразне порушення електролітного балансу у вигляді 

гіпер- або гіпонатріємії. Остання є результатом ура-

ження діенцефальних структур із розвитком синдро-

му неадекватної корекції антидіуретичного гормону 

або синдрому церебральної втрати солі.

Табл. 2. Причини дегідратації пацієнтів із гострим 
порушенням мозкового кровообігу (ESO, 2008)

Причини 
та види втрати 

рідини
Кількість рідини, що втрачається

Гіпертермія 3 мл/кг на кожний градус вище за 37 °C

Задишка 10 мл/кг на кожні 10 дихальних актів 
за хвилину (якщо дихальних актів >25/хв)

Дисфагія Індивідуально

Нерухомість Індивідуально

Зниження 
відчуття спраги Індивідуально

Використання 
діуретиків Індивідуально

Табл. 3. Порівняльна характеристика кристалоїдів та плазми

Розчин
Вміст іонів, ммоль/л Ацетат 

(бікарбонат) рН Осмолярність, 
мосм/лNa+ K+ Cl– Mg2+ Ca2+

Плазма 135-145 3,5-5,3 94-105 1,0 2,2-2,6 24-32 7,35-7,45 275-295

Ізотонічний розчин 
NaCl1 154 – 154 0 – – 4,5-7,0 308

Стереофундин ISO1 145 4,0 127 1,0 2,5 24 5,1-5,9 309

Розчин Рінгера 
малат1 145 4,0 127 1,0 2,5 24 (ацетат + малат) 5,1-5,9 309

Розчин Рінгера 147 4 156 0 2 – 5,0-7,5 308

Розчин Рінгера 
лактат2, 3 130 4 109 0 1,5 28 5,5-7,5 273

Розчин Хартмана2 129,7 5,36 112,7 0 1,37 27,03 5,5-6,3 277,18

Трисоль 133,1 13,4 98,9 0 – 48,42 8,1-8,9 293

Ацесоль2 110 13 99 – 0 24 – 246

Примітки: 1 Ізотонічні розчини (рекомендовані для інтенсивної терапії при гострій церебральній патології); 2 відносно гіпоосмолярний розчин; 
3 усуває розвиток гемодилюційного ацидозу. Продовження на наст. стор.
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Вкрай небезпечною є швидка корекція гіпонатріємії. 

У такому клінічному випадку розвивається центральний 

понтинний мієліноліз –  особлива форма демієлінізацій-

ного процесу в ділянці моста. Саме тому гіпонатріємія 

є протипоказанням для внутрішньовенного введення гі-

пертонічних розчинів NaCl (Стаховська та співавт., 2000).

Висновками доповіді професора В.І. Чернія стали 

такі постулати:

1. Інтенсивна інфузійна терапія має бути спрямова-

на на досягнення еуволемії з використанням ізотоніч-

них кристалоїдів.

2. Не рекомендовано застосовувати колоїди, глю-

козовмісні, гіпотонічні розчини та розчин альбуміну 

як підтримувальну терапію в умовах NIC.

3. Корекція волемії, водно-електролітного та кис-

лотно-лужного гомеостазу, метаболізму в мозку є ос-

новною метою інфузійної терапії.

 Гіперосмолярний синдром у пацієнтів 
неврологічного та нейрохірургічного профілю

Лікар-анестезіолог клінічної лікар-

ні «Феофанія» ДУС (м. Київ) Юрій 

Володимирович Гнатів ознайомив 

авдиторію з основами осмоляр-

ності –  концентрацією кінетично 

активних частинок в 1 л розчину 

(води). У нормі осмолярність плаз-

ми, міжклітинної та внутрішньо-

клітинної рідини є однаковою 

і становить 285-310 мосм/л. Зміна 

осмолярності в одному з секторів призводить до пере-

розподілу води, яка переходитиме у сектор із вищою 

осмолярністю; відповідно, виникне його гіпергідратація 

та зневоднення сектора з меншою осмолярністю. 

За словами спікера, осмолярність має вимірювати-

ся осмометром, однак у реальних умовах клініцисти 

не забезпечені цим апаратом, тому використовують 

для розрахунку формулу:

Осмолярність (мосм/л) = 1,86 × вміст Na (ммоль/л) 

+ вміст глюкози (ммоль/л) + вміст сечовини 

(ммоль/л) + 10

Надалі доповідач розглянув причини зміни кіль-

кості кожного з компонентів, що впливають на осмо-

лярність:

1. Азотемія (підвищення рівня сечовини у крові) 

може бути наслідком:

• патології нирок (ниркова недостатність);

• нераціональної витрати білка (переважання ката-

болізму, недоїдання);

• хронічної інфекційної патології;

• гострої серцевої недостатності;

• ятрогенії (у високих дозах аргінін як попередник 

сечовини може призводити до азотемії).

2. Гіперглікемія (перевищення нормального вміс-

ту глюкози –  3,3-5,5 ммоль/л у капілярній крові, 

4,0-6,1 ммоль/л у венозній) спостерігається при:

• декомпенсації цукрового діабету;

• стресі (гостре порушення мозкового кровообігу, 

інфаркт міокарда);

• медикаментозному впливі кортикостероїдів, діуре-

тиків, антидепресантів, ніацину);

• аліментарному навантаженні.

3. Гіпернатріємія (перевищення нормального вмісту 

натрію у плазмі –  136-142 ммоль/л) є результатом:

• надмірного надход жен ня іонів Na+ ззовні;

• втрати вільної води, поліурії, діареї;

• ураження гіпоталамуса з пошкод жен ням центру 

спраги й осморецепторів;

• порушення продукції антидіуретичного гормону 

(есенціальна гіпернатріємія);

• гіперпродукції мінералокортикоїдів (синдром Конна);

• судом;

• перевантаження організму іонами Na+ (зловживан-

ня гіпертонічним розчином NaCl);

• терапії осмодіуретиками (рівень Na+ >155 ммоль/л 

є протипоказанням для їхнього використання).

Лектор зауважив, що рівень Na+ впливає на стан 

свідомості пацієнта. Так, підвищення вмісту іонів 

Na+ до 170 ммоль/л спричиняє сопорозний стан, 

до 180 ммоль/л –  кому, до 200 ммоль/л –  смерть. Лі-

кувальна тактика включає: припинення введення 

Na+ в організм, активацію ентерального поповнення 

вільною водою (пиття, введення рідини через шлун-

ковий/кишковий зонд / товстий кишечник –  до 5 л, 

під контролем діурезу та центрального венозного тиску), 

а також внутрішньовенне, внутрішньокісткове, підшкірне 

введення ізотонічного або гіпотонічного розчину NaCl.

Дефіцит води при дегідратації розраховується за та-

кими формулами:

• у пацієнта без кровотечі та з показником гема-

токриту >0,44:

Дефіцит води = 0,2 × маса тіла × 

(1 –  гематокрит пацієнта) / 0,44;

• у хворого після кровотечі або з анемією та рівнем 

Na+ >142 ммоль/л:

Дефіцит води = 0,2 × маса тіла × 

(1 –  вміст Na+ пацієнта) / 142.

Ю.В. Гнатів наголосив, що особливу увагу слід при-

вернути до рекомендації стосовно того, що швидкість 

корекції хронічної гіпернатріємії не повинна переви-

щувати 8 ммоль/добу. Корекцію гострої гіпернатріє-

мії не можна проводити швидше ніж на 1 ммоль/год. 

Швидка корекція значно підвищує ризик розвитку 

набряку головного мозку.

Підсумовуючи промову, доповідач зауважив, що 

вчасна адекватна корекція гіпернатріємії, гіперглі-

кемії, азотемії є невід’ємною частиною лікування па-

цієнтів неврологічного та нейрохірургічного профілю.

Невідкладна терапія при рухових розладах
Професор кафедри неврології № 1 

Національної медичної академії 

післядипломної освіти імені 

П.Л. Шупика (м. Київ), д. мед. н. 

Тетяна Миколаївна Слободін ак-

центувала увагу на актуальній 

патології серотонінового синдро-

му –  ятрогенному потенційно 

летальному стані, що виклика-

ється гіперстимуляцією 5-гідрок-

ситриптамінових (5-HT) рецепторів. До медикамен-

тозних засобів, що можуть викликати серотоніновий 

синдром, відносять:

• інгібітори моноаміноксидази;

• селективні інгібітори зворотного захоплення се-

ротоніну;

• трициклічні антидепресанти;

• L-триптофан;

• буспірону гідрохлорид;

• опіати (крім морфіну);

• літій;

• триптани;

• «екстазі» (MDMA –  3,4-метилендіокси-N-метам-

фетамін);

• амфетамін;

• кокаїн.

Проявами серотонінової інтоксикації є швидко про-

гресувальні міоклонуси, гіперрефлексія, епінапади, 

гіпертермія, гіперпірексія (до 42 °C), артеріальна гіпер-

тензія, тахікардія, діарея, мідріаз, поведінкові розлади 

(ейфорія, летаргія, кома). Невідкладна терапія поля-

гає у відміні препаратів, що викликали серотоніно-

вий синдром, призначенні бензодіазепінів, оланзапіну. 

У тяжких випадках слід застосовувати ципрогептади-

ну гідрохлорид (навантажувальна доза –  12 мг, надалі 

по 4-6 мг кожні 6 год (до 32 мг/добу) –  антигістамін-

ний засіб, що є антагоністом серотоніну.

У клінічній практиці надзвичайно важливо дифе-

ренціювати серотоніновий синдром від злоякісного 

нейролептичного –  ятрогеного синдрому, що виникає 

на тлі приймання блокаторів дофамінових рецепто-

рів (як-то нейролептики, метоклопрамід, прохлор-

перазин, прометазин). 

У даному контексті професор Т.М. Слободін надала 

порівняльну характеристику цих патологічних станів, 

що наведена у таблиці 4.

Провокувальними факторами для розвитку злоякіс-

ного нейролептичного синдрому є:

• підвищення дози нейролептика;

• зневоднення;

• наявність інтеркурентних захворювань із гіпертер-

мією;

• електролітні порушення (гіпонатріємія, гіпока-

ліємія);

• аліментарна недостатність;

• гіпоглікемія, гіпопротеїнемія, дефіцит заліза;

• ендокринні розлади (патологія щитоподібної за-

лози);

• нейродегенеративні захворювання (декомпенсація 

хвороби Паркінсона);

• чоловіча стать, молодий вік.

Останньою нозологією з подібною клінічною кар-

тиною, яка була представлена спікером, був синдром 

паркінсонізму-гіперпірексії (акінетичний криз). 

Він подібний до злоякісного нейролептичного синд-

рому, що виникає у пацієнтів із хворобою Паркінсона 

на тлі зменшення/скасування дофамінергічної терапії, 

зниження її ефективності.

Насамкінець лекторка зауважила, що лікувальні 

стратегії у разі злоякісного нейролептичного синдрому 

та акінетичного кризу є подібними:

1. Скасування причинного фактора (медикаменти).

2. Зниження температурної реакції, профілактика 

інфекційних ускладнень (пневмонія, пролежні).

3. При тяжкому перебігу –  20 мг дексаметазону або 

250 мг метипреднізолону.

4. Із метою зниження м’язової ригідності –  бензо-

діазепіни, міорелаксанти (дантролен).

5. Леводопа (100 мг із поступовим підвищенням дози 

на 100 мг кожні три доби).

6. Амантадин (200-400 мг/добу).

Вторинний гнійний менінгіт 
у пацієнтів відділень інтенсивної терапії

Професор кафедри анестезіології 

та інтенсивної терапії Національ-

ної медичної академії післядип-

ломної освіти імені П.Л. Шупика 

(м. Київ), д. мед. н. Олександр 

Анато лі йович Галушко, користую-

чись власним досвідом, предста-

вив актуальну інформацію щодо 

тактики діагностики й лікування 

пацієнтів із вторинним гнійним 

менінгітом. Доповідач нагадав слухачам, що менінгіт –  

клінічний синдром, що характеризується запаленням 

мозкових оболонок. Класична тріада менінгіту вклю-

чає лихоманку, головний біль, ригідність потиличних 

м’язів (Degraeve et al., 2016).

Табл. 4. Порівняльна характеристика злоякісного нейролептичного та серотонінового синдромів

Злоякісний нейролептичний синдром* Серотоніновий синдром

Виразні ригідність та акінезія Гіперрефлексія

Підвищення рівня активності креатинфосфокінази 
(рабдоміоліз), міоглобулінурія Нормальний рівень креатинфосфокінази

Гіпертермія Гіпертермія

Дисфагія Діарея

Гіперсалівація Міоклонус

Порушення свідомості Поведінкові розлади

Гіпо-/гіпертонія Гіпертонія

Тахіпное, аритмія Тахіпное

Лейкоцитоз Мідріаз

Поступовий розвиток Розвиток за години

Поліпшення через 8 год –  40 діб Розрішення за декілька годин (успішно або летально)

Примітки: * Наявність 3 великих (виділені у таблиці) або 2 великих та 4 малих критеріїв за відповідного медикаментозного анамнезу дозволяє запідозрити 
злоякісний нейролептичний синдром.

Початок на стор. 30 
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Класифікація менінгітів (Brouwer et al., 2016):

1. За характером змін у лікворі: гнійні та серозні.

2. За етіологією: бактеріальні, рикетсійні, спірохетоз-

ні, бореліозні, вірусні, грибкові; спричинені найпрості-

шими, гельмінтами; змішаної етіології:

• найчастішими збудниками гнійного менінгі-

ту є (в порядку зменшення частоти): менінгокок, пнев-

мокок (Streptococcus pneumoniae), гемофільна паличка, 

стафілококи, інші стрептококи, найпростіші (табл. 5);

• найчастішими збудниками серозного менінгі-

ту є (в порядку зменшення частоти): ентеровіруси, ві-

рус епідемічного паротиту, борелії, мікобактерії, вірус 

імунодефіциту людини, віруси герпес-групи.

3. За механізмом виникнення гнійні менінгіти по-

діляють на:

• первинні (розвиваються при гострому інфекцій-

ному процесі);

• вторинні (ускладнення місцевого або загального 

інфекційного процесу):

 − посттравматичні (при відкритій черепно-мозковій 

травмі);

 − ятрогенні (спричинені порушенням правил асеп-

тики при анестезіологічних та нейрохірургічних ма-

ніпуляціях);

 − такі, що розвинулися внаслідок захворювань ЦНС 

(субарахноїдальний крововилив при розриві артері-

альної аневризми, спонтанний внутрішньомозковий 

крововилив);

 − такі, що розвинулися внаслідок наявності метаста-

тичних гнійних вогнищ при госпітальній бактеріємії.

