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НООТРОП з АНТИДЕПРЕСИВНИМ  ефектом 
БЕЗ  протипоказань при АГ, ІХС, ЦД, СН 2

Інформація про рецептурний лікарський засіб для спеціалістів охорони здоров’я.
Прамістар. Прамірацетам. Лікарська форма. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою. Фармакотерапевтична група. Ноотропні засоби. Код ATX N06B X16. Рекомендоване дозування: по 1 таблетці двічі 
на добу. Клінічно значущий ефект можна очікувати не раніше 4-8 тижнів лікування. Показання. Зниження здатності до концентрації уваги; розлади пам’яті дегенеративного або судинного характеру, особливо в 
осіб літнього віку.  Протипоказання. Підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якої допоміжної речовини. Крововилив у мозок та інше. Побічні реакції. Сухість у роті, диспепсія, нудота, біль у ділянці 
шлунка, погіршення апетиту та інше. Застосовувати у дітей не рекомендується через відсутність даних. Категорія відпуску. За рецептом.
Перед застосуванням, будь ласка, уважно ознайомтеся з повною інструкцією для медичного застосування, повним переліком побічних реакцій, протипоказань, особливостей застосування препарату Прамістар №1250 
від 26.05.2020.  
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•  Довготривала та короткочасна пам’ять1

•  Концентрація уваги та здатність до навчання2

•  Підвищення контрольованості лікування1

•  Стала безпечність при тривалому застосуванні1

•   Антидепресивна дія та задоволеність результатами 
лікування пацієнта1,2

Повна інформація міститься в інструкції для медичного застосування препарату. Інформація для медичних і фармацевтичних працівників для розміщення у спеціалізованих виданнях для 
медичних закладів і 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.: +380 44 390 09 09. ТОВ «Такеда Україна», 03110, Київ, вул. Солом’янська, 11, БЦ Eleven, 2-й поверх, тел.: +380 44 390 09 09, факс: +380 44 390 29 29
www.takeda.ua

Зображення упаковки носить ілюстративний характер.
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АКТОВЕГІН
ПРАЦЮЄ ДЛЯ ЖИТТЯ КЛІТИН*

*мається на увазі, що Актовегін підвищує виживання клітин в умовах ішемії. 
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.

Коротка інструкція для медичного застосування препарату Актовегін. 
Діюча речовина. Депротеїнізований гемодериват із крові телят у вигляді 
Актовегіну концентрату. Лікарська форма. Розчин для ін’єкцій, таблетки, 
вкриті оболонкою. Фармакотерапевтична група. Засоби, що впливають 
на травну систему і метаболічні процеси. Код АТХ А16А Х. 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 діабе-
тичної полінейропатії. Протипоказання. Гіперчутливість до будь-яких 
компонентів препарату або до препаратів подібного складу. Декомпен-
сована серцева недостатність, набряк легень, олігурія, анурія є загаль-
ними протипоказаннями до інфузійної терапії, тому введення препарату 
у вигляді інфузій при цих станах протипоказане з огляду на можливу 
гіпергідратацію. Фармакологічні властивості. Для препарату Актове-
гін 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 метаболіз-
му та поглинання глюкози. В рамках 6-місячного подвійного сліпого, 
рандомізованого, плацебо-контрольованого дослідження з оцінкою 
безпечності та ефективності 567 пацієнтів з цукровим діабетом 2-го 
типу та з симптоматичною діабетичною дистальною полінейропатією 
отримували 20 внутрішньовенних інфузій препарату Актовегін (2000 мг/
добу) (n = 281) або плацебо (n = 286) один раз на добу впродовж 20-36 
днів, після чого отримували по 3 таблетки препарату Актовегін (1800 мг/
добу) або плацебо три рази на добу впродовж 140 днів. При застосуванні 
препарату Актовегін спостерігався кращий ефект порівняно з плацебо 
згідно з оцінкою кінцевої точки за шкалою загальної оцінки симптомів 
(TSS), включаючи позитивні нейропатичні больові симптоми, печіння, 
парестезію та оніміння стоп чи ніг, зменшувались порушення вібраційної 
чутливості та поліпшувалась якість життя пацієнтів. Між групою ліку-
вання та контрольною групою не було виявлено значущих відмінностей 
у розподілі небажаних явищ. Побічні реакції. 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, ангіоневро-
тичний набряк, гіперемія шкіри, шкірні висипання, свербіж, кропив’янка, 
підвищена пітливість, набряки шкіри та/або слизових оболонок, припли-
ви жару, зміни у місці введення; з боку травного тракту – диспептичні 
явища, включаючи біль в епігастральній ділянці, нудоту, блювання, діа-
рею; 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 систе-
ми – 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 по-
переку. У таких випадках лікування препаратом Актовегін необхідно 
припинити і застосувати симптоматичну терапію. Категорія відпуску. 
За рецептом. Р.П. МОЗ України: №UA/11232/01/01, №UA/16098/01/01. 
Виробник: ТОВ «Кусум Фарм», Україна (вторинне пакування з in-bulk фір-
ми-виробника Такеда ГмбХ, Німеччина (таблетки, вкриті оболонкою) або 
Такеда Австрія ГмбХ, Австрія (розчин для ін’єкцій)).

Здоров’я нації – добробут держави
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Неврологія
Психіатрія

Психотерапія
№ 4 (59) 
грудень 2021 р.
15 000 примірників*

Передплатний індекс 37633

Інформація для лікарів. Розповсюджується на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики.
*Загальний наклад із 15.08.2014 р.

Тематичний номер 
Виходить 4 рази на рік

Олена Хаустова

Читайте на сторінці 10

Докторка медичних наук,  
професорка

Погляд психіатра 
на постінсультні  

порушення у пацієнтів

Ганна Кожина

Читайте на сторінці 24

Докторка медичних наук,  
професорка

Персоніфікована 
модель надання 

психіатричної допомоги 
хворим на стрес‑асоційовані 

розлади

Дмитрий Русланов

Читайте на сторінці 12

Кандидат медицинских наук 

Психотерапия детей 
и подростков:  

проблемы и решения

Тетяна Літовченко

Читайте на сторінці 26

Докторка медичних наук,  
професорка

Ведення пацієнтів 
із тикозними розладами:  

сучасні підходи 
до діагностики  

та лікування

Сергій Стаднік

Читайте на сторінці 30

Доктор медичних наук

Тромболітична терапія 
при ішемічному інсульті:  

вплив різних факторів 
на ефективність 

та несприятливі результати

Інформація для лікарів. Розповсюджується на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики.
*Загальний наклад із 15.08.2014 р.
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О.О. Клекот, к. мед. н., Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

Нова стратегія щодо когнітивних порушень
Дефіцит когнітивної сфери –  актуальна проблема сьогодення через зниження якості життя пацієнтів, 
активної комунікації в соціумі та потребу в сторонній допомозі при догляді. На особливу увагу 
в умовах нинішньої пандемії COVID-19 заслуговує нова стратегія щодо когнітивних порушень.

Деменція: різні механізми –  один наслідок
Ступінь ураження когнітивних порушень може варіювати 

від легкої до глибокої форми з розвитком деменції. Основна 

різниця полягає у зворотності процесу, що зумовлює дану 

нозологію.

Як відомо, 62% усіх випадків деменції виникають за хво-

роби Альцгеймера (ХА), що викликає проблеми з пам’яттю, 

мовою та мисленням. У 5% випадках дементні порушен-

ня починаються у віці до 65 років. Кількість хворих на ХА 

у світі становить близько 30 млн. За прогнозами вчених, 

до 2050 р. у разі відсутності ефективного фармацевтичного 

втручання очікується зростання числа уражених цією не-

дугою до 160 млн.

  На судинну деменцію припадають 17% випадків, яка ха-

рактеризується порушенням суд жен ня, труднощами з рухо-

вими навичками й рівновагою. Серцеві захворювання та ін-

сульти збільшують її ймовірність.

Частка змішаної деменції, у разі якої до появи симптомів 

призводять кілька типів деменції, становить 10%. Переваж-

но вона зустрічається в осіб віком від 85 років. Окрім того, 

3% складають випадки деменції за таких станів, як хвороба 

Кройцфельда –  Якоба, депресія, розсіяний склероз. Деменція 

з тільцями Леві (частота –  4%) спричинена білками з ано-

мальною просторовою структурою –  -амілої дом і -білком. 

Симптоми можуть включати галюцинації, порушення сну. 

Фронтотемпоральна деменція (при частоті 2%) –  авто-

сомно-домінантне нейродегенеративне захворювання, 

що характеризується змінами особистості та мовними про-

блемами і найчастіше починається у віці від 45 до 60 років. 

Хвороба Паркінсона (частота –  2%) може супроводжу-

ватися симптомами деменції в міру прогресування стану 

(www.alzheimers.org.uk).

Нині коронавірусна інфекція SARSr-CoV-2 розглядається 

як поліорганна патологія з ураженням неврологічної, кар-

діологічної, гастроентерологічної та інших систем органів. 

Через стурбованість неврологічними проявами та постко-

відними наслідками американські лікарі та вчені створили 

Університет Джонса Гопкінса (Меріленд, США) з метою 

вивчення неврологічних наслідків у пацієнтів із COVID-19.

У період із травня по листопад 2020 р. було проспек-

тивно проаналізовано дані 100 суб’єктів (середній вік –  

43,2±11,3 року, частка жінок –  70%). Всі пацієнти були 

з легким перебігом коронавірусної хвороби й не потребували 

госпіталізації під час її гострої фази. Когнітивні дисфункції 

відзначали 81% осіб у вигляді «затуманення мозку» на тлі 

головного болю, аносмії та агевзії (Graham et al., 2021).

COVID-19: шляхи ураження мозку
Наразі відомі шість шляхів ураження мозку вірусом SARS-

CoV-2 (Verhratsky et al., 2020):

1. При поширенні повітряно-крапельним шляхом збудник 

потрапляє в організм людини через тропність до ангіотен-

зинперетворювального ферменту 2-го типу і дисемінується 

кровоносною системою.

2. Вірус SARS-CoV-2 може також потрапити до мозко-

вих оболонок через периневральні простори ольфакторно-

го тракту. Клінічно це проявляється аносмією, яка вини-

кає внаслідок ураження нервових рецепторів на слизовій 

оболонці носа, та рухом вірусних частинок периневрально 

до головного мозку. Крім того, SARS-CoV-2 може вільно 

проникати через гематоенцефалічний бар’єр, порушувати 

його структуру (або навіть руйнувати) та збільшувати про-

никність для токсичних речовин, цитокінів, прозапальних 

факторів, що спричиняє розвиток системного запального 

процесу. Передусім запалення з’являється в ендотелії судин.

3. Ураження мозку через розвиток ендотеліїту (стовбур 

та основа мозку) або автоімунне запалення.

4. Ішемічне ураження мозку, яке виникає внаслідок гостро-

го респіраторного дистрес-синдрому з інтерстиційними зміна-

ми в легенях і зниженою сатурацією крові (<75%), призводить 

до незворотних змін у головному мозку.

5. Збудник COVID-19 підвищує прокоагулянтні влас тивості 

крові. Коронавірусна інфекція є фактором ризику інсультів 

та інфарктів внаслідок локальної гіперкоагуляції.

6. Психологічний стрес –  ізоляція населення, розвиток 

депресії впливають на емоційний стан і когнітивну сферу 

хворого та його оточення.

Фармакологічне лікування когнітивної дисфункції
Для купірування когнітивної дисфункції застосовують 

препарати групи ноотропів. Це засоби, що мають прямий 

активувальний вплив на процеси навчання, поліпшують 

пам’ять та розумову діяльність, підвищують стійкість мозку 

до агресивних впливів –  гіпоксії, травм та інтоксикації. Пре-

парати даної групи поділяють на дві групи: істинні ноотропи 

та нейропротектори.

До істинних ноотропів належать:

• рацетамові похідні (пірацетам, анірацетам, оксирацетам, 

прамірацетам);

• холінергічні засоби (фосфатидилсерин, ацетил- L-

карнітин);

• нейропептиди (адренокортикотропний гормон, вазопре-

син, соматостатин);

• стимулятори збуджувальних амінокислот (мемантин, 

нооглютил).

Нейропротектори включають:

• вазотропні засоби (вінпоцетин, ніцерголін, цинаризин);

• антиоксиданти (мексидол);

• γ-аміномаслянокислотно(ГАМК)-ергічні препарати 

(гаммалон, пантогам, фенібут);

• інші (церебролізин, препарати гінкго, етимізол).

Патогенез ураження головного мозку не обмежується 

одним механізмом розвитку порушення, а є одно часним 

поєднанням декількох ланок патологічного процесу (як-то 

порушення синтезу нейромедіаторів та експресії їх рецепто-

рів, нейротрансмісії, процесів пластичного синтезу, накопи-

чення кальцію та його утилізації). Наведені вище ноотропи 

впливають тільки на один конкретний механізм розвитку 

когнітивної дисфункції.

Беручи до уваги комплексність процесу порушень у голов-

ному мозку, когнітивні порушення не можуть корегуватися 

односпрямованим впливом ноотропів. Напрям лікування ког-

нітивних порушень повинен охоплювати мережу патологічних 

процесів, які відбуваються у мозку.

Мультитаргетна корекція когнітивних порушень
Стратегіями впливу при когнітивних розладах мають бути 

протизапальна терапія, τ-асоційована стратегія, модуляція 

кальцієвого гомеостазу, нейтротрансмісії та внутрішньоклі-

тинних сигнальних каскадів (Bredesen, 2014). Також серед 

можливих підходів – модифікація ліпідного метаболізму, 

окиснення металів, модуляція оксиду азоту, нормалізація 

вуглеводного обміну, зменшення оксидативного стресу 

та амілоїд-асоційована стратегія.

Наразі багато науковців схиляються до думки, що нутрицев-

тичні препарати є ефективними завдяки сприянню нормаліза-

ції здоров’я за хвороби із хронічним перебігом, асоційованої 

з віком. Перевагами нутрицев тичних засобів порівняно із син-

тетичними хімічними сполуками є:

• природне поход жен ня;

• висока безпека;

• економічна вигідність.

За даними наукової бази даних Scopus, протягом 15 ро-

ків вивченню нейропротекторних та нейромоделювальних 

властивостей B. monnieri було присвячено 838 оригінальних 

та 168 оглядових статей, 26 розділів у монографіях і 74 публі-

кації в нев рологічних виданнях (Brimson et al., 2021).

Ефективність B. monnieri
Ефективність B. monnieri зумовлена великою кількістю 

активних компонентів: сапонінів, флавоноїдів, глікозидів 

та фітостеролів, головними серед яких є бакозид А, бакозид B 

та бакозасапоніни (Avneet et al., 2018).

Імовірні механізми дії екстракту B. monnieri:

1. Антиоксидантний захист / нейропротекція (Bhatta charya 

et al., 2000; Russo et al., 2003).

2. Модуляція нейротрансмітерних систем (Rastogi et al., 

2012).

3. Редукція вмісту β-амілоїду (Morgan et al., 2010).

4. Поліпшення церебрального кровотоку (Morgan et al., 

2010).

5. Підвищення стресостійкості мозку до агресивних фак-

торів, як-то ішемія, цукровий діабет, куріння, інтоксикація 

алюмінієм (Kapoor et al., 2009; Jyoti et al., 2006).

Антиоксидантний ефект
Антиоксидантний захист мозку можливий за умови дос-

татньої кількості та ефективності протекторних факторів 

ферментного поход жен ня, таких як супероксиддисмутаза 

(СОД), каталаза, глутатіон та редуктаза, а також нефермент-

ного поход жен ня –  вітамінів A, C, E, селену, коензиму Q
10

, 

глутатіону. Необхідний також баланс із прооксидантною сис-

темою, до якої належать реактивні форми кисню: пероксид, 

гідроксид, супероксид, пероксинітрит.

Пригнічення перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) компо-

нентами B. monnieri у лобовій корі, гіпокампі, смугастому тілі 

було продемонстровано в експериментах на щурах (Simpson 

et al., 2015). Бакозиди та флавоноїди активують антиоксидант-

ні ферменти (СОД, каталази, глутатіонредуктази) в ділянках 

мозку, які відповідальні за вищі когнітивні функції та захи-

щають ДНК фібробластів in vitro від ураження перекисними 

радикалами (Russo et al., 2003).

В одному експерименті у тварин індукували модель ХА для 

вивчення ефективності екстракту B. monnieri (Saini et al., 2012). 

Шляхом введення у цереброспінальну рідину піддослідним 

щурам 15 мкг колхіцину стимулювали прооксидантну систе-

му, при цьому спостерігалося зростання ПОЛ на 45% у корі 

та на 33% в гіпокампі, рівня карбонільних білків на 61 і 63% від-

повідно та зниження вмісту глутатіону на 47 і 45% відповідно.

Дослідній групі щурів вводили водний екстракт B. monnieri 

(50 мг/кг per os), що сприяло відновленню показників анти-

оскидантної системи до вихідного рівня:

• зменшенню інтенсивності процесів ПОЛ;

• відновленню активності ферментів системи анти-

оксидантного захисту;

• зниженню рівня карбонілових модифікацій білків до ви-

хідного.

В іншому експерименті K. Anbarasi et al. (2006) було дове-

дено ефективність водного екстракту бакозиду А (10 мг/кг 

per os), який вводили щурам в умовах впливу сигаретного 

диму. При цьому спостерігали активацію антиоксидантних 

ферментів (СОД, глутатіон-редуктаз, каталаз) і збільшення 

концентрації елементів (вітамінів А, С, Е; глутатіону, цинку, 

селену) в головному мозку.

Протизапальний ефект
Дослідники вивчали застосування водного екстракту 

B. monnieri (50 мг/кг per os) у щурів протягом 15 діб в умовах 

колхіцин-індукованої моделі ХА (Neetu et al., 2019). Він спри-

яв зниженню вмісту прозапальних факторів, інгібуванню ви-

роблення -амілоїду та зменшенню активності -секретази 

(BACE-1) у головному мозку піддослідних тварин, а також 

досягненню рівнів контрольної групи.

Нейропротекторний ефект
В експерименті M. Rastogi et al. (2012) було доведено, 

що екстракт B. monnieri знижує рівень маркера старіння (лі-

пофусцину), підвищує активність холінацетилтрансферази 

та концентрації ацетилхоліну при тривалому зас тосуванні 

(три місяці) у дозі 200-800 мг/кг. Також за використання бако-

зидів відзначили позитивну динаміку вмісту моно амінергічних 

нейротрансміттерів (серотоніну, норадреналіну та дофаміну) 

в тканині мозку щурів при старінні.

Вазопротекторний ефект
При порівнянні ефективності екстрактів B. monnieri 

(40 мг/кг) та Gingko biloba (60 мг/кг) у щурів протягом вось-

ми місяців спостерігали поліпшення мозкового кровотоку 

в обох групах. Екстракт B. monnieri не впливав на системний 

артеріальний тиск, що свідчило про більшу селективність дії 

у центральній нервовій системі з високою активністю щодо 

рецепторів (Kamkaew et al., 2013).

Ноотропний ефект
У низці досліджень було підтверджено ноотропний вплив 

B. monnieri на когнітивну здатність пацієнтів. У проведеному 

в Індії подвійному сліпому рандомізованому плацебо-контро-

льованому дослід жен ні (n=35, вік пацієнтів >55 років) для 

діагностування змін використовували психометричну оцінку 

пам’яті за шкалою Векслера (орієнтування, логічна пам’ять, 

відтворення цифр та геометричних фігур, парних асоціацій).

О.О. Клекот
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Через вісім тижнів спостереження у групі прийому екстракту 

B. monnieri було зафіксовано максимальні зміни сумарної пси-

хометричної оцінки (логічна пам’ять, відтворення парних асо-

ціацій) порівняно із плацебо. Таким чином, вчені дійшли вис-

новку про доцільність використання екстракту B. monnieri при 

вік-асоційованих когнітивних порушеннях (Raghav et al., 2006).

На користь нейропротекторних властивостей B. monni eri 

свідчать результати ще одного подвійного сліпого рандомізо-

ваного плацебо-контрольованого випробування, проведеного 

в Австралії (n=81). Пацієнтам віком >55 років зі зниженням 

пам’яті призначали екстракт B. monnieri (300 мг/день). Через 

12 тижнів у них було зафіксоване суттєве поліпшення вербаль-

ної пам’яті, об’єму запам’ятовування та швидкості пригадуван-

ня інформації порівняно із групою плацебо (Morgan et al., 2010).

Окрім того, 2000 р. в Індії було проведене подвійне сліпе 

рандомізоване плацебо-контрольоване дослі д жен ня за учас-

тю дітей (n=36) із синдромом порушення активності та ува-

ги. За отриманими результатами, у дітей відзначали досто-

вірне підвищення показників логічної та вербальної пам’яті 

(Negi et al., 2000).

Ефективність рослинного препарату перевіряли також 

у здорових дорослих під час подвійного сліпого рандомізова-

ного плацебо- контрольованого випробування 2001 р. (n=76). 

Добровольцям призначали екс тракт B. monnieri по 300 мг/добу. 

Діагностичним критерієм були показники психологічного 

тестування пам’яті та уваги. Через шість тижнів в учасників 

відзначали збільшення утримання та відтворення інформації, 

а також зменшення забудькуватості порівняно з вихідним рів-

нем (Stough et al., 2001).

Спираючись на наведені вище докази ефективності 

екстракту B. monnieri, можна підсумувати, що ця рослина має 

мультивекторний механізм дії. Їй притаманні:

1. Нейромодуляція (шляхом дії на холінергічну, серото-

нінергічну та ГАМК-ергічну системи).

2. Нейропротекція (завдяки антиоксидантному ефекту, 

пригніченню β-секретази та деструкції β-амілоїду).

3. Антистресова та адаптогенна дія (через вплив на креа-

тинкіназу та аспартатамінотрансферазу).

Завдяки цим механізмах досягаються оптимізація роботи 

мозку та стресостійкість. Клінічно це проявляється кращим 

виконанням розумових задач, швидшим пригадуванням, 

антиамнестичним ефектом, а також утриманням рівноваги 

та спокою в умовах тривоги й стресу.

Ефективність цитиколіну
Ще однією речовиною, яка активно використовується 

у рутинній практиці неврологів, є цитиколін (цитидин-

дифосфат-холін) –  екзогенне джерело холіну й цитидину. 

Своєю чергою холін використовується для синтезу низки 

важливих сполук: нейромедіатора ацетилхоліну, фосфа-

тидилхоліну як компонента цитоплазматичної мембрани 

нейронів, сфінгомієліну та кардіоліпіну в головному мозку 

(Grieb et al., 2014).

Окрім того, холін задіяний у важливих процесах, як-то 

(Putignano et al., 2012; Cotroneo et al., 2013):

• пригнічення виділення глутамату (Adibhatla et al., 2002);

• пригнічення ПОЛ (Álvarez-Sabín et al., 2013);

• стимуляція нейро-/гліогенезу (Krupinski et al., 2012);

• поліпшення когнітивних функцій при ранньому почат-

ку ХА, просторово-часової орієнтації та мозкової гемодина-

міки (збільшення об’єму і швидкості).

У пацієнтів із хворобою Паркінсона на тлі приймання 

цитиколіну спостерігалися зменшення проявів ригідності 

та брадикінезії, ослаблення тремору, підвищення ефек-

тивності леводопи та зниження частоти її побічних ефектів 

(Acosta et al., 1988). Хворі на судинну деменцію відзна-

чали поліпшення пам’яті (негайної та відтермінованої), 

уважності й функції вербальної пам’яті (Garcia-Cobos 

et al., 2010). 

В осіб з ішемічним інсультом після курсу цитиколіну 

зменшувався когнітивний дефіцит, а також поліпшилися 

функ ціональний стан та рівень свідомості (Ніконов, 2013; 

Вовчек, 2015). Додавання цитиколіну до стандартної схе-

ми терапії після інсульту суттєво підвищувало когнітивні 

функції у разі тривалого прий мання препарату (в дозі 1,0 г 

курсом до двох років) (Аlvarez-Sabín et al., 2016).

На українському ринку доступна фіксована комбінація двох 

ноотропів –  цитиколіну (250 мг) та сухого екстракту B. monnieri 

(50 мг) –  препарат Баксоколін® у формі дієтичної добавки.

Основними перевагами Баксоколіну є потенціювання фар-

макодинамічних ефектів і комплексний вплив на патогене-

тичні механізми когнітивних розладів різного ґенезу. Він являє 

собою джерело природних біологічно- активних речовин, що є 

у його складі.

Огляд підготовлений за підтримки компанії «Др. Редді’с Лабораторіз» 

для надання професійної інформації спеціалістам у галузі охорони 

здоров’я. Погляди, наведені в матеріалі, відображають думку автора- 

експерта та можуть не співпадати з іншими доказовими даними медицини. 

В усіх наведених випадках, пов’язаних із захворюваннями людини, 

мається на увазі корекція, зокрема за допомогою дієтичних добавок, ну-

тритивних порушень, що виникли внаслідок хвороб, і не мається на увазі 

лікування і профілактика власне захворювань. Перед призначенням озна-

йомтесь із повним текстом листка – вкладишу до застосування.

ДД Баксоколін® – харчовий продукт, що споживається у визначених 

кількостях додатково до звичайного харчового раціону та може бути ре-

комендований як джерело біологічно активних речовин рослинного похо-

дження. Продукт не слід використовувати як заміну повноцінного раціону 

харчування. Не є лікарським засобом. Склад: цитиколін 250 мг; бакопа 

Моньє (L.) сухий екстракт 50 мг. Допоміжні компоненти: соняшникова 

олія (Helianthus annuus L.), емульгатори: білий бджолиний віск і соєвий 

лецитин; бичачий желатин, вологоутримувач – гліцерин (Е 422); барвники: 

титану діоксид (Е 171), кармазин (Е 122), синій патентований V (Е 131), 

заліза оксид чорний (Е 172).

Найменування та місцезнаходження виробника: «Лабораторіос Лі-

конса, С.А.», Авеніда Міралкампо, 7 Полігоно Індастріал Міралкампо, 

19200 Асукека-де-Енарес, Гвадалахара, Іспанія / Laboratorios Liconsa, 

S.A., Avenida Miralcampo, 7 Poligono Industrial Miralcampo, 19200 Azuqueca 
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Знайдено «золоту середину» тривалості сну 
для стабілізації когнітивних функцій

Занадто багато або мало сну може із часом призводити до когнітивного дефіциту. Однак 
як показали дані нових досліджень, існує «золота середина» тривалості сну, що стабілізує 
когнітивне функціонування. Дослідники виявили, що люди похилого віку, які спали менш 
ніж 4,5 год або більш ніж 6,5 год вночі, повідомляли про значне зниження когнітивних 
функцій із плином часу. Натомість в осіб, що мали тривалість сну між зазначеним діапазо-
ном, когнітивні функції залишалися стабільними.

Проведені на сьогодні дослід жен ня демонструють потужний зв’язок між режимом сну 
та хворобою Альцгеймера (ХА), на яку страждають майже 6 млн американців. У новій ро-
боті також, зокрема, вивчали, чи можна використовувати сон як маркер прогресування ХА.

 Так, вчені Дослідницького центру хвороби Найта та Альцгеймера при Вашингтонському 
університеті (США) спостерігали за активністю сну та періодами неспання протягом 4-6 
ночей у 100 учасників, які щорічно проходили когнітивні, клінічні обстеження і генотипу-
вання APOE. Було виявлено U-подібну залежність між оцінками доклінічної когнітивної 
функції при ХА та тривалістю сну із різким когнітивним зниженням у тих, хто спав менш 
ніж 4,5 год або більш як 6,5 годи на добу.

Як зазначив провідний автор дослід жен ня, директор Центру медицини сну Вашингтон-
ського університету (США), доктор Брендан Люсі, отримані результати свідчать про те, що 
існує середній діапазон, так звана золота середина, коли наш сон є дійсно оптимальним.

За матеріалами www.medscape.com

Рання деменція: виявлення за п’ять хвилин
Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США 

(FDA) надало маркетинговий дозвіл на застосування інтегрованої когнітивної оцінки на ос-
нові штучного інтелекту для раннього виявлення деменції (СognICA).

CognICA, яку розробила біотехнологічна компанія Cognetivity Neurosciences Ltd, являє 
собою 5-хвилинну комп’ютеризовану когнітивну оцінку, що виконується за допомогою 
планшету iPad. У прес-релізі компанії зазначають, що цей тест має декілька переваг 
порівняно із традиційними когнітивними тестами, які проводять із використанням тра-
диційних ручки та паперу.

Представники компанії-розробника зазначають, шо CognICA насамперед має високу чут-
ливість до когнітивних порушень на ранніх стадіях. До того ж оцінка за допомогою штучного 
інтелекту дозволяє уникнути культурних або освітніх упереджень. Оскільки тест запускається 
на комп’ютері, він може підтримувати масштабні віддалені самоврядні тестування, а також 
орієнтований на безшовну інтеграцію з наявними системами електронних медичних карт.

Згідно з останніми даними Асоціації Альцгеймера (Alzheimer’s Association), на хворобу 
Альцгеймера наразі страждають понад 6 млн американців. За прогнозами, до 2050 р. їхня 
кількість збільшиться до 12,7 млн осіб.