За словами доповідача, останніми роками підви-

щується частота вторинних гнійних менінгітів, спри-

чинених Acinetobacter spp., яким притаманні такі ха-

рактеристики: стійкі в навколишньому середовищі, 

зберігаються на відкритих поверхнях, передаються 

контактним шляхом через пацієнтів та руки медич-

ного персоналу, мають високу резистентність до ан-

тибіотиків (Klein et al., 2016).

До факторів, що сприяють розвитку вторинних гній-

них менінгітів професор О.А. Галушко відніс (Kubrakov 

et al, 2019):

• перебування в палаті відділення інтенсивної те-

рапії;

• тривалу штучну вентиляцію легень;

• часті ін’єкції, тривалу катетеризацію магістраль-

них судин;

• наркоманію;

• лікворею;

• гнійні синусити, отити, мастоїдити;

• остеомієліт, флегмону обличчя;

• ендокардит;

• повторний гемодіаліз;

• злоякісні новоутворення в анамнезі;

• цереброваскулярні захворювання;

• цукровий діабет;

• хронічне захворювання нирок, печінки, легень;

• сепсиси.

Актуальними методами діагностики є оцінка клінічних 

даних (інтоксикаційний, менінгеальний, загальномозко-

вий синдром, пригнічення свідомості, збільшення вну-

трішньочерепного тиску), дослід жен ня ліквору (загаль-

ноклінічний, бактеріологічний аналіз) (Miro et al., 2016). 

Також проводять визначення рівня лактату в лікворі 

(1,1-2,4 ммоль/л) та крові (0,5-2,2 ммоль/л) –  чутливість 

та специфічність >90%, прокальцитоніну в крові, осо-

бливо у перші 24 год (у лікворі зміни неспецифічні). 

Проте слід враховувати, що вміст прокальцитоніну 

підвищується при шоках, політравмі, респіраторному 

дистрес-синдромі. Одночасне зростання рівня про-

кальцитоніну (>0,075 нг/мл) і лактату (>3,45 ммоль/л) 

у лікворі є специфічним на 96%.

Окрім того, доповідач детально представив дифе-

ренційну діагностику менінгітів згідно зі змінами 

у лікворі (табл. 6).

Специфічна діагностика менінгітів включає такі 

процедури (Godet et al., 2016):

1. Бактеріологічний метод (змив із носоглотки, мок-

ротиння, кров, ліквор).

2. Фарбування за Грамом із наступною бактеріо-

скопією.

3. Полімеразно-ланцюгова реакція (чутливість 

та специфічність –  98-99%).

4. Серологічна діагностика, основана на вияв-

ленні антитіл до менінгококу (реакція непрямої 

гемаглютинації); має допоміжне значення та вико-

ристовується для визначення серотипу збудника.

Наступним кроком є раціональна антибіотикоте-

рапія (дозування представлене в табл. 7). За словами 

спікера, при вторинних бактеріальних менінгітах приз-

начають -лактамні антибіотики (пеніциліни, цефало-

спорини, карбапенеми) та фторхінолони з урахуван-

ням проникності через гематоенцефалічний бар’єр. 

Найпоширеніша схема включає: цефалосприн ІІІ по-

коління (цефтріаксон або цефотаксим) та/або ванко-

міцин (IDSA, SFNS, 2016). Для лікування вторинного 

бактеріального менінгіту, викликаного Staphylococcus 

aureus або грамнегативними бактеріями, застосовують 

комбінацію цефепіму/меропенему з ванкоміцином. 

Ця схема також ефективна для ерадикації метицилін- 

резистентного золотистого стафілококу. При виявлен-

ні резистентності до ванкоміцину препаратом резерву 

є лінезолід у дозі 600 мг двічі на добу.

 Тривалість антибіотикотерапії визначається етіоло-

гією процесу (табл. 8) та динамікою санації ліквору 

(стерильність ліквору –  негативне бактеріологічне 

дослід жен ня, цитоз <100 кл/мкл, лімфоцити >90%, 

нормалізація рівня білка та глюкози) (Hasbun, 2017). 

За браку даних про ідентифікацію етіологічного 

чинника тривалість антибіотикотерапії становить 

14-21 день з урахуванням динаміки зміни клінічної 

картини та лабораторних показників (Van de Beek 

et al., 2016).

 Підсумовуючи доповідь, професор О.А. Галушко 

зау важив, що додатково до етіологічної терапії слід 

впроваджувати введення збалансованих розчинів 

кристалої дів (рівень доказовості С) (ESICM, 2018; 

NICE, 2018). Глюкокортикоїди (дексаметазон у дозі 

4-8 мг протягом 3-4 днів) сприяє зниженню запален-

ня в субарахної дальному просторі та вазогенного на-

бряку в пацієнтів із вторинним гнійним менінгітом 

й ознаками набряку головного мозку. Раннє введення 

дексаметазону корелює зі зниженням неврологічного 

дефіциту (виняток становлять особи з імунодефіци-

том) (Wu et al., 2016).

 Підготувала Маргарита Марчук

Табл. 7. Рекомендовані дози 
антибактеріальних засобів для дорослих

Препарат Добова доза Інтервал між 
введенням, год

Ампіцилін 12 г 4

Цефотаксим 12 г 6

Цефтріаксон 4 г 12

Цефтазидим 6 г 8

Цефепім 6 г 8

Меропенем 6 г 8

Хлорамфенікол 4 г 6

Ванкоміцин 30 мг/кг 12

Лінезолід 1,2 г 12

Ко-тримоксазол 10-20 мг/кг 6-12

Ципрофлоксацин 0,8-1,2 г 8-12

Примітка: Адаптовано за К.М. Кубраковим та співавт., 2019.

Табл. 8. Рекомендована тривалість 
антибіотикотерапії з огляду 

на етіологічний фактор

Збудник Тривалість 
терапії, доби

Neisseria meningitidis 5-7

Haemophilus influenzae 7-10

Streptococcus pneumoniae 10-14

Listeria monocytogenes 21

Streptococcus agalactiae 
(стрептококи групи В) 14-21

Staphylococcus aureus 7-10

Enterobacteriaceae spp. 21-28

Примітка: Адаптовано за К.М. Кубраковим та співавт., 2019.

Табл. 6. Диференційна діагностика менінгітів згідно зі змінами у лікворі

Результати аналізу спинномозкової рідини

характеристика
кількість 

лейкоцитів 
в 1 мкл

домінувальний тип клітин вміст глюкози, ммоль/л білок, г/л, якісний склад

Нормальна 
спинномозкова рідина 5 Лімфоцити

>2,6 або 2/3 від вмісту 
в крові при одночасному 
заборі крові

<0,5, альбуміни, негативні 
якісні реакції на глобуліни 
(Панді, Нонне –  Апельта, 
Фрідмана та ін.)

Бактеріальний менінгіт >1000

90-100% нейтрофілів, 
у перші години вміст 
леййкоцитів може бути 
низьким

Знижений

1,0-7,0, іноді клітинно-
білкова дисоціація, 
позитивні реакції 
на глобуліни

Туберкульозний менінгіт 25-500
Лімфоцити (на ранньому 
етапі можуть домінувати 
нейтрофіли)

Знижений (на ранньому 
етапі може бути в нормі)

1,0-10,0, виразна білково-
клітинна дисоціація з різко 
позитивними реакціями 
на глобуліни

Вторинний менінгіт 
при отиті, мастоїдиті, 
синуситі

0-50
Нейтрофіли (на початкових 
стадіях можуть бути 
лімфоцити)

Норма (при тяжкому 
перебігу знижується)

Дещо підвищений, 
часто позитивні реакції 
на глобуліни

Примітка: Адаптовано за О.А. Голубовською, 2015.

Табл. 5. Визначення виду збудника залежно від станів, що призводять до інфікування

Стан, умови Бактеріальний агент

Отит, мастоїдит, синусит
Streptococcus spp., грамнегативні анаероби (Bacteroides spp., Fusobacterium spp.), 
Staphylococcus aureus, Haemophilus spp., Enterobacteriaceae (Escherichia coli, 
Klebsiella pneumoniae)

Вік >55 років або наявність 
хронічних захворювань

Streptococcus pneumoniae, грамнегативні бацили, Neisseria meningitidis, 
Listeria monocytogenes, Haemophilus influenzae

Ендокардит
Streptococcus viridans, Staphylococcus aureus, Streptococcus bovis, Enterococcus spp., 
бактерії групи НАСЕК (H. paraifluenza, H. aphrophiluіs, H. paraphrophilus, Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens, Kingella kingae)

Приймання імуно супресантів Streptococcus pneumoniae, Listeria monocytogenes, Haemophilus influenzae

Нозокоміальне інфікування Коагулазонегативний стафілокок, Acinetobacter spp., Staphylococcus aureus, Enterococcus 
spp., Serratia marcescens, Streptococcus agalactiae, Enterobacter spp., Pseudomonas aeruginosa
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Порівняння ефективності та профілю безпеки комплексу 
піроксикаму з β-циклодекстрином, піроксикаму 

й інших НПЗП щодо гастроінтестинальних порушень
Нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП) –  група ліків, що забезпечують ефективний знеболювальний 
та протизапальний ефекти. Проте їхнє використання пов’язане з широким спектром побічних реакцій, 
найпоширеніші з яких –  із боку шлунково-кишкового тракту (ШКТ). Ризик серцево-судинних (СС) подій 
також зростає, що ще більше ускладнює завдання лікарів при виборі протизапальної терапії. Профілактичні 
стратегії вкрай важливі, особливо у пацієнтів похилого віку, що входять до групи підвищеного ризику розвитку 
несприятливих ефектів. Однак гастропротекція часто є недостатньою, а прихильність хворих до лікування 
загалом низька. Тож оптимальним підходом вважається пошук ліків із мінімальною токсичністю щодо ШКТ 
або її відсутністю. C. Scarpignato було проаналізовано фармакологічну активність комплексу піроксикаму 
з β-циклодекстрином (PBC) порівняно з піроксикамом та іншими НПЗП. Представляємо до вашої уваги огляд 
отриманих результатів, опублікований у виданні Current Medicinal Chemistry (2013; 20 (19): 2415-2437).

Профілактичні стратегії включають призначення НПЗП 

у найнижчій ефективній дозі, комбіновану терапію з гас-

тропротекторним препаратом, використання селективного інгі-

бітора циклооксигенази-2 (ЦОГ-2) тощо (Chan et al., 2008; Lanza 

et al., 2009). Проте відомо, що НПЗП чинять негативний вплив 

на більшість захисних механізмів слизової оболонки шлунка та два-

надцятипалої кишки (ДПК). Вони спричиняють фізико-хімічне 

порушення та системне пригнічення захисту слизового бар’єра 

шлунка шляхом інгібування активності ЦОГ слизової оболон-

ки ШКТ. На додачу, за даними рандомізованих клінічних (РКД) 

та обсерваційних досліджень, виявлено підвищену вірогідність 

СС-ускладнень, асоційовану з селективними інгібіторами ЦОГ-2. 

Незважаючи на те, що вона може варіювати залежно від дози та ін-

дивідуального СС-ризику в пацієнта, деякі традиційні НПЗП та-

кож його підвищують (McGettigan, Henry, 2006; Kearney et al., 2006; 

Trelle et al., 2011). Крім того, НПЗП пов’язані з імовірністю розвит-

ку реноваскулярної гіпертензії (Hunt et al., 2009). Тож важливим 

є пошук альтернативних препаратів із порівнянною протизапаль-

ною, знеболювальною активністю та прийнятним профілем безпе-

ки щодо гастроінтестинальних (ГІ), СС-подій, із боку шкіри тощо.

Клінічні характеристики піроксикаму
Піроксикам –  НПЗП, що впродовж тривалого часу добре заре-

комендував себе як дієвий засіб для терапії захворювань опорно- 

рухового апарату по всьому світу. Згідно з результатами метааналізу 

75 РКД за участю 33 286 пацієнтів, в яких порівнювали піроксикам 

з іншими широко застосовуваними НПЗП при лікуванні даних 

патологій, виявлено вищу ефективність піроксикаму (Richy et al., 

2009). Загальна безпека та вплив на ШКТ, асоційовані з даним 

препаратом, є зіставними (а іноді й кращими) із традиційними 

НПЗП. За даними кокранівського огляду Edwards et al. (2000), 

ефективність піроксикаму аналогічна такій інших НПЗП та вну-

трішньом’язового (в/м) морфіну при використанні як разової 

пероральної дози для лікування помірного та сильного післяопе-

раційного болю. На додаток, за даними обсерваційних дос ліджень, 

піроксикам не пов’язаний зі значним зростанням ризику виник-

нення гострого інфаркту міокарда чи інсульту (McGettigan, Henry, 

2011; Helin-Salmivaara et al., 2006; Shau et al., 2012). До того ж про-

філь безпеки препарату щодо функції печінки є кращим за такий 

інших НПЗП та зіставним стосовно несприятливих реакцій із боку 

шкіри (Richy et al., 2009; Traversa et al., 2003). Проте, незважаючи 

на переважно хорошу переносимість піроксикаму, при його засто-

суванні досить поширені несприятливі ГІ-ефекти.

Показано, що етерифікація кислотами НПЗП пригнічує їхню 

гастротоксичність без згубного ефекту на протизапальну активність. 

Іншим способом зменшити негативний вплив НПЗП на ШКТ 

є утворення циклодекстринами комплексів включення (зокрема 

β-циклодекстрином). Це сприяє швидшому початку дії НПЗП після 

перорального приймання, поліпшенню переносимості та зниженню 

ризику ШКТ-ускладнень. Одним із таких лікарських засобів є PBC.

Особливості використання 
комплексу піроксикаму з β-циклодекстрином
Фізико-хімічні властивості РВС

PBC являє собою молекулярний комплекс НПЗП групи 

оксикамів піроксикаму та циклічного олігосахариду β-цикло-

декстрину у співвідношенні 1:2,5. PBC містить еквівалент 20 мг 

піроксикаму в 191,2 мг комплексної молекули (Woodcock et al., 

1993). Доклінічні та клінічні дослід жен ння PBC демонструють, 

що піроксикам у вигляді комплексу з β-циклодекстрином має 

кращий вплив на верхні відділи ШКТ, ніж вільний піроксикам. 

При цьому він зберігає всі анальгетичні та протизапальні власти-

вості вихідної сполуки. PBC швидко абсорбується із ШКТ у кров, 

що свідчить про скорочення часу контакту зі слизовою шлунка 

та швидший початок знеболювальної активності. Дослід жен-

ня безпеки β-циклодекстрину, проведені на тваринах, показали, 

що він практично не токсичний і не демонструє виразного кан-

церогенного потенціалу (Toyoda et al., 1997; Irie, Uekama, 1997).

Фармакологічна активність PBC 
за даними доклінічних випробувань

У низці експериментальних досліджень порівнювали проти-

запальну активність PBC та вихідної сполуки на різних моде-

лях індукованого запалення у гризунів. Отримані дані показали, 

що включення β-циклодекстрину не зменшувало, а навпаки, 

посилювало протизапальний ефект піроксикаму, принаймні 

у деяких експериментальних умовах (Bersani Amado et al., 1995). 

Також було встановлено, що переносимість PBC щодо ШКТ вия-

вилася кращою порівняно з вільним піроксикамом. Протективні 

ефекти β-циклодекстрину на слизову оболонку шлунка були під-

тверджені у гризунів на експериментальній моделі виразки шлун-

ка, спричиненої холодовим навантаженням (Alsarra et al., 2010).

Фармакологічна активність PBC 
за даними клінічних досліджень

У серії випробувань проводили оцінку переносимості РВС щодо 

впливу на верхні відділи ШКТ. У відкритому дослід жен ні здорових 

суб’єктів випадковим чином розподілили для лікування PBC, пі-

роксикамом, індометацином та плацебо протягом 14 днів з оцінкою 

їхнього стану шляхом виконання ендоскопії верхніх відділів ШКТ 

(Santucci et al., 1992). Бал за шкалою Ланца для оцінки ураження 

слизової оболонки шлунка у групі PBC був значно нижчим, ніж при 

використанні піроксикаму або індометацину. Крім того, у подвійно-

му сліпому випробуванні Patoia et al. (1989) аналізували слизову обо-

лонку шлунка та ДПК до та після лікування PBC, піроксикамом чи 

плацебо у 21 здорового добровольця. У групі піроксикаму через 

виразні негативні симптоми з боку ШКТ та порушення моторики 

стравоходу або дефекти у шлунку й ДПК четверо із семи учасників 

достроково припинили дослід жен ня, тоді як ті, хто отримував РВС 

або плацебо, завершили курс терапії. Тож результати зазначених 

робіт показують, що короткочасне лікування PBC менш шкідливе, 

ніж піроксикам та індометацин для слизової оболонки шлунка.

У межах дослід жен ня на тлі використання радіонуклідного ска-

нування для діагностики виразкової хвороби 53 осіб з остеоартрозом 

рандомізували для отримання терапії РВС або піроксикамом протя-

гом 30 днів. Після проведення сцинтіграфії з сукральфатом, міченим 

99mTc, серед 26 пацієнтів, які прий мали РВС, у п’ятьох було виявле-

но позитивні результати, тоді як при застосуванні піроксикаму –  в 10 

із 27 (Nervetti et al., 1991). Як свідчать Scarpignato et al. (1995), пору-

шення слизового бар’єра шлунка пов’язане зі збільшенням так званої 

різниці потенціалів ШКТ, яка все частіше використовується як по-

казник цілісності слизової оболонки. Santucci et al. (1992) показали, 

що підвищення цього параметра після одноразового перорального 

приймання РВС (20 мг) було менш значущим, ніж на піроксикамі 

(20 мг) або індометацині (100 мг). Таким чином, подразнення шлунка 

при терапії пероральним PBC є мінімальним і відповідає результатам 

короткочасних ендоскопічних досліджень (Bjarnason et al., 2007).

Порівняльна ефективність PBC, піроксикаму 
й інших НПЗП при різних клінічних станах
Ревматичні захворювання 
та інші порушення опорно-рухового апарату

Профіль безпеки широко використовуваних класів лікарських 

засобів –  простих і більш потужних анальгетиків (як-от парацетамол 

та опіоїди відповідно), НПЗП, ад’ювантних препаратів тощо, для 

терапії ревматичних хвороб й інших порушень опорно-рухового 

апарату слід ретельно контролювати щодо пов’язаних із ними по-

бічних ефектів. У рекомендаціях Американського коледжу ревма-

тології (ACR, 2000), Американського товариства з лікування болю 

(APS, 2002) та Європейської антиревматичної ліги (EULAR, 2002) 

зазначено, що парацетамол має бути анальгетиком першої лінії для 

ефективного лікування болю. Проте метааналіз Zhang et al. (2004) 

показав, що він менш ефективний щодо полегшення болю, ніж про-

тизапальні препарати. На додачу, для парацетамолу характерні гір-

ший профіль безпеки щодо впливу на ШКТ та СС-систему, а також 

гепатотоксичність (особливо у дозах >4 г/добу) (Graham et al., 2010).

За даними випробувань, РВС був так само ефективний, як порів-

няльні НПЗП піроксикам, теноксикам, диклофенак та набуметон 

щодо полегшення болю протягом 2-12 тижнів. У трьох дослід жен нях 

PBC показав швидший початок ефекту і виразнішу анальгетичну 

дію, ніж інші НПЗП (Riccieri et al., 1990). Ambanelli et al. (1990) вив-

чали ефект РВС та піроксикаму в 203 пацієнтів за 12 тижнів. Обидва 

препарати знижували біль порівняно з вихідним показником, але 

суттєвих відмінностей щодо ефективності знеболення не виявлено. 

Tamburro et al. (1989) довели, що при застосуванні перорального PBC 

у 60 пацієнтів спостерігалися зіставні початок, ступінь і тривалість 

анальгетичної активності з в/м диклофенаком або кетопрофеном, 

але виразніша анальгетична активність, ніж у диклофенаку. Також 

PBC був ефективнішим за набуметон при лікуванні набряку суглобів 

через 2 та 4 тижні, а також щодо полегшення спонтанного болю, 

болючості при пасивних рухах та функціонального обмеження че-

рез чотири тижні. За результатами тривалішого дослід жен ня, яке 

включало 107 пацієнтів, ефективність РВС була зіставна з такою 

диклофенаку після шести місяців терапії (La Montagna et al., 1998).

Первинна дисменорея
Оскільки простагландини та лейкотрієни відіграють важливу 

роль у розвитку симптомів дисменореї, НПЗП є найпоширені-

шими препаратами для фармакотерапії цього стану (Zahradnik 

et al., 2010). За даними кокранівського огляду Marjoribanks et al. 

(2010), що включав 73 РКД, НПЗП виявилися значно ефектив-

нішими щодо полегшення болю, ніж парацетамол і плацебо. 

Завдяки швидшій анальгетичній активності та тривалішій дії, 

РВС може бути оптимальним методом лікування у зазначених 

клінічній умовах. У двох багатоцентрових перехресних випробу-

ваннях пероральний РВС виявився ефективнішим, ніж плацебо 

та настільки ж ефективним, як напроксен натрію та ібупрофен 

для купірування болю в животі у 93 жінок із первинною дисме-

нореєю. Настання анальгетичного ефекту було більш ніж удвічі 

швидшим при лікуванні РВС порівняно з піроксикамом. Трива-

лість знеболення на РВС також була значно більшою, ніж у групах 

ібупрофену чи плацебо (Dawood, 1999).

Післяопераційний біль
Погано контрольований і стійкий післяопераційний біль 

може підвищити ризик виникнення хронічного болю, спри-

чинити затримання видужання, розвиток легеневої дисфункції 

та гіпоксії, обмеження рухливості з наступним збільшенням 

імовірності тромбоемболії. Пацієнтам, які перенесли незнач-

ну операцію, можна призначати пероральні анальгетики, такі 

як НПЗП, трамадол та/або оксикодон. У хворих після серйоз-

ніших хірургічних інтервенцій зазвичай слід застосовувати па-

рентеральні опіоїди або місцеві анальгетики, іноді у комбінації. 

З метою мінімізації несприятливих наслідків (як-от седативний 

ефект, пригнічення дихання, нудота, блювання) потребу в па-

рентеральних опіоїдах можна зменшити за допомогою одночас-

ного приймання НПЗП (Elia et al., 2005). 

У межах випробування РВС показав зіставну анальгетичну 

ефективність із в/м піроксикамом і теноксикамом щодо полег-

шення післяопераційного болю (Martens, 1994). PBC асоціювався 

із тривалішим знеболювальним ефектом, ніж в/м теноксикам. 

За даними Lauretti et al. (1997), комбінація РВС і трамадолу за-

безпечувала кращу знеболювальну дію, ніж лише трамадол чи 

плацебо у 48 пацієнтів, які отримували періопераційну мульти-

модальну аналгезію.

Інші больові стани
У перехресному дослід жен ні 30 пацієнтів із первинним голов-

ним болем отримували лікування PBC у формі саше, що привело 

до швидкого зниження ступеня болю протягом однієї години, 

а ефект за 3-годинний період, як правило, був більшим, ніж при 

використанні саше напроксену (Giacovazzo et al., 1990). В осіб 

із болем у попереку РВС по 20 мг/добу мав швидший та вираз-

ніший анальгетичний ефект і більшу тривалість купірування 

болю, ніж 200 мг етодолаку двічі на день. Наприкінці лікування 

(7-й день) симптоми болю зникли більш ніж у 70 та 40% хворих, 

які отримували РВС й етодолак відповідно. Серед осіб із тяжки-

ми спортивними травмами РВС сприяв значущому полегшенню 

болю порівняно з напроксеном натрію (Ganzit et al., 1989).

Висновки
Варто зауважити, що вибір безпечного НПЗП із мінімізацією 

ризику розвитку СС-подій має бути пріоритетним. Також важ-

ливо зменшити негативний вплив НПЗП на верхній відділ ШКТ. 

Піроксикам є активним компонентом PBC, а отже, пов’язані 

з ними несприятливі ефекти є зіставними. Однак РВС швидше 

абсорбується із ШКТ, що забезпечує покращену короткочасну 

переносимість препарату. До того ж підтверджено хороший про-

філь безпеки PBC щодо впливу на ШКТ та розвитку СС-усклад-

нень. Таким чином, з огляду на доведені ефективність та безпеку, 

PBC слід розглядати як оптимальну альтернативу піроксикаму та, 

зок рема, корисний додатковий засіб до терапевтичних стратегій 

при різних клінічних станах.

 Підготувала Олена Коробка

 

 В Україні комплекс піроксикаму з β-циклодекстрином (PBC) 
представлений препаратом Брексін компанії Amaxa Pharma. 
Згідно з даними досліджень та метааналізів, Брексін має 
зіставну або вищу ефективність, ніж інші НПЗП при різних 
клінічних станах та хороший профіль безпеки щодо розвитку 
СС-ускладнень. Окрім того, завдяки інноваційній технології 
молекулярної інкапсуляції «хазяїн –  гість», Брексін швидко 
абсорбується із ШКТ у кров, що свідчить про скорочення 
часу контакту зі слизовою шлунка та швидший початок 
знеболювальної активності. Таким чином, Брексін –  це НПЗП для 
ефективного лікування запальних і дегенеративно-дистрофічних 
захворювань, в якому потужна протизапальна та виразна 
знеболювальна дія поєднані з покращеним профілем безпеки.
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Коротка інформація про лікарський засіб Прегадол. Склад: 1 капсула містить прегабаліну 75 мг або 150 мг. Лікарська форма. Капсули. 
Фармакотерапевтична група. Протиепілептичні засоби. Код АТХ N03А Х16. Показання. Невропатичний біль. Епілепсія. Генералізований 
тривожний розлад. Протипоказання. Підвищена чутливість до діючої речовини або будь-якої з допоміжних речовин. Дитячий вік. Спосіб 
застосування та дози. Прегабалін призначати у дозі 150-600 мг / добу, розподіливши ї ї на 2-3 прийоми. Лікарський засіб можна приймати 
незалежно від прийому їжі. Побічні реакції. Найчастішими побічними реакціями є запаморочення і сонливість. Можливе виникнення 
ейфоричного настрою, сплутанності свідомості, дратівливості, зниження лібідо, дезорієнтації, безсоння, підвищення апетиту, порушень 
зору, диспепсичних розладів,збільшення маси тіла. Категорія відпуску. За рецептом.
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Прегабалін для лікування невропатичного болю 
у дорослих пацієнтів

Лікування невропатичного болю (НБ) лишається серйозною проблемою, з якою стикаються лікарі 
при веденні пацієнтів із широким спектром захворювань. Відсутність чи неефективність терапії НБ 
може чинити значущий негативний вплив на фізичний та психологічний добробут хворих, зокрема, 
спричинити розвиток різних ускладнень. Фармакологічне лікування є основним методом для зменшення 
виразності НБ. D. Wang et al. виконали систематичний огляд рандомізованих контрольованих 
досліджень (РКД), метою якого було оцінювання ефективності, безпеки та переносимості застосування 
прегабаліну при НБ. Представляємо до вашої уваги ключові положення матеріалу, опублікованого 
в International Journal of Clinical and Experimental Medicine (2017; 10 (1): 16-29).

НБ проявляється при широкому спектрі захворювань, 

таких як постгерпетична невралгія (ПГН), ВІЛ-асоційова-

на дистальна сенсорна поліневропатія (ВІЛ-ДСП), діабе-

тична периферична невропатія (ДПН), травма спинного 

мозку (ТСМ), хронічний біль у нижній частині спини, 

посттравматичний периферичний НБ та ін. Традиційні 

лікарські засоби пов’язані з відсутністю клінічної ефек-

тивності, розвитком побічних явищ тощо. Тож важливо 

обрати дієву фармакотерапію для оптимального полег-

шення НБ та мінімізації негативного впливу на пацієнтів.

Прегабалін –  ефективний препарат для лікування НБ, 

що був схвалений Європейським агентством з атестації 

лікарських засобів (EAEMP) у липні 2004 р. для терапії 

периферичного НБ як ад’ювантний засіб при розвитку 

парціальних припадків. У грудні 2004 р. Управління щодо 

контролю за якістю харчових продуктів та медикаментів 

США (FDA) попередньо затвердило препарат для ліку-

вання ДПН та ПГН (Guay, 2005). Наразі його широко 

використовують для зменшення виразності НБ по всьому 

світу. Наявні дані РКД, що підтвержують ефективність 

та безпеку його застосування при НБ, викликаному 

ДПН, ПГН, ТСМ та фіброміалгії, зокрема, як основне 

або додаткове лікування (Raman et al., 2016). Своєю чер-

гою D. Wang et al. (2017) виконали систематичний огляд 

досліджень для оцінки клінічного ефекту та безпеки пре-

габаліну в пацієнтів із НБ.