Як відзначив доктор Сіна Хабібі, співзасновник і генеральний директор Cognetivity 
Neurosciences Ltd, із розробкою СognICA з’явилася можливість революціонізувати ме-
тоди оцінки й лікування когнітивних порушень, а також позитивно вплинути на здоров’я 
і благополуччя мільйонів людей.

Тест вже отримав схвалення європейських регуляторних органів як медичний пристрій 
із маркуванням «CE» і використовується як у первинній, так і спеціалізованій клінічній 
практиці Національної служби охорони здоров’я Великої Британії.

За матеріалами www.medscape.com

НПЗП не погіршують перебіг COVID-19 
у госпіталізованих пацієнтів

За даними нового проспективного дослід жен ня, здійсненого під керівництвом бака-
лавра медицини й хірургії Томаса М. Дрейка (Інститут Ашера при Единбурзькому універ-
ситеті, Велика Британія), лікування нестероїдними протизапальними препаратами (НПЗП) 
не підвищує ризик погіршення перебігу захворювання або смерті у пацієнтів, що потра-
пили до лікарні із приводу COVID-19. Отримані результати доповнюють наявні наукові 
дані щодо безпеки застосування НПЗП у госпіталізованих пацієнтів.

На думку Т.М. Дрейка, НПЗП є важливим методом знеболення та дозволяють знизити 
рівень використання опіоїдів у боротьбі з болем. Отримані висновки також свідчать, що 
застосування НПЗП є безпечним в умовах пандемії. Він зазначив, що до проспективного 
дослі д жен ня було залучено найбільшу на сьогодні кількість пацієнтів, госпіталізованих 
із COVID-19.

Упродовж більш ніж року дослідники у всьому світі дискутують про те, чи слід зас-
тосовувати НПЗП особам із групи ризику інфікування COVID-19. У березні 2020 р. представ-
ники системи охорони здоров’я Франції оголосили, що використання таких знеболюваль-
них препаратів, як НПЗП може посилити тяжкість захворювання, і вказали на доцільність їх 
заміни на парацетамол. Національна служба охорони здоров’я Великої Британії озвучила 
подібну рекомендацію. Але інші світові медичні відомства не підтримали заяв щодо не-
обхідності відмови від НПЗП, і дані, отримані у нещодавніх дослід жен нях, підтвердили 
резонність їх сумнівів.

Науковці спостерігали за 72179 британськими пацієнтами, госпіталізованими із COVID-19 
за період січень –  серпень 2020 р. Близько 56% були чоловіками, 74% –  білої раси, 6% регу-
лярно приймали НПЗП перед тим, як потрапити до лікарні. Середній вік становив 70 років. 
Дослідники вивчали, чи впливало приймання НПЗП на ризик смерті в лікарні, потрапляння 
до відділення реанімації та інтенсивної терапії (ВРІТ), потребу в оксигенотерапії, застосуванні 
апарата штучної вентиляції легень тощо. Результати показали, що суттєвих відмінностей між 
різними групами пацієнтів не спостерігалося. Так, смертність серед хворих, що не використо-
вували НПЗП, становила 31%, а серед тих, хто лікувався даними препаратами, 30% (р=0,227). 
В обох групах 14% потребували госпіталізації до ВРІТ (р=0,476).

Окрім того, 4205 учасників були розподілені на дві зіставні групи: одна регулярно ви-
користовувала НПЗП, інша –  ні. Різниця щодо ризику смерті серед хворих, які приймали 
НПЗП, порівняно з тими, хто не їх приймав, була статистично незначущою (відносний ризик 
0,95; 95% довірчий інтервал 0,84-1,07; р=0,35). На думку науковців, НПЗП можуть бути 
корисними для пацієнтів із COVID-19 завдяки зменшенню запалення, але переконливого 
підтверд жен ня цього не було отримано.

У проведеному дослід жен ні є певні недоліки. Так, бракує даних про вплив НПЗП на ризик 
інфікування COVID-19. Також не було виявлено, чи може часте використання НПЗП чинити 
ефект на тяжкість захворювання. До того ж не вивчалася потенційна дія парацетамолу, хоча 
в інших дослід жен нях було показано, що препарат також не є шкідливим для пацієнтів 
із COVID-19. Проте автори вважають, що якби НПЗП впливали на наслідки або ступінь 
тяжкості COVID-19, це спостерігалося б у проведених раніше або поточному дослід жен нях.

Коментуючи результати дослід жен ня, троє лікарів із клінік Данії на чолі з Крістіаном 
Краґгольмом, д. мед. н. з університетської лікарні Ольборга, високо оцінили їх та зазна-
чили, що отримані докази є переконливими і надають важливу додаткову інформацію, якої 
стає все більше, стосовно того, що НПЗП не погіршують перебіг COVID-19.

За матеріалами www.thelancet.com
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Результати опитування читацької авдиторії 
Видавничого дому «Здоров’я України»

Видавничий дім (ВД) «Здоров’я України» провів дослід жен ня професійних 
інформаційних зацікавлень та вподобань серед читацької авдиторії своїх видань

Ми розпитали лікарів із числа наших постійних читачів про таке:
• Їхнє ставлення до інформаційних 

продуктів ВД «Здоров’я України» 
та ступінь затребуваності 
різноманітних інформаційних 
матеріалів

• Які найпопулярніші серед читачів 
канали онлайн-комунікації

• Про особливості сприйняття ними 
інформаційних і рекламних матеріалів 
(зображень) стосовно фармацевтичних 
препаратів

• Як часто наші читачі діляться з колегами 
такими матеріалами або інформацією 
та чи обговорюють їх із колегами

Тож як виглядає профіль читача ВД «Здоров’я України»? Це лікар, який:
• Цінує реферативну форму подачі 

актуальних зарубіжних публікацій 
та хоче бути в курсі наукових подій 
в Україні, тому й віддає перевагу 
вітчизняним професійним виданням

• Для отримання якісної інформації 
використовує цілеспрямований 
пошук в інтернеті, регулярно відвідує 
спеціалізовані веб-сайти та покладається 
на e-mail-підписки

• При виборі способу отримання 
професійних даних онлайн бере до уваги 
такі фактори, як зручність, вільний доступ, 
оперативність та можливість завантажити 
інформацію

• Серед месенджерів та соцмереж надає 
перевагу Viber, YouTube та Facebook, 
користується Telegram

• Найбільше цікавиться інформацією 
у таких форматах подання, 

як стислі переклади клінічних настанов 
та досліджень, аналіз клінічних випадків, 
огляди конференцій

• Стосовно джерел достовірної інформації 
про фармпрепарати більшою мірою 
покладається на клінічні рекомендації 
та дослід жен ня

• Обов’язково приділяє увагу рекламним 
матеріалам, вважає їх частиною важливої 
професійної інформації, завдяки їм часто 
дізнається про появу нових препаратів 
на фармринку України

• Ділиться з колегами інформацією 
щоразу, як її отримує, при цьому надає 
перевагу особистому контакту (очному 
або за допомогою месенджерів) 
та електронній пошті

• Обговорює інформаційні матеріали 
про фармпрепарати зі своїми колегами

Нам є чим пишатися!
Більш як третина нашої авдиторії читає «Здоров’я України» понад 

10  років! При цьому високий відсоток тих, хто знає про нас відносно не-
давно, може свідчити про активне збільшення кількості читачів за останні 
декілька років (імовірно, за рахунок розвитку онлайн-комунікації).

Для детальнішого ознайомлення з результатами дослід жен ня, 
будь ласка, перейдіть за QR-кодом.

Ми цінуємо кожного із вас і дякуємо за довіру та цікавість до наших видань!
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Шановні читачі!
Оформити передплату на тематичний номер 

«Неврологія. Психіатрія. Психотерапія» ви можете:

• через редакцію, написавши листа на адресу 
podpiska@health-ua.com або за телефоном (044) 364-40-28

• через онлайн-сервіс передплати на сайті «Укрпошти» 
https://peredplata.ukrposhta.ua

• у будь-якому поштовому відділенні зв’язку України за каталогом 
«Укрпошти» в розділі «Охорона здоров’я. Медицина»

• через регіональні передплатні агентства

 Передплатний індекс – 37633
 Періодичність виходу – 4 рази на рік
 Вартість передплати:

• на 1 місяць – 129,50 грн
• на 6 місяців – 253,00 грн
• на 1 рік – 501,00 грн

Для редакційної передплати на видання необхідно:
• перерахувати на наш розрахунковий рахунок необхідну суму 

в будьLякому відділенні банку згідно з такими реквізитами: 
UA283052990000026001000107530 в АТ КБ «Приватбанк», 
МФО 305299, код ЄДРПОУ 41393830 

• надіслати копію квитанції, яка підтверджує факт оплати 
визначеної кількості примірників

• вказати адресу доставки примірників

ПЕРЕДПЛАТА НА 2022 РІК!
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Триттіко як фармакологічна стратегія подолання депресії та тривоги
Цьогоріч у листопаді відбулася ІV науково-практична конференція з міжнародною участю «Психосоматична 
медицина: наука та практика» в онлайн-форматі. Професорка кафедри медичної психології, психосоматичної 
медицини та психотерапії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (м. Київ), д. мед. н. 
Олена Олександрівна Хаустова підняла актуальне і складне питання соматизації тривоги в соціумі.

Характеризуючи стан сучасного світу, 

фахівці різних сфер діяльності часто ви-

користовують поняття VUCA (volatility, 

uncertainty, complexity і ambiguity) –  неста-

більність, невизначеність, складність і не-

однозначність (Mark et al., 2016). Стрім ке 

зростання захворюваності та смерт ності 

не тільки від інфекцій, але й серцево- 

судинних подій в сучасних умовах пандемії 

COVID-19, перехід регіонів до червоної 

карантинної зони ускладнили психічний 

стан громадян.

Тривожні розлади і депресія: 
особливості перебігу

Ще 2017 р. поширеність тривожних роз  ладів 

і депресії у світі була значною (3,76 та 3,44% 

відповідно). В нашій же країні депресія зус-

трічалася частіше, ніж тривога. Чому так? 

Найімовірніше, через те, що українці несвоє-

часно звертаються до спеціалістів із приводу 

тривожних розладів, намагаючись боротися 

із ними за допомогою алкоголю або інших 

психотичних засобів.

Для кращого розуміння проблеми варто 

розібратися, що являє собою тривожний роз-

лад, а що –  страх, і які між ними відмінності.

Страх –  це автохтонне відчуття невизна-

ченої загрози для життя, здоров’я і соціаль-

ного благополуччя індивіда, що проєктуєть-

ся на конкретні об’єкти. Взагалі у кожної 

людини багато так званих нормативних 

страхів, які існують від самого початку жит-

тя. Приміром, трирічна дитина боїться роз-

луки з мамою, у дошкільному віці – грому, 

блискавки, темноти, уявних істот. Згодом 

до «шкільної» тривоги щодо продуктивнос-

ті навчання можуть приєднатися негативна 

оцінка та побоювання неприйняття одноліт-

ками або навіть заподіяння шкоди собі чи ін-

шим. Деякі страхи лишаються і в дорослому 

віці, заважаючи жити із задоволенням.

Тривога –  універсальний психофізіоло-

гічний феномен, пов’язаний із реакцією 

на стрес. Виділяють такі види тривоги:

1. Нормальна: пов’язана із загрозливою 

ситуацією; та, що посилюється адекватно 

ситуації; зумовлена зовнішніми причинами; 

без клінічно значущих проявів.

2. Субсиндромальна: може бути не пов’яза-

на з реальною загрозою; може посилюватися 

неадекватно ситуації; зумовлена внутрішніми 

причинами; має конкретні клінічні прояви.

3. Патологічна: не пов’язана з реальною 

загрозою; посилюється неадекватно ситуа-

ції; зумовлена внутрішніми причинами; 

має конкретні клінічні прояви.

Поняття страху і тривоги слід чітко роз-

межовувати. Адже страх –  це відчуття за-

грози для життя, що проєктується на кон-

кретні об’єкти. Людина боїться захворіти 

на COVID-19, собак, змій, висоти тощо. 

А от тривога є невизначеним безпредметним 

почуттям небезпеки, спрямованим у майбут-

нє. Якщо людина боїться «невідомо чого», 

має якесь безпредметне відчуття небезпеки, 

то вона не знає, що із цим робити.

Серед психосоціальних змін, які впли-

вають на індивідуальну вразливість, хро-

нічний стрес є вирішальним фактором. 

На людину діють середовище, події життя 

та інші стресорні чинники –  вона або адап-

тується, лишаючись у зоні комфорту, або 

її гомеостаз змінюється на патологічний, 

і розвивається так званий алостаз як наслі-

док надмірного навантаження.

Стрес чинить прямий патофізіологічний 

вплив на серцево-судинну систему через 

підвищення активності гіпоталамо-гіпофі-

зарно-наднирникової системи і зменшення 

активності серотонінергічної, призводячи 

до загостення/виникнення артеріальної гі-

пертензії, ішемічної хвороби серця, метабо-

лічного синдрому тощо. Із позиції сучасної 

психосоматики нервова, імунна та ендо-

кринна системи разом реагують на стрес: 

нервова –  розвитком депресії, тривоги, ін-

сомнії, ендокринна –  зміною тиреоїдної, 

адреналової гормональної панелі, а пору-

шення імунної системи реалізується через 

системне запалення (людина «хапає» інфек-

цію, виникають алергія і больові стани).

Тривалий стрес погіршує перебіг хроніч-

них неінфекційних захворювань (ХНІЗ): 

ускладнюється перебіг цукрового діабету, 

трапляються серцево-судинні катастрофи, 

частішають випадки імуносупресій і вчасно 

некорегованої ниркової недостатності. Зага-

лом тривога/паніка і загострення ХНІЗ по-

тенціюють одне одного як через середовищні 

й диспозиційні фактори ризику, так і через 

біопсихосоціальні медіатори (рисунок).

Тривога та депресія дуже часто є ко-

морбідними. Депресія може поєднуватися 

як із панікою, так і специфічними фобіями, 

генералізованим тривожним і навіть обсе-

сивно-компульсивним розладами. До того ж 

тривожні порушення і депресія мають спіль-

ну симптоматику, як-то безсоння, проблеми 

із засинанням та концентрацією уваги, втра-

та сил, швидка втомлюваність. Дуже часто 

ці розлади поєднуються і соматизуються: 

пацієнти скаржаться на біль, інсомнію, 

вегетативні симптоми тощо.

Терапія
Яким же має бути лікування цих розладів? 

Обов’язковим є генералізований і цілісний 

підхід до пацієнта, що включає інтеграцію ме-

дико-психологічної терапії на всіх етапах хво-

роби. Щоб отримати більш стійкий та потуж-

ний анксіолітичний ефект із віднов ленням 

сну, одним із фармакологічних варіан тів є при-

значення тразодону (Триттіко) –  сучас ного 

модулятора серотонінової системи із мульти-

модальною рецепторною дією. Препарат має 

такі властивості, як:

• анксіолітична дія та відновлення сну, 

що зумовлено антагонізмом до серотоніно-

вих рецепторів 5-HT
2
, α

1
-адренорецепторів 

і гістамінових H
1
-рецепторів, частковим 

агонізмом до серотонінових А
1
-рецепторів;

• антидепресивний ефект;

• здатність зменшувати ажитацію.

Триттіко має чіткий дозозалежний ефект: 

при застосуванні 50 мг відновлюються три-

валість та якість сну від першого дня ліку-

вання (гіпноседативна дія), від 50 до 150 мг –  

відбувається зменшення проявів тривоги вже 

на початку застосування, а доза 150-600 мг 

сприяє швидкому зменшенню ключових 

симптомів депресії. Анксіолітичний ефект 

препарату проявляється вже на першому 

тижні терапії. Окрім того, Триттіко поліп-

шує сексуальну функцію у чоловіків і жінок 

(Fagiolini et al., 2012).

При безсонні призначають різне дозу-

вання, залежно від того, який коморбідний 

стан слід лікувати, адже тразодон збільшує 

тривалість глибокого сну, не порушуючи 

його архітектоніки. При депресії доцільною 

є доза 150-375 мг/добу, алкогольній залеж-

ності –  50-200 мг/добу, деменції (зокрема 

хворобі Альцгеймера) –  50 мг/добу. Слід 

зазначити, що навіть вагітні можуть вико-

ристовувати тразодон у ІІІ триместрі для 

запобігання післяпологовій депресії та по-

ліпшення якості сну (Jaffer et al., 2017).

Тразодон із пролонгованим вивільнен-

ням (Триттіко XR) у дозі 300 мг також асо-

ційований із досить ранньою відповіддю 

на лікування при великому депресивному 

розладі. Триттіко XR має «правильну» фар-

макологічну модель: не чинить пікових на-

вантажень на організм пацієнта і є дієвим 

для лікування як тривоги, так і великого 

депресивного розладу (Sheehan et al., 2009). 

Додаткове титрування препарату дозволяє 

досягти кращого антидепресивного ефек-

ту порівняно із плацебо або венлафакси-

ном XR (Albert et al., 2021).

Такі емоції, як страх не є поведінковими 

та фізіологічними реакціями, які однако-

во вивчають у людей та тварин. Це свідомі 

переживання, які можна пізнати лише без-

посередньо за допомогою самоаналізу. Тому 

важливим є застосування комбінованого лі-

кування: препаратів, що переважно націлені 

на підкіркову систему контролю (Триттіко), 

та психотерапії, що більшою мірою впливає 

на кіркову систему (суб’єктивний досвід) 

(Gross et al., 2004). Гнучка система лікуван-

ня і терапевтичний альянс із пацієнтом доз-

воляють досягти мети в подоланні тривоги 

й депресії та повного одужання.

Підготувала Альона Кочерівець

Рисунок. Взаємопотенціювання тривоги/паніки, загострення ХНІЗ 
через різні фактори ризику та біопсихосоціальні медіатори

Примітки: ГГА-вісь –  гіпоталамо-гіпофізарно-адреналова вісь. Адаптовано за А.Е. Meuret et al., 2017
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Коротка інструкція для медичного застосування препарату СПІНРАЗА (SPINRAZA)
Склад: діюча речовина: nusinersen; 1 мл містить 2,4 мг нусінерсену; 1 флакон по 5 мл містить 12 мг нусінерсену; допоміжні речовини: натрію дигідрофосфат 
дигідрат; динатрію фосфат; натрію хлорид; калію хлорид; кальцію хлорид дигідрат; магнію хлорид гексагідрат; натрія гидроксид; хлороводнева кислота; вода для 
ін’єкцій. Лікарська форма. Розчин для ін’єкцій.Основні фізико-хімічні властивості: прозорий безбарвний розчин.
Фармакотерапевтична група. Інші препарати для лікування захворювань кістково-м’язової системи. Нусінерсен. Код ATX: M09AX07.

Клінічні характеристики. Показання. Препарат Спінраза показаний для лікування спінальної м’язової атрофії (СМА), спричиненої мутацією в хромосомі 5q. 
Протипоказання. Гіперчутливість до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин.
Спосіб застосування та дози. Препарат Спінраза призначений для інтратекального введення за допомогою люмбальної пункції. Рекомендована доза становить 12 мг 
(5 мл) на одне введення. Терапію препаратом Спінраза слід починати якомога раніше після встановлення діагнозу з 4 доз насичення у 0, 14, 28 та 63 день. Після цього 
один раз кожні 4 місяці слід вводити підтримувальну дозу. Призначений лише для одноразового застосування.

Інструкція щодо приготування лікарського засобу перед введенням
Флакон з препаратом Спінраза слід перевірити на наявність частинок перед введенням. Флакон не слід використовувати, якщо спостерігаються частинки та/або 
рідина у флаконі не прозора і безбарвна. Приготування розчину препарату Спінраза для інтратекального введення повинно здійснюватися в асептичних умовах.
Перед введенням флакон слід дістати з холодильника і дати нагрітися до кімнатної температури (25 °C), не вдаючись до зовнішніх джерел тепла.
Якщо флакон не було відкрито і розчин не використовувався, флакон слід повернути в холодильник (див. розділ «Умови зберігання»).
Безпосередньо перед введенням, знімають пластикову кришку, протикають центр пробки флакона голкою шприца та витягують необхідний об’єм розчину. 
Препарат Спінраза не слід розводити. Використання зовнішніх фільтрів не потрібно.
У разі, якщо розчин не використовувався протягом 6 годин після його набирання у шприц, розчин слід утилізувати.
Невикористаний лікарський засіб і відходи необхідно утилізувати відповідно до місцевих вимог.
Діти. Препарат застосовують для лікування дітей.

Побічні реакції. Побічні реакції, пов’язані з люмбальною пункцією. Дуже часто: головний біль, блювання, біль в спині. У післяреєстраційному періоді з невідомою 
частотою спостерігалися серйозні інфекції, такі як менінгіт, випадки гідроцефалії та асептичного менінгіту.
Термін придатності. 3 роки.

Категорія відпуску. За рецептом.

Перед призначенням слід ознайомитися з повною інструкцією для медичного застосування.
Реєстраційне посвідчення МОЗ України № UA/17852/01/01, затверджено МОЗ України 11.01.2020 року наказом № 41 Текст складено у відповідності з інструкцією 
для медичного застосування, яку затверджено МОЗ України 11.01.2020 року.
За додатковою інформацією звертайтесь за адресою: 04070, м. Київ, вул. Спаська, 30; тел. (044) 490 б4 64, факс (044) 490 64 65. 

Фотографии приведены исключительно в качестве иллюстраций и отражают результаты, достигнутые у конкретных пациентов. Индивидуальные результаты могут отличаться.

Софія, 
вік 2,5 року, 
СМА з дебютом у дитячому віці 
(тип І) при лікуванні 
препаратом СПІНРАЗА

CP
-1

57
39

5

СПІНРАЗАСПІНРАЗА
(Нусінерсен) розчин для інтратекального

введення 2,4 мг/мл (12 мг/5 мл)

РОЗКРИЙТЕ 
ЇХНІЙ ВНУТРІШНІЙ 
П О Т Е Н Ц І А Л 
ІЗ ПРЕПАРАТОМ 
С П І Н Р А З А
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О.М. Козлова, к. мед. н., КНП «Міська дитяча лікарня № 5» ЗМР,  м. Запоріжжя

Застосування інтратекальної ін’єкції нусінерсену з передпроцедурним 
УЗД при тяжкій деформації хребта на тлі спінальної м’язової атрофії
Спінальна м’язова атрофія (СМА) –  це переважно автосомно-рецесивне генетичне 
захворювання, що характеризується м’язовою слабкістю внаслідок дегенерації переднього 
рогу спинного мозку. Нусінерсен нещодавно був схвалений як інтратекальний (ІТ) препарат 
для лікування СМА. Розглянемо ефективність та безпеку серії ІТ-ін’єкцій нусінерсену при 
СМА 2-го типу й деформації хребта з використанням ультразвукового дослід жен ня (УЗД) 
на прикладі клінічного випадку. Результати розміщені у виданні JA Clinical Reports (2020; 6: 61).

СМА –  прогресувальне захворювання, що характеризується 

різним ступенем тяжкості. Виділяють п’ять типів СМА залежно 

від початку та найвищої моторної функції: від типу 0 –  найтяжчої 

форми з обмеженою тривалістю життя, до типу 4 –  найлегшої 

форми, яку зазвичай діагностують у дорослому віці [1]. Нусінер-

сен, нещодавно схвалений лікарський засіб при СМА, не прони-

кає крізь гематоенцефалічний бар’єр, тому його потрібно вводити 

шляхом повторних ІТ-ін’єкцій, щоб запобігти прогресуванню 

хвороби [2]. У нормальних осіб ІТ-доступ зазвичай ініціюють 

із використанням методики анатомічних орієнтирів.

Пацієнти зі СМА страждають на тяжкий сколіоз і часто мають 

встановлені металеві конструкції у хребті [3-5]. У таких хворих 

може бути важко ідентифікувати анатомічні орієнтири для ІТ- 

доступу. Було показано, що одержати доступ до ІТ-простору до-

помагає пункція під контролем рентгеноскопії та КТ у реальному 

часі [6, 7]. Спінальна анестезія або пункція за допомогою УЗД 

є передопераційними процедурами, що передбачають менший 

вплив радіації, ніж рентгеноскопія або пункція під контролем 

КТ у реальному часі.

Розглянемо випадок пацієнтки зі СМА та тяжкою деформа-

цією хребта, якій вводили повторні інтратекальні ін’єкції нусі-

нерсену шляхом люмбальної пункції з передпроцедурним УЗД.

Клінічний випадок
Пацієнтка віком 21 рік зі СМА 2-го типу. Неврологи, що спостеріга-

ли за жінкою, склали план для отримання нусінерсену, який потрібно 

було вводити ІТ-шляхом регулярно, можливо, до кінця життя.

В анамнезі пацієнтки була хірургічна операція з імплантації 

зростального стрижня у віці шести років; стрижень збільшився 

втричі та був вилучений за чотири роки після хірургічного втру-

чання через інфекцію. У жінки була тяжка деформація хребта 

зі сколіозом та ротацією хребців.

Для передпроцедурного дослід жен ня було одержано КТ-дані 

та рентгенівські знімки в одній проєкції (рис. 1). На КТ-знімку 

виявлено щільну губчасту кісткову тканину в задньому сегменті 

відносно нижніх грудних хребців до L3. Кут Кобба становив 60° 

(T5-L5). Через ці ускладнювальні чинники пацієнтку скеру-

вали в анестезіологічне відділення для отримання ІТ-ін’єкції 

нусінерсену. Щоб уникнути надмірного впли ву радіації, було 

заплановано пункцію з передпроцедурним УЗД замість КТ 

з урахуванням віку жінки.

Процедуру проводили у стандартній операційній. Під се-

дацією мідазоламом у дозі 1 мг пацієнтці надали положення 

лежачи на лівому боці. Ані остистий відросток, ані інші час-

тини хребта в цій позицій не пальпувалися. Передпроцедур-

не УЗД виконували з використанням конвексного датчика 

3-8 МГц (LOGIQ e Premium; GE Healthcare, Японія), щоб 

знайти можливий доступ до ІТ-простору в сегментах L3-L4 

і L4-L5 (рис. 2). 

Після інфільтрації місцевого анестетика спінальну голку 

Квінке калібром 25 G було введено під кутом 45° до остистого 

відростка (парамедіанний підхід) (рис. 3). Під час другої спро-

би після невеликої зміни курсу порівняно з першою кінчик 

голки було успішно поміщено в ІТ-простір із підтверд жен ням 

зворотного відтоку спинномозкової рідини. Далі приблиз-

но протягом 120 с відбувалося введення нусінерсену (в дозі 

12 мг/5 мл).

Жодних ускладнень під час або після процедури не від-

значали. Пізніше пацієнтку було виписано з лікарні. Станом 

на 31 травня 2020 р. жінка успішно отримала три ІТ-ін’єкції 

у такий самий спосіб без будь-яких проблем (другу та третю 

ін’єкції було виконано через 1 і 3 місяці після першої). Плану-

ється, що ІТ-введення нусінерсену відбуватиметься що півроку 

протягом усього життя пацієнтки.

Обговорення
У цьому звіті про клінічний випадок описане успішне встанов-

лення ІТ-доступу за допомогою передпроцедурного УЗД. Оскільки 

спінальну анестезію із високим відсотком успіху виконують з вико-

ристанням методики анатомічних орієнтирів, у рутинній клінічній 

практиці УЗД з цією метою застосовують нечасто. Проте нещодавно 

опубліковані звіти про клінічні випадки показали, що методика 

передпроцедурного УЗД зменшує кількість спроб та знижує частоту 

ускладнень [8]. За даними систематичного огляду досліджень, вико-

ристання діагностичних люмбальних пункцій із передпроцедурним 

УЗД у відділеннях невідкладної допомоги асоціювалося з вищим 

показником успіху, менш травматичними люмбальними пункціями 

та нижчими витратами часу на процедуру [9]. 

Park et al. повідомили про скорочення кількості ходів голкою 

під час спінальної анестезії передпроцедурним УЗД у пацієнтів 

із переважно легким сколіозом і деяких осіб з помірним та тяж-

ким сколіозом [10]. Chin et al. також виявили зменшення кіль-

кості ходів голкою при використанні передпроцедурного УЗД 

у хворих з ожирінням, помірним і тяжким сколіозом та раніше 

перенесеними операціями на хребті [11].

КТ та рентгенівські знімки показують, як виглядає хребет 

і де розміщений можливий прохід в інтратекальний простір. Про-

те ці зображення можуть бути неінформативними, коли пацієнт 

перебуває у положенні для виконання ІТ-пункції. УЗД безпосе-

редньо перед пункцією, коли хворого поміщено в положення для 

виконання процедури, має поліпшити розуміння анатомії, допо-

могти зменшити кількість ходів голкою та ймовірні ускладнення. 

Це особливо важливо, якщо пацієнтам, можливо, доводиться 

повторно виконувати спінальні пункції.

ІТ-доступ не обмежується поперековим відділом хребта. У деяких 

медичних закладах для ІТ-ін’єкцій нусінерсену застосовували пунк-

ції шийки матки [3, 12]. Також нещодавно описано успішні пункції 

шийки матки з передпроцедурним УЗД для введення нусінерсену під-

літкам із тяжким сколіозом і спинномозковою металевою конструк-

цією в поперековому відділі хребта [4]. Однак пункції шийки матки 

проводять рідко, оскільки вони пов’язані з потенційним ризиком 

пошкод жен ня спинного мозку й неврологічних ускладнень. Нато-

мість люмбальні пункції виконують набагато частіше, до того ж вони 

значно безпечніші. Тому варто спочатку спробувати виконувати їх 

за допомогою УЗД, навіть якщо доступ здається надзвичайно важким.