Матеріали й методи дослід жен ня
Критерії та інструменти для оцінки даних

Автори виконали пошук публікацій у базах даних, 

як-то Кокранівська бібліотека, MEDLINE, EMBASE, 

PUBMED, за узагальнений період із 1980 по 2016 рр. 

Критеріями пошуку були терміни відповідно до словника 

Медичних предметних рубрик (MeSH). Критерії відбору 

досліджень становили: усі РКД, вік учасників 18 років 

і наявність експериментальної та контрольної груп, що от-

римували лікування прегабаліном і плацебо відповідно.

Первинні наслідки при клінічному оцінюванні перед-

бачали (Simpson et al., 2010):

• контрольний момент часу спостереження, що вклю-

чав використання вихідного та останнього документова-

них значень (mBOCF і LOCF відповідно);

• визначення інтенсивності болю шляхом самостій-

ної оцінки пацієнтом за візуальною аналоговою шкалою 

(ВАШ);

• вимірювання інтенсивності болю за числовою рей-

тинговою шкалою (NPRS).

До вторинних результатів відносилася оцінка розладів 

настрою згідно з госпітальною шкалою тривоги та депресії 

(HADS) (Snaith, 2003). Окрім того, визначали поліпшен-

ня болю за кореляцією між загальною оцінкою пацієнта 

свого стану та клінічною оцінкою лікарем (за шкалами 

PGIC та CGIC відповідно). Зміни виразності болю (кін-

цеві показники ВАШ) унаслідок звітування хворих було 

розраховано за допомогою непараметричного рангового 

коефіцієнта кореляції Спірмена (Swanenburg et al., 2015). 

При аналізі ефекту лікування використовували узагаль-

нений коефіцієнт відповіді 30%. Якість сну було оцінено 

за числовою шкалою добових порушень сну. На додачу, 

автори проаналізували можливі небажані явища, пов’язані 

з лікуванням, які включали запаморочення, периферич-

ний набряк, нудоту, сонливість, підвищення ваги тощо, 

а також кількість випадків, виключених із досліджень 

через серйозні побічні ефекти.

Оцінку ризиків систематичної похибки у відібра-

них публікаціях виконували відповідно до інструменту 

Кокранівського співтовариства. Аналіз включав генера-

цію випадкових послідовностей, приховування розподілу, 

засліплення учасників, персоналу й оцінки результатів, 

неповні дані про наслідки, вибіркову звітність тощо. Ви-

лучення/оцінку даних було проведено переважно із зас-

тосуванням шкал ВАШ, HADS, PGIC, CGIC, показника 

частоти позитивної відповіді на лікування та короткого 

опитувальника щодо стану здоров’я (MOS), підшкали 

оцінки порушень сну.

Статистичний аналіз
Для аналізу даних було використане програмне за-

безпечення Review Manager (версія 5.3) Кокранівського 

співтовариства. Дихотомічні дані становили вірогідну 

відповідь на терапію, безперервні ж слугували для вимі-

рювання числової величини. Для аналізу дихотомічних 

результатів у кожному дослід жен ні вимірювали віднос-

ний ризик (ВР) та 95% довірчий інтервал (ДІ), безперерв-

ні розраховували як стандартизовану різницю середніх 

(СРС) із застосуванням однієї шкали (Julian, Higgins, 

2008). Відносний ефект (95% ДІ) зазвичай являв собою 

ВР або відношення шансів (ВШ) із 95% ДІ, отрима-

ним унаслідок метааналізу. Статистичну гетерогенність 

встановлювали за допомогою показника I2 та критерію 

хі-квадрат. Якщо I2 знаходився в діапазоні 0-30%, гетеро-

генність даних мала значення, 30-60% –  була помірною, 

50-90% –  вагомою, 75-100% –  значущою. За показника 

р0,05 результат вважався статистично значущим.

Результати дослід жен ня
Відповідно до критеріїв включення/виключення, із за-

гальної кількості проаналізованих матеріалів було відіб-

рано 12 публікацій (усі англійською мовою). У цілому 

було оцінено дані 10 311 пацієнтів (середній вік –  від 48 

до 84 років), з яких 6117 отримували лікування прега-

баліном. Найпоширенішим типом НБ була ПГН (шість 

досліджень), дещо рідше зустрічалися ДПН та ВІЛ-

ДСП (по п’ять досліджень), ТСМ (одне дослід жен ня), 

комплекс ний регіонарний больовий синдром (одне 

дослід жен ня).

Для оцінки аналгезивного ефекту прегабаліну в п’я-

тьох випробуваннях використовували ВАШ наприкін-

ці лікування (Dworkin et al., 2003; Sabatowski et al., 2004; 

Gilron et al., 2011; van Seventer et al., 2010; Mishra et al., 

2012). Порівняння груп терапії прегабаліном та плаце-

бо виконували відповідно до показника LOCF. Дані двох 

досліджень були опубліковані до 2010 р., ще трьох –  піс-

ля 2010 р. Згідно з результатами, СРС становила -1,62 см 

(95% ДІ -1,67; -1,58), I2=83%, р<0,0001 та СРС -0,89 см 

(95% ДІ -1,15; -0,63), I2=0%, р<0,00001 відповідно. 

Об’єднані дані щодо зміни показника за шкалою NPRS 

(від mBOCF до LOCF) визначали у чотирьох випробу-

ваннях (Simpson et al., 2010; Cardenas et al., 2013; Simpson 

et al., 2014; Freeman et al., 2008). Отримані дані були нас-

тупними: СРС -0,45 (95% ДІ -0,81; -0,08), I2=99%, р=0,02. 

Порушення настрою, зокрема прояви тривоги та депресії, 

аналізували у двох роботах згідно з HADS з урахуванням 

стандартного відхилення (Gilron et al., 2011; van Seventer 

et al., 2010). Узагальнені результати для двох параметрів 

склали: СРС -1,39 (95% ДІ -2,26; -0,52) та СРС -1,18 

(95% ДІ -2,02; -0,34) відповідно.

Частоту відповіді на терапію (30 та 50%) було оцінено 

у п’ятьох дослід жен нях (Simpson et al., 2010; Cardenas et al., 

2013; Simpson et al., 2014; Freeman et al., 2008; Freynhagen 

et al., 2005). Об’єднані дані щодо зазначених показників 

становили ВР 1,28 (95% ДІ 1,00; 1,62), р=0,05 та ВР 1,36 

(95% ДІ 0,91; 2,04), р=0,14 відповідно. Оцінку стану па-

цієнтів згідно зі шкалами PGIC та CGIC проводили у двох 

випробуваннях за такими критеріями: дуже суттєве по-

ліпшення, суттєве поліпшення, мінімальне поліпшення, 

зміни відсутні, мінімальне погіршення, суттєве погіршен-

ня, дуже суттєве погіршення. Узагальнені результати були 

наступними: ВР 4,18 (95% ДІ 1,47; 11,87), р=0,007; ВР 1,20 

(95% ДІ 0,92; 1,56), р=0,18; ВР 1,14 (95% ДІ 0,63; 2,07), 

р=0,67; ВР 0,59 (95% ДІ 0,39; 0,89), р=0,01; ВР 0,88 (95% 

ДІ 0,20; 3,80), р=0,87; ВР 0,88 (95% ДІ 0,01; 0,66), р=0,02; 

2,97 ВР (95% ДІ 0,12; 72,05). У чотирьох роботах визначали 

порушення сну (Dworkin et al., 2003; Sabatowski et al., 2004; 

Gilron et al., 2011; van Seventer et al., 2010). Були отримані 

такі кумулятивні дані: СРС -1,40 (95% ДІ -1,61; -1,26), 

р<0,00001, I2=83%).

У восьми випробуваннях зафіксовано випадки завершен-

ня лікування через небажані явища (Dworkin et al., 2003; 

Sabatowski et al., 2004; Gilron et al., 2011; van Seventer et al., 

2010; Simpson et al., 2014; Freeman et al., 2008; Freynhagen 

et al., 2005; Tolle et al., 2008). Загалом 16% (166/1066) паці-

єнтів із НБ у групі прегабаліну та 6% (77/1149) –  плацебо 

вибули з досліджень з цієї причини: ВР 1,89 (1,07; 3,34), 

р=0,03, I2=69%. Побічні ефекти у групі прегабаліну були 

незначними і включали запаморочення (23%), сонливість 

(15%), набір ваги (6%), головний біль (6%).

Обговорення
Таким чином, наразі є достатньо переконливих доказів 

стосовно того, що прегабалін –  ефективний фармаколо-

гічний підхід у лікуванні НБ. За результатами метааналізу, 

препарат значно знижував ступінь НБ відповідно до шкали 

ВАШ. Також спостерігалося достовірне поліпшення стану 

хворих за NPRS, але гетерогенність даних була високою. 

На додаток, автори взяли 2010 р. як контрольний момент 

часу для аналізу підгруп відповідно до NPRS. Станом 

на 2010 р., а також після 2010 р. було встановлено значущу 

неоднорідність даних, але деякі отримані результати під-

твердили ефективність лікування прегабаліном (Simpson 

et al., 2010, 2014; Cardenas et al., 2013; Freeman et al., 2008).

Окрім того, метааналіз показав, що прегабалін змен-

шував ажитацію у пацієнтів із НБ. Так, зниження показ-

ника за HADS, досягнуте при застосуванні препарату, 

було статистично значущим із дуже низькою гетероген-

ністю даних як щодо тривоги, так і депресії (Gilron et al., 

2011; van Seventer et al., 2010). Прояви обох станів при лі-

куванні прегабаліном були значно менш виразними, ніж 

у групі плацебо. Ці важливі результати свідчать про сут-

тєве зменшення психологічних симптомів та поліпшення 

якості життя осіб із НБ, які приймали прегабалін. Також 

прегабалін забезпечував ефективне лікування НБ порів-

няно із плацебо, що відображалося у сприятливих змінах 

загального стану пацієнтів за шкалами PGIC та CGIC 

(Baron et al., 2008). Ефект препарату щодо порушень сну 

та плацебо виявився зіставним. Тож наразі вплив прега-

баліну на параметри сну не є очевидним, тому необхідні 

додаткові випробування (Nicholson, Verma, 2004).

Серед обмежень у дослід жен нях, що, імовірно, усклад-

нило оцінку якості даних, варто виділити рандомізацію 

та засліплення, які були описані недостатньо детально. 

Індивідуальні характеристики пацієнтів також могли 

викривити результати, як-то стать, вік, перебіг хвороби, 

попереднє лікування, функціонування нирок, серця, 

зловживання психоактивними речовинами, алкоголем 

тощо (Khan et al., 2015). Зокрема, наявність НБ різного 

типу теж могла бути пов’язана з розбіжностями у від-

повіді пацієнтів на лікування. Адже, хоча механізми дії 

захворювань схожі, причини розвитку НБ різноманітні, 

а клінічна картина неоднорідна (Dworkin et al., 2003).

Широка варіабельність дозувань прегабаліну також мог-

ла обмежувати силу отриманих доказів. Рекомендована 

доза препарату при НБ становить від 150 до 600 мг/добу. 

З огляду на індивідуальну відповідь пацієнта та перено-

симість, її можна збільшити до максимальної 600 мг/добу. 

Зниження інтенсивності болю, пов’язане з прегабаліном, 

імовірно, позитивно корелює з дозуванням, причому най-

більший ефект спостерігається у хворих, які отримують 

600 мг/добу (Freeman et al., 2008). Тривалість лікування 

прегабаліном (у проаналізованих дослід жен нях терапев-

тичні курси становили 4, 6, 8 та 12 тижнів) також може 

впливати на ефективність та побічні реакції препарату.

Висновки
Таким чином, отримані результати продемонстрували, 

що терапія прегабаліном сприяла ефективному поліпшен-

ню стану пацієнтів із НБ. При цьому психологічні симп-

томи хворих також зменшувалися, а небажані явища були 

помірними. У разі призначення прегабаліну особам із НБ, 

як, зокрема, будь-якої тактики лікування, слід враховува-

ти індивідуальну переносимість пацієнтів та пильнувати 

можливий розвиток несприятливих подій.

Підготувала Олена Коробка
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Роль активного метаболіту норкветіапіну в механізмі
антидепресивної дії кветіапіну при лікуванні розладів настрою
Активні метаболіти певних антипсихотичних препаратів проявляють фармакодинамічні 
та фармакокінетичні властивості, які можуть бути схожими або відрізнятися від таких у вихідних 
сполуках. Проте чи можуть активні метаболіти антипсихотиків брати участь у механізмі 
їхньої антидепресивної дії? У статті F. López-Muñoz та C. Álamo, опублікованій у журналі Frontiers 
in Psychiatry (2013; 4 (102): 1-8), огляд якої представлено до вашої уваги, проаналізовано 
фармакологічні аспекти застосування антипсихотиків кветіапіну та норкветіапіну залежно 
від фармакокінетики й фармакодинаміки (афінність до дофамінергічних, норадренегічних 
та/або серотонінергічних рецепторів тощо), а також відмінності їхніх нейропротекторних властивостей.

Активні метаболіти вважаються клінічно значущими, 

коли їхній рівень достатньо високий для здійснення фар-

макологічної дії. Принаймні, вони настільки ж активні, 

як вихідний лікарський засіб, або виявляються в більших 

концентраціях у певних тканинах, приміром у мозку (Wille 

et al., 2005; Tekes et al., 2011). Активні метаболіти можуть 

повністю або частково відповідати за терапевтичний ефект 

препарату. Деякі проявляють фармакологічну активність, 

не пов’язану з основною дією вихідної сполуки, а іноді змі-

нюють чи дезактивують її (Fura, 2006). Поширена думка, 

що дія багатьох психоактивних засобів є результатом впли-

ву не тільки вихідної речовини, але також її активних мета-

болітів. До того ж деякі препарати самі не є фармакологічно 

активними та при введенні в організм внаслідок біотранс-

формації набувають активності; їх називають проліками.

У психофармакології серед активних метаболітів, що по-

ліпшують фармакодинамічні, фармакокінетичні або токси-

кологічні властивості вихідного лікарського засобу, виділя-

ють дезипрамін (дезметиліміпрамін), похідні антидепресанту 

іміпрамін, мезоридазин та паліперидон, похідні антипсихо-

тиків тіоридазин і рисперидон, а також метаболіт діазепаму 

оксазепам (Wille et al., 2005; Fura, 2006). Деякі активні метабо-

літи антипсихотиків впливають на їхню антидепресивну дію, 

як-от мета-хлорфенілпіперазин, 9-гідроксирисперидон і нор-

кветіапін. Останній вибірково інгібує зворотне захоплення 

норадреналіну, є частковим агоністом рецептора 5-HT
1A

 та діє 

як антагоніст пресинаптичних рецепторів α
2
, 5-HT

2C 
і 5-HT

7
.

Активні метаболіти антидепресантів
Антидепресанти –  широка й різноманітна група препара-

тів, що включає багато активних метаболітів. Деякі з них ста-

ли виробляти як окремі лікарські засоби. У таблиці представ-

лені основні активні метаболіти та відповідні антидепресанти.

Амітриптилін –  інгібітор транспортера моноамінів –  нор-

адреналіну (норадреналіновий білок-транспортер [NET]) 

та серотоніну (серотоніновий білок-транспортер [SERT]). 

Нортриптилін є його активним метаболітом та потужнішим 

інгібітором зворотного захоплення NET, ніж SERT. Дезипра-

мін –  активний метаболіт іміпраміну, інгібітор зворотного 

захоплення більшою мірою NET, меншою –  SERT. З-поміж 

доступних трициклічних антидепресантів (ТЦА) дезипрамін 

та нортриптилін є найпотужнішими інгібіторами зворотного 

захоплення NET (Owens et al., 1997). Інші ТЦА також мають 

активні метаболіти, але їхній профіль щодо вихідних сполук 

потребує ретельнішого вивчення (Kang et al., 2010).

Серед селективних інгібіторів зворотного захоплення 

серотоніну (СІЗЗС) унаслідок деметилювання циталопра-

му, флуоксетину та сертраліну утворюються дезметилци-

талопрам, норфлуоксетин та норсертралін відповідно, 

які також інгібують SERT (Fuller et al., 1995). Концентрація 

норциталопраму в плазмі крові у стаціонарному стані набли-

жається до майже 40% від такої циталопраму, також цей ме-

таболіт інгібує SERT у 3-8 разів слабше, ніж вихідна сполука 

(Tatsumi et al., 1997; Popik, 1999). Унаслідок біотрансформації 

флувоксаміну утворюється декілька активних метаболітів. 

Відомо, що карбоксильна кислота інгібує SERT слабко по-

рівняно з вихідною речовиною (Caccia, 1998; Milne, Goa, 

1991). Флуоксетин метаболізується шляхом N-деметилю-

вання в основний активний метаболіт норфлуоксетин, 

порівнянний із вихідним лікарським засобом за фармако-

логічними властивостями (Owens et al., 1997; Wong et al., 

1995). Проте норфлуоксетин легше проникає через гемато-

енцефалічний бар’єр та має більший період напіввиведення, 

ніж флуоксетин (Hiran et al., 2005; Qu et al., 2009). Сертралін 

утворює деметильований метаболіт дезметилсертралін, який 

є слабшим інгібітором зворотного захоплення SERT, ніж 

основна сполука in vivo (Caccia, 1998; Fuller et al., 1995).

Венлафаксин –  інгібітор зворотного захоплення SERT 

і NET із подвійним механізмом дії. В організмі людини 

метаболізм препарату відбувається в основному шляхом 

O-деметилювання. Інші незначні метаболічні напрями 

включають N-деметилювання, внаслідок якого утворюється 

N-дезметилвенлафаксин. О-дезметилвенлафаксин прояв-

ляє схожу фармакологічну активність з його вихідною спо-

лукою як in vitro, так і in vivo (Caccia, 1998; Owens et al., 1997).

Атомоксетин є селективним інгібітором зворотного за-

хоплення NET, який застосовують при лікуванні розладу 

з дефіцитом уваги та гіперактивністю. Він утворює низку 

окисних метаболітів, з-поміж яких можна виділити 4-гід-

роксиатомоксетин, що блокує NET подібним до вихідної 

речовини чином (Sauer et al., 2003).

Активні метаболіти атипових антипсихотиків 
з антидепресивною дією

Антипсихотики давно зарекомендували себе як ефектив-

ні засоби для терапії депресії. У 1954 р. P. Kielhoz припустив, 

що хлорпромазин ефективний для лікування депресивних 

та маніакальних епізодів. Потім K. Nahunek et al. (1973) 

повідомили про ефективність першого атипового антипси-

хотика клозапіну за ендогенної депресії. Сьогодні атипові 

антипсихотичні препарати визнані ефективними при лі-

куванні біполярної депресії, проте при уніполярній вони 

переважно показані для комбінованої терапії або як допо-

міжний засіб у разі резистентності до призначеного ліку-

вання (Cruz et al., 2010; Vieta et al., 2011; Nelson, Papakostas, 

2009). Яким же чином активні метаболіти антипсихотиків 

задіяні в механізмах їхньої антидепресивної активності?

Серед атипових антипсихотиків оланзапін у поєднанні 

з флуоксетином вперше продемонстрували більшу ефек-

тивність, ніж кожен препарат окремо (Chen et al., 2011; 

Shelton et al., 2001). З-поміж метаболітів оланзапіну в лю-

дини зас тосовується кон’югований 10-N-глюкуронід. 

Наявні дані свідчать про те, що всі метаболіти оланзапіну 

менш активні, ніж він сам, тому, ймовірно, не впливають 

на його фармакологічний профіль (Calligaro et al., 1997).

Рисперидон виявився ефективним як засіб допоміжної 

терапії, особливо у поєднанні з СІЗЗС, у пацієнтів із ВДР 

(Chen et al., 2011). Він метаболізується головним чином 

за допомогою CYP2D6, утворюючи 9-гідроксириспери-

дон або паліперидон, шляхом гідроксилювання. З огляду 

на те, що при його пероральному прийманні у багатьох па-

цієнтів рівень 9-гідроксирисперидону в плазмі у 5-10 разів 

перевищує такий рисперидону, цей метаболіт, імовірно, 

робить важливий внесок в антидепресивну дію антипсихо-

тика (De León et al., 2010; Álamo et al., 2013). Паліперидон 

із пролонгованим вивільненням у формі перорального пре-

парату або ін’єкцій був ефективним при лікуванні симпто-

мів шизофренії, що супроводжувала депресію (Yang, 2011; 

Canuso et al., 2010). Тож він проявляє активність як мета-

боліт рисперидону та має антидепресивну дію. Проте його 

ефективність у лікуванні ВДР ще не вивчали.

Атиповий антипсихотик кветіапін інтенсивно метаболі-

зується в печінці. Його основним метаболітом є N-дезал-

кілкветіапін, також відомий як норкветіапін, фармакологіч-

на активність якого відрізняється від дії основної сполуки, 

зумовлюючи його важливу роль як антидепресанту.

Норкветіапін –  активний метаболіт кветіапіну 
з антидепресивною активністю

Ефективність кветіапіну в лікуванні психотичних захво-

рювань –  як шизофренії, так і манії,  а також розладів нас-

трою та тривожних розладів дозволяє розглядати його як ба-

гатофункціональний психоактивний засіб. Широкий спектр 

ефективності препарату, ймовірно, зумовлений його здат-

ністю модифікувати системи дофамінергічної, норадренер-

гічної та серотонінергічної нейротрансмісії. Кветіапін являє 

собою похідне дибензотіазепіну; він доступний у двох різних 

фармацевтичних формах: негайного (IR) та пролонговано-

го вивільнення (XR) (Riedel et al., 2008). Обидві інтенсивно 

метаболізуються печінкою до різних метаболітів, при цьому 

лише 1% елімінується без змін із сечею (Peuskens, 2011).

Норкветіапін виробляється під дією ізоферменту CYP3A4 

цитохрому Р450. Жоден генетичний поліморфізм не впливає 

на CYP3A4, тому зміни метаболізму кветіапіну залежно від 

раси чи генетичних особливостей малоймовірні. Фармако-

кінетика кветіапіну дещо відрізняється в осіб похилого віку 

та пацієнтів, що приймають супутні препарати; на концен-

трацію норкветіапіну ці фактори впливають менше (Bakken 

et al., 2001). CYP2D6 також робить внесок у метаболізм кве-

тіапіну, хоча й меншою мірою, внаслідок чого утворюється 

невелика кількість 7-гідроксикветіапіну, активність якого де-

тально ще не вивчено (Fisher et al., 2012; Bakken et al., 2012).

За даними M.C. Mauri et al. (2007), концентрація кветіапі-

ну в плазмі крові не є настільки високою, щоб пояснити його 

дію на рецептори або клінічні ефекти. Це дозволяє припус-

тити, що активні метаболіти препарату беруть участь у його 

фармакодинаміці. Однак рівень у сироватці крові препара-

тів, що діють на ЦНС, є поганим предиктором центральної 

активності, оскільки є інші численні фактори впливу, як-то 

проникнення через гематоенцефалічний бар’єр, накопи-

чення у ЦНС та кінетика асоціації/дисоціації з рецептором.

Фармакодинамічний профіль норкветіапіну 
порівняно із кветіапіном

Норкветіапін та кветіапін взаємодіють із дофамінергіч-

ною, норадренергічною та серотонінергічною системами, 

але відрізняються за здатністю змінювати їхнє функціону-

вання. Як і інші атипові антипсихотики, кветіапін спро-

можний блокувати 5-НТ
2А

-рецептори з більшою афінністю, 

ніж D
2
, що може пояснити його антипсихотичні властивості 

та меншу схильність викликати екстрапірамідні симптоми 

й гіперпролактинемію (Peuskens, 2011). Крім того, кветі-

апін проявляє спорідненість до різних серотонінергічних 

Таблиця. Активні метаболіти психотропних 
препаратів із антидепресивними властивостями

Вихідний 
лікарський 

засіб
Активний метаболіт Посилання

Антидепресанти

Амітриптилін Нортриптилін1 Owens et al. (1997)

Нортриптилін 10-гідроксинортриптилін Nordin, Bertilsson 
(1995)

Іміпрамін Дезипрамін1 Owens et al. (1997)

Дезипрамін Дезметилдезипрамін Deupree et al. (2007)

Триміпрамін
Дезметилтриміпрамін, 
2-гідрокситриміпрамін, 
триміпрамін-N-оксид

Haenisch et al. (2011)

Кломіпрамін Дезметилкломіпрамін2 Tekes et al. (2011)

Доксепін Дезметилдоксепін Tekes et al. (2011)

Міансерин Дезметилміансерин Kang et al. (2010)

Міртазапін Дезметилміртазапін Sitzen, Zivkov (1998), 
Zivkov et al. (1995)

Мапротилін Дезметилмапротилін Wille et al. (2005)

Тразодон Мета-
хлорофенілпіперазин Wille et al. (2005)

Циталопрам Дезметилциталопрам, 
дидезезметилциталопрам

Tatsumi et al. (1997), 
Popik (1999), Milne, 
Goa (1991), Caccia 
(2004)

Есциталопрам Дезметилциталопрам, 
дидезезметилциталопрам Tatsumi et al. (1997)

Флуоксетин Дезметилфлуоксетин Owens et al. (1997), 
Wong et al. (1995)

Флувоксамін Флувоксамінова кислота
Benfield, Ward 
(1986), Caccia 
(2004)

Сертралін Дезметилсертралін Fuller et al. (1995), 
Caccia (2004)

Венлафаксин N-дезметилвенлафаксин1
Owens et al. (1997), 
Muth et al. (1991), 
Caccia (2004)

Атомоксетин 4-гідроксиатомоксетин Tekes et al. (2011)

Антипсихотики

Арипіпразол Мета-
хлорофенілпіперазин Caccia (2011)

Рисперидон 9-гідроксирисперидон1,2 Yang, Liang (2011)

Кветіапін Норкветіапін Jensen et al. (2008)

Примітки:1 Позиціонується як окремий лікарський засіб;2 імовірна активність.
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та нор адренергічних рецепторів, що може сприяти його 

антидепресивній та анксіолітичній дії (Seeman, Tallerico, 

1999). Його активний метаболіт норкветіапін також важ-

ливий, оскільки, крім інгібування зворотного захоплення 

NET, він проявляє спорідненість до кількох рецепторів 

SERT (Winter et al., 2008; Prieto et al., 2010).

Загальна картина рецепторних профілів кветіапіну 

та норкветіапіну представлена на рисунку.

Функціонування дофамінергічних рецепторів. Зайнятість 

D
2
-рецепторів у лімбічній системі є основним механіз-

мом для досягнення антипсихотичних ефектів. Кветіа-

пін і норкветіапін демонструють помірну спорідненість 

до зв’язування з рецепторами дофаміну D
1
 та D

2
. Крім того, 

кветіапін швидко дисоціює від D
2
-рецепторів, тому для до-

сягнення антипсихотичного ефекту його потрібно вводити 

у високих дозах. Він лише зрідка спричиняє екстрапірамідні 

ефекти через низьку здатність посилювати експресію відпо-

відних рецепторів, що пояснює низьку частоту пов’язаної 

з ним пізньої дискінезії (Peuskens, 2011; Seeman et al., 1999).

На рівні нігростріального і тубероінфундибулярного до-

фамінових шляхів SERT діє як гальмівний модулятор шля-

хом стимуляції 5-HT
2A

-рецепторів. Кветіапін і норкветіапін 

є антагоністами 5-HT
2A

-рецепторів, що сприяє вивільненню 

дофаміну цими шляхами (Jensen et al., 2008). Позитронно- 

емісійні томографічні дослід жен ня виявили вищий анта-

гонізм до 5-HT
2A

-, ніж D
2
-рецепторів на рівні зазначених 

трактів; це пояснює, чому кветіапін не асоційований із роз-

витком гіперпролактинемії (Gefvert et al., 2001). Зважаючи 

на те, що норкветіапін здатний краще блокувати 5-HT
2A

-, 

ніж D
2
-рецептори, його переносимість подібна до такої кве-

тіапіну або навіть краща. Окрім того, завдяки різним меха-

нізмам вивільнення дофаміну на мезокортикальному шляху, 

при застосуванні кветіапіну та норкветіапіну спостерігається 

поліпшення функціонування префронтальних регіонів та гі-

покампу. На додачу до позбавлення від негативних, зокрема 

когнітивних, симптомів при шизофренії, це сприяє анти-

депресивній дії (Montgomery, 2008). Переносник NET від-

повідає за зворотне захоплення дофаміну в префронтальній 

корі, а норкветіапін (але не кветіапін) інгібує цей транспор-

тер, унаслідок чого підвищується рівень дофаміну в лобній 

корі та посилюється антидепресивний ефект (Möller, 2005).