У розглянутому клінічному випадку процедуру під УЗД-конт-

ролем у реальному часі не проводили через технічні складнощі. 

У дослід жен ні, в якому вивчали можливість спінальної анестезії під 

УЗД-контролем у реальних умовах, автори показали зменшення труд-

нощів у пацієнтів, яким було заплановано операцію на нижніх кінців-

ках [13]. Пункція під УЗД-контролем у реальному часі має можливі 

переваги в осіб із тяжким сколіозом, оскільки передпроцедурне УЗД 

забезпечує тільки точку введення та кут, які оператор повинен за-

пам’ятати. Однак можливість використання УЗД-контролю в рутин-

ній практиці у пацієнтів із тяжким ско ліозом ще належить вивчити.

Висновки
На прикладі клінічного випадку розглянуто серію успішних 

ІТ-ін’єкцій нусінерсену з передпроцедурним УЗД у пацієнтів 

із тяжкою деформацією хребта внаслідок СМА. Було глибше об-

ґрунтовано функціональність додаткового використання УЗД 

тоді, коли ІТ-пункція потрібна хворим з ускладненим ІТ-досту-

пом. Слід зауважити, що це перший звіт, у якому методику перед-

процедурного УЗД застосовували для ін’єкції нусінерсену шляхом 

люмбальної пункції пацієнтам із тяжкою деформацією хребта. 

Таким чином, використання передопераційного УЗД настійно ре-

комендоване для лікування, яке потребує повторного ІД-доступу.

Список літератури знаходиться в редакції

CP-264554

О.М. Козлова

Рис. 1. А –  передньозадній рентгенівський знімок хребців у одній проєкції; Б –  тривимірний реконструйований КТ-знімок; 
на виді ззаду показано ротацію хребців та зрощення заднього сегмента

Рис. 2. УЗД-знімок, одержаний безпосередньо 
перед пункцією, коли датчик було поміщено 

в парамедіанну сагітальну косу площину

Рис. 3. Введення спінальної голки

50 мм/поділку
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Погляд психіатра на постінсультні порушення у пацієнтів
Поширеними наслідками інсульту мозку є виникнення післяінсультних розладів. Серед них найчастіше 
зустрічаються депресія, тривога, судинні когнітивні розлади та втома. На жаль, не завжди вдається 
своєчасно виявити ці порушення, що суттєво ускладнює реабілітацію та знижує якість життя хворих. У межах 
фахової школи «UkraineNeuroGlobal-2021», що відбулася 23 вересня 2021 р. в онлайн-форматі, д. мед. н., 
професорка кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії Національного 
медичного університету імені О.О. Богомольця (м. Київ) Олена Олександрівна Хаустова розглянула 
постінсультні розлади у пацієнтів із погляду психіатра.

Пацієнти із початковим досвідом інсуль-

ту або приймають свій стан, або ж уника-

ють його. Для швидшого відновлення хворі 

мають досягти позитивного осмислення 

за допомогою стратегій опанування, які 

включають інтеграцію в суспільство, ро-

боту, хобі тощо. Серед ключових завдань 

лікаря –  адаптація пацієнта в соціумі 

та уникнення ізоляції.

Найпоширенішими постінсультними 

психічними розладами є депресія (35%), 

тривога (25%), апатія (20%), нездатність 

стримувати емоції (20%) та катастрофічні 

реакції (20%) (Pierre, 2007).

Судинні когнітивні порушення
Скринінг. Когнітивні розлади –  судинні 

порушення, пов’язані з цереброваскуляр-

ними захворюваннями. Вони можуть ста-

ти причиною розвитку широкого спектра 

патологій: від легкого когнітивного де-

фіциту до деменції. Ці розлади зазвичай 

зачіпають принаймні одну когнітивну 

сферу та свідчать про клінічний інсульт 

або субклінічне хронічне судинне ура-

ження мозку.

Скринінг із метою виявлення судинних 

когнітивних порушень особливо важли-

вий для пацієнтів, які перенесли інсульт 

із когнітивними, перцептивними або функ-

ціональними змінами, що є клінічно очевид-

ними або про які повідомляється в анамне зі. 

Скринінг можна проводити за допомо гою 

монреальської шкали когнітивної оцінки 

(МОСА).

Лікування. Терапевтичні втручання по-

винні ба зуватися на стратегії компенсації 

та тренінгу когнітивних навичок. Вибір 

тактики ведення пацієнта має бути персо-

ніфікованим відповідно до його клінічного 

профілю та може включати:

1. Стратегії компенсації: навчання конт-

ролю порушень, спрямоване на подолання 

конкретних обмежень діяль ності для від-

новлення незалежності та функціональ-

ності хворого.

2. Зміни у фізичному/соціальному се-

редовищі або способу здійснення діяль-

ності.

3. Тренінг когнітивних навичок: інтен-

сивне навчання для поліпшення когнітив-

ного рівня –  практичні заняття, мнемоніч-

ні стратегії, застосування комп’ютерних 

інструментів та прис троїв для компенсації 

специфічних дефіцитів.

4. Аеробні вправи: додаткова терапія 

когнітивних порушень, зокрема в доменах 

уваги, пам’яті та виконавчих функцій.

Постінсультна депресія
Скринінг. Постінсультна депресія (ПІД) 

часто пов’язана з інфарктом великих су-

дин. Симптоми зазвичай виникають про-

тягом перших трьох місяців після інсульту 

(депресія з раннім початком), проте можуть 

розвинутися в будь-який час (депресія 

з пізнім початком).

Всі пацієнти з інсультом мають проходи-

ти скринінг на депресію: у гострому періо-

ді, під час стаціонарної реабілітації та спо-

стереження після інсульту в амбулаторних 

умовах. Серед основних скринінгових ін-

струментів можна відзначити госпіталь-

ну шкалу тривоги й депресії (НАDS) для 

самооцінки стану хворих, шкалу оцінки 

здоров’я пацієнтів (РНQ-9) для встанов-

лення депресії на етапі первинної медич-

ної допомоги. Шкала депресії Бека (BDI) 

дозволяє визначити когнітивно-афектив-

ні симптоми та окремо виявити соматичні 

прояви депресії.

Лікування. Для терапії ПІД доступні такі 

немедикаментозні стратегії:

• когнітивно-поведінкова або між-

особис тісна терапія;

• психотерапія у поєднанні з антидепре-

сантами для пацієнтів із комунікативним 

або іншими когнітивними дефіцитами;

• інші методи: глибоке дихання, ме-

дитація, візуалізація, фізичні вправи, 

повторювана транскраніальна магнітна 

стимуляція, за тяжкої рефрактерної депре-

сії –  електросудомна терапія або глибока 

стимуляція мозку.

Для пацієнтів із легкою або клінічно 

незначущою депресією на початковому 

етапі доцільним є застосування тактик 

«пильного очікування», стратегій самодо-

помоги, а також фізичні вправи протягом 

2-4 тижнів. Фармакотерапію необхідно 

починати, якщо депресія зберігається/

загострюється та перешко джає клініч-

ним цілям. При встановленні діагнозу 

депресивного розладу слід призначити 

антидепресанти.

Жоден препарат або клас антидепресан-

тів не показав переваги у лікуванні ПІД. 

О.О. Хаустова

Табл. 2. Шкала оцінки поведінки внаслідок тривоги (ВОА)

№ Останній тиждень Часто Іноді Рідко Ніколи

1 Чи був особливо напруженим 
або «на грані»? 3 2 1 0

2 Чи було напружене обличчя? 3 2 1 0

3 Чи були проблеми із засинанням? 3 2 1 0

4 Чи легко втомлювався? 3 2 1 0

5 Чи був неспокійним або постійно 
в русі (наприклад, ходив)? 3 2 1 0

6 Чи виглядав стурбованим? 3 2 1 0

7 Чи здавалося, що раптово 
впадав у паніку? 3 2 1 0

8 Чи здавалося, що боявся впасти? 3 2 1 0

9 Чи уникав дій або соціальних 
стосунків? 3 2 1 0

10 Чи легко здригався? 3 2 1 0

Табл. 1. Шкала оцінки тяжкості втоми (FSS)

№ Останній тиждень 1 –  категорично не згоден
7 –  повністю згоден

1 Моя мотивація нижча,
коли я втомлений 1 2 3 4 5 6 7

2 Вправи викликають у мене втому 1 2 3 4 5 6 7

3 Я легко втомлююсь 1 2 3 4 5 6 7

4 Втома впливає на моє 
фізичне функціонування 1 2 3 4 5 6 7

5 Втома викликає у мене 
часті проблеми 1 2 3 4 5 6 7

6 Втома заважає підтримувати 
фізичне функціонування 1 2 3 4 5 6 7

7 Втома заважає виконувати 
певні обов’язки 1 2 3 4 5 6 7

8
Втома є одним із трьох моїх 
найбільш інвалідизувальних 
симптомів

1 2 3 4 5 6 7

9 Втома заважає моїй роботі, сім’ї 
чи соціальному життю 1 2 3 4 5 6 7
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Сприятливіші профілі безпеки мають де-

які селективні інгібітори зворотного захо-

плення серотоніну. 

У разі вдалого досягнення позитивної від-

повіді лікування слід продовжити до 6-12 мі-

сяців. За відсутності поліпшення через 

2-4 тижні після старту терапії антидепресан-

том необхідно оцінити режим приймання лі-

ків. За потреби можна збільшити дозування, 

додати інші ліки, змінити препарат.

Постінсультна втома
Утома після інсульту –  відчуття ранньо-

го виснаження, коли хворому не вистачає 

енергії для виконання буденних справ. Роз-

різняють об’єктивну (помітне зниження 

продуктивності при повторенні фізично-

го чи розумового завдання) та суб’єктив-

ну втому (відчуття ранньої виснаженості 

й відрази до зусиль).

Втомлюваність після інсульту не пов’я-

зана з тяжкістю інсульту. Особи, які пе-

режили дуже легкий інсульт, також можуть 

відчувати постінсультну втому. Для скри-

нінгу рекомендовано застосовувати шкалу 

оцінки тяжкості втоми (FSS) (табл. 1).

Лікування постінсультної втоми охоп-

лює такі тактики:

1. Використання градуйованих графіків 

фізичних вправ із постійним нарощенням 

фізичного навантаження відповідно до ін-

дивідуальної переносимості пацієнтів.

2. Встановлення належних правил гігіє-

ни сну.

3. Щоденне управління часом і плану-

вання подій, встановлення балансу між пе-

ріодами активної діяльності та відпочинку.

4. Заохочення осіб із постінсультною 

втомою повідомляти про свій енергетич-

ний стан та потребу відпочивати лікарям, 

членам сім’ї, роботодавцям тощо.

Постінсультна тривога
Тривога –  відчуття напруги, побоювання 

та занепокоєння, що може мати й фізичні 

прояви (як-от підвищення артеріального 

тиску). В осіб, які перенесли інсульт, було 

продемонстровано тенденцію до збіль-

шення поширеності тривоги після інсуль-

ту. Для виявлення тривоги використовують 

опитувальник з генералізованої тривоги 

(GАD-7; час тина РНQ) та шкалу оцінки по-

ведінки внаслідок тривоги (ВОА) (табл. 2).

Фармакологічне лікування тривожних 

порушень полягає у застосуванні -аміно-

масляної кислоти (ГАМК). Типовим препа-

ратом, що містить цю сполуку, є Гамалате® В
6
. 

У своєму складі він поєднує ГАМК із -амі-

но--оксимасляною кислотою, магнію глу-

тамату гідробромідом і вітаміном В
6
.

До основних ефектів препарату належать:

• підтримання нейротрансміттерної 

функції та пригнічення процесів надмір-

ного збуд жен ня, протитривожний ефект;

• транспортування й використання 

глюкози у мозку, що поліпшує когнітивні 

здібності;

• участь у клітинному диханні та окси-

дативному фосфорилюванні, що сприяє 

зменшенню втоми та депресії;

• сприяння з’єднанню амінокислот 

(лейцину, аланіну, фенілаланіну) в білки;

• участь у регуляції синтезу протеїнів 

у мозку, що забезпечує прокогнітивну дію.

Окрім того, Гамалате® В
6
 проявляє про-

ти судом ний та вегетостабілізувальний 

ефекти, а також нормалізує формулу сну.

Тривалість лікування залежить від клі-

нічної ситуації та перебігу захворювання 

і становить від 1 до 6 місяців (визначається 

лікарем індивідуально). Дозування –  2 таб-

летки 2-3 рази на добу. Препарат можна 

призначати в педіатричній практиці у фор-

мі розчину для перорального застосування.

Головний біль напруження
Цікавими є результати дослід жен ня 

ефективності Гамалате® В
6
 для лікуван-

ня головного болю напруження (ГБН). 

У пацієн тів із ГБН через 30 днів терапії 

Гамалате® B
6
 (по 2 таблетки тричі на день) 

було відзначено високу ефективність пре-

парату (75%). Відповідь на лікування у жі-

нок була кращою, ніж у чоловіків (82 і 64% 

відповідно). У пацієнтів із ГБН та депре-

сією ефект Гамалате® B
6
 становив 69% 

із кращою відповіддю на лікування серед 

жінок (80%), ніж чоловіків (50%). При по-

єднанні ГБН із тривогою ефективність да-

ного засобу становила 55%: у жінок –  63%, 

чоловіків –  33% (Sintas, 1990).

Гамалате® В
6
 також підвищує і гармонізує 

активність структур головного мозку. Відбу-

вається реорганізація біоелектричної актив-

ності мозку, а саме збільшується потужність 

альфа- ритму на тлі зниження потужності 

підкіркових структур, що генерують повільні 

ритми (дельта- і тета-ритми). До того ж пре-

парат нормалізує симпатико-парасимпатич-

ний баланс вегетативної нервової системи.

Крім того, під впливом курсового засто-

сування Гамалате® В
6
 поліпшується мозко-

вий кровообіг: збільшується лінійна систо-

лічна швидкість кровотоку і знижується 

периферичний опір в екстракраніальних 

судинах каротидного басейну (Кузнєцов 

та співавт., 2014; Langhorne et al., 2017).

Підготувала Євгенія Ніженець

Вживання чаю або кави знижує ризик 
ішемічного інсульту та деменції

Згідно з даними дослід жен ня за участю здорових людей віком 50-74 роки, вживання 
кави або чаю може бути пов’язане з нижчим ризиком інсульту та деменції. Також під-
тверджено, що споживання кави асоційоване із меншою імовірністю постінсультної 
деменції.

Дослідники з Медичного університету м. Тяньцзинь (Китай) вивчили дані 365 682 учас-
ників британського біобанку за період із 2006 по 2010 рр. при подальшому спостере-
женні до 2020 р. Спочатку суб’єкти самостійно повідомляли про споживання кави та чаю. 
За період дослід жен ня у 5079 учасників розвинулася деменція, а у 10 053 осіб був хоча б 
один інсульт.

За отриманими результатами, ризик ішемічного інсульту був на 10% нижчим у тих, 
хто споживав не більш ніж одну філіжанку кави на день, та на 16% нижчий в осіб, що ви-
пивали більш як дві чашки за добу.

Найбільшу користь отримали учасники, які пили впродовж дня як каву, так і чай. Вжи-
вання по 2-3 філіжанки кави та 2 чаю асоціювалося зі зменшенням ймовірності ішемічного 
інсульту на 32% та деменції на 28% (р=0,002). Вживання кави окремо або у поєднанні 
з чаєм також було пов’язане з нижчим ризиком постінсультної деменції.

Серед учасників, які перенесли інсульт протягом періоду спостереження, вживання 
2-3 філіжанок кави корелювало із 20% зниженням ризику постінсультної деменції. Своєю 
чергою для тих, хто пив і каву, і чай (0,5-1 філіжанка кави та 2-3 чашки чаю на день) імовір-
ність постінсультної деменції була меншою на 50%.

Натомість не було виявлено значного зв’язку між споживанням кави та чаю із ризиком 
геморагічного інсульту або хвороби Альцгеймера.

За матеріалами www.medscape.com, www.worldpharmanews

Антидепресивні препарати можуть зашкодити 
хворим на деменцію

Дослідники з Університету Плімута (Велика Британія) виявили, що препарати, які вико-
ристовують для лікування ажитації в осіб із деменцією, не показали більшої ефективності 
порівняно із плацебо та можуть навіть підвищувати смертність. Зокрема, антидепресант 
міртазапін не усуває стан збуд жен ня у пацієнтів із деменцією.

Збуд жен ня –  поширений симптом деменції, що характеризується невідповідною вер-
бальною, вокальною або руховою активністю і часто супроводжується фізичною та вер-
бальною агресією. Немедикаментозна допомога є першим втручанням, яке слід запро-
понувати пацієнтові. За умов її неефективності можна переходити до фармакотерапії. 

Доведено, що нейролептики підвищують рівень смертності серед осіб із деменцією, 
а також можуть призводити до інших несприятливих наслідків, що вказує на ймовірну 
доцільність призначення препаратів із діючою речовиною міртазапін.

У подвійному сліпому дослід жен ні, що фінансувалося Національним інститутом дослі-
джень у галузі охорони здоров’я Великої Британії (NIHR), взяли участь 204 особи з імовір-
ною   хворобою Альцгеймера, половина з яких отримувала міртазапін, інша –  плацебо. 
Через 12 тижнів у групі міртазапіну спостерігалося не менше випадків збуд жен ня, ніж 
у контрольній групі. До 16-го тижня на тлі застосування міртазапіну було зафіксовано 
більше смертей (n=7), ніж у контрольній групі (n=1).

Як зазначив провідний дослідник, декан факультету охорони здоров’я Університету 
Плімуту (Велика Британія), професор Субе Банерджі, на деменцію страждають 46 млн 
осіб у всьому світі, причому цей показник має подвоїтися протягом наступних 20 років. 
У хворих спостерігається низька якість життя, зумовлена розвитком ажитації, тому важ-
ливо знайти способи, як цьому зарадити.

Дослід жен ня дозволило додати важливу інформацію до «скарбниці» доказової бази 
та продемонструвало, що загальноприйнятий метод лікування симптомів є марним та на-
віть може бути шкідливим. Дуже важливо, щоб отримані результати було взято до уваги, 
і міртазапін більше не використовували для терапії збуд жен ня у хворих на деменцію. 

Автори дослід жен ня сподіваються, що надалі вивчатимуться інші методи лікування, які 
можуть допомогти поліпшити якість життя осіб із деменцією.

За матеріалами www.worldpharmanews.com

Неврологічна оцінка та лікування для зниження 
ризику гострого інсульту в пацієнтів після 
некардіологічних і неневрологічних операцій

Періопераційний інсульт є потенційно небезпечним ускладненням у пацієнтів, які пере-
несли некардіологічні та неневрологічні операції. У науковій заяві Американської асоціації 
серця (АНА) та Американської асоціації інсульту (ASA) узагальнено фактори ризику періо-
пераційного інсульту, перед- та інтраопераційні стратегії зменшення ймовірності інсульту, 
пропозиції щодо післяопераційної оцінки, а також підходи до лікування з метою мінімізації 
стійкої неврологічної дисфункції у хворих, які перенесли періопераційний інсульт.

Перший розділ документа присвячено передопераційній оптимізації, зокрема ролі 
передопераційної реваскуляризації сонної артерії у пацієнтів із каротидним стенозом 
високого ступеня та відтермінування операції у хворих із нещодавно перенесеним інсуль-
том. У другому розділі розглядаються інтраопераційні стратегії щодо зниження ризику 
інсульту з акцентуванням на контролі артеріального тиску, періопераційній таргетній 
терапії, переливанні крові та техніці проведення анестезії.

На додаток, у зазначеній заяві представлені стратегії оцінки та лікування пацієнтів 
із підозрою на післяопераційний інсульт. Зокрема, підкреслено важливість швидкого 
розпізнавання інсультів, а також раннього використання внутрішньовенного тромболі-
зису та механічної емболектомії у відповідних хворих.

Документ було підтримано Американською академією неврології (AAN), Американсь-
кою асоціацією неврологічних хірургів (AANS) та цереброваскулярною секцією Конгресу 
неврологічних хірургів.

За матеріалами www.ahajournals.org

Здатність астроцитів виділяти токсини 
може бути корисною для лікування 
нейродегенеративних захворювань

Як відомо, астроцити беруть участь у рості нервової тканини, виконують опорну, ізоля-
ційну, гомеостатичну та трофічну функції. Вони зазнають функціональних змін у відповідь 
на захворювання та пошкод жен ня ЦНС, але механізми, що лежать в їх основі, та терапев-
тичне значення багато в чому залишаються неясними.

Результати нового дослід жен ня вчених зі Стенфордського університету (США), отримані 
на лабораторних тваринах, передбачають, що астроцити можуть відігравати ще одну до-
даткову роль у мозку людей. Так, астроцити, які активуються прозапальними цитокінами 
(зокрема інтерлейкіном-1α і фактором некрозу пухлини), секретують фактори, що є ток-
сичними для пошкоджених нейронів та олігодендроцитів.

 Нейротоксичні реактивні астроцити викликають загибель нейронів та зрілих олігоден-
дроцитів за допомогою доставки довголанцюгових насичених вільних жирних кислот, 
імовірно, шляхом секреції ліпочастинок. Ці дані підкреслюють важливу роль реактив-
ності астроцитів у пошкод жен ні ЦНС та нейродегенеративних захворюваннях, а також 
невивчене значення ліпідів для передачі сигналів ЦНС.

Згідно з результатами дослід жен ня, реактивні астроцити викликають загибель нейрон-
них клітин за рахунок секреції токсичних ліпідів, що секретуються астроцитами як in vitro, 
так і in vivo при ідентифікації принаймні одного нейротоксичного класу молекул.

Дослідники припускають, що вивчення терапевтичного потенціалу інгібування секреції 
токсичних ліпідів та ліпоапоптозу в майбутньому може бути використане для лікування 
таких станів, як деменція, розсіяний склероз, а також хвороб Паркінсона та Гантінгтона.

За матеріалами www.medscape.com
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Психотерапия детей и подростков: проблемы и решения
Прочитав название статьи, кто-то, возможно, заметит: зачем в одну тему включать достаточно разные 
подходы –  детскую и подростковую психотерапию? Ответ прост: для контраста. Для понимания 
всех обстоятельств, в которых психотерапевт вынужден учитывать степень развития субъектов 
и, как следствие, применять разную стратегию терапии. Мышление детей незрело, они несамостоятельны 
и полностью зависят от близкого окружения взрослых, полагаясь на их видение мира и указания. 
Подростки же приобрели и некий опыт, и багаж знаний, и уже сверхкритически оценивают жизнь 
в семье по сравнению с обществом. Однако в философском плане детей и подростков объединяет одно –  
это одни и те же личности в разные периоды развития, с лишь им присущими внутренними стимулами 
к действию и познанию. Да и причина проблем детского и подросткового возраста, как правило, 
одна –  либо увечное родительское отношение, либо влияние неблагополучного социума.

Общие аспекты
В целом все нарушения мировосприятия и поведения у де-

тей и подростков, с которыми сталкиваются психотерапевты, 

можно разбить на две категории: преморбидные и морбид-

ные. Отличия между ними состоят в степени выраженности 

симптоматики и глубине проблемы. Иными словами, следует 

решить, что это –  банальные случаи, где вполне эффективно 

применить вариант краткосрочной психотерапии, или же на-

рушения достигли степени заболевания (естественно, не пси-

хотического уровня), которые однозначно требуют системного 

психотерапевтического вмешательства.

Психотерапевты в основном работают со следующими груп-

пами морбидных нарушений по Международной классифика-

ции болезней 10-го пересмотра (МКБ-10):

• невротические, связанные со стрессом и соматоформные 

расстройства (F-4);

• поведенческие синдромы, связанные с физиологически-

ми нарушениями и физическими факторами (F5);

• нарушения психологического развития (F-8);

• поведенческие и эмоциональные расстройства, начинаю-

щиеся обычно в детском и подростковом возрасте (F-9).

Помимо указанных категорий, могут быть случаи психо-

соматической проблематики, относящиеся к терапевтической 

и эндокринной патологии (например, проблемы с желудочно- 

кишечным трактом, нарушения функций щитовидной железы 

у девушек и пр.).

Симптоматика нарушений многобразна –  она зависит как 

от внешних причин, так и от особенностей развития личности. 

Каждый из негативных факторов накладывает свою специ-

фичность, обеспечивая многоликость страдания. К тому же 

определенное значение имеет длительность нарушений: 

то ли это новый случай с внезапно возникшим началом, то ли 

хронические переживания с анамнезом более трех месяцев.

Разработанная под эгидой Всемирной организации здраво-

охранения (ВОЗ) многоосевая система диагностики психичес-

ких болезней детского и подросткового возраста предусматри-

вает рассмотрение пяти направлений, таких как:

1. Клинический психиатрический синдром.

2. Отставание в поведенческом развитии.

3. Уровень интеллекта.

4. Органическая патология.

5. Аномальные психосоциальные условия.

Общаясь с пациентом –  ребенком или подростком, врач 

обязан уже по его внешности и телодвижениям, без диалога, 

сделать определенные выводы. Далее, с учетом возрастного 

периода, анализируются физическое развитие, когнитивный 

уровень и эмоциональные реакции, особенности поведе-

ния. Отдельно выделяют защитные механизмы и аффекты, 

элементы страха, агрессии, депрессии. Приоритетом явля-

ются особенности коммуникации. Кроме негатива следует 

исследовать и позитив –  положительные черты ребенка/ 

подростка и его так называемые ресурсы, то есть те эле-

менты жизни, где он чувствует себя уверенным, сильным, 

которые приносят ему радость.

Диагностика страданий у детей и подростков бывает за-

труднительной, ведь в незрелом возрасте сложно определить: 

то или иное поведение –  это проявление психического забо-

левания либо вариант кризисного развития, который может 

со временем полностью компенсироваться. Добавляют проб-

лем также явления патоморфоза и коморбидности, наблюдае-

мые в последние десятиления. Во избежание ошибки (чтобы 

ненароком не забрести на территорию психиатра) в поведе-

нии подопечного всегда стоит искать следы органической 

психической патологии, в том числе аутизма.

Нарушения психики у детей и подростков обусловлены 

сочетанием внутренних и внешних проблем. Главная из вну-

тренних проблем –  нестойкость личности к преодолению 

выставленных жизнью препятствий. В большинстве случаев 

она ограничена определенными рамками, иными словами, 

соотносится с локальными трудностями. Индивидуальную не-

стойкость и характер личностных трудностей можно достаточ-

но уверенно прогнозировать, ориентируясь на дату рождения 

(нумерологию и восточную астрологию).

Обратимся к внешним причинам детских и подростковых 

проблем. Стоит выделить четыре основные группы, каждую 

из которых рассмотрим далее подробней:

• семейные неурядицы и негативное влияние близкого 

окружения;

• негативное психологическое воздействие социума;

• психологическая и физическая зависимость;

• извращенное фокусирование на внутреннем мире, со-

провождающееся неверным мировосприятием и поведением.

Проблемы из-за семейных неурядиц и негативного влияния 

близкого окружения –  наиболее разноликая группа. Среди при-

чин –  ссоры между родителями, разводы и воспитание подростка 

только одним из них, наличие антипатичного младшего/стар-

шего брата или сестры, избыточный контроль и насилие со сто-

роны взрослых либо, напротив, отсутствие должного воспитания 

(все дозволено). Поведение пациента, особенно маленького, 

стоит рассмотреть как следствие дисфункции внутри семьи, уста-

новленных в ней порядков и взаимодействия между ее членами.

Проблемы вследствие негативного психологического воздей-

ствия окружающего социума в подростковой среде в настоя щее 

время встречаются довольно часто. Так, с проявлениями бул-

линга (травлей) по статистике в период школьного обучения 

в нашей стране сталкивается чуть ли не каждый второй; другое 

дело, что к психотерапевтам попадают лишь единицы из числа 

пострадавших, остальные «выкарабкиваются» сами, нередко 

оставляя в памяти боль и озлобленность. Сюда же относят и слу-

чаи попадания в сектантскую зависимость.

Проблемы психологической и физической зависимости –  это 

наркомания, токсикомания, игромания. Психотерапия здесь 

весьма сложна и требует соблюдения ограничительных условий. 

Нужна максимальная изоляция подростка от всех негативных 

факторов, включая человеческий, вплоть до полного погружения 

в совершенно новую среду. Обязательно меняют привычную 

поведенческую жизнь подростка: его следует предельно загру-

зить физическим трудом (спортом). И, конечно же, необходим  

достаточный временной период пребывания подростка в создан-

ном терапевтическом режиме. В этом возрасте смысл развития 

личности состоит во взрослении. Поэтому для решения проблем 

зависимости оптимальна когнитивно-бихевиористская психо-

терапия. С учетом сложности ситуации, нередко по назначению 

психиатра применяют лекарственную поддержку.

Проблемы извращенного фокусирования на внутреннем 

мире, сопровождающиеся неверным мировосприятием и по-

ведением, включают случаи анорексии и болезненного стрем-

ления изменить свою внешность. Данные проблемы особенно 

подчеркивают подмену эффективного встраивания в систему 

ценностей социума и преодоления жизненных трудностей 

механизмами псевдоадаптивного и дезадаптивного поведения.

Стратегии в психотерапии 
детско-подросткового возраста

В принципе, стратегии детской и подростковой психотера-

пии однотипны. В них присутствуют, по меньшей мере, шесть 

ключевых моментов:

1. Налаживание контакта и эффективной коммуникации.

2. Диагностика личности пациента (формирование порт-

рета) и предполагаемого стиля его поведенческих реакций.

3. Диагностика психологических/психических нарушений 

и связанных с ними жизненных проблем (или наоборот).

4. Выбор и проведение оптимального режима психотерапии.

5. Создание и поддержка высокого уровня мотивации пациен-

та к проведению психотерапии и внутренней трансформации.

6. Всемерная эмоциональная поддержка со стороны психо-

терапевта.

Отличием детской практики является приоритетная просве-

тительски-воспитательная работа с родителями и семейным 

окружением. Эгоцентризм родителей и их педагогическое не-

вежество порой оборачиваются истинным психологи ческим 

террором для детей. Степень негативного воспитания бывает 

настолько высока, что западные эксперты придумали спе-

циальный термин «токсичные родители». 

Необходима диагностика межличностных семейных отно-

шений и принятых в семье правил поведения; на основе своих 

выводов психотерапевт указывает на ошибки взрослых и обу-

чает их новым элементам воспитания детей. Перефразируя 

извест ный тезис И. Канта, ребенок во многом есть то, что делает 

из него воспитание. Именно поэтому к врачу-психотерапевту, 

работающему с детьми и подростками, повышены требования 

в плане врачебной чуткости и гибкости подхода. 

В ходе психотерапии приходится учитывать многое: и от-

крывающиеся новые черты личности пациента, и неизвестные 

ранее обстоятельства его проблем, и соответствие выбранного 

психотерапевтического инструментария возрасту и уровню 

развития подопечного. Также следует иметь ввиду влияние 

негативных трендов общества, которые часто представлены 

ситуациями «агрессор –  жертва», где пациент может выступить 

как в роли одного, так и другого.

Психотерапия детей
Психотерапия детей имеет достаточно органиченный ин-

струментарий, в основном это:

• разнообразные формы игровой терапии с обучением по-

веденческим навыкам в трудных ситуациях и понятным для 

ребенка объяснением необходимых истин;

• глубокая суггестия (гипнотерапия).

Рекламируемую психологами арт-терапию стоит рассматри-

вать, скорее, как занятие, облегчающее коммуникацию между 

врачом и маленьким пациентом, нежели адекватную взросле-

нию помощь. Хотя продукты творчества ребенка объективно 

отражают его сложный внутренний мир, трактовка их неод-

нозначна и субъективна.

Игровые методы показаны для широкого спектра рас-

стройств психики, нарушений поведения и социальной адап-

тации. Известны различные направления: недирективная 

игровая терапия (Экслайн), игровая терапия отреагирования 

(Леви) или построения отношений (Тафтой, Аллен) и др.

В контексте игровой терапии следует четко понимать, что 

игрой она является только в представлении взрослых, для ре-

бенка же это –  настоящая жизнь. Поэтому задавая первона-

чальные условия игры в сооответствии с возрастной категорией 

подопечного, психотерапевт должен ориентироваться не столько 

на возраст, сколько на интуитивно и эмпатийно осознаваемый 

уровень развития пациента. Игровая деятельность, как и обще-

ние взрослых с ребенком должны, как минимум, соответство-

вать высокой планке, а лучше на толику ее превышать. Такое 

превышение для ребенка означает взрослость; подобная ситуация 

сама по себе притягательна для маленьких пациентов и является 

мощным стимулом для продолжения психотерапев тического об-

щения. Распростаненное же в быту непрофессиональное сниже-

ние когнитивного уровня игры оказывает, напротив, негативное 

влияние на детей, тормозя их развитие.

Важным условием организации игрового процесса являет-

ся то, что ребенок должен чувствовать себя в безопасности 

и ощущать, что он принят в сообщество, иными словами, быть 

довольным условиями установившейся коммуникации. Врачу, 

со своей стороны, необходимо завоевать доверие и авторитет, 

чтобы когнитивные послания были пациентом услышаны, 

правильно выполнены и зафиксировались в сознании. Осо-

бенностью дет ского восприятия является базовое доверие зна-

чимому взрослому, когда аргументы и доказательства особой 

роли не играют.

Яркий пример того, как следует провести моментальную пси-

хотерапию с ребенком, превосходно описал Зигмунт Мило-

шевский, польский писатель детективного жанра. Рассмотрим 

отрывок из его произведения «Увязнуть в паутине» (2007) в слег-

ка трасформированном виде.

«Шацкий купил эклеры… Он шел к дверям подъезда, как вдруг 

с боковой дорожки на самокате вылетела девчонка и чуть не про-

таранила  его. Руль зацепил пакет с эклерами, бумага разорвалась, 

и одно пирожное упало и разбилось об асфальт. Девочка, очень похо-

жая на его дочку, остановилась, а когда увидала на потрескавшемся 

асфальте пирожное, ее губы выгнулись в плачливую гримасу.

– Ужасно извиняюсь, малышка, –  быстро сказал Шацкий. –  

Я тут не заметил, что ты едешь, задумался, вот и стукнул тебя 

пирожными. С тобой ничего не случилось?

Та отрицательно покачала головой, но в ее глазах стояли слезы.

Д.В. Русланов
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– Уф, ну прямо камень с сердца. А я уже боялся, что какой- 

нибудь эклер тебя обидел. Знаешь, эти пирожные могут быть 

ужасно злорадными. Они нападают совершенно неожиданно, 

ну прямо как ласки. Потому-то я и держу их в пакете. Но этот, 

похоже, нам уже не страшен, ты как считаешь? –  склонился он 

над пирожным и боязливо оттолкнул его пальцем.

Девочка рассмеялась. После этого Теодор вынул из разорван-

ного пакета уцелевший эклер и подал ей.

– Держи, это в качестве извинений, –  сказал он. –  Только 

кушай осторожно, чтобы он не разозлился.

Девчонка неуверенно огляделась по сторонам, взяла у Шацкого 

пирожное и уехала, с трудом удерживая равновесие. Она и вправ-

ду была страшно похожа на дочь».

Энурез: комплексное лечение
Одной из наиболее частых и психологически болезненных 

проблем детского возраста является энурез (ночное недержа-

ние мочи). Считается, что энурез требует лечения, начиная 

с 5-летнего возраста –  если недержание случается не менее 

трех раз в неделю, и во всех случаях после 7 лет.

В литературе перечислено много возможных причин и пато-

генетических механизмов, приводящих к энурезу. Скромный 

собственный опыт подсказывает, что в практике чаще встреча-

ются два фактора: подавленность психики ребенка и вероятная 

глистная инвазия; оба сопровождаются нейрогуморальными 

нарушениями, приводящими к энурезу.

Обычно дети с энурезом лечатся у педиатров, детских невро-

патологов, психотерапевтов. Наиболее оптимальным представ-

ляется комплексный подход. Расширенный вариант комплекс-

ного лечения предусматривает пять направлений.

1. Во всех случаях полезен профилактический прием анти-

гельминтных средств, таких как альбендазол (вормил, альда-

зол), пирантел, декарис.

2. После антигельминтного лечения рекомендуется курс 

терапии аналогом (не полным) гормона задней доли гипофиза 

вазопрессина десмопрессином (минирином, уропресом). Пре-

парат обладает доказанной эффективностью в лечении энуреза 

и выпускается в форме таблеток, назального спрея, капель. 

Согласно международным рекомендациям, следует отдавать 

предпочтение таблеткам, лучше –  подъязычным; назальный 

спрей в США с 2007 г. вообще запрещен.

3. Параллельно обосновано назначить месячный курс пре-

паратом ноотропного действия: например, ноотропил утром 

в соответсвующей возрасту дозе.

4. Одновременно с началом терапии родителей обучают 

приему «энурезного будильника» –  пробуждению ребенка но-

чью точно по часам. Подтвержденная эффективность приема 

составляет около 80%; частота рецидивов достаточно низкая, 

побочные эффекты отсутствуют. Из традиционных рекомен-

даций – стоит ограничить потребление жидкости во второй 

половине дня. Ребенку также полезен режим гипостимуляции 

(сенсорной депривации) перед сном, проще говоря –  ему сле-

дует побыть в тишине, одиночестве, полутьме, если страшно –  

то с тихой успокаивающей музыкой, но без компьютерных игр, 

мультфильмов и прыжков на кровати.

5. Психотерапевтическая помощь при лечении энуреза 

полезна всегда, поскольку даже первичный энурез (без при-

чинной связи с другой патологией в анамнезе), как правило, 

означает задержку развития ребенка. К отягощающим факто-

рам следует отнести страхи, вспышки агрессии, переживания 

в связи фактом энуреза, наконец, нарушения сна (симптом: 

трудность пробуждения).

Психотерапию при энурезе обычно проводят в форме гип-

ноза или мягкой суггестии. Предпочтительна мягкая суг-

гестия, методике и формулам которой полезно обучить мать, 

чтобы она могла проводить терапию самостоятельно в виде 

еже вечерних сеансов перед засыпанием чада. Ребенок же 

должен обучиться ритуальному (перед сном) повторению 

аффирмации: «я засыпаю спокойно, как будто греясь на со-

лнышке, когда надо –  меня что-то разбудит, и я сам пойду 

в туалет».

Дети, страдающие энурезом, порой аутичны или слишком 

погружены в общение; в любом случае, страдает как контроль 

за ситуацией «здесь и сейчас», так и возрастное понимание, 

что на самом деле им полезно делать, а что –  нет. Суггестив-

ные методы помогают скорректировать этот момент путем 

отсечения во время сессии ненужного влияния социума. 

В суггестии важно то, как именно будет наведен транс. Су-

ществующие по сей день рекомендации еще советских лет 

(«руки тяжелеют, наливаются свинцом…») хоть и действенны, 

но все же нуждаются в коррекции.

Вспомним, что в случае энуреза дети находятся под пси-

хологическим прессом. В таком состоянии интроективное 

восприятие в трансе формулировки тяжести вряд ли облегчит 

положение. Собственный опыт подсказывает большую эф-

фективность абсолютно противоположного подхода, который 

состоит в придании чувства легкости телу и ощущения полета, 

избавлении от связывающих личность цепей. Ведь многие дети 

во сне часто летают. Примерные формулировки при введе-

нии в транс следующие: «тело становится легче…», «уходит тя-

жесть…», «хочется летать…», «глаза закрываются…», «на душе 

радостно…», «незаметно приходит дремота…», «солнечные 

лучи гладят лицо, тепло и приятно…» и т.п. После введения 

в транс ребенку говорят: «тебе  хорошо, и ты –  хороший…», 

«ты начинаешь чувствовать время –  утро, день, вечер, ночь…», 

«то, что ты ощущаешь днем, когда хочешь писать, ты начина-

ешь чувствовать и ночью..., «просыпаешься легко и свободно, 

чтобы сделать это, как делаешь и днем…», «ты рад, что уже 

сам просыпаешься ночью…», «засыпай легко и спи легко…», 

«тебя любят…», «ты сам почувствуешь, когда надо проснуться, 

как будто кто-то тебя тихонько коснулся, и ты уже проснулся 

и понял –  надо сходит в туалет…», «ты –  молодец…» и пр.

Если ребенок гипнабельный и легко впадает в состояние 

глубокого транса, уместны более императивные (гипнотичес-

кие) посылы: «ты –  сильный…», «спишь крепко, но чутко…», 

«чувствуешь толчок –  и сразу просыпаешься…», «что-то слегка 

толкнет –  и ты проснулся…», «молодец, ты чувствуешь, что 

надо проснуться, чувствуешь –  и просыпаешься!».

Помимо суггестии каждому маленькому пациенту требу-

ется краткая когнитивная психотерапия. Наилучшим под-

ходом является использование принципа диссоциации, ус-

ловно –  выделение из интегративной «я»-личности понятия 

своего тела. Ребенку объясняют: «Твое тело ночью мочится, 

не слушает тебя, но ты сам, твое «я», в этом не виновато. Твоя 

задача простая –  научиться ночью слышать тело. Для начала 

просто попробуй. Когда твое тело ночью легонько толкнет 

тебя –  нужно только его понять. Все –  и врач, и мама с па-

пой –  уверены: ты сможешь!».

Каждый день по утрам ребенка следует поддерживать пси-

хологическим действием в форме ритуала. Например: мама 

приседает, держит ладони ребенка и, глядя глаза в глаза, го-

ворит в случае «ночного успеха» примерно так: «Молодец, 

ты поступаешь правильно, я спокойна за тебя». В случае же 

«ночного провала» можно произнести с улыбкой: «Что ж, 

сегодня не получилось, значит, у тебя есть над чем еще пора-

ботать. Неуспех –  это не поражение, поражение –  когда че-

ловек сдается и опускает руки. Мой ребенок никогда не опус-

тит руки и будет бороться, ты –  сильный, ты справишься». 

В любом случае, интонации должны быть не жалостливыми 

и не с позиции «родитель –  ребенок», то есть «сверху –  вниз», 

а взрослыми, на равных.

Психотерапия подростков
В рамках психотерапии подростков врач сталкивается с за-

метно большим спектром проблем по сравнению с детьми. 

В подростковом возрасте растут запросы Эго (эгоцентризм). 

На фоне незрелого мировосприятия и миропонимания про-

является глупая самоуверенность, а неудовлетворенность 

меч таний влечет обиду на окружающий мир, злость, агрес-

сию, мстительность. Коммуникацию блокирует желание 

избавиться от нотаций взрослых и стремление настоять 

на своем, сделать по-своему, а степень негативизма и кон-

фликтности просто «зашкаливает». Снижен уровень ког-

нитивного развития с проявлениями алогичности, недале-

кости, недогадливости, нежеланием учиться («детскость» 

мышления, дефицит умственных усилий). Усматривается 

завышенный, опять-таки, «детский» уровнь притязаний 

в форме стремления к праздности и вседозволенности же-

ланий и поведения («хочу –  и делаю!»). Отягощающие фак-

торы –  часто встречаемый синдром дефицита внимания 

и гиперактивности (СДВГ) и гейм-зависимость.

Конфликтность и протестность подростков могут быть свя-

заны как с возрастными гормональными изменениями, так 

и психологическим давлением семьи и социума. Крайним про-

явлением может стать побег из дома. Его следует рассматри-

вать сквозь призму глобальной катастрофы незрелой жизни. 

При этом, какими бы причинами ни был вызван побег –  такое 

поведение является в абсолютном большинстве случаев ре-

грессией, примитивно детской формой защитного поведения. 

Впрочем, нередко агрессивность и конфликтность в подрост-

ковом возрасте не столько носят защитный характер, сколько 

являются признаком своеобразной мимикрии в окружающей 

подростков агрессивной среде. Субъекты, будучи, по сути, 

слабыми натурами (жертвами), вынужденно подчиняются 

принципу «с волками жить –  по-волчьи выть».

Эффективная психотерапия подростков держится на «трех 

китах», это:

• эмоциональная поддержка;

• создание мотивации;

• доходчивые подсказки о правильных поступках.

Оптимальным вариантом психотерапии является когни-

тивно- поведенческая, которая имеет форму так называемой 

поведенческой репетиции. По сути, данный прием сочетает 

ролевую игру с проблемно-разрешающим подходом. Первый, 

когнитивный, этап предусматривает разъяснение проблемы 

и возможных вариантов поведения. Здесь самое важное –  

изменить миропонимание и мировосприятие подростка, его 

точку зрения, сместить точку сборки (К. Кастанеда). На вто-

ром этапе пациент в конкретной, знакомой ему проблемной 

ситуации проверяет новые, более эффективные способы 

поведения. Основной акцент падает на текущие актуальные 

поступки подростка. В разборе же ошибок следует действо-

вать мягко, последовательными повторениями, по принципу 

«вода камень точит», а подчас, если подросток в текущий мо-

мент не готов и не способен увидеть «бревно в своем глазу», 

вообще не указывать на них.

Поскольку нынешние подростки обычно не склонны 

к «долгим разглагольствованиям», у врача ограничено время 

для получения нужного результата; его действия вынуждены 

стать предельно точными и «энергоемкими». Поэтому во всех 

случаях неоценима любая информация о психологии подрост-

ка, в том числе эзотерическая, основанная на нумерологии 

и восточной астрологии.

Пример. Как-то автору довелось провести краткосрочную 

эффективную сессию психотерапии в паре с коллегой –  высо-

чайшим профессионалом своего дела. Коллега –  женщина –  

наделена Даром психотерапевта: пациенты любого возраста 

с разными культурными ценностями сами тянутся к ней 

буквально с первых минут общения.

Дело было в отпуске на море, в обстановке кемпинга. 

Соседями была семья: бабушка, дед, внучка Лена –  девочка-

подрос ток 14-15 лет, и ее младший брат Ваня –  «юла» 6-7 лет. 

Дед представлял собой мягкую, добрую личность без спе-

циального образования, не брезговал выпить, главной же 

«добытчицей» была бабушка, разумная, интеллигентная 

женщина. У детей явно прослеживались проблемы: девочка 

ходила поникшей и растроенной, а брат был неуправляем –  

абсолютно не слушался деда и лишь наполовину –  бабушку; 

угомонить его могла лишь сестра, но для нее это был не дет-

ский, а взрослый гнет. 

Как оказалось, отец девочки оставил семью, полностью от-

странившись от родительких обязанностей, мать же «приобре-

ла» для детей безразличного отчима и тоже, фактически, 

их забросила. Где-то через неделю общения с соседями, под 

вечер, коллега беззаботной фразой с улыбкой остановила про-

ходившую мимо Лену. Завязался разговор, легко затронувший 

душевную боль девочки. И тогда коллега сказала: «Чего стоять, 

бери стул и садись». Разговор продолжился сидя. Немного 

погодя к ним присоединился и я. Так мы беседовали втроем: 

двое взрослых и Лена.

Опуская долгую беседу, остановимся на ключевых момен-

тах. Коллега использовала больше эмоционально-интуитив-

ный под ход, базировавшийся на высокой степени эмпатии. 

Мне, для понимания психологии восприятия и поведения 

Лены, было проще воспользоваться сведениями нумероло-

гии и астрологии. Главные проблемы девочки заключались 

в ее ненужности и бремени заботы о братике, за которого она 

внутренне чувствовала ответственность. Эти проблемы хорошо 

вписывались в ее нумерологические характеристики: тонкая 

душевная организация (интуитивный психолог) и склонность 

к детской вере в сказочное счастье (9) при объективной необ-

ходимости стать «железным солдатом» (7). Именно это и тре-

бовалось донести до сознания Лены. Ниже приведены сжатые 

тезисы наших обращений к девочке:

«Мы видим, как тебе непросто живется, как нелегко самой, 

да еще и за братиком приходится присматривать. Мы не только 

видим, но и многое понимаем, поскольку в жизни тоже ощущали 

что-то подобное, пусть и в другой форме. И переживания были, 

и по ночам порой плакали… Знай: ты –  хорошая девочка! Ведь да-

леко не каждый смог бы так присматривать за братиком. Проб-

лема в том, что ты –  романтик, всегда видишь в людях хорошее, 

а они вдруг оказываются иными...

Увы, так создан мир, в котором, так уж сложилось, ты оказа-

лась в одиночестве со своим младшим братом. Бабушка с дедушкой 

тебя любят, но они мало чем могут помочь, в основном поддержать 

материально. Да, твоим одноклассникам, подругам, сверстникам 

легче, у них все по-другому. У тебя, к сожалению, более трудная 

Судьба, и от этого не убежать. Мы знаем: тебе предстоит труд-

ный, может быть, очень трудный путь. Но это не значит, что 

жизнь всегда будет такой, как сейчас. НЕТ! Ты станешь счастли-

вой, верь в это! Трудности еще будут, но ты сильная, и у тебя полу-

чится их преодолеть. Ведь ты еще и очень красивая, прежде всего, 

внутренне. Изнутри ты излучаешь особый свет, иначе мы бы ни-

когда не заговорили с тобой и не попытались помочь. 

Ты думаешь, почему должна ухаживать за братиком, когда это 

обязанность ваших родителей? Но ведь ты –  его единственная 

опора, и у него тоже никого нет кроме тебя. Он это знает, по-

этому и слушается тебя больше, чем дедушку с бабушкой. Прос-

то сейчас брат мало что понимает. Поверь, когда он вырастет, 

то обязательно оценит взаимоотношения, которые у вас сложи-

лись, отплатит тебе взаимностью в полной мере и станет во всем 

под держивать. Поэтому цени то, что есть внутри тебя, свою силу 

и красоту. Выпрямись! Распрями плечи! Подними голову и вытри 

слезки. Придет время –  ты расцветешь и станешь кому-то очень-

очень нужной. Просто знай, что все это будет! Ты справишься!».

Весь разговор длился около 40 минут. Очевидно, он потряс 

девочку, поскольку вначале у нее навернулись слезы, но затем 

она внезапно расслабилась и тихо заплакала. Конечно, это 

не был истинный инсайт, но какой-то прорыв в ее мировоз-

зрении –  однозначно. 

Все действие происходило на территории кемпинга, где для 

окружающих мы были как на ладони. Тем не менее, никто 

не мешал нам. Бабушка только поглядывала в нашу сторо-

ну, но, видимо интуитивно, не приближалась; другие соседи 

деликатно молча проходили мимо. Девочка какое-то время 

еще повсхлипывала, потом начала улыбаться сквозь слезы, 

которые в скором времени высохли. Очевидно, нам удалось 

подобрать и подход, и семантику (доходчивые слова), чтобы 

достичь ее «просветления», поскольку в последующую неде-

лю изменилось и ее настроение, и осанка, появились реши-

тельность и уверенность, а бабушка высказала благодарность 

за помощь внучке.

Список литературы находится в редакции
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Особливості перебігу та терапії депресії 
під час пандемії COVID-19

У жовтні 2021 р. відбувся науково-практичний симпозіум із міжнародною 
участю «Персоніфіковані підходи щодо неврологічної, психіатричної 
та наркологічної допомоги». У межах заходу лікарі різних спеціальностей 
ознайомилися із сучасними поглядами провідних вітчизняних експертів 
щодо таких актуальних тем, як епідеміологічна ситуація у сфері 
нервово-психічних захворювань, персоніфікована терапія розладів, 
а також профілактика нервових, психічних та наркологічних розладів.

Депресія і когнітивні порушення: 
відповіді на запитання

Професорка кафедри 

психіатрії, наркології 

та медичної психо-

логії Тернопільсь-

кого національного 

медичного універси-

тету імені І.Я. Горба-

чевсь кого, д. мед. н. 

Олена Петрівна Вен-

гер розглянула проб-

лему депресії та ког-

нітивних порушень. Спікерка нагадала 

слухачам, що депресія –  це складний роз-

лад із ши роким спектром симптомів, 

що проявляються на перетині емоційних, 

фізичних і когнітивних доменів та масш-

табно впливають на повсякденне функ-

ціонування пацієнтів (DSM-5, 2013).

Когнітивна дисфункція 
як загальна ознака депресії

На депресію страждають близько 350 млн 

осіб у світі. За статистикою, жінки хворіють 

удвічі частіше, ніж чоловіки, проте остан-

ні рідше зізнаються в наявності цієї пато-

логії, а лікарі рідше підозрюють її. Рівень 

самогубств серед чоловіків у чотири рази 

вищий, ніж серед жінок, але останні лі-

дирують за кількістю суїцидальних спроб. 

Депресія у чоловіків часто маскується 

за зловживанням алкоголем, наркотиками 

або соціально поширеною звичкою надто 

багато працювати (ВООЗ, 2017).

Зростання поширеності когнітивних роз-

ладів зумовлене загальносвітовою тенден-

цією постарішання населення. Ситуація 

в Україні цілком їй відповідає. Так, за дани-

ми Державної служби статистики, станом 

на квітень 2020 р. загальна чисельність укра-

їнців становила близько 41 млн: 82% –  це до-

росла популяція (з яких майже 10 млн –  осо-

би віком від 60 років), а 18% (7,5 млн) –  діти.

Депресія може істотно впливати на ког-

нітивне функціонування пацієнтів і погір-

шувати увагу, здатність приймати рішення 

та складати плани, пам’ять, швидкість об-

робки даних і виконавчі функції. Результа-

ти трирічного проспективного дослід жен ня 

за участю 267 пацієнтів із великим депресив-

ним розладом (ВДР) в умовах первинної ме-

дичної допомоги свідчать про поширеність 

когнітивних дисфункцій в осіб із гострими 

станами (протягом 94% часу) та у стадії 

ремісії (44% часу) (Conradi et al., 2011).

Когнітивні симптоми при депресії є над-

звичайно обтяжливими та асоційовані з по-

ганим результатом лікування. Нейроког-

нітивний дефіцит наявний як у гострому 

періоді, так і під час ремісії у вигляді ре-

зидуальних станів (Hammer-Helmich et al., 

2018; Haro et al., 2019). Зокрема, у 89% осіб 

спостерігаються помітні зміни в когнітив-

них доменах, а саме:

• підвищується ризик повторного епі-

зоду в пацієнтів із залишковими когнітив-

ними симптомами;

• когнітивні симптоми корелюють із по-

гіршенням функціонування хворих та зни-

женням якості життя через проблеми зі здо-

ров’ям;

• наявні предиктори низького рівня 

функціонування у майбутньому.

Причини виникнення когнітивних 

розладів при ВДР включають зниження 

рівня синтезу й активності серотоніну, 

дофаміну та норадреналіну, що є нейро-

хімічним механізмом розвитку емоційних 

розладів. Також депресія активує гіпота-

ламо-гіпофізарно-наднирникову вісь, че-

рез що порушується нейросинтез, і впли-

ває на нейро пластичність, що призводить 

до формування атрофічних змін. Своєю 

чергою дисомнія знижує активність цент-

ральної кори, результатом чого є погір-

шення концентрації уваги, сприйняття 

інформації, пізнавальної діяльності.

Основні скарги на когнітивну дис-

функцію у пацієнтів із ВДР передбачають 

(Fehnel, 2016):

1. Труднощі з плануванням та розумін-

ням складних питань.

2. Неможливість запам’ятовувати, кон-

центруватися та розпочинати виконання 

роботи.

3. Уповільнення мислення.

4. Проблеми із прийняттям рішень 

та підбором слів.

Фактори ризику тривалих когнітивних 
і функціональних розладів 
у реконвалесцентів COVID-19

В одному з наймасштабніших дослі-

джень американських та британських 

вчених щодо взаємозв’язку COVID-19 

і когнітивних порушень взяли участь 

понад 84 тис. пацієнтів із коронавірус-

ною інфекцією. Після детального ана-

лізу вчені дійшли висновку, що інфекція 

SARS-CoV-2 чинить виразний негатив-

ний вплив на когнітивну функцію, який 

зберігається після одужання. Факторами 

ризику є старший вік, супутні патології 

дихальної, серцево-судинної та нерво-

вої системи, цукровий діабет, ожиріння 

(Almeria, 2020).

Терапія для поліпшення когнітивної 
функції в осіб із депресією

Серед багатьох антидепресантів лише 

декілька мають властивість поліпшувати 

когнітивні функції хворих на депресію. 

Одним із таких препаратів є вортіоксетин, 

який на вітчизняному фармринку пред-

ставлений препаратом Брінтеллікс.

За даними метааналізу, Брінтеллікс 

значно покращує аспекти когнітивного 

функціо нування на відміну від плацебо. 

Виявлено, що інші терапевтичні засоби, 

такі як селективні інгібітори зворотного 

захоплення серотоніну (СІЗЗС), нега-

тивно впливають на ці показники (Baune 

et al., 2018).

О.П. Венгер зауважила, що завдяки муль-

тимодальному механізму дії Брінтеллікс 

більше ніж просто поліпшує настрій у па-

цієнтів із ВДР. Зменшення всіх проявів де-

пресії є ключем, який допомагає хворим 

досягти відновлення функцій. Цей пре-

парат демонструє ефективність щодо ши-

рокого спектра симптомів ВДР, сприяючи 

загальному поліпшенню функціонування 

пацієнтів (Mahableshwarkar et al., 2015; 

McIntyre et al., 2014; Katona et al., 2012).

За наявними даними, завдяки комбіну-

ванню медикаментозного та психотерапев-

тичного лікування підтверджено особливо 

високу ефективність боротьби з депресією 

та відновлення когнітивних функцій у па-

цієнтів (Barth et al., 2013).

Психологічна травма на тлі COVID-19
Завідувачка відділен-

ня межових станів 

№ 17 Одеського об-

ласно го медичного 

центру психічного 

здоров’я, к. мед. н. 

Корнелія Артурівна 

Косенко представила 

доповідь на тему пси-

хологічної травми від 

COVID-19. Спікерка 

почала свій виступ із тезису про те, що трав-

матичні епізоди у критичні періоди асоційо-

вані з порушенням когнітивних функцій 

та мотивацій (Mackiewicz et al., 2018).

Під час пандемії COVID-19 можна виді-

лити такі критичні періоди:

1. Весна 2020 р.: паніка населення, жор-

сткі обмеження щодо виходу з дому, труд-

нощі з роботою (віддалена праця, звіль-

нення); навчання онлайн; діти різного віку 

та родичі багато часу знаходяться вдома.