Функціонування серотонінергічних рецепторів. Крім того, 

що кветіапін та норкветіапін здатні блокувати різні рецеп-

тори SERT (це полегшує передачу дофаміну), вони також 

сприяють трансмісії SERT. Тобто кветіапін і більшою мірою 

норкветіапін полегшують серотонінергічну передачу, діючи 

як часткові агоністи 5-HT
1A

-рецепторів, що асоційовані 

з антидепресивним та анксіолітичним ефектами в людини. 

Норкветіапін має високу спорідненість до 5-HT
1A

-рецеп-

торів, схожу на таку звичайних агоністів 5-HT
1A

 буспірону 

та гепірону, та у 10 разів вищу, ніж у кветіапіну (Becker et al., 

2006). Отже, норкветіапін сприяє активації постсинаптич-

них 5-HT
1A

-рецепторів у гіпокампі, порушення в якому 

спостерігаються на тлі депресії. Це може зумовлювати 

регенерацію нейронів у цій ділянці шляхом збільшення 

вивільнення факторів росту нервів, як-от нейротрофічного 

фактора мозку (BDNF) (McIntyre et al., 2009; Fumagalli 

et al., 2004). Також завдяки стимуляції 5-HT
1A

-рецепторів 

зростає вивільнення ацетилхоліну в префронтальній корі, 

що сприяє синаптичній пластичності, пов’язаній із нав-

чанням та пам’яттю (Ichikawa et al., 2002).

Норкветіапін також має більшу афінність до 5-HT
7
-ре-

цептора, ніж кветіапін, а відповідно, ефективний при депре-

сії та розладах циркадного ритму, пов’язаних зі сном (Guscott 

et al., 2005). Хоча даних про вплив антагоністів 5-HT
7
 у лю-

дини немає, можливо, антагонізм до 5-HT
7
-рецепторів, 

притаманний норкветіапіну, сприяє антидепресивній дії 

кветіапіну. Як зазначалося вище, кветіапін і більшою мі-

рою норкветіапін мають антагоністичні властивості щодо 

рецепторів 5-HT
2A

. Застосування антагоністів 5-HT
2A 

було 

запропоноване для лікування безсоння. Можливо, норкве-

тіапін, що є потужним антагоністом Н
1
-рецептора, сприяє 

значному седативному ефекту при лікуванні кветіа піном 

(Jensen et al., 2008).

Функціонування норадренергічної системи. Норкветіа-

пін діє як потужний інгібітор NET-транспортера. Його 

афінність до цього переносника подібна до такої дея-

ких антидепресантів, як-от нортриптилін, амітриптилін 

та дулоксетин. Кветіапін, навпаки, не може зв’язуватися 

з NET-транспортером. Також норкветіапін збільшує нор-

адренергічне функціонування, блокуючи пресинаптичні 


2
-рецептори значно сильніше, ніж кветіапін. Шляхом ін-

гібування переносника NET норкветіапін підвищує рівень 

дофаміну в префронтальній корі, оскільки останній також 

використовує цей транспортер для зворотного захоплення 

(Möller, 2005). За даними, отриманими in vivo, норкветіапін 

у дозі до 0,1 мг/кг демонстрував антидепресивну активність 

в експериментах на тваринах (Jensen et al., 2008).

Інші механізми, що впливають на антидепресивний ефект 

кветіапіну. Механізми без включення моноамінів вивчені 

менш ретельно. Так, стрес і депресія, як відомо, посилюють 

нейродегенерацію, а антидепресанти можуть зменшити чи 

усунути цей ефект. В експериментальних дослід жен нях 

показано, що кветіапін запобігає зниженню вмісту BDNF 

та хронічній клітинній дегенерації в гіпокампі, пов’язаній 

зі стресом. Автори вважають, що заявдяки цьому можна 

зменшити деякі симптоми та когнітивний дефіцит при 

депресії (Xu et al., 2006). Крім того, J. Ichikawa et al. (2001) 

виявили, що кветіапін модулює активність рецепторів глу-

тамату для гіпотетичного відновлення їхнього нормального 

функціонування. Це зменшує нейротоксичність, викли-

кану надлишком нейромедіатора глутамату. R.C. Shelton 

та G.I. Papakostas (2008) стверджують, що антидепресивний 

ефект кветіапіну може бути зумовлений контролем запаль-

них цитокінів і цитопротекторних молекул та антиоксидант-

ною дією. Ці механізми пов’язані з початком депресивної 

симптоматики, хоча необхідні експериментальні та клінічні 

дослід жен ня для підтверд жен ня даної гіпотези. Роль нор-

кветіапіну щодо таких процесів поки що не вивчали.

Небажані явища, асоційовані з норкветіапіном та кветіа-

піном. При лікуванні депресії виникають певні несприятливі 

ефекти, пов’язані з їхніми рецепторними профілями. Здат-

ність кветіапіну та норкетіапіну зв’язуватися з гістамінови-

ми H
1
-рецепторами призводить до розвитку седації, снодій-

ного ефекту, підвищення апетиту та збільшення маси тіла. 

Блокування 
1
-адренергічних рецепторів у деяких пацієнтів 

пов’язане з ортостатичною гіпертензією. Це меншою мірою 

стосується кветіапіну XR, якому притаманні лише кілька 

плазматичних «піків». Норкветіапін демонструє афінність 

до мускаринових рецепторів, виступаючи антагоністом, 

особливо щодо M
1
, M

3
 та M

5
. Цей ефект у 20-80 разів силь-

ніший, ніж у кветіапіну, тому вважається, що такі небажані 

явища, як сухість у роті, затримка сечі, мідріаз, підвищення 

внутрішньоочного тиску та гіпотермія асоційовані з його 

активним метаболітом. Деякі дослідники стверджують, 

що антагонізм до М
3
-рецепторів, принаймні частково, від-

повідальний за виникнення гіперглікемії та цукрового діа-

бету, спричинених антипсихотичним лікуванням (Johnson 

et al., 2005). Вони вважають, що більшість побічних ефектів 

після передозування кветіапіном зумовлені насамперед дією 

норкветіапіну (Jensen et al., 2008; Balit et al., 2003).

Висновки
Підсумовуючи викладене, автори зазначають, що кве-

тіапін проявляє антидепресивні властивості завдяки нор-

адренергічному, серотонінергічному та дофамінергічному 

механізмам. Препарат демонструє клінічно значущу ефек-

тивність при лікуванні уніполярної депресії у монотерапії 

(офіційно затверджений лише в Австралії та Канаді) і до-

датковий засіб для пацієнтів, які погано або зовсім не відпо-

відають на антидепресанти. Крім того, кветіапін –  єдиний 

препарат, який продемонстрував ефективність за наявності 

уніполярної та біполярної депресії без ризику розвитку манії 

(Shelton, Papakostas, 2008; Bauer et al., 2009). Антидепресивна 

активність кветіапіну, принаймні частково, опосередкована 

дією активного метаболіту норкветіапіну, який вибірково 

інгібує зворотне захоплення NET, є частковим агоністом 

5-HT
1A

-рецепторів і діє як антагоніст пресинаптичних рецеп-

торів α
2
, 5-HT

2C
 та 5-HT

7
. Норкветіапін являє собою яскра-

вий приклад активного метаболіту, завдяки якому кветіапін, 

що насамперед застосовують як антипсихотичний засіб, 

демонструє антидепресивну ефективність.

 Підготувала Олена Коробка

Рисунок. Афінність зв’язування квеіапіну та норкветіапіну 
на тестованій панелі транспортерів нейромедіаторів 

рецепторів мозку (в логарифмічному масштабі)
Примітки: ІЗЗН –  інгібітор зворотного захоплення норадреналіну.
Адаптовано за Jensen et al., 2008.
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Топічні форми диклофенаку: 
ефективне лікування остеоартрозу

Нестероїдні протизапальні засоби (НПЗП) для місцевого застосування при остеоартрозі (ОА) забезпечують 
еквівалентну аналгезію, поліпшення фізичних функцій, зменшення ригідності та асоційовані з низькою частотою 
системних несприятливих подій. Топічні форми диклофенаку добре зарекомендували себе при ОА суглобів 
коліна та кисті, проте дані щодо точного часу настання ефекту, його тривалості й мінімальної дієвої концентрації 
досі обмежені. Представляємо до вашої уваги огляд F. Bariguian Revel et al., доступний в онлайн-публікації 
(Rheumatology and Therapy, 2020), в якому автори проаналізували сучасні дані літератури щодо ефективності, 
переносимості та фармакокінетичних/фармакодинамічних властивостей топічних форм диклофенаку 
для лікування ОА і визначили сфери, які потребують додаткового дослід жен ня.

На сьогодні на ОА страждають приб-

лизно 300 млн людей у всьому світі (GBD 

Collaborators, 2017). Чинники ризику цієї 

патології включають похилий вік та ожи-

ріння, тож очікується, що глобальна по-

ширеність і тягар хвороб, пов’язаних з ОА, 

з часом зростатимуть (Vina, 2018; Hunter, 

Bierma-Zeinstra, 2019). ОА передбачає на-

явність структурних змін суглобового хря-

ща, субхондральної кістки, зв’язок, суг-

лобової капсули, синовіальної оболонки 

та навколосуглобових тканин (Tan et al., 

2006). Окрім механічних та метаболічних 

факторів, на даний час запалення вважа-

ється ключовим медіатором ОА, який зу-

мовлює втрату хряща та прогресувальну 

дегенерацію уражених суглобів (Sohn et al., 

2012; Sokolove, Lepus, 2013). Руйнування 

суглобів, асоційоване з ОА, викликає біль, 

що спричиняє розвиток функціональних 

обмежень, зниження якості життя пацієнтів 

тощо (Hawker et al., 2008; Wright et al., 2010; 

Menon, Mishra, 2018).

У наявних рекомендаціях щодо ве-

дення осіб з ОА наголошується на необ-

хідності призначення НПЗП для полег-

шення болю. Так, у сучасних настановах 

Американського коледжу ревматології 

(ACR, 2019) йдеться про доцільність міс-

цевого застосування НПЗП для лікування 

ОА суглобів коліна та кисті порівняно з пе-

роральними формами через підвищений 

ризик системних несприятливих подій, 

пов’язаних з їхнім прийманням (Kolasinski 

et al., 2020). Зок рема, топічна форма ди-

клофенаку добре абсорбується через шкіру, 

легко проникає у підшкірні тканини, при 

цьому практично не всмоктується у загаль-

ний кровоток. За рахунок інгібування пе-

реважно ферментів циклооксигенази 2, які 

відповідають за перетворення арахідонової 

кислоти на тромбоксани, простацикліни 

та простагландини, диклофенак знижує 

вироблення останніх, тим самим обмежує 

пов’язану з ними периферичну сенситиза-

цію ноцицепторів, що активують механіч-

ні/больові стимули (Ricciotti, FitzGerald, 

2017; Minami et al., 2001).

Методи дослід жен ня
Автори виконали аналіз наявної літерату-

ри в базі даних PubMed, що складався з де-

кількох етапів і включав результати випро-

бувань, систематичні огляди, метааналізи, 

рекомендації стосовно ОА. Критеріями 

пошуку були загальна ефективність і без-

пека топічної форми диклофенаку при ОА, 

початок і тривалість знеболення, мінімаль-

на дієва концентрація препарату в плазмі 

крові та тканинах-мішенях, полегшення 

болю іншими НПЗП для місцевого застосу-

вання у дорослих тощо. Пошук проводився 

з жовтня 2018 р. без обмежень за датою.

Ефективність топічних форм 
диклофенаку при ОА

Мережевий метааналіз рандомізованих 

контрольованих (РКД) та обсерваційних 

досліджень, в яких вивчали осіб з ОА пе-

реважно колінного суглоба, продемон-

стрував переваги диклофенаку в формі 

розчину чи пластиру порівняно із плаце-

бо щодо полегшення болю та функціо-

нального поліпшення (Zeng et al., 2018). 

Wiffen et al. (2020) провели систематичний 

огляд плацебо-контрольованих досліджень 

топічних форм диклофенаку в пацієнтів 

з ОА суглобів коліна чи кисті. У п’ятьох 

випробуваннях тривалістю 6-12 тижнів 

виявлено клінічну користь гелю або роз-

чину диклофенаку, визначену як зниження 

інтенсивності болю на 50% або показник 

відповіді Міжнародного товариства з вив-

чення остеоартриту, в 59% хворих порівня-

но із 48% групи плацебо. За даними п’ятьох 

досліджень, автори повідомили про біль-

шу ефективність використання диклофе-

наку в формі пластиру, гелю або розчину, 

ніж плацебо в осіб з ОА коліна впродовж 

2-6 тижнів (43 і 23% відповідно). Про по-

зитивні результати свідчило зменшення ви-

разності болю на 50% або показник за інст-

рументом сукупної оцінки болю па цієнтом 

(PGA) як дуже хороший чи відмінний.

У 12-тижневому подвійному сліпому 

дослід жен ні вивчали ефект диклофенаку 

для місцевого та перорального викорис-

тання (максимальна добова доза –  50 мг 

тричі на день) у 492 пацієнтів із симпто-

матичним ОА колінного суглоба (Tugwell 

et al., 2004). Поліпшення було порівнянним 

щодо всіх параметрів болю (44 vs 49%), фі-

зичних функцій (39 vs 46%), скутості сугло-

бів (39 vs 45%), загальної оцінки пацієнта 

(43 vs 49%), а також за індексом виразності 

остеоартрозу Університетів Західного Он-

таріо та Макмастера (WOMAC) упродовж 

12 тижнів. У подвійному сліпому 12-тижне-

вому випробуванні за участю 722 осіб з ОА 

коліна порівнювали п’ять методів терапії: 

диклофенак у формі розчину з диметил-

сульфоксидом (ДМСО) + плацебо перо-

рально, розчин ДМСО без диклофенаку + 

плацебо перорально, топічна та перораль-

на форми плацебо, диклофенак у вигляді 

таблеток уповільненого вивільнення + 

розчин плацебо та розчин диклофенаку + 

пероральна форма препарату (Simon et al., 

2009). Показники ригідності за WOMAC 

та PGA являли собою вторинні результати. 

Наприкінці лікування ефективність топіч-

ної та пероральної форм диклофенаку була 

порівнянною за всіма параметрами, як-от 

зміна оцінки болю від вихідного значення, 

фізичних функцій, загального стану пацієн-

том, показники скутості суглобів та PGA. 

Топічна форма диклофенаку виявилася діє-

вішою, ніж ДСМО за всіма результатами 

та перевершила пероральний плацебо щодо 

всіх показників, окрім ригідності.