2. Літо, осінь та зима 2020 р.: загострен-

ня паніки при ігноруванні протиепіде-

мічних заходів; довготривалість різних 

обмежень.

3. Весна 2021 р.: переживання із приводу 

численних випадків смертей в оточенні.

4. Літо 2021 р.: вакцинація, недовіра вак-

цинам та різні міфи стосовно вакцинації.

Стресовий натиск в умовах пандемії 

COVID-19 зумовлений низкою причин, 

як-то фактори особистої загрози, турбота 

про близьких, порушення особистих кор-

донів та меж функціонування, погіршен-

ня соціально-економічного рівня функ-

ціонування, нездатність прогнозування 

та невизначеність майбутнього на особис-

тому і державному рівнях. Це призводить 

до таких наслідків, як зміни у когнітив-

ній, тілесній, поведінковій, міжособистіс-

ній, екзистенціальній та психосоціальній 

сферах, а також розвитку постковідного 

синдрому.

COVID-19 –  підступне захворювання, 

здатне вражати майже всі органи та сис-

теми. Серед причин розвитку симптомів 

постковідного синдрому:

• пролонгована запальна відповідь 

у струк турах головного мозку;

• низький приплив крові до структур 

головного мозку через підвищення в’яз-

кості крові;

• вегетативні розлади;

• спотворення автоімунної реакції, 

яка проявляється продукуванням антитіл, 

що атакують органи та тканини;

• порушення й подовження процесу 

синтезу енергетичних молекул для задо-

волення енергетичних потреб головного 

мозку та внутрішніх органів.

Зважаючи на нейротоксичність вірусу 

SARS-CoV-2, хвороба може негативно 

впливати на нервову систему та психіку, 

провокувати розвиток астено-депресивних 

станів, посттравматичних та довготрива-

лих тривожних розладів. Вони зумовлені 

страхом смерті за себе та рідних, загальним 

почуттям невизначеності й подальшим 

розвитком депресії.

Клінічні особливості депресивних 
розладів після інфекції COVID-19

Людина, яка бореться з депресією, може 

відчувати різні негативні симптоми депресії, 

у структурі яких домінують емоції. Пацієн-

ти пов’язують їх із перенесеною інфекцією. 

Для депресивних розладів після інфекції 

COVID-19 характерні: відстрочені прояви 

симптомів депресії та тривоги; переважан-

ня скарг астенічного характеру; наявність 

вегетативних порушень, сенестопатичних 

симптомів, песимістичних думок щодо здо-

ров’я; невпевненість у реконвалесценції; 

переживання із приводу негативного впли-

ву COVID-19 на організм.

До основних наслідків депресії слід 

віднести втрату працездатності, високі 

економічні витрати на лікування, тривале 

перебування у стаціонарі. У 2016 р. було 

проведене дослід жен ня STAR*D, за резуль-

татами якого стало зрозуміло, що ремісія 

та повне одужання після депресивного епі-

зоду пов’язані зі сприятливішим прогно-

зом і є головною метою терапії. Імовірність 

ремісії прогресивно знижується з кожним 

новим курсом купірувальної терапії ВДР 

антидепресантами (Rurh et al., 2006).

Лікування ВДР і тривоги в період пан-

демії COVID-19 включає такі стратегії, як:

1. Рання діагностика психічних симпто-

мів, як-от тривожність, депресія, емоційні, 

дисомнічні та когнітивні порушення.

2. Використання антидепресантів, що 

впли вають на тривожно-депресивну симп-

томатику.

3. Врахування наслідків SARS-CoV-2 для 

соматичного статусу пацієнта.

4. Комплексна терапія.

Своєю чергою пофілактичні заходи пе-

редбачають повну вакцинацію і ревакци-

націю у короткі строки. Також важливо ви-

являти осіб, які належать до групи ризику, 

за допомогою таких валідних інструментів, 

як опитувальники щодо стану здоров’я па-

цієнта (PHQ-2/-9; SF-36), шкала депресії 

Гамільтона (HAM-D), госпітальна шкала 

депресії та тривоги (HADS), опитувальник 

щодо задоволеності життям (QLS-Q). 

На додаток, необхідними є визначення 

тригерів дистресу й депресії (госпіталіза-

ція в реанімаційне відділення або смерть 

колеги, контакти із зараженими, наявність 

стресових реакцій та депресивних епізодів 

в анамнезі), соціальна (з боку керівництва) 

і психологічна підтримка (телефони гарячої 

лінії), мінімізація факторів ризику, що під-

даються корекції (адекватні персональ-

ні заходи захисту, регулярне тестування, 

проживання окремо від близьких).

Спеціальні режими змінної роботи 

з регулярними періодами відпочинку 

і психологічного розвантаження, спеці-

альні програми автотренінгу, психоосвітні 

програми та онлайн-матеріали також ві-

діграють сприя тливу роль у веденні паці-

єнтів із ВДР і тривогою в умовах пандемії 

COVID-19.

Доповідачка зауважила, що при прий-

нятті рішення щодо психофармакоте-

рапії у комплексному лікуванні хворих 

на депресію слід враховувати особливість 

гендерної специфіки, а також тривожно- 

депресивну симптоматику при виборі 

антидепресанту.

Антидепресивна терапія
Відомий значний дозозалежний ефект 

антидепресивного засобу вортіоксетин 

(Брінтеллікс) щодо поліпшення симпто-

мів депресії у пацієнтів із ВДР і травмою 

в анамнезі. 

Цей високоефективний терапевтичний 

засіб застосовують для:

• швидкого подолання симптомів у ко-

роткостроковому періоді;

• запобігання рецидиву в осіб із ВДР 

і дитячою або нещодавно перенесеною 

травмою.
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Вортіоксетин забезпечує дієве та три-

вале позбавлення симптомів ВДР за без-

компромісно сприятливої переносимості. 

Окрім того, препарат не викликає побіч-

них ефектів, що характерні для СІЗЗС, 

як-от сексуальна дисфункція і набір 

ваги. Найпоширенішою несприятливою 

реакцією є транзиторна нудота. Зазви-

чай вона виникає протягом перших двох 

тижнів лікування, зазвичай є минущою 

і не призводить до припинення лікуван-

ня. За терапії Брінтелліксом частота при-

пинення лікування і симптомів відміни 

є низькою, порушень сну –  не перевищує 

пла цебо, а потен ціал взаємодії з іншими 

ліками незначний (Jacobsen et al., 2015; 

Baldwin et al., 2016).

Мотиваційне забезпечення 
у практиці нейрореабілітації 
в умовах пандемії COVID-19

Про мотиваційне за-

безпечення у сфері 

нейрореабілітації 

під час пандемії 

COVID-19 розповів 

к. мед. н., доцент 

Юрій Миколайович 

Ворохта (МЦ «Екс-

перт Хелс», Одеса). 

Доповідач детально 

зупинився на пост-

ковідному синдромі та депресії як од-

ному з основних психіатричних усклад-

нень після перенесеної коронавірусної 

хвороби.

Для постковідного синдрому (код U09.9 

за Міжнародною класифікацією хвороб 

10-го перегляду) характерні симптоми, 

що розвинулися після інфекції SARS-

CoV-2, тривають більш ніж 12 тижнів 

і не мають альтернативного діагнозу 

(NICE, 2020).

До основних причин виникнення по-

стковідного синдрому належать:

• стійка віремія внаслідок зниження 

імунної відповіді;

• запальні та імунні реакції;

• постравматичний стрес;

• наявність супутніх захворювань.

Клінічно постковідний синдром прояв-

ляється втомою, задишкою, болем у суг-

лобах, грудях, м’язах та голові, кашлем, 

аносмією, нежитю, порушенням смаку, 

відсутністю апетиту, запамороченнями, 

діареєю (Saloner et al., 2020).

Примітно, що у цій класифікації не вка-

зані тривога та психосоматичні прояви, 

які є характерними для даного перебігу 

захворювання. Було встановлено, що че-

рез шість місяців після гострої корона-

вірусної інфекції пацієнти скаржилися 

на втому або м’язову слабкість, проблеми 

зі сном, занепокоєння чи депресію. Час-

тота пост ковідного синдрому становить 

63% (Huang et al., 2021).

Виявлено, що вірус має високу здат-

ність прямо чи опосередковано проникати 

в центральну нервову систему та призво-

дити до розвитку різних ускладнень, таких 

як вірусний енцефаліт, інфекційна токсич-

на енцефалопатія та цереброваскулярні за-

хворювання (Ricaurte-Fajardo et al., 2020). 

Гостре порушення мозкового кровообігу 

в пацієнтів з інфекцією SARS-CoV-2 ви-

никає у 5-27% випадків. Частота інсульту 

в осіб із гострою коронавірусною інфек-

цією становить 5,9%, реконвалесцентів –  

11,5% (Muratova et al., 2021). 

Юрій Миколайович зауважив, що за да-

ними власного дослід жен ня, частота де-

пресії у пацієнтів із постковідним інсуль-

том значно вища (69,4%), ніж у середньому 

в осіб із перенесеним гострим порушенням 

мозкового кровообігу (приблизно 35%) 

(Vorokhta et al., 2021).

Основні рекомендації щодо 
реабілітації осіб після COVID-19 
на локальному рівні

Україна однією з перших затвердила 

на законодавчому рівні Протокол надан-

ня реабілітаційної допомоги пацієнтам 

із коронавірусною хворобою (COVID-19) 

та реконвалесцентам (Наказ МОЗ України 

від 20.04.2021 № 771). Спікер виокремив 

основні рекомендації щодо реабілітації 

осіб після COVID-19.

Так, оцінювання потреб хворого у ре-

абілітації під час первинної консуль-

тації слід проводити у формі самозвіту 

за шкалою самооцінювання постковід-

ного функціонального статусу (PCFS) 

як частини первинної консультації з ме-

тою виявлення всіх симптомів (таблиця, 

рисунок). Само звіт варто застосовувати 

лише разом із клінічним обстеженням. 

Якщо у пацієнта є когнітивні чи інші об-

меження, що перешкоджають наданню 

відповідей, член сім’ї або доглядальник 

може відповісти від його імені. Терміни 

проведення оцінювання за шкалою PCFS 

визначаються категоріями хворих, що під-

лягають реабілітації та є такими: на пер-

шому прийомі у клініці після COVID; 

через 4-8 тижнів після першого візиту; 

через 6 місяців після першого прийому 

в клініці.

Рішення про подальшу реабілітацію 

пацієнта з постковідним синдромом 

приймає команда лікарів: лікар фізичної 

та реабілітаційної медицини, невролог, 

ерготерапевт, логопед, невролог та нейро-

психолог.

Мотивація та швидке одужання
У дослід жен ні порівнювали взаємозв’я-

зок підвищеного рівня тривоги та зни-

женої мотивації у хворих, що перенесли 

COVID-19. За результатами вчені дійшли 

цікавих висновків: у пацієнтів була від-

сутня мотивація не тільки до реабілітації, 

але й до професійної діяльності та соці-

ального життя (Sandi, 2021).

Таким чином, постковідний синдром 

характеризується проблемами з енер гією 

та мотивацією (код b130 за Міжнародною 

класифікацією функціонування, обме-

жень життєдіяльності та здоров’я [IСF]) 

(Meyer et al., 2016). Лектор підкреслив, 

що важливою складовою успішного лі-

кування є підбір правильної медикамен-

тозної терапії, яка зможе мотивувати па-

цієнта досягти запланованого результату 

та дозволить сподіватися на вчасне долан-

ня інших етапів.

Наразі застосовують два терапевтичні 

підходи, як-то:

• терапія рухом, що індукований обме-

женням (constraint-induced therapy);

• фармакологічна терапія (антидепре-

сивними препаратами).

Було проведене дослідження із вив-

чення зв’язку між загальною когнітивною 

функцією та винагородою/мотивацією. 

Більше зусиль для винагороди за важкі 

завдання було виявлено в осіб, які де-

монстрували вищий рівень когнітивного 

функціонування у вибірці пацієнтів із ВДР, 

які отримували вортіоксетин (Subrama-

niapillai et al., 2019).

За даними трьох рандомізованих по-

двійних сліпих плацебо-контрольова-

них 8-тижневих досліджень, приймання 

вортіоксетину (5-20 мг/добу) пацієнтами 

з депресією асоціювалося із кращими 

показниками тесту на заміну цифрових 

символів (DSST) (McIntyre, 2016).

Наприкінці доповіді Ю.М. Ворохта 

підсумував, що мотиваційне забезпечен-

ня реабілітацій ної програми може бути 

поліпшене за допомогою раціональної 

терапії антидепресантами.

Підготував Денис Соколовський

Таблиця. Анкета для самозвіту пацієнта за шкалою PCFS

Наскільки наразі постраждало ваше повсякденне життя від COVID-19?
Вкажіть, яке з наведених тверджень стосується вас найбільше. Поставте галочку лише в одному полі

Поле Оцінка 
за PCFS

Я не маю обмежень у щоденному житті, а також симптомів, болю, 
депресії чи тривоги 0

У щоденному житті я маю незначні обмеження, оскільки можу виконувати 
всі звичні обов’язки/діяльність, хоча все ще відзначаю постійні симптоми, біль, 
депресію або тривогу

1

Я страждаю від обмежень у щоденному житті, оскільки час від часу мені потрібно 
уникати або зменшувати звичні обов’язки/діяльність або збільшувати їх із часом 
через симптоми, біль, депресію чи тривогу. Однак я можу виконувати всі дії 
без сторонньої допомоги

2

Я страждаю від обмежень у щоденному житті, оскільки не можу виконувати 
всі звичні обов’язки/дії через симптоми, біль, депресію або тривогу. 
Однак я можу піклуватися про себе без сторонньої допомоги

3

Я страждаю від серйозних обмежень у щоденному житті: я не у змозі піклуватися 
про себе, тому залежу від сторонньої допомоги через симптоми, біль, депресію 
чи тривогу

4

Рисунок. Блок-схема для самозвіту пацієнта за шкалою PCFS
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Чи є якісь обов’язки/дії вдома або на роботі, які ви не можете 
більше виконувати самостійно?

Чи страждаєте ви від якихось симптомів болю, 
депресії або тривоги?

Чи змушені ви уникати звичних 
обов’язків/діяльності, зменшувати 

або збільшувати їх через деякий час?

Так

Так

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ви можете жити самостійно без будь-якої іншої особи 
(наприклад, їсти, ходити, користуватися туалетом, робити щоденні гігієнічні процедури)?

Коротка інформація про лікарський засіб*
Торгова назва: Брінтеллікс. Реєстраційне посвідчення № UA/14150/01/01, № UA/14150/01/02 (Наказ МОЗ України 06.03.2020 № 630), термін дії необмежений з 06.03.2020. Діюча речовина: вортіоксетин.  
 вкрита плівковою оболонкою таблетка містить 5 мг або 10 мг вортіоксетину. Антидепресант. Код АТХ N06А Х26.   Механізм дії вортіоксетину пов’язаний з його мультимодальною активністю, яка є поєднанням 
двох фармакологічних механізмів: прямої модуляції активності рецепторів та інгібування транспортера серотоніну. Вортіоксетин є антагоністом 5-НТ3, 5-HT7 і 5-HT1D рецепторів, частковим агоністом 5-HT1B 
рецепторів, агоністом 5-HT1A рецепторів та інгібітором 5-HT транспортера, викликає модуляцію нейротрансмісії в декількох системах, в тому числі серотоніну, норадреналіну, дофаміну, гістаміну, ацетилхо-
ліну, ГАМК та глутамату. У подвійно сліпому плацебо-контрольованому 8-тижневому з фіксованою дозою дослідженні у літніх пацієнтів з депресією (≥65 років) вортіоксетин в дозі 5 мг/добу перевершував 
плацебо при оцінці загального бала за шкалами MADRS і HAM-D24. Антидепресантна ефективність була продемонстрована у хворих з тяжкою депресією (≥ 30 балів MADRS) і у депресивних пацієнтів з висо-
ким рівнем тривожних симптомів (≥ 20 балів HAM-А). Ефективність вортіоксетину в дозах 10 або 20 мг/добу була також показана в 12-тижневому подвійно сліпому зі змінними дозами порівняльному дослі-
дженні з агомелатином в дозах 25 або 50 мг/добу у пацієнтів з ВДР. Вортіоксетин продемонстрував статистично значущу перевагу над агомелатином за загальним балом шкали MADRS і за кількістю пацієнтів, 
які відповіли на терапію та досягли ремісії і поліпшення за шкалою CGI-I. Вортіоксетин не проявляв будь-якого клінічно значущого впливу на параметри ЕКГ. Абсолютна біодоступність 75 %. Середній період 
напіввиведення – 66 годин. Стійка концентрація в плазмі досягається приблизно через 2 тижні. Показання:  Лікування великого депресивного розладу у дорослих. Протипоказання:  Підвищена чутливість 
до діючої речовини або до будь-якої складової препарату, одночасне застосування з неселективними інгібіторами моноаміноксидази (МАО) або селективними інгібіторами МАО-А. Застосовують внутрішньо, 
початкова та підтримуюча дози становлять 10 мг 1 раз на добу для дорослих віком до 65 років. Залежно від індивідуальної чутливості пацієнта дозу можна збільшити максимально до 20 мг на добу або 
знизити мінімально до 5 мг на добу. Після усунення симптомів депресії рекомендується продовжувати лікування принаймні 6 місяців для зміцнення антидепресивного ефекту. Лікування Брінтеллікс можна 
припинити різко, немає необхідності поступового зниження дози. Дозу 5 мг вортіоксетину один раз на добу завжди слід використовувати як початкову дозу для пацієнтів віком ≥ 65 років. Застосування 
дітям не рекомендується. Пацієнтів та їх опікунів слід попередити про необхідність моніторингу клінічного погіршення, суїцидальної поведінки або думок та незвичайних змін у поведінці, також про необ-
хідність звернутися до лікаря негайно, якщо наявні ці симптоми. Судоми є потенційним ризиком при застосуванні антидепресантів. Лікування вортіоксетином слід розпочинати з обережністю у пацієнтів, 
які мають судоми в анамнезі, або у пацієнтів з нестабільною епілепсією. Слід уважно контролювати прояви симптомів серотонінового синдрому або нейролептичного злоякісного синдрому. Брінтеллікс слід 
призначати з обережністю пацієнтам з анамнезом манії/гіпоманії і припинити застосування, якщо набуває розвитку маніакальна фаза. Як і при застосуванні будь-якого антидепресанту серотонінергічної дії, 
можливі аномальні крововиливи та кровотечі. Пацієнтам із гіпонатріємією доцільно припинити застосування Брінтеллікс і розпочати відповідне медичне втручання. При лікуванні вортіоксетином пацієнтів 
з тяжкою нирковою або печінковою недостатністю слід проявляти обережність. Досвід застосування вортіоксетину вагітним обмежений. Брінтеллікс слід застосовувати, коли очікувана користь для матері 
буде перевищувати можливий ризик для плода. Побічні реакції: дуже часті – нудота; часті – запаморочення, патологічні сновидіння, діарея, запор, блювання, свербіж в т.ч. генералізований; нечасті - пітли-
вість у нічний час, гіперемія обличчя; рідкісні – мідріаз; частота невідома – анафілактичні реакції, гіпонатріємія, серотоніновий синдром, кровотечі, набряк, кропив’янка, висипи, безсоння, збудження, аг-
ресія. Упаковка: 14 таблеток у блістері, 2 блістери у картонній коробці. Категорія відпуску: За рецептом. Виробник: Х. Лундбек А/С, Оттіліавей 9, 2500 Валбі, Данія. Дата останнього перегляду: 01.10.2021.

*докладну інформацію про препарат див. в Інструкції для медичного застосування лікарського засобу.
Інформація для професійної діяльності медичних та фармацевтичних працівниківUA
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Комплексний фітопрепарат Карвеліс – 
 захист серцево-судинної та нервової систем в умовах стресу

За матеріалами міжнародної неврологічної конференції «ХІІІ Нейросимпозіум» (6-9 вересня 2021 року, м. Одеса)

За останні кілька років життя українського народу суттєво змінилося. Коронавірусна інфекція (COVID-19) призвела 
до змін у всіх сферах діяльності. Зокрема, варто відзначити негативний вплив хвороби, соціальних обмежень 
та вимушеної самоізоляції на психоемоційний стан людей. Про те, як захистити серцево-судинну й нервову 
системи в умовах стресу, розповів завідувач кардіологічного відділення для хворих на гострий інфаркт міокарда 
із блоком інтенсивної терапії Київської міської клінічної лікарні № 5, завідувач кафедри внутрішніх та професійних 
захворювань Київського медичного університету, д. мед. н., професор Валерій Володимирович Батушкін.

Вплив пандемії COVID-19 на суспільство
Соціальна та психоневрологічна напруженість під час пан-

демії COVID-19 призвели до підвищення частоти суїцидів. 

За даними статистики, Україна посідає сьоме місце у світі 

за кількістю самогубств серед чоловіків (World Life Expectancy, 

2021). Також від коронавірусної хвороби значно постраждала 

молодь: метааналіз 29 досліджень із залученням понад 80 тис. 

осіб до 26 років показав зростання рівня депресії та тривож-

ності у цій віковій категорії. Так, до 2019 р. частка людей із три-

вожністю становила близько 13%, депресією –  11,6%. Від по-

чатку 2020 р. до лютого 2021 р. ці показники підвищилися: 

частота депресії –  до 25,2%, тривожності –  до 20,5%. Крім 

того, пандемія призвела до збільшення кількості підозрюваних 

спроб самогубства серед дівчаток-підлітків Великої Британії 

практично в 1,3 раза (Racine et al., 2021).

За результатами аналізу електронних медичних записів із 54 сис-

тем баз даних США щодо лікування хворих на коронавірусну 

інфекцію (Web Services US), у США госпітальна смертність від 

COVID-19 складає 20,7%, а серед осіб на штучній вентиляції 

легень –  74,6%. Хронічні серцево-судинні захворювання (ССЗ) 

на тлі коронавірусної інфекції перебігають набагато тяжче. З-поміж 

пацієнтів із супутніми патологіями частота летальних випадків 

становить: 20,4% при артеріальній гіпертензії (АГ), 21,5% – цукро-

вому діабеті, 28,8% – ішемічній хворобі серця, 34,2% – серцевій 

недостатності (Navar et al., 2020).

АГ як поширена хвороба сьогодення
На даний час все більше людей стикаються з серйозними 

ускладненнями АГ, пов’язаними з ризиком інвалідизації та смерті. 

Для призначення раціональної фармакотерапії клініцисту необхід-

но розуміти патогенез захворювання. 

Виділяють п’ять ключових чинників, що впливають на арте-

ріальний тиск (АТ): серцевий викид, об’єм циркулюючої крові, 

периферичний опір судин, в’язкість крові, еластичність судинної 

стінки, на які у свою чергу впливає значна кількість екзо- та ендо-

генних факторів. Лектор наголосив, що усім відомі стандартні фак-

тори ризику (ФР), пов’язані з розвитком АГ: надмірна маса тіла / 

ожиріння, гіперхолестеринемія, гіпертригліцеридемія, гіперглі-

кемія, куріння, вживання алкоголю, низька фізична активність. 

У межах дослідження з вивчення поширеності основних модифі-

кованих ФР, пов’язаних з АГ, за участю чоловіків молодого та се-

реднього віку (18-27 років) було показано, що серед осіб з АГ 27% 

не мали жодного ФР, а без АГ – лише 37,10%. Наявність одного або 

двох ФР у чоловіків з/без АГ становила 37,4/48,6% та 22,6/14,3% 

відповідно. Тому ці чинники не дають можливості достовірно 

прогнозувати ризик розвитку та перебіг АГ і не є вичерпними, 

особливо сьогодні (Уваровська та співавт., 2021).

Окрім зазначених чинників є інші зовнішні фактори підвищен-

ня АТ, які слід враховувати. В першу чергу, це стрес, що є однією 

з найбільш значущих причин підвищення АТ у пацієнтів з АГ 

(рис. 1) одночасно з неналежним комплаєнсом та неповноцінною 

базисною терапією АГ.

За рахунок зміни скорочувальних властивостей гладеньких 

м’язів судин, посилення виділення медіаторів нервовими за-

кінченнями та дисбалансу симпатичної нервової системи від-

бувається вазоспазм, що призводить до стійкого підвищення 

АТ і розвитку АГ. Психоемоційне напруження –  головна влас-

тивість стресу, що напряму впливає на жорсткість артеріаль-

ної стінки, тим самим підвищуючи центральний внутрішньо-

аортальний тиск і загальний АТ.

Стратегії терапії
У контексті поєднання АГ та стресу доповідач навів дані 

дослід жен ня В.В Скибицького та співавт. (2021), які показують 

зміну гемодинамічних показників у 91 хворого на АГ із тривожно- 

депресивним синдромом при додаванні до базової терапії анти-

депресанту. Статистично значуще зниження жорсткості судинної 

стінки на тлі зазначеного лікування протягом 24 тижнів мало 

такі наслідки:

1. Зміна АТ: систолічний АТ (САТ) знизився в основній 

групі з 138,5 до 121,0 мм рт. ст. (у групі контролю –  з 135,5 

до 124,0 мм рт. ст.); діастолічний АТ (ДАТ) знизився з 84,0 

до 74 мм рт. ст. (у групі контролю –  з 81,5 до 76,0 мм рт. ст.).

2. Час поширення відбитої пульсової хвилі (PWTT) зріс зі 127,0 

до 132,5 мс (у групі контролю –  з 125 до 128 мс).

3. Індекс аугментації зменшився із -5,5 до -15,5 (у групі конт-

ролю –  до -9,5).

4. Поліпшилися показники центрального аортального тиску.

Отже, навіть якщо пацієнт отримує базове лікування АГ, різні 

зовнішні фактори (зміна погоди, фізичне навантаження, стрес) 

можуть призводити до підвищення АТ, і це слід враховувати 

при призначенні гіпотензивної терапії.

Таким чином, для досягнення комплаєнсу до схеми лікування хво-

рих на АГ мають входити препарати, що напряму впливають на ЦНС. 

У цьому контексті доповідач привернув увагу до препарату Карвеліс.

Карвеліс –  натуральний кардіоседативний комплексний пре-

парат у формі оральних крапель з унікальним набором фітоком-

понентів, ефект якого поєднує м’яку седативну та потужну кардіо-

вазотропну дію. Він містить чотири компоненти: екстракт із суміші 

листя, квітів і плодів глоду, екстракт трави собачої кропиви, екстракт 

листя меліси й екстракт кореня валеріани, що нормалізують роботу 

симпатоадреналової системи та протидіють стресу.

Говорячи про вплив компонентів препарату на організм людини, 

екстракт листя меліси пригнічує синаптичний розпад γ-аміномасля-

ної кислоти (ГАМК) через інгібіцію активності ферменту ГАМК 

трансамінази, що сприяє збільшенню ГАМК-активності та чинить 

легкий седативний ефект та поліпшує сон, а завдяки активації хо-

лінергічних процесів – пам’ять і концентрацію уваги. Екстракт трави 

собачої кропиви послаблює реакцію катехоламінергічних систем, 

впливає на рецепторне зв’язування катехоламінів і тим самим чи-

нить нейропротекторну й гіпотензивну дію. Також він має седатив-

ний ефект, впливаючи на ЦНС (сприяє активації ГАМК-рецепторів, 

чим збільшує ефективність гальмівної активності ГАМК-системи) 

та периферичну нервову систему.

Ефект валер’яни базується на трьох головних складових (Бур-

чинський та співавт., 2014):

• гальмівний ефект на ЦНС через вплив валер’янової кислоти на 

ГАМКА-рецептори, підвищення вивільнення і гальмування зворот-

ного захоплення ГАМК –  усунення проявів стресу, контроль рівня 

тривожності, гармонізація психоемоційного балансу;

• активація аденозинових рецепторів –  нормалізація часто-

ти серцевих скорочень, захист серця від зовнішніх ушкоджень 

(кардіопротекторна дія), розширення коронарних та мозкових 

судин (коронародилатаційна і нейропротекторна дія);

• стимуляція синтезу мелатоніну –  полегшення засинання, 

регуляція циркадних ритмів, уповільнення процесів старіння.

Екстракт із суміші листя, квітів і плодів глоду сприяє розширенню 

периферичних судин через механізм ендотелійзалежної вазодила-

тації, чинить пряму гіпотензивну дію (Свіщенко та співавт., 2000). 

Багата на олігопроціанідини фракція екстракту глоду зумовлює по-

силення виділення оксиду азоту з ендотелію судин, що веде до їх 

розширення. Екстракт також має інгібуючий влив на ангіотензин-

перетворювальний фермент (Бурчинський та співавт., 2014).

Карвеліс чинить безпосередню дію на ГАМК-активність, дис-

функція якої призводить до стійкого підйому АТ, який потребує 

корекції основної терапії. Доповідач зазначив, що зниження ГАМК- 

активності є основою для реалізації стресу і впливу несприятливих 

факторів на серцево-судинну систему –  розвитку або посилення 

гіперактивності ЦНС. Наслідками цього є стійке підвищення АТ 

і кризи, що спричиняють тяжкі ускладнення. Виникає необхідність 

перегляду лікування та підвищення дозувань препаратів.

Професор представив результати власного дослід жен ня, яке 

було опубліковане цього року. В ньому взяли участь пацієнти мо-

лодого та середнього віку з АГ 2-го ст., розподілені на дві групи 

і стратифіковані за шістьма показниками: віком, індексом маси 

тіла, частотою серцевих скорочень, рівнем САТ/ДАТ і курінням. 

І група отримувала базову АГТ + Карвеліс, ІІ група –  лише базову 

терапію, лікування тривало 6 місяців.

За отриманими даними, у групі додаткового лікування препаратом 

Карвеліс у стандартній дозі (30 крапель тричі на добу) протягом шес-

ти місяців було відзначено вплив на центральні механізми регуляції 

АТ. Зокрема, активність вазомоторного центру регуляції знизилася 

на 43,3%, а підкіркового рівня регуляції судинного тонусу –  на 25%. 

Це свідчило про зростання резервів вегетативної регуляції та комп-

лексного показника судинної регуляції, а також поліпшення опе-

ративного контролю регуляції артеріального тонусу на тлі терапії.

Слід підкреслити, що до початку лікування пацієнти мали помірні 

ознаки імпульсивності за шкалою Бойка. Застосування препарату 

Карвеліс протягом шести місяців сприяло гармонізації емоційного 

стану та зниженню ступеня психологічного напруження у хворих 

на ССЗ. Майже на 30% зменшився індекс емоційної збудливості 

за шкалою Бойка, на 22% –  рівень тривожності та на 15,4% –  по-

казник за госпітальною шкалою оцінки тривоги й депресії (HADS).

На додаток, у групі Карвелісу після 6- місячного курсу було від-

значене збільшення тонусу парасимпатичної ланки нервової сис-

теми та позитивний вплив на статистичні, хвильові й інтегральні 

показники вегетативного тонусу. Це свідчить про врівноважуваль-

ний вплив на гіперактивну ланку симпатичної нервової системи 

у пацієнтів з АГ за рахунок дії компонентів «седативного тріо» 

(валеріани, меліси, собачої кропиви) у вигляді найбільш повного 

впливу на збільшення активності ГАМК системи (зростання кон-

центрації в синапсі та активація рецепторів), результатом чого і був 

центральний гіпотензивний ефект.

Динаміка АТ під впливом 6-місячного лікування Карвелісом 

представлена на рисунку 2.

Підсумовуючи доповідь, Валерій Володимирович зазначив, 

що лікування препаратом Карвеліс протягом шести місяців у па-

цієнтів молодого та середнього віку з АГ 2-ї ст. дозволило досяг-

ти додаткового зниження АТ на тлі антигіпертензивної терапії: 

САТ –  на 12,8 мм рт. ст., ДАТ –  на 12,3 мм рт. ст.; тоді як у групі 

контролю зміна показників була менш значною. Гіпотензивний 

ефект лікування Карвелісом реалізувався через синергічну дію 

його компонентів –  екстрактів глоду, валеріани, меліси, собачої 

кропиви, що чинило подвійний вплив як на ЦНС, так і на сер-

цево-судинну систему та сприяло гармонізації емоційного стану 

й достовірному зменшенню впливу симпатичної ланки ВНС, сту-

пеня психологічного напруження і проявів тривоги.

 Підготувала Альона Кочерівець

В.В. Батушкін

Рис. 1. Вплив психоемоційного напруження 
на підвищення і тривале утримання високого АТ
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Рис. 2. Динаміка АТ під впливом 6-місячного лікування 
препаратом Карвеліс

Примітка: І група –  базова терапія + Карвеліс; ІІ група –  базова терапія.
Адаптовано за В.В. Батушкін, 2021

І група 
(до лікування)

І група 
(після лікування)

ІІ група 
(до лікування)

мм рт. ст.

ІІ група 
(після лікування)

160

140

120

100

80

60

40

20

0

 САТ  ДАТ

 

149 146
137

151

94
8682

92



ПСИХІАТРІЯ
АСПЕКТИ ЛІКУВАННЯ

№ 4 • Грудень 2021 р.18

Антипсихотичні препарати другого покоління: 
від рецепторних механізмів до клінічної ефективності

У листопаді 2021 р. відбулася ІV науково-практична конференція 
«Психосоматична медицина: наука та практика». Вітчизняні та іноземні 
фахівці обговорювали досягнення в галузі психосоматичної  медицини, 
аспекти обстеження пацієнтів та сучасні підходи у психофармакотерапії.

Антипсихотики другого покоління: 
переваги призначення

Із доповіддю про пе-

реваги призначення 

антипсихотичних 

препаратів (АП) дру-

гого покоління ви-

ступив професор 

В а р ш а в с ь к о г о 

 медичного універси-

тету (Польща) Пше-

мислав Беньковський. 

Як зазначив спікер, 

у контексті рецепторної теорії розрізня-

ють АП першого і другого покоління. Від-

мітною особливістю лікарських засобів 

першого покоління АП є блокування 

D
2
-рецепторів, виразність якого може мас-

кувати інші рецепторні властивості. Клі-

нічно це проявляється побічними ознака-

ми ураження екстрапірамідної системи, 

як-от паркінсонізм, анергія, вторинні 

негативні симптоми. Піраміду рецептор-

них ефектів АП першого покоління, 

в якій превалює взаємодія із D
2
-рецепто-

рами, зображено на рисунку 1. Це важ-

ливо пам’ятати, якщо лікар хоче вико-

ристати ефект інгібування гістамінових 

рецепторів Н
1
 або властивість препарату 

блокувати серотонінові рецептори.

Іншу піраміду рецепторних ефектів –  для 

АП другого покоління –  зображено на ри-

сунку 2. Її верхня частина відповідає здат-

ності лікарського засобу блокувати Н
1
-ре-

цептори. АП другого покоління меншою 

мірою впливають на інгібування серото-

нінових рецепторів і лише незначною –  

взаємодіють із D
2
-рецепторами.

Вдалим прикладом для розуміння ме-

ханізмів дії АП другого покоління є олан-

запін. На фармацевтичному ринку Украї-

ни оланзапін представлений препаратом 

Золафрен. Призначення оланзапіну навіть 

у високих дозах не викликає значного бло-

кування D
2
-рецепторів, а отже, не чинить 

виразного впливу на екстрапірамідну систе-

му. Однак при лікуванні пацієнтів із пози-

тивними симптомами шизофренії та манії 

необхідно застосовувати вищі дози препа-

рату для досягнення блокади D
2
-рецепто-

рів. У менших дозах оланзапін може бути 

корисним для потенціювання та посилення 

ефектів антидепресантів, а також чинити 

седативний та анксіолітичний вплив. Така 

перевернута піраміда рецепторних меха-

нізмів може бути використана для ліку-

вання біполярних розладів (Correll, 2010; 

Schatzberg, Nemeroff, 2017).

 При розгляді питання щодо ефективнос-

ті препарату Золафен передусім необхідно 

оцінювати її з позиції лікування шизофре-

нії, адже основною метою його призна-

чення є саме терапія пацієнтів із цією хво-

робою. За даними метааналізу, оланзапін 

є найдієвішим АП другого покоління (Huhn 

et al., 2019). Якщо брати до уваги загальне 

поліпшення стану й елімінацію негативної 

або позитивної симптоматики, оланзапін 

входить до четвірки найефективніших пре-

паратів разом із амісульпридом, риспери-

доном та клозапіном. Як показано в мета-

аналізі, такі результати є типовими при 

вивченні різних симптоматичних проявів.

Важливим практичним моментом є без-

пека препарату. Оланзапін належить до лі-

карських засобів зі сприятливим профілем 

ризику, що значною мірою корелює із його 

рецепторним профілем. Одним із мета-

болічних ефектів приймання оланзапіну 

є збільшення маси тіла. Ризик набору ваги 

при використанні оланзапіну може бути ви-

щим, аніж на тлі терапії іншими АП друго-

го покоління. Однак імовірність розвитку 

таких типових побічних дій, як-от меди-

каментозний паркінсонізм або акатизія, 

що часто спричиняють занепокоєння паці-

єнтів та змушують їх відмовлятися від ліку-

вання чи порушувати режим, за приймання 

оланзапіну зіставна із плацебо. Саме тому 

оланзапін знаходиться на верхівці переліку 

АП другого покоління із найнижчим ризи-

ком припинення терапії.

Седативний ефект не можна вважа-

ти типовим несприятливим явищем для 

оланзапіну зважаючи на рецепторний про-

філь препарату. Потужна антигістамінна 

дія Золафену корелює із седацією, що для 

багатьох пацієнтів є перевагою, особливо 

на початку лікування, при загостренні ши-

зофренії та безсонні. Седативні властивості 

АП можна використовувати для лікування 

гіперактивності хворих.

Подовження інтервалу QT є важливою 

складовою профілю безпеки. Оланзапін 

належить до препаратів із помірним ризи-

ком аритмогенних ефектів. До того ж він 

не впливає на рівень пролактину.

Монотерапія –  ідеальний підхід, до якого 

має прагнути лікар. Однак доволі мало па-

цієнтів психіатричного профілю отримують 

лише один препарат. На практиці оланзапін 

часто використовують у комбінації з інши-

ми ліками. Це зумовлено рецепторними 

механізмами дії –  призначення оланзапіну 

може посилювати ефективність препаратів 

із вузьким рецепторним профілем, як-от 

арипіпразол, амісульприд або рисперидон.

З позиції погляду на піраміду рецептор-

них механізмів оланзапін можна розглядати 

як справжній антидепресант. У низьких до-

зах він може чинити виразний анксіолітич-

ний та антидепресивний ефект без ризику 

надмірної седації та антидофамінового впли-

ву. Також є дані на користь комбінування 

оланзапіну із препаратами селективних ін-

гібіторів зворотного захоплення серотоніну 

(СІЗЗС) та інгібіторів зворотного захоплен-

ня серотоніну й норадреналіну (ІЗЗСН).

Необхідно звернути увагу на групу пре-

паратів ІЗЗСН, до якої відносять дулоксе-

тин, доступний українським пацієнтам під 

торговельною назвою Депратал (кишково-

розчинні таблетки). ІЗЗСН –  ліки подвій-

ного механізму дії, що забезпечує їх високу 

ефективність (Cipriani et al., 2018). Однак 

у низьких дозах такі препарати проявляють 

лише серотонінергічні властивості у вигляді 

блокади повторного захоплення серотоніну, 

особливо це стосується венлафаксину. Ду-

локсетин характеризується більш збалансо-

ваним профілем, але потрібно враховувати 

стартову дозу і титрувати її з обережністю 

для кращої переносимості препарату.

Вважається, що дулоксетин має виразну 

анальгетичну дію, що дозволяє розглянути 

призначення Депраталу як препарату вибору 

в пацієнтів із депресією та супутнім больо-

вим синдромом. Підсумовуючи, доповідач 

зазначив, що у разі необхідності комбінуван-

ня дулоксетину із АП варто розглянути зас-

тосування оланзапіну в низьких дозах, який 

потенціюватиме антидепресивний ефект 

дулоксетину і водночас обмежуватиме такі 

несприятливі явища, як надмірна активація, 

порушення сну й нудота (Zhong et al., 2014).

Ведення пацієнтів із психосоматичними 
розладами під час пандемії COVID-19

Питання ведення па-

цієнтів із психосо-

матичними розлада-

ми під час пандемії 

COVID-19 висвітли-

ла у своїй доповіді 

професорка кафедри 

психосоматичної ме-

дицини і психотера-

пії Націо нального 

медичного універ-

ситету імені О.О. Богомольця (м. Київ), 

д. мед. н. Олена Олександрівна Хаустова. 

За прогнозами фахівців, відбиток інфікуван-

ня COVID-19 матиме довготривалий влив 

на суспільне здоров’я населення. Високі за-

хворюваність і смертність, обмеження ме-

дичних ресурсів на нековідні стани, перери-

вання курації осіб уразливих категорій –  все 

це закладає фундамент для формування 

психічних розладів. На додачу, зростає по-

треба у фахівцях сфери психічного здоров’я.

Особливо уразливою є група пацієнтів 

із психічними порушеннями: супутні розла-

ди можуть підвищувати ризик інфікування 

COVID-19. 

Рис. 1. Піраміда рецепторних ефектів 
антипсихотиків першого покоління

Адаптовано за P. Biénkowski, 2021

Рис. 2. Піраміда рецепторних ефектів 
антипсихотиків другого покоління

Адаптовано за P. Biénkowski, 2021
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Це зумовлено впливом таких факторів, як:

• розвиток когнітивного дефіциту;

• низький рівень обізнаності щодо 

ризиків інфікування і, відповідно, змен-

шення зусиль стосовно особистого захи-

сту пацієнтів.

Після зараження COVID-19 особи із пси-

хічними розладами можуть мати бар’єри 

у доступі до отримання своєчасних медич-

них послуг через дискримінацію, пов’язану 

із психічними захворюваннями в медичних 

закладах. Крім того, мультиморбідність –  од-

ночасне існування декількох різних захво-

рювань, які погіршують перебіг одне одного 

та мають психосоціальний компонент, –  ро-

бить лікування таких пацієнтів складнішим 

і потенційно менш ефективним. Складність 

мультиморбідного стану зумовлює труднощі 

курації та викликає проблему поліфармації 

(Calderol-Larranaga et al., 2019). Стратегія 

терапії таких хворих має обговорюватися 

мультидисциплінарною командою та носи-

ти системний характер (Valderas et al,, 2019).

Для практичної допомоги лікарям були 

розроблені рекомендації щодо ведення 

стаціонарних хворих на COVID-19 із пси-

хічними розладами (Anmella et al., 2020). 

При ажитованому делірії експерти запро-

понували призначення оланзапіну, оскільки 

у таких пацієнтів слід уникати приймання 

АП першого покоління. При тяжких пси-

хічних захворюваннях варто дотримуватися 

основних методів терапії. У разі нетяжких 

психічних розладів із симптомами депресії 

або тривоги доцільно надавати психологіч-

ну підтримку, виявляти симптоми та забез-

печувати відповідне лікування.

Олена Олександрівна навела клінічний 

приклад, що демонструє важливість ефек-

тивної психофармакотерапії у лікуванні 

хворого на COVID-19 із психічними роз-

ладами (Zeng et al., 2021).

Клінічний випадок 1Клінічний випадок 1

Пацієнт, 50 років, страждає на артеріаль-

ну гіпертензію (АГ), у зв’язку з чим отримує 

метопролол та ніфедипін, цукровий діабет 

2-го типу (лікує метформіном та глібури-

дом) і шизофренію (приймає рисперидон 

та кветіапіну фумарат). Чоловік повідом-

ляє, що контроль хронічних захворювань 

є прийнятним, але його психічний стан не-

задовільний, що проявляється депресією, 

тривогою та безсонням.

Скарги. Відчув занедужання: підвищен-

ня температури, легкий кашель, задишку, 

озноб. Через п’ять днів госпіталізований 

у зв’язку зі стійкою лихоманкою.

Обстеження. Індекс маси тіла –  28,34, 

АГ компенсована, тахіпное, зниження са-

турації крові киснем  до 93%, порушення 

апетиту та сну, очевидні симптоми ши-

зофренії. За результатами комп’ютерної 

томографії органів грудної клітки: мно-

жинні вогнища помутніння («матового 

скла») в обох легенях. Під час лаборатор-

ного обстеження виявлено РНК SARS-

CoV-2 у діагностичному мазку з горла, 

що дозволило підтвердити COVID-19.

Лікування. Оксигенотерапія через носо-

вий катетер, метилпреднізолон для послаб-

лення запалення в легенях та підтриму-

вальна психотерапія. Лікування супутніх 

захворювань продовжене без змін.

Подальший перебіг хвороби. Після підтверд-

жен ня зараження COVID-19 пацієнт зазнав 

різкого погіршення настрою на ранній стадії 

госпіталізації, відчував тяжку депресію, три-

вожність, фізичну агресію, параною та ви-

разні симптоми шизофренії. Отримував 

психологічні консультації та підтримувальну 

психотерапію, але ефект був слабким. Симп-

томи шизофренії, безсоння, тривожність пе-

решкоджали лікуванню й були, принайм-

ні частково, причиною переходу перебігу 

COVID-19 від середнього до тяжкого.

Через два дні після госпіталізації стан 

пацієнта погіршився, на тлі носової інга-

ляції кисню з’явилися задишка та зниження 

сатурації крові киснем до 92%. Дихальна 

недостатність ІІ ступеня, гострий респі-

раторний дистрес-синдром, гіперлактична 

ацидемія та порушення обміну електролітів 

значно ускладнювали перебіг захворюван-

ня, тому пацієнт був переведений у палату 

інтенсивного спостереження з апаратом 

неінвазивної вентиляції легень та кардіо-

моніторингом.

Подальші терапевтичні заходи. Вкрай 

важливою для поліпшення прихильності 

пацієнта до лікування була оптимізація 

психотропної терапії. Кветіапіну фумарат 

та рисперидон замінили на оланзапін для 

зменшення тривожності, проявів безсоння, 

головного болю. До схеми лікування додали 

мідазолам, діазепам та дексмедетомідин для 

полегшення тривоги та сприяння сну. Крім 

того, було підсилено підтримувальну пси-

хотерапію. У динаміці стан хворого значно 

поліпшився. Після двох негативних резуль-

татів тестування на РНК SARS-CoV-2, а та-

кож редукції запальних уражень обох легень 

на КТ пацієнт був виписаний додому.

***
Оланзапін являє собою АП широкого 

спектра фармакологічної дії. Дані дослі -

д жен ня E.L. Altschuler і R.E. Kast (2020) доз-

воляють рекомендувати дапсон, колхіцин 

та оланзапін як допоміжні засоби для про-

філактики респіраторного дистрес-синдрому 

дорослих, пов’язаного із COVID-19. 

Клінічна ефективність Золафрену для ліку-

вання психосоматичних розладів пояснюєть-

ся його фармакодинамічними рецепторними 

механізмами дії. Зв’язування з серотоніно-

вими рецепторами 5-НТ
2А/2С

, 5-НТ
3
, 5-НТ

6
 

зумовлює наступні ефекти препарату:

• антинегативні, антидефіцитарні та анти-

депресивні властивості;

• седативну та протитривожну дію;

• поліпшення когнітивних функцій;

• зниження схильності до судом;

• зменшення нудоти, блювання.

Вплив на дофамінові рецептори D
1
/D

5
 

обґрунтовує призначення Золафрену для 

редукції позитивних симптомів. Окрім того, 

оланзапін є антагоністом мускаринових ре-

цепторів М
1
/М

5
, адренергічного рецептора α

1
 

і зв’язується із Н
1
-рецептором, що пояснює 

його седативний ефект. Хоча точний меха-

нізм дії оланзапіну при шизофренії досі не-

відомий, припускають, що антипсихотична 

активність опосередковується антагонізмом 

до рецепторів D
2
 зі швидкою кінетикою дисо-

ціації ліганд – рецептор, що допомагає міні-

мізувати екстрапірамідні побічні симптоми.

Наступний клінічний випадок демон-

струє клінічну значущість усього спектра 

рецепторних ефектів оланзапіну.

Клінічний випадок 2Клінічний випадок 2

Пацієнт, 70 років, страждає на АГ, іше-

мічну хворобу серця та термінальну стадію 

ниркової недостатності, що потребувала 

гемодіалізу в анамнезі. Має ознаки депре-

сії, три роки тому була спроба самогубства, 

отримує флуоксетин і міртазапін.

Скарги. Пропустивши кілька сеансів ге-

модіалізу, екстрено звернувся по допомогу, 

був госпіталізований у відділення невід-

кладної допомоги в тяжкому стані зі знач-

ною втратою ваги та порушенням балансу 

електролітів. Був замкнутий, дратівливий, 

часом розгублений, пропускав гемодіаліз. 

Відмовився від їжі. Було призначено кон-

сультацію психіатра.

За висновком психіатра. Прогресивне по-

гіршення симптомів депресії, особливо гі-

потимії, ангедонії, безсоння, втрата апетиту 

й енергії, уповільнення думок і фізичних 

рухів. Симптоми були виразнішими у дру-

гій половині дня, після сеансу гемодіалізу, 

із деяким зменшенням проявів на ранок 

наступного дня.

Терапія. Розпочате лікування оланзапі-

ном у низьких дозах для посилення ефек-

тивності терапії депресії, з урахуванням 

можливості легкого делірію та переваг 

оланзапіну щодо стабілізації циклу сон/

неспання. Рецепторний профіль оланзапі-

ну дозволив використовувати його побічні 

ефекти (зокрема стимуляцію апетиту, на-

бір ваги, протиблювотний ефект, а також 

основ ну дію –  антигістамінергічну актив-

ність при свербінні й нічну седацію) най-

кращим чином для пацієнта.

* * *
Рішення психіатра було обґрунтова-

не перевагами використання оланзапіну 

в низьких дозах для поліпшення якості 

життя і узгоджувалося з цілями терапії, 

що у довгостроковій перспективі переви-

щує ризики. Лікарям-практикам необхідно 

навчитися працювати із побічними ефек-

тами оланзапіну та надавати відповідні ре-

комендації пацієнтам. Відчуття сонливості 

або втоми може тривати кілька годин після 

отримання дози; в цей час не слід керувати 

автомобілем та варто уникати вживання 

алкоголю. За можливості, доцільно при-

значати прий мання ліків у інший час. 

Відчуття запаморочення зазвичай відбува-

ється на початку терапії і минає впродовж 

кількох тижнів. Для запобігання підви-

щенню ваги пацієнтам слід рекомендува-

ти дієтичне харчування з великим вмістом 

овочів/клітковини та фізичні вправи.

Для лікування шизофренії рекомендо-

вана початкова доза оланзапіну становить 

10 мг/добу (діапазон –  5-20 мг). При ма-

ніакальному або депресивному епізоді 

ініціальна доза оланзапіну як монотера-

пії – 15 мг/добу, у межах комбінованого 

лікування –  5-10 мг/добу. Для профілак-

тики повторних нападів у пацієнтів із бі-

полярними розладами рекомендованою 

є доза 10 мг/добу. Пацієнти з біполярними 

розладами, які отримували оланзапін для 

зменшення проявів маніакальних епізодів, 

продовжують приймати його у тому ж дозу-

ванні для профілактики повторних нападів. 

За умови розвитку нового маніакального, 

депресивного або змішаного епізоду лі-

кування доцільно продовжувати (у разі 

потреби –  оптимізувати дозу) разом із під-

тримувальною терапією з метою зменшен-

ня симптомів порушення настрою, якщо 

є клінічна необхідність.

Важливо пам’ятати, що куріння значно 

знижує рівень психотропних препаратів 

у плазмі. Наприклад, кліренс оланзапіну 

в курців нижчий на 40%, що означає меншу 

концентрацію препарату в крові. Тютюно-

вий дим містить поліароматичні вуглеводні, 

які індукують печінкові ферменти. Припи-

нення куріння нормалізує активність фер-

ментів і сприяє підвищенню у плазмі рівня 

деяких ліків протягом тижня. Так, до 50% 

збільшується сироваткова концентрація 

бензодіазепінів, дулоксетину, клозапіну, 

оланзапіну, флуфеназину після відмови 

від тютюно куріння. При цьому необхід-

не зменшення дозування для уникнення 

токсичності лікарських засобів. Нікотинова 

замісна терапія, включно із використанням 

електронних сигарет, не впливає на печін-

кові ферменти, –  перехід від куріння тю-

тюну до інших форм споживання нікотину 

має такий самий ефект, як і припинення 

куріння (NHS, 2021).

Нині лише накопичуються дані щодо 

призначення оланзапіну для контролю 

нудоти і блювання. Але високий профіль 

безпеки препарату дозволяє внести його 

до рекоменадацій щодо для лікування не-

стримної нудоти і блювання під час терапії 

онкологічних захворювань (Ithimakin et al., 

2020). До того ж результати систематичних 

оглядів визначають оланзапін засобом пер-

шої лінії для застосування під час лактації 

(NCBI, 2021).

Підготувала Ольга Загора
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Діагностування та лікування тромбозу церебральних 
венозних синусів та вакциноіндукованої імунної 

тромботичної тромбоцитопенії
Тромбоз церебральних венозних синусів (ТЦВС) –  доволі рідкісна цереброваскулярна патологія. Нещодавно у звітах 
Центрів із контролю та профілактики захворювань (CDC) й Управління з контролю за якістю продуктів харчування 
та медикаментів США (FDA) було зафіксовано низку випадків ТЦВС, пов’язаних із тромбоцитопенією, у вакцинованих 
із приводу COVID-19 пацієнтів. Подібні тромбоемболічні події також були зареєстровані у Європі. Цьогоріч Американська 
асоціація серця (АНА) спільно з Американською асоціацією з вивчення інсульту (ASA) розробили звіт для підвищення 
обізнаності клініцистів про причинно-наслідковий зв’язок вакцин із ТЦВС та вакциноіндукованою імунною тромботичною 
тромбоцитопенією (ВІТТ) і запропонували підходи до лікування цього стану.

Епідеміологія ТЦВС та фактори ризику
У літературі використовують різні визначення 

цього непоширеного цереброваскулярного за-

хворювання: ТЦВС, тромбоз дурального синусу, 

тромбоз венозного синусу та тромбоз вен голов-

ного мозку (Alet et al., 2020; Idiculla et al., 2020). 

У проведених дослід жен нях і систематичних ог-

лядах увагу було переважно зосереджено на епі-

деміології та факторах ризику ТЦВС (Saposnik 

et al., 2011; Ulivi et al., 2020). Найчастіше ТЦВС 

уражає молодих осіб (середній вік –  35-40 ро-

ків) та переважно жінок дітородного віку (Ferro, 

Aguiar de Sousa, 2019; Silvis et al., 2017).

Чинники ризику ТЦВС подібні до таких при 

венозній тромбоемболії; більш як 80% пацієнтів 

із ТЦВС мають принаймні один ідентифікова-

ний фактор ризику тромбозу, в половини вияв-

лено низку чинників, що провокують розвиток 

хвороби. Найпоширеніші змінні фактори ри-

зику включають:

• тимчасові стани, такі як вагітність та після-

пологовий період;

• вплив ліків (оральних контрацептивів, 

хіміотерапії);

• інфекції центральної нервової системи, 

вух / тканин обличчя; травми голови.

Серед хронічних чинників ризику слід 

відзначити спадкові або набуті тромбофілії, 

авто імунні захворювання та рак (Ferro, Aguiar 

de Sousa, 2019; Bushnell, Saposnik, 2014). Тром-

боцитопенія є нечастою основною причиною 

розвитку ТЦВС (Ferro et al., 2004). До панде-

мії COVID-19 спостерігалися низькі пошире-

ність та значущість зв’язку між тромбоцито-

пенією і ТЦВС.

Важливо усвідомлювати, що інфікування 

SARS-CoV2 є фактором ризику ТЦВС. Ретро-

спективний аналіз даних із використанням елек-

тронних медичних записів пацієнтів показав, 

що частота ТЦВС після COVID-19 становила 

39 на 1 млн осіб (95% довірчий інтервал [ДІ] 

25,2-60,2) порівняно з будь-яким двотижневим 

періодом до пандемії (0,41 на 1 млн осіб). За ре-

зультатами дослід жен ня виявлено, що захворю-

ваність на ТЦВС, пов’язаний із COVID-19, була 

у 10 разів вищою, ніж після вакцинації BNT162b2 

(Pfizer) або мРНК-1273 (Moderna): 39 і 4,1 

на 1 млн осіб (95% ДІ 25,2-60,2 та 1,1-14,9) від-

повідно, скорегований відносний ризик –  6,36; 

р<0,001 (Taquet et al., 2021).

Симптоми ТЦВС
Ознаки та симптоми ТЦВС різноманітні 

й можуть імітувати багато інших неврологічних 

розладів, що ускладнює діагностику. Симптоми 

відображають розташування ураженої вени або 

синусу; в деяких випадках бувають одночасно 

пошкоджені кілька ділянок.

Прояви ТЦВС можна умовно розділити 

на чотири синдроми:

1. Ізольований головний біль або підвище-

ний внутрішньочерепний тиск.

2. Осередкові неврологічні прояви.

3. Підгостра енцефалопатія.

4. Тромбоз кавернозного синуса / множинні 

черепні невропатії.

При ТЦВС часто спостерігається головний 

біль –  приблизно у 90% пацієнтів (Ferro et al., 

2004). Він може супроводжуватися підвищенням 

внутрішньочерепного тиску через недостатність 

відтоку крові з мозку, набряком диску зорово-

го нерва та паралічем шостого нерва. У когорті 

зі 160 пацієнтів із тромбозом синусів 37% мали 

ізольовану внутрішньочерепну гіпертензію без 

вогнищевих ознак або симптомів (Biousse et al., 

1999). У більшості з них відзначали набряк дис-

ку зорового нерва, а параліч шостого нерва був 

одно- чи двобічним. В окремих випадках також 

спостерігалася втрата зору внаслідок пошко-

д жен ня зорового нерва.

Однак в іншому дослід жен ні у 14% зі 123 хво-

рих на ТЦВС автори зафіксували ізольований 

головний біль без ознак підвищення внутріш-

ньочерепного тиску; в 17 випадків було уражено 

бічний синус. Отримані дані свідчили про необ-

хідність застосування високого індексу клініч-

ної підозри на розлад у пацієнтів із головним 

болем (Cumurciuc et al., 2005).