Пряме порівняльне рандомізоване по-

двійне сліпе дослід жен ня включало 321 па-

цієнта з ОА суглобів пальців рук, які отри-

мували диклофенак діетиламіну в формі 

гелю та пероральний ібупрофен упродовж 

21 дня (Zacher et al., 2011). Згідно з оцін-

кою за 100-міліметровою візуальною ана-

логовою шкалою (ВАШ) наприкінці ліку-

вання, спостерігалося зниження на 40% 

загального болю під часу рухів у 44 та 34% 

при використанні диклофенаку діетиламіну 

та ібупрофену відповідно. Обидва методи 

терапії асоціювалися з порівнянним змен-

шенням ранкової скутості суглобів, поліп-

шенням сили стискання, а також кращою 

оцінкою пацієнтами свого стану, якості 

життя та лікарем активності захворювання. 

В метааналізі Stewart et al. (2018) проана-

лізували зниження виразності болю за ОА 

суглобів коліна й кисті при місцевому за-

стосуванні диклофенаку або кетопрофену 

в семи РКД та напроксену, ібупрофену чи 

диклофенаку перорально для лікування 

ОА суглобів коліна чи стегна у дев’ятьох 

РКД. Оцінку болю проводили за WOMAC 

та ВАШ. Згідно з отриманими результа-

тами, топічні форми НПЗП асоціювалися 

з інтенсивнішим зменшенням болю, ніж 

пероральні.

Профіль безпеки 
топічних форм диклофенаку

За наявними даними, несприятливі яви-

ща, пов’язані з топічними формами дикло-

фенаку, –  це насамперед дерматологічні 

реакції у місці застосування, як-от сухість 

шкіри, почервоніння/еритема, свербіж, 

що є незначними та швидко минають. 

При лікуванні пероральним препаратом 

хворих на ОА колінного суглоба мали місце 

гастроінтестинальні небажані ефекти, такі 

як диспепсія, діарея, здуття живота та біль 

у його верхній частині (Roth, Fuller, 2011). 

Також не спостерігалося підвищення рівня 

печінкового ферменту при використанні 

розчину диклофенаку + ДСМО у пацієн-

тів із ОА колінного суглоба (Simon et al., 

2009). У проведених дослід жен нях при зас-

тосуванні препарату в осіб із ОА суглобів 

коліна та кисті тяжкі чи системні побічні 

ефекти були відсутні (Honvo et al., 2019). 

Зважаючи на те, що топічні форми дикло-

фенаку забезпечують щонайменше еквіва-

лентну аналгезію із деякими пероральними 

НПЗП та асоційовані з нижчою частотою 

побічних явищ, це може бути оптималь-

ний метод лікування, особливо для літніх 

осіб з ОА, пацієнтів із коморбідними за-

хворюваннями та/або факторами ризику 

системних (шлунково-кишкових, печін-

кових, ниркових чи серцево-судинних) 

несприятливих подій.

Висновки
Таким чином, НПЗП для місцевого зас-

тосування, як-от диклофенак, рекомендо-

вані як дієвий метод лікування першої лінії 

з хорошою переносимістю при болю в суг-

лобах, пов’язаних з ОА. Результати сучас-

них досліджень свідчать, що топічні форми 

диклофенаку зменшують виразність болю, 

скутість суглобів при ОА та покращують 

фізичні функції. Обмежені дані вказують 

на те, що полегшення болю починається 

протягом декількох годин після місцевого 

використання та переважно зберігається 

протягом 12-годинного періоду, особливо 

за регулярного застосування.

Підготувала Олена Коробка



ПСИХІАТРІЯ
РЕКОМЕНДАЦІЇ

41

www.health-ua.com

Лікування пацієнтів 
із біполярним афективним розладом

На сьогодні діагностування біполярного афективного розладу (БАР) залишається складним 
процесом через особливості його патології: зміну полярності афекту, хронічний рецидивний 
перебіг, притаманну пацієнтам суїцидальну поведінку та погіршення їхнього соціального 
функціонування. Канадська мережа із проблем лікування афективних і тривожних розладів 
та Міжнародне товариство з вивчення біполярних розладів (CANMAT/ISBD, 2018) розробили 
настанови щодо ведення пацієнтів із БАР. До вашої уваги представлено стислий огляд розділу, 
присвяченого терапії БАР, що ґрунтується на оновлених доказових даних.

До рекомендацій увійшли оновлені терапевтичні 

стратегії відповідно до змін, внесених у DSM-5 Керів-

ництва з діагностики та статистики психічних розладів 

Американської психіатричної асоціації (АРА, 2013). 

Профіль безпеки та переносимість препаратів розгля-

дали, зважаючи на експертну думку як до основного, 

так і підтримувального лікування. Медикаментозні 

засоби оцінювали з огляду на ризик спричинення ма-

нії чи депресії у пацієнта. У таблицях 1 і 2 представлено 

відповідні рівні доказовості та лінії терапії.

Основні принципи ведення пацієнтів із манією
Лікування ажитації

Часто ажитація супроводжує манію і, відповідно 

до DSM-5, визначається як надмірна рухова актив-

ність, пов’язана з відчуттям внутрішньої напруже-

ності. Методи, ефективні для лікування манії, є діє-

вими і щодо зменшення ажитації. Передусім варто 

розглянути засоби для терапії манії зі швидкою ефек-

тивністю. Якщо ажитація зберігається попри втру-

чання, може знадобитися додаткова швидкодіюча 

фармакотерапія. Для зменшення ажитації у пацієнтів 

із гострою манією здебільшого застосовують перо-

ральні засоби. Можуть бути доцільними препарати 

у навантажувальних дозуваннях, такі як: валь проат 

натрію / вальпроєва кислота; пероральні форми 

атипових антипсихотиків (ААП); класичні антипси-

хотики, зокрема галоперидол чи локсапін, та/або бен-

зодіазепіни, наприклад лоразепам.

Якщо пероральні медикаментозні засоби неефек-

тивні, слід розглянути внутрішньом’язове (в/м) 

зас тосування (Garriga et al., 2016). Для полегшення 

ажитації в цій популяції пацієнтів препаратом пер-

шої лінії терапії є арипіпразол в/м, лоразепам в/м 

(рівень доказовості 2), інгаляції локсапіну (рівень до-

казовості 1) та оланзапін в/м (рівень доказовості 2) 

(De Filippis et al., 2013; Kishi et al., 2015). Азенапін 

сублінгвально (рівень доказовості 3), галоперидол в/м 

(рівень доказовості 3), галоперидол в/м + мідазолам 

в/м, галоперидол в/м + прометазин в/м, рисперидон 

у таблетованій формі для розсмоктування і зипрази-

дон в/м (рівень доказовості 3) рекомендовані як засо-

би лікування другої лінії (Mantovani et al., 2013; Lim 

et al., 2010). Галоперидол перорально, локсапін в/м 

(рівень доказовості 4, клінічний висновок), кветіапін 

і рисперидон перорально (рівень доказовості 4) на-

лежать до засобів третьої лінії терапії (Currier et al., 

2004; Villari et al., 2008).

Фармакотерапія маніакальних епізодів
На сьогодні наявна ціла низка препаратів, ефектив-

ність яких вивчали у пацієнтів із манією. Це, зокрема, 

літій, вальпроат натрію / вальпроєва кислота, інші 

анти конвульсанти, типові антипсихотики, атипові 

антипсихотичні препарати (ААП) тощо.

Крок 1-й: загальні принципи та оцінювання терапев-

тичного статусу пацієнтів. Обстеження хворого, який 

перебуває у маніакальному стані, має включати не-

гайне оцінювання ризику агресивної поведінки, на-

сильства та загрози для інших, наявності суїцидальних 

думок, ступеня розуміння необхідності та здатності 

дотримуватися належного лікування, впливу супут-

ніх захворювань (розладу, пов’язаного зі зловжи-

ванням ПАР), а також сприйняття інформації щодо 

психо соціальної підтримки.

Крок 2-й: початок або оптимізація терапії першої лінії 

та перевірка прихильності до лікування. Близько 50% па-

цієнтів демонструють адекватну відповідь на моно-

терапію зі значним зниженням проявів симптоматики 

манії протягом 3-4 тижнів (Ketter et al., 2008). Літій, 

кветіапін, вальпроат натрію / вальпроєва кислота, азе-

напін, арипіпразол (рівень доказовості 1), паліперидон 

(рівень доказовості 1 для дозувань >6 мг), рисперидон 

і карипразин (рівень доказовості 1) рекомендовано 

як варіанти лікування першої лінії. Для карбамазепіну, 

оланзапіну, зипразидону і галоперидолу також наяв-

ні доказові дані щодо ефективності рівня 1, але вони 

входять до групи препаратів другої лінії терапії через 

ризики безпеки/переносимості.

Комбінована терапія із застосуванням таких ААП, 

як кветіапін (рівень доказовості 1), арипіпразол (рівень 

доказовості 2), рисперидон (рівень доказовості 1) або 

азенапін (рівень доказовості 2) і літію або вальпроату 

натрію / вальпроєвої кислоти рекомендована як метод 

лікування першої лінії з кращою ефективністю, ніж 

монотерапія літієм або вальпроатом натрію / валь-

проєвою кислотою (Ogawa et al., 2014). За даними 

клінічних досліджень, у середньому на 20% більше 

пацієнтів адекватно відповідають саме на комбіно-

ване лікування порівняно з монотерапією (Lin et al., 

2006; Geoffroy et al., 2012). Є дані, що підтверджу-

ють перевагу поєднання літію та кветіапіну над мо-

нотерапією останнім (Bourin et al., 2014). Попри на-

явні доказові дані (рівень доказовос ті 1) на користь 

комбінованої терапії із застосуванням оланзапіну 

порівняно з моно терапією цим препаратом, через 

проблеми з переносимістю/безпекою таку стратегію 

вважають варіантом лікування другої лінії.

Крок 3-й: використання додаткової терапії або пере-

хід на альтернативні препарати першої лінії. Якщо при 

використанні оптимальних дозувань спостерігаєть-

ся неадекватна відповідь на моно- або комбіновану 

терапію препаратами першої лінії (літій, вальпроат 

натрію / вальпроєва кислота та/або ААП) чи непере-

носимість, слід перевести пацієнта на альтернативний 

засіб першої лінії або додати його до схеми лікування. 

Попри доказову базу 1-го рівня щодо ефективності 

монотерапії паліперидоном і зипразидоном, автори 

не рекомендують використання такої комбінації через 

брак належних даних стосовно додаткової ефектив-

ності. За наявності препаратів першої лінії зі значною 

доказовою базою їхньої дієвості, відносної безпеки 

та переносимості, засоби другої та третьої ліній треба 

використовувати лише в разі невдалих спроб застосу-

вання декількох тактик першої лінії.

Крок 4-й: застосування додаткової терапії або перехід 

на препарати другої лінії. У пацієнтів із неадекватною 

відповіддю на препарати першої лінії терапії варто роз-

глянути можливість застосування засобів другої лінії 

терапії, наприклад оланзапіну, карбамазепіну, зипрази-

дону і галоперидолу окремо чи поєднання оланзапін + 

літій або вальпроат натрію / вальпроєва кислота (рівень 

доказовості 1) (Yildiz et al., 2015).

Попри широке використання у клінічній практиці 

комбінованого лікування літієм і вальпроатом нат-

рію / вальпроєвою кислотою, така стратегія належить 

до другої лінії, оскільки відомості щодо її ефектив-

ності обмежені неконтрольованими дослід жен нями 

(рівень доказовості 3) (Reischies et al., 2002). Електро-

конвульсивна терапія теж належить до другої лінії ви-

бору (рівень доказовості 3) (Sikdar et al., 1994). У разі 

не ефективності препаратів першої лінії відповідно 

до ієрархічної класифікації слід розглянути застосу-

вання медикаментозних засобів другої лінії.

Крок 5-й: застосування додаткової терапії або пере-

хід на препарати третьої лінії. При гострій манії так-

тика лікування препаратами третьої лінії включає 

застосування хлорпромазину, окремо клоназепаму 

(рівень доказовості 2), моно- або додаткової терапії 

клозапіном (рівень доказовості 4) і тамоксифену (рі-

вень доказовості 2) (Barbini et al., 1997; Suppes et al., 

1999). Комбіноване лікування карбамазепіном або 

окскарбазепіном (рівень доказовості 3), галоперидо-

лом чи тамоксифеном (рівень доказовості 2) + літій 

або вальпроат натрію / вальпроєва кислота також 

є варіантом третьої лінії (Juruena et al., 2009; Sachs 

et al., 2002; Talaei et al., 2016).

Нерекомендовані препарати
Алопуринол (рівень доказовості 1, негативний), еслі-

карбазепін/лікарбазепін, габапентин (рівень доказо-

вості 2, негативний), ламотриджин, поліненасичені 

жирні кислоти омега-3, топірамат (рівень доказовості 1, 

негативний), валноктамід або зонізамід (рівень дока-

зовості 2, негативний) не рекомендовано призначати 

для лікування осіб із манією (Grunze et al., 2015; Sarris 

et al., 2012; Weiser et al., 2017).

Препарати, які мають недостатню доказову базу 
та потребують подальшого вивчення

У дослід жен нях паліперидону та зипразидону (рі-

вень доказовості 2, негативний) як ад’ювантних за-

собів при лікуванні літієм або вальпроатом натрію / 

вальпроєвою кисотою не отримано належних даних 

їхньої ефективності (Ogawa et al., 2014). Інші ААП, 

які були дієвими при монотерапії, засвідчили додатко-

ву користь і в разі поєднання з літієм або вальпроатом 

натрію / вальпроєвою кислотою. 

Табл. 1. Рівні доказовості рекомендацій

Рівень Доказова база

1

Метааналіз із вузьким діапазоном ДІ або повторні 
подвійні сліпі РКД, що включають порівняння 
з плацебо або активною контрольною групою 
(n30 у кожній активній групі лікування)

2

Метааналіз із широким діапазоном ДІ або одне 
подвійне сліпе РКД, що включає порівняння 
з плацебо або активною контрольною групою 
(n30 у кожній активній групі лікування)

3

Принаймні одне сліпе подвійне РКД, що включає 
порівняння з плацебо чи активною контрольною 
групою (n=10-29 у кожній активній групі лікування) 
або дані системи охорони здоров’я

4 Неконтрольоване дослід жен ня, 
вибіркові повідомлення або експертна думка

Примітки: РКД –  рандомізоване контрольоване дослід жен ня; 
ДІ –  довірчий інтервал.