Головний біль при ТЦВС може бути дифуз-

ним або локалізованим, він є постійним і часто 

прогресує від кількох днів до тижнів (Agostoni, 

2004). У деяких випадках біль має періодичний 

характер. Ступінь тяжкості головного болю ва-

ріює. Зазвичай анальгетики у таких випадках 

є недієвими. Головний біль може посилитися 

у положенні лежачи або при маневрі Вальсаль-

ви, що характерно для підвищення внутріш-

ньочерепного тиску. Можуть виникати гостріші 

прояви, що супроводжуються мігренню. У рід-

кісних випадках спостерігається набряк шкіри 

голови або очноямкових вен.

У пацієнтів часто мають місце вогнищеві нев-

рологічні прояви та судоми. Перші залежать від 

зони ураження мозку, але найчастіше включа-

ють геміпарез, афазію чи втрату зору. Однією 

з особливостей, що може відрізняти вогнище-

вий неврологічний симптом ТЦВС від поши-

реніших ішемічних інфарктів та первинного 

внутрішньомозкового крововиливу, є їх двобіч-

ний характер, особливо коли уражається верхній 

сагітальний синус (у 62% випадків) (Ferro et al., 

2004). Іншою відмітною характеристикою є про-

гресувальний характер вогнищевих неврологіч-

них проявів, оскільки при оклюзії артерій вони 

зазвичай є максимальними на момент розвитку, 

особливо у разі серцевої емболії.

У міжнародному дослід жен ні тромбозу цереб-

ральних вен та дуральних синусів маніфестація 

симптомів тривала <48 год приблизно у третини 

пацієнтів, від 48 год до 30 днів –  у дещо більш ніж 

половини та понад 30 днів –  майже у 10%. Судоми 

також частіше виникають при ТЦВС (~40%), ніж 

інших підтипах інсульту (Ferro et al., 2004).

У деяких хворих із тромбозом глибоких вен 

головного мозку може розвинутися підгос тра ен-

цефалопатія зі сплутаністю свідомості та мляві-

стю (Saposnik et al., 2011). Цей синдром зумовле-

ний набряком обох таламусів, базальних гангліїв 

або інших глибоких структур. У разі відсутності 

терапії ймовірне його прогресування до коми 

і смерті. За допомогою візуалізації можливе 

виявлення цього руйнівного ураження, а при 

своєчасному лікуванні після зникнення набря-

ку – навіть досягнення повного видужання.

Зв’язок між ТЦВС та ВІТТ
Вакцини Ad26.COV2.S (Janssen) та ChAdOx1 

nCoV-19 (AstraZeneca) містять аденовірусні 

вектори, не компетентні для реплікації, які 

кодують спайковий глікопротеїн SARS-CoV-2. 

Вважається, що ДНК при витоку з інфікованих 

аденовірусом клітин зв’язується з тромбоцитар-

ним фактором 4 (PF4) і запускає продукування 

автоантитіл (ACIP, 2020).

У США в жінок віком 18-48 років, у котрих 

після щеплення вакциною на основі аденовірусу 

Ad26.COV2.S проти SARS-CoV-2 виник ТЦВС, 

найпоширенішим симптомом був головний біль 

(ACIP, 2020). Він розвинувся через 6-13 днів після 

отримання вакцини. У 5 із 6 пацієнток з’явився 

головний біль, в однієї з них також було зафіксо-

ване блювання та ще однієї –  млявість. У шести 

хворих спостерігався біль у спині, у двох –  ге-

міпарез, також було по одному випадку афазії, 

прос торового ігнорування та втрати свідомості. 

Двоє жінок мали біль у животі через тромбоз 

ворітної вени. Крім того, було зареєстроване 

ураження кількох мозкових синусів.

Пацієнтки отримували лікування гепарином 

(n=4), негепариновими антикоагулянтами (n=5), 

збагаченою тромбоцитами плазмою (n=3), вну-

трішньовенним імуноглобуліном (n=3). Було 

зафіксовано один летальний випадок.

Подібні повідомлення з Європи описують 

тромбоцитопенію та тромбоз вен після вакци-

нування ChAdOx1 nCoV-19. Симптоми почали-

ся через 5-24 дні після отримання пацієнтами 

першої дози вакцини із двох. В усіх випадках 

було виявлено тромбоцитопенію. У Німеччині 

в 11 пацієнтів (9 жінок) віком 22-49 років роз-

винувся венозний тромбоз. Дев’ять мали ТЦВС, 

троє –  тромбоз внутрішніх вен і ще троє –  ембо-

лію легеневої артерії (Greinacher, 2021).

У Норвегії у п’яти пацієнтів віком 32-54 роки 

спостерігалися венозний тромбоз і тромбоцито-

пенія через 7-10 днів після введення першої дози 

ChAdOx1 nCoV-19 (Schultz et al., 2021). У Великій 

Британії описано 23 випадки з наявністю антитіл 

до PF4 після вакцинації (вік –  21-77 років; 61% –  

жінки). Із 22 пацієнтів, у яких розвинувся тромбоз, 

в 13 підозрювали ТЦВС, інші мали тромбоембо-

лію легеневої артерії (n=4), тромбоз глибоких вен 

та двобічний крововилив у наднирники, що відпо-

відало інфаркту (n=1), ішемічному інсульту в ба-

сейні середньої мозкової артерії (n=2) та тромбозу 

ворітної вени (n=2) (Scully et al., 2021).

Діагностичне тестування
У разі підозри на ТЦВС потреба у звичайній 

ангіограмі є рідкісною. Для точного підтвер д жен-

ня ТЦВС доцільним може бути застосування 

одного з методів, як-от (Saposnik et al., 2011):

• магнітно-резонансна томографія з вено-

грамою;

• комп’ютерна томографія з венограмою.

Дослід жен ня крові має бути повним, із під-

рахунком кількості тромбоцитів і мазком пери-

феричної крові, визначенням протромбіно вого / 

часткового тромбопластинового часу, вмісту 

фібриногену, D-димеру та застосуванням твер-

дофазного імуноферментного аналізу (ELISA) 

на наявність антитіл до PF4. У британському 

випробуванні внаслідок тестування на антитіла 

до PF4 за допомогою хемілюмінесцентного ана-

лізу було отримано негативний результат, а шля-

хом ELISA –  позитивний (Scully et al., 2021). 

Також можна виконати підтверджувальний ана-

ліз активації тромбоцитів PF4 (аналіз вивільнен-

ня серотоніну / експресії P-селектину або HIPA) 

у разі, якщо: він доступний на локальному рівні, 

результат ELISA на антитіла до PF4 є слабопози-

тивним, або ж існує невизначеність щодо діагнозу.

Терапія пацієнтів із ТЦВС та ВІТТ
Лікування гострих станів

Дані щодо оптимального лікування ТЦВС 

та ВITT є обмеженими. Однак, беззаперечно, 

слід дотримуватися рекомендацій щодо тера-

пії гепариніндукованої тромбоцитопенії (ГIT), 

враховуючи подібність цих двох станів (Schultz 

et al., 2021; Oldenburg et al., 2021). Комплексну 

допомогу мають сумісно надавати судинний 

невролог, гематолог, спеціаліст із діагностики 

й лікування серцево-судинних патологій чи інші 

фахівці з досвідом терапії ГІТ та церебрального 

або системного тромбозу.

На підставі наявних доказів щодо відпові-

ді на лікування пацієнтів із ГІТ, незважаючи 

на відсутність опублікованих даних стосовно 

ефективності при ВІТТ, після лабораторних 

досліджень на антитіла до PF4 рекомендова-

не внутрішньовенне введення імуноглобуліну 

в дозі 1 г/кг маси тіла щодня протягом двох 

днів (Greinacher et al., 2021; Warkentin, 2021). 

Не слід призначати препарати гепарину в будь-

якій дозі. Деякі експерти вважають за доцільне 

застосовувати стероїди (Cines, Bussel, 2021).

Антикоагулянтна терапія має відповідати ос-

таннім рекомендаціям щодо лікування ГІТ із тром-

бозом. Так, необхідно використовувати антикоа-

гулянти, які є альтернативою гепарину, зокрема 

аргатробан, бівалірудин, данапароїд, фондапа-

ринукс або пероральний антикоагулянт прямої 

дії у терапевтичних дозах (Cuker, 2018). Стратегія 

дозування може потребувати змін у разі тяжкої 

тромбоцитопенії (<20000/мм3) або низького рівня 

фібриногену. Антикоагулянтну терапію слід засто-

совувати при ТЦВС навіть за наявності вторин-

ного внутрішньочерепного крововиливу, оскіль-

ки це необхідно для запобігання прогресуванню 

тромбозу, щоб контролювати кровотечу (Saposnik 

et al., 2011). У тяжкохворих доцільними є паренте-

ральні засоби з коротким періодом напіввиведен-

ня. Слід уникати переливання тромбоцитів.

Лікування 
підгострих/хронічних станів

Після повного відновлення кількості тромбо-

цитів більшість пацієнтів можуть бути переведе-

ні на пероральний антикоагулянт за відсутності 

протипоказань. Відповідно до настанови Амери-

канського товариства гематологів (ASH, 2018), 

у пацієнтів із ГІТ та тромбозом умовно рекомен-

довано віддавати перевагу прямому оральному 

антикоагулянту (ПОАК) перед антагоністом ві-

таміну К (АВК) (Cuker, 2018). При ТЦВС за від-

сутності ГIT деякі експерти вважають за доцільне 

призначати ПОАК замість АВК на основі даних 

обсерваційних досліджень, що підтверджують 

ефективність і безпеку ПОАК, рандомізованого 

контрольованого випробування та відомої ниж-

чої частоти крововиливів у мозок на тлі лікування 

ПОАК порівняно з АВК (Lee et al., 2020).

У відкритому рандомізованому дослід жен ні 

RESPECT 120 хворих із гострим ТЦВС після по-

чаткового курсу гепарину або низькомолекуляр-

ного гепарину протягом 5-15 днів були розподі-

лені на групи для отримання дабігатрану в дозі 

150 мг двічі на день або варфарину (Ferro et al., 

2019). Упродовж шести місяців первинний ре-

зультат (як-то велика кровотеча або рецидивна 

венозна тромбоемболія) спостерігався в одного 

(1,7%) пацієнта на терапії дабігатраном та двох 

(3,3%) –  варфарином. Це були серйозні кровоте-

чі, та показники реканалізації і функціонально-

го відновлення в обох групах були однаковими. 

У таких випадках експерти рекомендують роз-

глянути індивідуальні фактори хворого та на їх 

основі використовувати ПОАК або АВК після 

повного відновлення кількості тромбоцитів.

Обмеження та майбутні 
напрями досліджень

Наразі даних щодо неврологічних усклад-

нень, які розвиваються на тлі COVID-19, досі 

бракує. Наукові дані, вирвані з контексту, без 

належного, обґрунтованого підтверд жен ня 

асоційовані зі значним ризиком для пацієнтів 

(Lyden, 2020). Наприклад, повідомлення про 

ТЦВС як наслідок вакцинування можуть збіль-

шити вагання серед населення щодо її доціль-

ності й безпеки, проте ризик ТЦВС, пов’язаний 

з інфекцією COVID-19, набагато вищий порів-

няно з таким при вакцинації (Taquet et al., 2021).

Конкретні коморбідні захворювання, які мо-

жуть спровокувати розвиток ТЦВС після вак-

цинації, достеменно невідомі. Хоча наявність 

антитіл до PF4 було підтверджено у випадках 

супутніх ТЦВС і ВІТТ, справжні поширеність 

та пов’язаний із ним ризик невідомі. Крім того, 

безсимптомні особи після вакцинації не тес-

тувалися, тому зв’язок між вакциною та анти-

тілами до PF4, тромбоцитопенією і тромбозом 

остаточно не підтверджений.

Майбутні дослід жен ня мають бути сфокусо-

вані на низці важливих питань. Насамперед, для 

оцінки істинного ризику ТЦВС на тлі вакцина-

ції необхідне об’єктивне опитування населення. 

Оскільки в дослід жен нях рідкісних захворювань 

завжди можливі хибні асоціації, необхідно з’ясу-

вати справжню поширеність утворення антитіл 

до PF4, тромбоцитопенії та ТЦВС після вакцина-

ції. Інші питання стосуються механізмів венозно-

го тромбозу в інфікованих осіб. Слід заохочувати 

проведення досліджень для визначення молеку-

лярних та клітинних механізмів, що лежать в ос-

нові ТЦВС при COVID-19 або після вакцинації.

Підготувала Олена Коробка
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 Ефективність Стимулотону в пацієнтів із коморбідною 
депресією на тлі коронавірусної інфекції

Вираз, який ви носите на обличчі, куди важливіший за одяг, який ви надягаєте на себе
Дейл Карнегі

Пандемія коронавірусної інфекції суттєво змінила психологічний фон, який впливає на здоров’я 
населення багатьох країн. Насамперед мова йде про несподівані, тривалі й комплексні 
психотравмувальні чинники із високим ступенем невизначеності в оцінці розвитку ситуації, що впливають 
на адаптацію людей. Необхідність швидкої психологічної перебудови за таких умов із руйнуванням 
намічених планів, поява нових вимог і завдань призвели до напруги та тривоги у суспільстві.

Психічне здоров’я під час пандемії 
COVID-19 у світовому масштабі

Масштаби психологічного дистресу в суспільстві, 

пов’язаного з пандемією COVID-19, першими визначи-

ли китайські дослідники [14]. На її початку майже у по-

ловини опитаних мали місце помірні й виразні ознаки 

депресивних (16,5%) або тривожних розладів (28,8%). 

При повторному опитуванні (чотири тижні потому) 

не було виявлено достовірного зниження показників, 

що свідчило про стабільність даних реакцій. Найчастіше 

тривожно-депресивні стани спостерігалися у респон-

дентів, які раніше мали ті чи інші психічні розлади [2].

Результати іншого інтернет-опитування 7236 меш-

канців Китаю показали домінування симптомів гене-

ралізованого тривожного розладу (35,1%). Також часто 

зустрічалися симптоми депресії (20,1%) і порушення 

сну (18,2%). Психічні розлади переважно мали місце 

у молодому віці (до 35 років) [8].

Дослід жен ня предикторів тривожних станів, які роз-

винулися на початку пандемії коронавірусу в Нідерлан-

дах у березні 2020 р., показало значення психологічних 

чинників фіксації на своєму здоров’ї та ймовірності 

інфікування близьких, насамперед похилого віку. Крім 

того, суттєвим негативним предиктором розвитку три-

воги був постійний пошук інформації у медіа-ресурсах 

(радіо, телебачення, інтернет). Автори дійшли висновку, 

що чим більше загрозливої, невизначеної та при цьому 

сенсаційної інформації у ЗМІ, тим вищий ризик три-

вожних станів серед населення [10].

Значний дистрес, що проявляється тривожною 

і депресивною симптоматикою, було також виявлено 

у квітні 2020 р. серед 6500 жителів Німеччини. Ступінь 

дистресу, визначеного за допомогою опитувальника 

про здоров’я пацієнта (PHQ-4), виявився у 2,4 раза 

вищим від нормальних показників [2]. Близько поло-

вини опитаних були фіксовані на повторних думках 

про можливі негативні наслідки пандемії. При цьому 

власний досвід контактів з інфекцією мав меншу зна-

чущість, ніж психологічні та соціальні чинники, які 

провокують симптоми тривоги й депресії.

Згідно з даними дослід жен ня поширеності симпто-

мів психічних розладів серед дорослого населення США 

(n=5470), проведеного у квітні –  травні 2020 р., було 

продемонстровано наявність принаймні однієї ознаки 

у 40,9% респондентів:

1. Симптоми тривожних розладів (25,5%) –  втричі 

час тіше, ніж за аналогічний період минулого року.

2. Ознаки депресії (24,3%) –  у чотири рази частіше, 

ніж торік.

3. Розлади, пов’язані з психічною травмою чи стре-

сором (26,3%).

4. Початок або загострення залежностей від психо-

активних речовин, включно з алкоголізмом (13,3%).

Окрім того, відзначено високу поширеність суїци-

дальних думок (10,7%), які зустрічалися вдвічі часті-

ше, ніж за попередній рік і були найбільш значущими 

серед населення молодого віку (18-24 роки –  25,5%). 

Загалом ознаки психічних розладів переважно спо-

стерігалися у молодих осіб, які не мали постійної 

зайнятості й доходів, а також у минулому страждали 

на психічні розлади [2, 6].

Метааналіз 17 досліджень симптомів тривожних і де-

пресивних розладів у популяціях різних країн було впер-

ше проведено іранськими вченими [13]. В аналізованих 

роботах використовували переважно шкалу стресу, триво-

ги й депресії (DASS-21). Частоту тривоги було відзначено 

у 31,9% за 95% довірчого інтервалу (ДІ) 27,5-36,7, де-

пресії –  у 33,7% (95% ДІ 27,5-40,6) і стресового стану –  

в 29,6% (95% ДІ 24,3-35,4). Найбільша поширеність три-

воги й депресії спостерігалася в азійських країнах –  32,9 

і 35,3% (95% ДІ та 27,3-44,1) відповідно, рівень стресового 

стану у Європі становив 31,9% (95% ДІ 23,1-42,2).

Великою практичною значущістю вирізняється рет-

роспективне мультицентрове дослідження (n=9509) 

прогнозу перебігу коронавірусної інфекції залежно 

від застосування антидепресантів, проведене у Фран-

ції. Під час лікування психічних розладів антидепре-

сантами із груп селективних інгібіторів зворотного 

захоплення серотоніну (СІЗЗС), як-то флуоксетин, 

есциталопрам, і селективних інгібіторів зворотного за-

хоплення серотоніну й норадреналіну (СІЗЗСН) венла-

факсином продемонстровано достовірно нижчий ризик 

несприятливої динаміки інфекції з потребою в інтубації 

та смертельними наслідками. Позитивний вплив анти-

депресантів автори пояснюють встановленим за останні 

роки протизапальним, а також можливим противірус-

ним ефектом сучасних антидепресантів [2, 5].

Таким чином, попередні результати показують, що 

наявність тривожного або депресивного розладу прак-

тично не впливає на ризик інфікування COVID-19. 

За даними національного дослід жен ня у Південній 

Кореї, подібні показники поширеності коронавірусу 

мали місце серед хворих на психічні розлади і психіч-

но здорових. Пацієнти із психічними порушеннями 

демонстрували дещо гірший прогноз у плані резуль-

татів інфекції: відношення шансів (ВШ) 1,27; 95% ДІ 

1,01-1,66. З-поміж осіб із виразними психічними роз-

ладами, переважно психозами, ризик негативних нас-

лідків виявився значно вищим (у 2,3 раза), ніж у пси-

хічно здорових [2, 9].

Дослід жен ня, проведене в Китаї у березні 2020 р. 

(n=2168), показало, що найчастіше проблеми психіч-

ного характеру зустрічалися у працівників охорони 

здоров’я, ніж інших галузей, зокрема [16]:

• безсоння (38,4 vs 30,5%; p<0,01);

• тривога (13,0 vs 8,5%; p<0,01);

• депресія (12,2 vs 9, 5%; p=0,04);

• соматизація (1,6 vs 0,4%; p<0,01);

• нав’язливості (5,3 vs 2,2%; p<0,01).

На розвиток симптомів психічного розладу впливали 

такі чинники, як контакти із хворими на коронавірус-

ну інфекцію, наявність хронічної соматичної патології 

та жіноча стать.

Згідно з результатами онлайн-скринінгу за валідними 

шкалами і опитувальниками серед більш ніж 18 тис. осіб 

в Італії, які перебували на карантині протягом 3-4 тиж-

нів під час епідемічного піку COVID-19 (26 березня –  

5 квітня 2020 р.), клінічно значущі симптоми розладу 

адаптації спостерігалися у 21,8% опитаних, тривоги –  

у 20,8%, депресії –  у 17,3% і безсоння –  у 7,3% [7].

Суттєву частку виявлених серед населення ознак 

тривожних і депресивних розладів слід віднести до нор-

мальних стресових реакцій, які здійснюють адаптивну 

функцію. Проте результати досліджень динаміки ви-

писки психофармакологічних препаратів у США в лю-

тому –  березні 2020 р. свідчили про серйозніший вплив 

комплексної та тривалої психічної травми [5]. Протягом 

місяця було відзначене суттєве (на 21%) зростання ви-

писування психофармакологічних засобів, переважно 

протитривожних (на 34%) та антидепресивних (на 18%), 

що побічно свідчило про підвищення частоти тривожних 

і депресивних розладів у популяції.

Аспекти фармакотерапії
Практичною проблемою, яка потребує найшвидшого 

розв’язання, є підбір ефективних психофармакологічних 

засобів для лікування психічних розладів з урахуванням 

необхідності їх поєднання із противірусними препарата-

ми у соматично ослаблених COVID-19 хворих. За необ-

хідності проведення терапії вірусного захворювання слід 

оцінювати психічний стан пацієнта та ризик можливого 

загострення симптомів у разі її відміни або зниження 

дозувань. За низької імовірності швидкого загострення 

перебігу хвороби, з огляду на високе додаткове меди-

каментозне навантаження, дози препаратів доцільно 

зменшити. У разі високого ризику загострення слід вра-

ховувати виразність соматичних симптомів COVID-19 

і можливі фармакологічні взаємодії [4].

При проведенні психофармакотерапії лікарі повинні 

уважно оцінювати потенційні користь і ризики її засто-

сування у пацієнтів із COVID-19 в аспекті використан-

ня препаратів із мінімально вираженою побічною дією, 

особливо на дихальну функцію. Також варто враховувати 

можливі несприятливі медикаментозні взаємодії за ре-

тельного контролю соматичного стану хворих.

Вважається, що для лікування депресій підходять 

будь-які антидепресанти [1, 3, 11, 15]. Одним із сучас-

них препаратів, який можна рекомендувати для засто-

сування у загальномедичній практиці, є сертралін, що 

належить до класу СІЗЗС. Сертралін досить широко 

використовується у у депресивних пацієнтів загально-

соматичної системи впродовж останніх кількох років.

Коло показань для призначення препарату істотно 

розширилося. Окрім ендогенних депресій, сертралін 

ефективний також при депресіях іншого ґенезу, зокрема 

різноманітних психогенно зумовлених депресивних ста-

нах, депресіях в межах органічних і хронічних соматичних 

захворювань, що дотепер практично не вивчалося. Оцінка 

ефективності, безпеки та переносимості сертраліну в лі-

куванні афективних розладів, насамперед депресивних, 

у пацієнтів із коронавірусною інфекцією є необхідною 

ланкою у з’ясуванні повноти клінічного ефекту препарату.

Застосування СІЗЗС при депресивних розладах 
на тлі COVID-19

Було проведене дослід жен ня, в якому вивчали дина-

міку показників тривожно-депресивної симптоматики 

у пацієнтів із коронавірусною інфекцією під впливом 

лікування антидепресантами: флуоксетину і сертраліну.

Матеріали й методи дослід жен ня
Було обстежено 107 пацієнтів –  72% чоловіків 

і 28% жінок віком від 25 до 80 років (середній вік –  

55,8±6,4 року) із COVID-19, госпіталізованих в інфек-

ційну клініку Військово-медичного клінічного центру 

Західного регіону (м. Львів) протягом 2020-2021 рр. Всі 

учасники дали письмову інформовану згоду на участь 

у дослід жен ні. 

С.М. Стаднік

Продовження на наст. стор.
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Критеріями виключення були: коморбідність депресив-

ного епізоду із гострим психотичним станом; гіпотонія 

тяжкого ступеня (артеріальний тиск 180/115 мм рт. ст. 

до початку терапії); будь-які клінічно значущі декомпен-

совані захворювання нирок, печінки, серцево-судинної, 

дихальної систем; органічні патології центральної нерво-

вої системи; гіперчутливість до досліджуваних препаратів. 

Для пацієнтів, які приймали будь-які психотропні засоби 

до початку спостереження, було ініційовано 7-денний 

період «відміни» («wash out»).

Хворих розподілили на три групи:

• І група (n=38) отримувала традиційну стандартизо-

вану терапію флуоксетином у дозі 20-40 мг/добу;

• ІІ група (n=42) отримувала традиційне стандарти-

зоване лікування сертраліном (препаратом Стимулотон®, 

Egis, Угорщина) у дозі 50-100 мг/добу;

• ІІІ група (контрольна, n=27) отримувала традиційну 

стандартизовану терапію без додаткового призначення 

антидепресантів.

Флуоксетин був обраний для порівняння як анти-

депресант із групи СІЗЗС, що найчастіше виписується 

хворим. На етапі включення дослідники не виявили дос-

товірних відмінностей між групами за віком, статтю, на-

явністю асоційованих соматичних захворювань, факторів 

ризику серцево-судинних ускладнень і психосоціальних 

чинників. Фармакотерапію коронавірусної хвороби здійс-

нювали відповідно до клінічних рекомендацій.

Тривалість дослід жен ня становила шість місяців. 

Анкетування пацієнтів проводили на початку терапії, 

через 21 день, 3 і 6 місяців від вихідного рівня. На кож-

ному етапі було оцінено клініко-функціональний стан 

і психо емоційний статус хворих. Також протягом дослі-

д жен ня реєстрували всі небажані явища (НЯ) із зазна-

ченням їх тяжкості, часу виникнення і тривалості.

Критеріями ефективності терапії як флуоксетином, 

так і сертраліном (Стимулотоном) були відсутність ек-

зацербацій і виразних НЯ упродовж періоду спостере-

ження, що потребували відміни препарату.

Дослід жен ня завершили 102 пацієнти. Троє учасни-

ків відмовилися продовжувати участь, двоє –  у зв’язку 

із розвитком НЯ на 3-й день терапії.

При діагностиці психопатологічних розладів вико-

ристовували психометричні інструменти: госпітальну 

шкалу депресії і тривоги (HADS), опитувальник де-

пресії Бека (BDI), шкалу особистісної (ОТ) і реактив-

ної тривожності (РТ) Спілбергера –  Ханіна. Також 

у дослід жен ні були застосовані пакети прикладних 

програм Statistica for Windows версії 8.0 (StatSoft Inc, 

США, 2012) відповідно до рекомендацій з обробки ре-

зультатів медико-біологічних досліджень.

Результати та їх обговорення
За психометричними шкалами на початку лікування 

легкий ступінь депресії був діагностований у 28% паці-

єнтів, помірний –  у 51,4% та тяжкий –  у 20,6%, легкий 

ступінь тривоги –  у 21,5%, помірний –  у 46,7% і тяж-

кий –  у 31,8%. Середній показник депресії за HADS ста-

новив 11,8±0,9, за BDI –  17,1±1,4 бала, що відповідало 

депресії помірного ступеня тяжкості. Рівень тривоги 

за HADS склав 12,8±0,9 бала. Показники РТ і ОТ були 

42,3±2,1 і 47,8±2,5 бала відповідно. Обстежувані пацієн-

ти характеризувалися середнім рівнем РТ і високою ОТ.

Вже на 21-й день лікування антидепресантами учас-

ники І та ІІ груп відзначали покращення самопочуття, 

якісних характеристик сну та зменшення головного 

болю, пітливості. До 3-го місяця знизилися тривога, 

страх за майбутнє, емоційна лабільність. У хворих по-

ліпшилися настрій і загальне самопочуття, підвищила-

ся повсякденна активність, з’явилася мотивація до як-

найшвидшого одужання, відновилися втрачені функції. 

Водночас динаміка соціальної адаптації у ІІІ групі зали-

шилася практично без змін.

Що стосується показників депресії та тривоги, почат-

ково не було виявлено достовірних відмінностей між гру-

пами. У І і ІІ групах на тлі застосування антидепресантів 

достовірне зниження рівня депресії спостерігалося з 3-го 

місяця лікування. Так, середня оцінка депресії згідно 

з HADS порівняно з вихідним рівнем через три місяці 

терапії у І групі зменшилася на 18,5% (р=0,045), у ІІ гру-

пі –  на 20,8% (р=0,049). Далі антидепресивна активність 

препаратів зростала, і через шість місяців лікування су-

марний бал депресії за HADS у І групі знизився на 37,8% 

(р<0,001), у ІІ групі –  на 42,5% (р<0,001). У ІІІ групі 

через 3 і 6 місяців терапії було відзначене зменшення 

симптомів депресії за HADS на 6 і 12,9% відповідно, без 

достовірних відмінностей (p>0,05) (рис. 1).

Середній бал при оцінці депресії за BDI через три 

місяці лікування порівняно з вихідним рівнем у І і ІІ 

групах зменшився на 19,3% (р=0,044) і 22,4% (р=0,032) 

відповідно, що можна розцінити як помірний анти-

депресивний ефект. Після шести місяців терапії цей по-

казник у І та ІІ групах достовірно відрізнявся від почат-

кового –  на 38,6 і 43,1% відповідно (р<0,001). У ІІІ групі 

через 3 і 6 місяців лікування було відзначене зниження 

депресії за BDI на 6,5 і 13,6% відповідно без достовірних 

відмінностей (p>0,05) (рис. 2).

При порівнянні ефективності фармакотерапії антиде-

пресантами за динамікою показників через 3 і 6 місяців 

дослідники виявили вищу ефективність сертраліну (Сти-

мулотону) порівняно із флуоксетином. Зокрема, на тлі 

лікування Стимулотоном через шість місяців було досяг-

нуто виразної редукції депресивних скарг. Повна норма-

лізація настрою спостерігалася у 59,5% хворих. Зникли 

болісне збуд жен ня, побоювання «за життя» у 88,1% ви-

падків, значно покращився сон у 78,6%, вирівнялися 

добові коливання настрою у 78,6%, повернувся інтерес 

до професійної діяльності у 71,4%.