Табл. 2. Лінії терапії

Лінія терапії Рівень доказовості рекомендацій

Перша

Доказові дані рівнів 1-2, а також клінічні 
дані щодо безпеки/переносимості; 
немає ризику, потенційно пов’язаного 
з переходом на інше лікування

Друга

Доказові дані рівня 3, а також клінічні 
дані щодо безпеки/переносимості; ризик, 
потенційно пов’язаний із переходом 
на інше лікування, низький

Третя Доказові дані рівня 4, а також клінічні дані 
щодо безпеки/переносимості

Не рекомендовано Доказові дані рівня 1 або 2 щодо браку 
ефективності, а також експертна думка Продовження на наст. стор.
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Дані досліджень оланзапіну (рівень доказовості 2, не-

гативний) або поєднання рисперидону (рівень доказовос-

ті 3, негативний) і карбамазепіну мали негативний ха-

рактер (Tohen et al., 2008; Yatham et al., 2003). Це можна 

виправити з допомогою коригування дозувань, адже 

такі взаємодії є непередбачуваними, а ефективні дози 

не встановлено. Нутрицевтики, такі як амінокислоти 

з розгалуженим ланцюгом (рівень доказовості 3), фоліє-

ва кислота (рівень доказовості 2), L-триптофан (рівень 

доказовості 3), а також інші експериментальні засоби, 

серед яких медроксипро гестерон (рівень доказовості 3), 

мемантин, мексилетин, леветирацетам (рівень доказо-

вості 4) і фенітоїн (рівень доказовості 3), ефективні 

при супутньому застосуванні з іншими препаратами 

для лікування манії, як і окуляри з лінзами, що блоку-

ють синє світло (рівень доказовості 3) (Kulkarni et al., 

2006, 2014; Keck et al., 2009). Є доказові дані, що вера-

паміл може бути дієвим як додатковий засіб або окремо 

у жінок із манією (рівень доказовос ті 4) (Janicak et al., 

1998; Mallinger et al., 2008). Проте необхідні додаткові 

масштабні контрольовані дослі д жен ня для надання пе-

реконливіших рекомендацій.

Клінічні особливості, які допомагають 
під час вибору стратегії лікування

Загалом літій є дієвішим порівняно з вальпроатом 

натрію / вальпроєвою кислотою для осіб, у яких спос-

терігають класичну манію (Bowden, 1998, 2001). Валь-

проат натрію / вальпроєва кислота однаково ефективні 

як при класичній, так і дисфоричній манії; у пацієнтів 

із множинними попередніми епізодами, дратівливим 

або дисфоричним настроєм та/або супутнім зловживан-

ням ПАР чи із травмою голови в анамнезі (Swann et al., 

2002; McIntyre, Yoon, 2012). Через тератогенний потен-

ціал вказаний препарат слід призначати з обережністю 

жінкам дітородного віку. Пацієнти із травмою голови 

в анамнезі, коморбідною тривогою і зловживанням 

ПАР, ознаками шизоафективного розладу з неконгру-

ентними маячними ідеями або негативним анамнезом 

БАР у родичів першого ступеня можуть демонструвати 

відповідь на карбамазепін (Yatham et al., 2005).

Нерідко симптоми тривоги супроводжують маніа-

кальний епізод і є предикторами негативних наслідків, 

зокрема більшої виразності симптомів манії, тривалі-

шого часу до ремісії та вищої частоти побічних ефектів 

фармакотерапії (Gonzalez-Pinto et al., 2012; Feske et al., 

2000). Ретроспективні дані свідчать про те, що вальпро-

ат натрію / вальпроєва кислота, кветіапін та оланзапін 

мають специфічний анксіолітичний ефект, до того ж 

може бути дієвим карбамазепін (Rakofsky, Dunlop, 2011).

Симптоми депресії супроводжують маніакальні 

стани у 10-30% пацієнтів, при цьому спостерігаєть-

ся тяжчий, інвалідизувальний перебіг хвороби та ви-

щий рівень суїцидальних дій (Vieta and Morralla, 2010; 

Reinares et al., 2015). Є доказові дані, що підтверджують 

переваги ААП та вальпроату натрію / вальпроєвої кис-

лоти в осіб, які часто потребують комбінованої терапії 

(Fountoulakis et al., 2012). Азенапін, арипіпразол, олан-

запін і зипразидон були однаково ефективними при 

лікуванні пацієнтів із класичною та змішаною манією 

(Muralidharan et al., 2013; Cuomo et al., 2017).

Принаймні половина маніакальних епізодів харак-

теризується наявністю психотичних проявів (Coryell 

et al., 2001). Наразі доведено ефективність комбіно-

ваної терапії першого вибору літієм або вальпроатом 

натрію / вальпроєвою кислотою + ААП порівняно з ін-

шим супутнім застосуванням препаратів першої лінії 

(Smulevich et al., 2013; Hirschfeld et al., 2004). Відповід-

но до клінічного досвіду, одночасне застосування літію 

або вальпроату натрію / вальпроєвої кислоти з ААП 

є дієвішим у пацієнтів із манією з неконгруентними 

психотичними симптомами. Особам із можливим 

діагнозом шизоафективного розладу з ознаками ма-

нії доцільніше призначати ААП або його поєднання 

зі стабілізатором настрою.

Підтримувальна терапія БАР
Медикаментозне лікування

Крок 1-й: загальні принципи та оцінювання тера-

певтичного статусу пацієнтів. Препарати, які засто-

совують для лікування гострих маніакальних або ж 

депресивних епізодів, мають профілактичну дію. 

Хоча через потенційний ризик розвитку манії/гіпома-

нії та дестабілізації настрою тривале приймання анти-

депресантів не рекомендоване (Altshuler et al., 2003). 

Багато ААП є дієвими для запобігання рецидиву епі-

зодів манії та депресії, але в разі профілактичного 

використання вони демонструють ефективність лише 

щодо маніакальних, але не депресивних епізодів.

У пацієнтів, які не отримують фармакотерапію 

або неадекватно відповідають на неї, необхідно зібра-

ти ретельний анамнез.

 Крок 2-й: початок або оптимізація терапії першої лі-

нії та оцінка прихильності до лікування. Якщо пацієнт 

адекватно відповідає на лікування першої лінії гострих 

маніакальних/депресивних епізодів, автори рекомен-

дують продовжувати приймати такий препарат у ме-

жах підтримувальної терапії, навіть якщо він нижчий 

у застосованій ієрархічній системі.

При комбінованому лікуванні ААП із літієм / валь-

проатом натрію / вальпроєвою кислотою гострої ма-

нії застосування ААП упродовж перших шести міся-

ців після адекватної відповіді на препарат пов’язане 

зі зниженням ризику рецидиву маніакального/депре-

сивного епізоду (рівень доказовості 2), але користь піс-

ля шести місяців не визначено (Yatham et al., 2016). 

Зіб рано належну доказову базу щодо монотерапії 

літієм, кветіапіном, вальпроатом натрію / вальпроє-

вою кислотою і ламотриджином як підтримувальної 

стратегії першої лінії при БАР (рівень доказовості 1) 

(Severus et al., 2014; Miura et al., 2014; Cipriani et al., 

2013). Наприклад, азенапін (рівень доказовості 2) ре-

комендовано як засіб лікування першої лінії для запо-

бігання маніакальним і депресивним епізодам (Szegedi 

et al., 2018). Можливо розглянути арипіпразол перо-

рально або раз на місяць як засіб монотерапії першої 

лінії з огляду на його ефективність для профілактики 

маніакальних/депресивних епізодів, профіль безпеки/

переносимості (рівень доказовості 2), хоча дані щодо 

його дієвості в запобіганні депресії дещо обмежені 

(Keck et al., 2006, 2007; Calabrese et al., 2017).

Додаткова комбінована терапія першої лінії поєд-

нує кветіапін із літієм / вальпроатом натрію / валь-

проєвою кислотою (рівень доказовості 1) для про-

філактики маніакального або депресивного епізоду 

(Suppes et al., 2009; Vieta et al., 2008). Арипіпразол + 

літій / вальпроат натрію / вальпроєва кислота (рівень 

доказовості 2) можливо розглянути як варіант першої 

лінії (Marcus et al., 2011).

Крок 3-й: використання додаткової терапії або перехід 

на альтернативні препарати першої лінії. Якщо у па-

цієнта спостерігається неадекватна відповідь або не-

переносимість одного препарату або комбінованого 

лікування першої лінії в оптимальних дозуваннях, 

наступним кроком є перехід до альтернативних засо-

бів першої лінії або застосування ад’ювантної терапії. 

Призначення медикаментозних засобів другої лінії 

рекомендоване лише за невдалих спроб використання 

декількох стратегій першої лінії.

Крок 4-й: використання додаткової терапії або пере-

хід на препарати другої лінії. Оланзапін ефективний 

для профілактики маніакального або депресивного 

епізоду (рівень доказовості 1), проте його вважають 

варіантом другої лінії через метаболічний синдром, 

пов’язаний із застосуванням (Tohen et al., 2006; Vieta 

et al., 2012). Двотижнева монотерапія ін’єкційним 

рис перидоном пролонгованої дії (рівень доказовості 1) 

або використання препарату як додаткового лікуван-

ня (рівень доказовості 2) підтвердили його ефектив-

ність щодо запобігання маніакальному, але не де-

пресивному епізоду (Quiroz et al., 2010; Macfadden 

et al., 2009). Паліперидон виявився кращим за пла-

цебо для профілактики маніакального епізоду (рі-

вень доказовості 2), але менш дієвим, аніж оланзапін 

(Berwaerts et al., 2012).

Крок 5-й: використання додаткової терапії або перехід 

на препарати третьої лінії. Виявлено ефективність ад’ю-

вантного використання арипіпразолу при лікуванні 

ламотриджином (рівень доказовості 2) порівняно з мо-

нотерапією останнім для запобігання розвитку манії 

(Carlson et al., 2012). Таке комбіноване лікування може 

забезпечити додатковий ефект для профілактики рециди-

вів манії у пацієнтів, які прий мають ламотриджин. Кло-

запін і габапентин слід розглядати як додаткові засоби 

(рівень доказо вості 4) для осіб із недостатньою відповід-

дю на терапію першої або другої лінії (Vieta et al., 2006). 

Одночасне застосування оланзапіну та флуоксетину 

допомагає підтримувати стабільний нас трій упродовж 

шести місяців у пацієнтів із біполярною депресією 

(рівень доказовості 2) (Brown et al., 2009).

Препарати, які не мають достатньої доказової 
бази та потребують подальшого вивчення

Нині наявні доказові дані щодо ефективності кари-

празину при гострих маніакальних і депресивних епі-

зодах, але не для підтримувального лікування (рівень 

доказовості 4) (Sachs et al., 2015). Є дані щодо недос-

татньої користі флупентиксолу для профілактики БАР 

(рівень доказовості 3, негативний) (Ahlfors et al., 1981). 

Ад’ювантна терапія окскарбазепіном теж потребує 

додаткового вивчення (рівень доказовості 4) (Vasudev 

et al., 2008; Mazza et al., 2007; Vieta et al., 2008). Наразі 

бракує контрольованих даних щодо впливу топірамату 

(рівень доказовості 4, негативний) (Tohen et al., 2006). 

Хоча цей препарат може бути дієвим при багатьох ста-

нах, коморбідних БАР.

Нерекомендовані препарати
У пацієнтів, які отримували перфеназин і стабілі-

затор настрою після епізоду БАР у межах підтриму-

вальної терапії, частіше виникали симптоми депресії 

або побічні ефекти порівняно з тими, хто застосовував 

лише стабілізатор настрою (рівень доказовості 2, нега-

тивний) (Zarate et al., 2004).

Трициклічні антидепресанти не рекомендовано 

для моно- або допоміжної терапії через підвищений 

ризик розвитку манії (рівень доказовості 2, негативний) 

(Kane et al., 1982; Prien et al., 1984).

Клінічні особливості, які допомагають 
під час вибору лікування

Більшість осіб із БАР потребує коротко- або дов-

гострокового комбінованого лікування для втамуван-

ня гострих або субсиндромальних симптомів і зни-

ження частоти рецидивів. Деякі дані підтверджують, 

що тривале лікування є менш дієвим, якщо пацієнт 

довго не отримував терапії, і це є аргументом на ко-

ристь якомога раніше призначати відповідне ліку-

вання (Solomon et al., 1995; MacQueen et al., 2000). 

Літій як терапевтична стратегія першої лінії дієвий 

для запобігання маніакальним та депресивним епі-

зодам і має антисуїцидальний ефект (Ahrens, Muller-

Oerlinghausen, 2001; Cipriani et al., 2013). Особи, які 

приймають ламотриджин, здебільшого мають симп-

томи депресії та коморбідну тривогу (Passmore et al., 

2003; Ketter, Calabrese, 2002). Монотерапія цим ме-

дикаментозним засобом має обмежену користь для 

профілактики манії. Кветіапін ефективний для за-

побігання маніакальним, депресивним і змішаним 

епізодам (Vieta et al., 2012). Азенапін демонструє 

позитивну дію для профілактики як манії, так і де-

пресії, хоча щодо останньої –  дещо менш виражену. 

У рандомізованому відкритому дослід жен ні пацієнти, 

які приймали карбамазепін, порівняно з тими, хто 

використовував літій, частіше мали атиповий перебіг 

захворювання, БАР II або шизоафективний розлад 

(Kleindienst et al., 2000).

Рефрактерність до лікування може бути пов’язана 

з недотриманням режиму приймання пероральних ме-

дикаментозних засобів. Зокрема, було підтверджено 

ефективність монотерапії ін’єкційним рисперидоном 

пролонгованої дії або допоміжного його використан-

ня раз на два тижні та застосування лише ін’єкційно-

го арипіпразолу раз на місяць (рівень доказовості 2) 

для профілактики рецидивів маніакальних/депре-

сивних епізодів у пацієнтів із БАР (Quiroz et al., 2010; 

Macfadden et al., 2009). Ад’ювантна терапія клозапіном 

дієва для полегшення симптомів і дає змогу зменши-

ти загальне застосування медикаментозних засобів 

у резистентних пацієнтів. Так, даних клінічних дослі-

джень щодо можливих варіантів лікування пацієнтів 

із рефрактерною БАР наразі недостатньо.

Закінчення в наступному номері

Підготувала Олена Коробка

Оригінальний текст документа читайте на сайті 
www.canmat.org

Початок на попередній стор.
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