Відмінною рисою сертраліну (Стимулотону) є не лише 

виразний антидепресивний, але й антитривожний 

ефект, що було відзначено за даними психологічного 

дослід жен ня.

Окрім того, в усіх групах мало місце зниження рівня 

тривоги порівняно з початковим. Статистично досто-

вірне зменшення середнього сумарного балу тривоги 

за HADS було виявлене лише у ІІ групі (рис. 3):

• починаючи із 3-го місяця лікування –  на 16,1% 

(р=0,045);

• через шість місяців –  на 32,3% (р<0,001).

Також у ІІ групі було зафіксоване достовірне більш 

значуще зниження рівня РТ і ОТ через три місяці лі-

кування порівняно з вихідним рівнем –  на 12,8% 

(р=0,048) і 12,9% (р=0,049) відповідно, через шість мі-

сяців –  на 26% (р<0,001) і 16,3% (р=0,01) відповідно 

(рис. 4, 5). Достовірного зменшення проявів тривож-

ності у І і ІІІ групах не спостерігалося.

Таким чином, результати проведеного дослід жен ня 

дозволяють зробити висновок про вищу антидепресивну 

та антитривожну активність сертраліну (Стимулотону) 

порівняно із флуоксетином.

Аналіз безпеки й переносимості показав, що терапія 

Стимулотоном дуже рідко викликає НЯ. Так, НЯ на тлі 

його приймання було зареєстровано у 10% пацієнтів 

із частотою >1% (табл. 1). Найчастіше було відзначено 

сухість у роті, запаморочення, нудоту. НЯ послужи-

ли причиною зміни дозування лише у двох пацієнтів, 

відміни препарату –  в одного. Звертає увагу той факт, 

що у І групі лікарі скасовували призначену терапію 

внаслідок розвитку НЯ частіше (5,3% випадків), ніж 

у хворих, які приймали Стимулотон®.

У двох пацієнтів мало місце деяке підвищення три-

вожності в перші дні лікування, яке згодом минуло 

самостійно і не потребувало відміни або корекції дози 

Стимулотону. Не було зафіксовано негативного впливу 

препарату на частоту серцевих скорочень і артеріаль-

ний тиск, а також несприятливої взаємодії з іншими 

ліками, які призначали хворим.

Хоча оцінка переносимості терапії пацієнтами й лі-

карями відрізнялася у кількісному плані, їх модаль-

ність була односпрямованою (табл. 2). Так, на думку 

клініцистів, помірну і погану переносимість лікування, 

рекомендованого із приводу тривожно-депресивних 

розладів на тлі коронавірусної інфекції, мали 15,8% 

хворих І групи і 10% –  ІІ групи, а на думку пацієнтів –  

удвічі більше. Отже, приєднання препарату Стимуло-

тон® до стандартної терапії COVID-19 сприяло кращій 

оцінці переносимості проведеного лікування як кліні-

цистами, так і пацієнтами.

Додатковим підтверд жен ням задовільного клініч-

ного ефекту і переносимості Стимулотону є дані про 

прихильність хворих до подальшого лікування. Якщо 

на початку мав місце низький комплаєнс пацієнтів, 

то згодом у них з’явилася стійка мотивація приймати 

препарат. Ймовірно, це зумовлено нейрорецептивною 

активністю Стимулотону, безпосередньо пов’язаною 

з покращенням показників психологічної сфери, а та-

кож сприятливим поєднанням з іншими ліками, від-

сутністю побічних ефектів і ускладнень. Із загальної 

кількості хворих, які приймали Стимулотон®, до кінця 

курсу лікування бажання продовжити його застосуван-

ня висловили 92,8%. Ще більшою мірою продовжити 

лікування були схильні ті хворі, у котрих відбулася пов-

на редукція депресивних симптомів (95,2%).

Отримані результати дослід жен ня дозволили розши-

рити уявлення про пацієнтів із коронавірусною інфек-

цією. Висока частота депресивних розладів у хворих 

на COVID-19 потребує проведення додаткового пси-

хіатричного консультування осіб із підвищеним рів-

нем депресії за даними психометричних інструментів. 

Скринінг для виявлення тривожно-депресивних розла-

дів із застосуванням оцінювальних психодіагностичних 

опитувальників є доцільним і обґрунтованим методом 

дослід жен ня. Це дозволяє інфекціоністу або терапевту 

об’єктивно оцінити психічний стан пацієнтів із корона-

вірусом та визначити подальшу тактику їхнього ведення 

при взаємодії з фахівцями психіатричного профілю.

Загальні принципи медикаментозної терапії коронаві-

русної інфекції, асоційовані з тривожно-депресивними 

розладами, полягають у приєднанні психофармакотера-

пії до класичної схеми лікування хворих на COVID-19. 

Основна мета психофармакотерапії –  редукція психо-

патологічних розладів тривожно-депресивного спектра, 

зниження ризику погіршення соматичного стану паці-

єнтів, відновлення їхнього соціального функціонування.
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Рис. 1. Динаміка рівня депресії за шкалою HADS
Примітки: * –  р<0,05 порівняно з початковими показниками, 
# –  р<0,001 порівняно з початковими показниками.
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Рис. 2. Динаміка рівня депресії за шкалою BDI
Примітки: * –  р<0,05 порівняно з початковими показниками, 
# –  р<0,001 порівняно з початковими показниками.
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Рис. 3. Динаміка рівня тривоги за шкалою HADS
Примітки:* –  р<0,05 порівняно з показниками до лікування, 
# –  р<0,001 порівняно з початковими показниками.
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Проведене дослід жен ня показало, що при клінічно 

однорідних початкових даних застосування як флуоксе-

тину, так і сертраліну (Стимулотону) привело до по-

зитивних змін тривожно-депресивної симптоматики 

у хворих. Причому покращення було суттєвішим серед 

пацієнтів, які отримували Стимулотон®.

Суб’єктивно прийом Стимулотону сприймався хвори-

ми краще, що було продемонстровано наявністю стійкої 

мотивації до подальшого приймання препарату. Такий 

позитивний факт, що зумовлений профілем нейро-

рецептивної активності Стимулотону, безпосередньо 

пов’язаний із декількома виявленими чинниками, як-то:

• менша кількість побічних ефектів при застосуванні 

Стимулотону порівняно із флуоксетином;

• найкращі показники, що відображають психоло-

гічну сферу і пов’язане з нею оперантне пристосувальне 

повод жен ня хворих.

Призначення Стимулотону в осіб із коронавірусною 

інфекцією є актуальним і патогенетично обґрунтованим. 

Значний регрес депресивної симптоматики, зумовле-

ний збалансованою дією Стимулотону, що включає 

помірний анксіолітичний і виразний активувальний 

ефекти, являє собою важливий прогностичний фак-

тор для відновлення втрачених функцій і соціальної 

адаптації.

Висновки
1. Комбінована терапія із застосуванням антидепре-

сантів у хворих на COVID-19 і коморбідні тривожно- 

депресивні розлади є ефективною у плані редукції де-

пресії та тривоги.

2. Сертралін (Стимулотон®) має вищу клінічну ефек-

тивність у лікуванні пацієнтів із тривожно-депресив-

ними розладами на тлі коронавірусної інфекції, а та-

кож задовільну безпеку й переносимість порівняно 

із флуоксетином.

3. Відсутність у Стимулотону поведінкової токсич-

ності та можливість одноразового добового приймання 

дозволяють застосовувати його для лікування депре-

сивних розладів в осіб із COVID-19.

4. Проведене дослід жен ня характеризує Стимуло-

тон® як високоефективний дозозалежний антидепре-

сант пролонгованої дії зі сприятливою переносимістю, 

що дозволяє рекомендувати його включення у комп-

лексне лікування хворих на коронавірусну інфек-

цію і депресивні розлади як науково обґрунтований 

терапев тичний вибір. 

 Стимулотон® від компанії Egis –  єдиний на фарма-

цевтичному ринку України генеричний європейський 

сертралін, доступний у двох дозуваннях 50 та 100 мг 

у таблетці. Рекомендована початкова доза Стимулотону 

становить 50 мг/добу, максимальна добова – 200 мг/добу. 
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Табл 1. Небажані явища при проведенні 
антидепресивної терапії

НЯ Флуоксетин Сертралін

Сухість у роті 1 (2,6%) 2 (5%)

Запаморочення 3 (7,9%) 2 (5%)

Нудота 6 (15,8%) 2 (5%)

Пітливість 5 (13,1%) 1 (2,5%)

Тахікардія 1 (2,6%) 1 (2,5%)

Алергічні реакції 2 (5,3%) 1 (2,5%)

Тремор 2 (5,3%) 1 (2,5%)

Відміна 2 (2,6%) 1 (2,5%)

Зміна дозування 5 (13,1%) 2 (5%)

Табл. 2. Частка пацієнтів із поганою або 
помірною оцінкою переносимості терапії

Флуоксетин (%) Сертралін (%)

За оцінкою пацієнта 15,8 10

За оцінкою лікаря 7,9 5

Рис. 4. Динаміка РТ за шкалою Спілбергера –  Ханіна
Примітки: * –  р<0,05 порівняно з показниками до лікування, 
# –  р<0,001 порівняно з початковими показниками.
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Рис. 5. Динаміка ОТ за шкалою Спілбергера –  Ханіна
Примітка: * –  р<0,05 порівняно з показниками до лікування.
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Персоніфікована модель 
надання психіатричної допомоги 

хворим на стрес-асоційовані розлади
У жовтні 2021 р. відбувся науковий симпозіум із міжнародною участю «Персоніфіковані підходи 
щодо неврологічної, психіатричної та наркологічної допомоги», присвячений 100-річчю ДУ «Інститут 
неврології, психіатрії та наркології НАМН України». Під час секційного засідання психіатрів із доповіддю 
про персоніфіковану модель надання психіатричної допомоги хворим на стрес-асоційовані розлади 
виступила завідувачка кафедри психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи 
Харківського національного медичного університету, д. мед. н., професорка Ганна Михайлівна Кожина.

За словами Г.М. Кожиної, ключове гасло наявного 

зараз проєкту програми сучасної трансформації сис-

теми охорони здоров’я в Україні –  від дезінтеграції 

до системного підходу в охороні здоров’я. Основні 

стратегічні цілі даної програми наступні:

1. Поліпшення якості життя.

2. Зміцнення здоров’я.

3. Профілактика захворювань.

4. Збільшення тривалості життя, зокрема активних 

і здорових років.

Сьогодні персоніфікована медицина стає одним 

із провідних трендів у системі охорони здоров’я. Її го-

ловна мета –  оптимізувати та персоналізувати про-

філактику, діагностику й лікування, а також уникати 

розвитку небажаних ефектів шляхом виявлення інди-

відуальних особливостей організму.

Дослід жен ня стрес-асоційованих розладів не втра-

чає своєї актуальності через стабільну кількість війн, 

катастроф, різного роду стихійних лих, що відбувають-

ся у світі. Однак наслідки впливу травматичного стре-

су на психіку людини залишаються дотепер не до кін-

ця вивченими. Для українців основним чинником 

виникнення стрес-асоційованих розладів останнім 

часом була війна на Сході України, а протягом двох 

останніх років додалася ще й пандемія COVID-19.

Психогенний вплив коронавірусної інфекції зумов-

лений низкою факторів, як-от:

• недостатня обізнаність щодо власного психічного 

здоров’я;

• страх за стан здоров’я (своє та близьких людей);

• необхідність адаптації до нового образу життя, 

зумовленого карантинними обмеженнями;

• недостатня обізнаність щодо COVID-19;

• несприятлива економічна ситуація;

• інформаційний стрес.

Клінічна картина стрес-асоційованих розладів 

включає комплекс емоційних порушень (як-от де-

пресія, немотивована тривога, внутрішнє напружен-

ня з неможливістю розслабитися, дратівливість, ан-

гедонія), когнітивних порушень (таких як труднощі 

при плануванні, організації та концентрації уваги, 

проблеми з пам’яттю), а також вегетативними па-

роксизмами, психогенним болем, астенією, інсомні-

єю, сексуальною дисфункцією. Нозологічна структура 

стрес- асоційованих розладів представлена тривожно- 

депресивними розладами, посттравматичним стресо-

вим розладом (ПТСР) та розладами адаптації.

Терапія стрес-асоційованих розладів базується 

на персоніфікованому підході та включає комп-

лексне використання фармакотерапії, психотерапії 

та психоосвіти.

Ганна Михайлівна зауважила, що вибір фармако-

терапії залежить від тяжкості розладу. Так, при три-

вожно-депресивних розладах та ПТСР доцільне 

використання селективного інгібітора зворотного за-

хоплення серотоніну есциталопраму (Есцитам® Асіно).

Вибір препарату зумовлений:

• широким спектром ефективності щодо всіх де-

пресивних розладів;

• швидкою редукцією тривожно-депресивної 

симптоматики;

• низьким рівнем фармакологічної взаємодії;

• зниженням частоти вазомоторних пароксизмів.

Застосування есциталопраму рекомендоване для 

купірування гострої фази депресивного стану. Він є 

препаратом першої ланки вибору для тривалого під-

тримувального лікування та запобігання рецидивам 

депресивного стану. Як свідчать дані літератури, на тлі 

прийому есциталопраму відзначаються достовір-

не швидке зниження симптомів тривоги за шкалою 

тривоги Гамільтона (HAM-A) та депресії за шкалою 

Монтгомері –  Асберг (MADRS), а також нормалі-

зація сну (Tom et al., 2010).

Есцитам® Асіно є препаратом вибору терапії 

тривожно- депресивних розладів та ПТСР.

Доповідачка зазначила, що при легких формах 

стрес-асоційованих розладів, таких як розлади адап-

тації, доцільним  є призначення препарату Саффрон®, 

одна капсула якого містить:

• екстракт кореня куркуми (Curcuma longa), стан-

дартизований до 95% куркуміну –  50 мг;

• магній у формі карбонату магнію –  50 мг;

• екстракт шафрану (Crocus sativus L.) –  28 мг;

• вітамін В
6
 – 5,4 мг.

Шафран сприяє поліпшенню настрою, зняттю нер-

вового збуд жен ня, зменшенню тривоги та роздра-

тування, а також підтриманню нормальної роботи 

нервової системи під час підвищених психічних і ро-

зумових навантажень. Шафран забезпечує седативну 

дію, що сприяє нормалізації глибини та якості сну.

У рандомізованому подвійному сліпому плацебо- 

контрольованому дослід жен ні було проведено оцінку 

ефективності екстракту шафрану в 60 пацієнтів із три-

вогою та депресією. Учасників розподілили на групи 

для отримання капсули з екстрактом шафрану в дозі 

50 мг або плацебо двічі на день протягом 12 тижнів. 

На початку спостереження, через 6 і 12 тижнів дослід-

ники використовували опитувальник Бека для діа-

гностування депресивних станів (BDI) і шкалу три-

вожності Бека (BAI). 

За отриманими результатами, через 12 тижнів до-

бавки шафрану чинили значний вплив на показники 

BDI та BAI порівняно із плацебо (p<0,001). Це дово-

дить його ефективність під час лікування тривожно- 

депресивних розладів (Mazidi et al., 2016).

В іншому 4-тижневому рандомізованому подвій-

ному сліпому плацебо-контрольованому дослід жен ні 

оцінювали ефективність та переносимість шафрану 

при сексуальній дисфункції, що пов’язана із прий-

манням флуоксетину. Під наглядом перебували 

36 одружених чоловіків із великим депресивним 

розладом, які приймали флуоксетин та мали суб’єк-

тивні скарги на сексуальну дисфункцію. Пацієнти 

були випадковим чином розподілені на дві групи: 

у першій приймали шафран (15 мг двічі на день), 

а в другій –  плацебо протягом чотирьох тижнів. 

Г.М. Кожина
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Діагностичну оцінку проводили за шкалою міжна-

родного індексу еректильної функції (IIEF) на по-

чатку дослід жен ня та 2-му й 4-му тижнях.

До 4-го тижня шафран сприяв більш значущому по-

ліпшенню еректильної функції та задоволеності стате-

вим актом, а також бальної оцінки за шкалою порів-

няно із плацебо. За показниками оргазмічної функції, 

загального задоволення і сексуального бажання різни-

ці між групами не спостерігалося. Наприкінці дослід-

жен ня 9 (60%) пацієнтів у групі шафрану та 1 (7%) при 

застосуванні плацебо досягли нормальної еректильної 

функції (оцінка >25 щодо домену еректильної функ-

ції). Частота несприятливих ефектів була однаковою 

у двох групах (Modabbernia et al., 2012).

Куркума має виразний антиастенічний ефект, 

сприяє зниженню рівня ліпідів у крові, контролю 

стресу, поліпшує баланс настрою. Крім того, даний 

компонент допомагає підтримувати нормальну ког-

нітивну функцію завдяки стабільній передачі сиг-

налів білка, що зв’язується з клітинним фактором 

транскрипції, та активації нейротрофічного фактора 

мозку (BDNF). Це має вирішальне значення для роз-

витку й виживання нейронів, а також синаптичної 

пластичності.

Куркума є потужним антиоксидантом, а її на-

явність у ра ціоні знижує вміст маркерів окисного 

стресу, що сприяє зменшенню ризику неврологіч-

них захворювань. На додаток, вживання куркуми 

поліпшує мозковий кровотік, що зумовлює покра-

щення пам’яті, уваги та концентрації, ефективності 

навчання, захисту нервових клітин. Такий механізм 

дії вив чався в експерименті на моделі щурів, згідно 

з результатами якого вживання куркуми підвищує 

рівень BDNF –  білка, що підтримує активність ней-

ронів (Xu et al., 2007).

Плацебо-контрольоване дослід жен ня S.R. Rai ney-

Smith et al. (2016), проведене за участю осіб літнього 

віку із когнітивним дефіцитом протягом одного року, 

було присвячене аналізу впливу добавки куркуми по-

рівняно із плацебо. Серед пацієнтів, які отримували 

куркуму, зниження когнітивних функцій не спосте-

рігалося на відміну від групи плацебо. Дані іншого 

дослід жен ня показали, що вживання куркуми може 

поліпшувати настрій і пам’ять в осіб із легкою втратою 

пам’яті, пов’язаною з віком (Small et al., 2017).

Засоби із куркумою легко засвоюються у пацієн-

тів, які мають проблеми з пам’яттю без деменції. 

Це підтверджують результати оцінки мікроско-

пічних бляшок і вузликів у мозку осіб із хворобою 

Альц геймера (ХА).

Чим саме зумовлені ефекти куркуми –  наразі дос-

теменно невідомо, але вони можуть бути пов’язані 

з її здатністю зменшувати інтенсивність нейрозапа-

лення, асоційованого з ХА та великою депресією. 

Це було продемонстровано у подвійному сліпому 

плацебо-контрольованому дослід жен ні, яке вклю-

чало 40 добровольців віком 50-90 років із легкими 

порушеннями пам’яті (Salehi et al., 2020). Суб’єктів 

випадковим чином розподілили на групи вживання 

куркуми (90 мг двічі на день протягом 18 місяців) 

або плацебо. Стан пацієнтів оцінювали за допомо-

гою стандартизованих когнітивних тестів на початку 

дослід жен ня та через 6-місячні інтервали. Концен-

трацію компонентів куркуми у крові фіксували на ви-

хідному рівні та через 18 місяців.

Результати показали, що в осіб, які отримували 

куркуму, значно поліпшилися пам’ять та увага, тоді 

як у групі плацебо жодного покращення не спосте-

рігалося. Зокрема, на тлі застосування куркуми про-

тягом 18 місяців мало місце підвищення показників 

на 28% за тестами для оцінки пам’яті, а також поліп-

шення настрою.

Магній сприяє зниженню збудливості нейронів, 

поліпшує нервово-м’язову передачу, підтримує нор-

мальну роботу нервової, серцево-судинної, травної, 

ендокринної та опорно-рухової систем.

Вітамін В
6
 необхідний для метаболізму різних 

нейро медіаторів, які є важливими для підтримання 

належного функціонування нервової системи.

Таким чином, Саффрон® рекомендований при ши-

рокому спектрі дезадаптивних станів із проявами лег-

кої тривоги та депресії, нервово-психічної напруги, 

астенічному симптомокомлексі.

Професорка представила розроблену за резуль-

татами власних досліджень, комплексну програму 

терапії стрес- асоційованих розладів, яка включає 

використання при тривожно-депресивних розладах 

та ПТСР препарату Есцитам® Асіно та біосугесив-

ної терапії О. Стражного, когнітивно- поведінкової 

терапії, травмофокусованої терапії, EMDR- терапії. 

При розладах адаптації програма передбачає засто-

сування препарату Саффрон® та когнітивно-пове-

дінкової терапії, біосугесивної терапії О. Стражного, 

малюнкових технік арт-терапії.

Динаміка рівнів тривоги й депресії на тлі викори-

стання Есцитаму Асіно представлена на рисунку 1. 

Динаміка рівня соціальної фрустрованості при засто-

суванні Саффрону наведена на рисунку 2.

Смислотворчим елементом психотерапевтичної 

підтримки було визначено психоосвіту. У терапії 

стрес-асоційованих розладів застосовувалася інтегра-

тивна модель психоосвітньої роботи, яка включала 

в себе: інформаційний тренінг і тренінг опанування 

стресу із додатковим використанням при тривожно- 

депресивних розладах тренінгів афіліації та адаптив-

ного копінгу, а у разі розладів адаптації –  тренінгів 

усвідомлення власних почуттів та асертивності.

Професорка зазначила, що на тлі запровадження 

розроб леної персоніфікованої програми лікування 

у хворих досягнуто стійкого терапевтичного ефекту 

(позитивної динаміки депресивної симптоматики, 

підвищення психофізичної активності, якісної ре-

соціалізації пацієнтів), відзначено чітку позитивну 

динаміку за психодіагностичними шкалами триво-

ги, депресії, нервово-психічної напруги й соціальної 

адаптації, а також показника якості життя.

Таким чином, розроблена персоніфікована про-

грама корекції стрес-асоційованих розладів із ви-

користанням препаратів Есцитам® Асіно (при три-

вожно-депресивних роладах) та Саффрон® (при 

розладах адаптації) сприяє продуктивній динаміці 

психопатологічної симптоматики, зниженню рівня 

емоційної напруженості, відновленню відчуття пси-

хологічного благополуччя, створенню нової когні-

тивної моделі життєдіяльності.

Підготував Денис Соколовський

UA-SAFF-PUB-122021-009

Рис. 1. Динаміка рівнів тривоги та депресії 
на тлі використання Есцитаму Асіно (%)

35

30

25

20

15

10

5

0

 HADS  HАM-A  HAM-D  MADRS

 

31

25

24

15

Рис. 2. Динаміка рівня соціальної фрустрованості 
на тлі використання Саффрону (%)
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Ведення пацієнтів із тикозними розладами: 
сучасні підходи до діагностики та лікування

Тикозний розлад є хронічною психоневрологічною патологією, що зазвичай розвивається у дитинстві. 
Антипсихотичні препарати, такі як рисперидон, галоперидол, тіаприд та сульпірид, широко 
використовують у лікуванні тиків. Однак їх застосування є обмеженим через поширені побічні ефекти, 
такі як екстрапірамідні реакції, надмірна вага, нудота тощо. Відповідно, існує незадоволена потреба 
в ефективних та безпечніших ліках для терапії тиків, особливо у дітей.

Епідеміологія та класифікація
Тикозні розлади зустрічаються у 0,3-1% населення пла-

нети. Зазвичай симптоми з’являються у віці 2-15 років, 

а пік маніфестації припадає на 6-8 років (Марценковський, 

2017). Отже, тики –  це раптові, повторювані, стереотипні 

та неритмічні рухи, які переважно спостерігаються в дітей 

та підлітків. Належний збір анамнезу та феноменологія 

є ключем до встановлення правильного діагнозу, оскільки 

буває складно відрізнити тики від інших гіперкінетичних 

розладів.

Залежно від симптомів тики можуть бути моторни-

ми чи звуковими (фонічними). Моторні проявляються ру-

хами тіла, такими як посмикування голови, кінцівок, грима-

сами обличчя. Натомість фонічні тики виникають унаслідок 

повторюваних скорочень м’язів гортані, глотки, носа або 

дихальних шляхів, тобто це звуки, що «не стосуються спра-

ви», такі як пирхання, кашель, відкашлювання, клацання, 

дзижчання або свист.

За даними досліджень, частота хронічних моторних ти-

козних розладів коливається від 3 до 50, тоді як голосо-

вих – від 2,5 до 9,4 на 1 тис. осіб. Загалом транзиторні тики 

зустрічаються досить часто і вражають до 20% дітей шкіль-

ного віку. Своєю чергою поширеність синдрому Туретта, що 

характеризується численними моторними тиками та хоча б 

одним фонічним, коливається в межах 2,6-38 на 1 тис. дітей 

(Scahill et al., 2014).

Згідно з феноменологічною класифікацією моторних ти-

ків J. Jankovic et al. (1997), тики класифікуються наступним 

чином:

• клонічні, що зачіпають лише один м’яз або групу м’я-

зів, викликаючи короткі ривки;

• дистонічні –  повільніші, виникають через короткочас-

не збереження ненормальної (нефізіологічної) пози;

• тонічні –  відображають ізометричне скорочення, 

що зазвичай проявляється короткочасною напругою м’язів 

живота або кінцівок.

Отже, прикладами рухових тиків є мигання, закочування 

очей, кивання головою, знизування плечима та стиснення 

живота. Дистонічні тики включають окулогіричні рухи (су-

доми погляду), тривале відкривання рота, блефароспазм 

та кривошию. Складні рухові тики є скоординованими 

моделями рухів за участю більш ніж однієї групи м’язів: 

нахили, стрибки, стусани, плювки, непристойні жести 

(копропраксія) тощо. Складні звукові тики представлені 

висловлюваннями: словами, фразами, ненормативною 

лексикою або образами за расовою ознакою (копролалія), 

повторенням чужих (ехолалія) чи власних слів (палілалія).

Тикозні розлади характеризуються запобіжним позивом 

перед моторним або звуковим тиком із тимчасовим по-

легшенням позивів за рахунок тику. Пацієнти пояснюють 

передчуття позивів як відчуття дискомфорту, стискан-

ня чи парестезії зсередини.

Прояви тиків зазвичай загострюються на тлі тривоги 

та стресу. Цілком можливо, що під час стресу здатність 

пригнічувати тики знижується. Анатомічний розподіл ти-

ків змінюється з віком. Частота і тяжкість симптомів також 

варіюють із плином часу.

Поведінкові особливості
Приблизно 65% дітей і підлітків із хронічними рухови-

ми або вокальними тиками мають супутні розлади. Приб-

лизно у 90% пацієнтів із тикозними розладами спостері-

гається один чи кілька коморбідних психічних станів. 

Імовірність наявності супутніх розладів зростає з посилен-

ням тяжкості тиків, раннім початком і обтяженим сімейним 

анамнезом (Марценковський, 2017).

Зокрема, обсесивно-компульсивні симптоми часто 

пов’язані з тикозними розладами (Rothenberger, Roessner, 

2019). До того ж вважається, що за етіологією обсесивно- 

компульсивний (ОКР) та тикозний розлади тісно взаємо-

пов’язані (Perez-Vigil et al., 2016).

Поведінкові симптоми, такі як синдром дефіциту уваги 

з гіперактивністю (СДУГ) й ОКР, зазвичай спостерігають-

ся у пацієнтів із синдромом Туретта і часто передують рухо-

вим та звуковим тикам як початкові прояви (Mittal, 2020). 

Симптоми ОКР у дітей із синдромом Туретта стають серйоз-

нішими у більш пізньому віці та зберігаються частіше, ніж 

симптоми тику.

Вочевидь, ці супутні поведінкові стани нерідко заважа-

ють навчанню та знижують успішність. Під час дослід жен ня 

у 21% американських школярів було виявлено тики й супут-

ні помітні поведінкові симптоми, такі як ОКР, СДУГ, триво-

га розлуки, надмірне занепокоєння, проста фобія, соціальна 

фобія, агорафобія, манія, велика депресія та опозиційна 

поведінка (Carter et al., 2000).

Встановлення діагнозу 
та диференціальна діагностика

Застосування специфічних опитувальників або напів-

структурованих інтерв’ю для скринінгу власне симптома-

тики тикозних розладів, таких як єльська шкала оцінки 

тикозних проявів (YGTSS) та шкала оцінки тяжкості синд-

рому Туретта (TSSS), не є обов’язковим для встановлення 

діагнозу (Leckman et al., 1989; Walkup et al., 1992). Водно-

час вони рекомендовані для визначення клінічних особ-

ливостей і тяжкості розладу. За допомогою переглянутого 

єльського списку симптомів синдрому Туретта (TSSL-R) 

можна провести додаткову оцінку зі слів батьків або само-

оцінку (Марценковський, 2017).

За потреби проводять ретельне фізичне і неврологічне 

обстеження, зокрема електроенцефалографію. Основною 

метою є виключення інших захворювань, які можуть ви-

кликати подібні симптоми, наприклад фокальної епілепсії. 

У разі підозри на органічне ураження головного мозку ви-

користовують магнітно-резонансну томографію. 

Проведення електрокардіографії, аналіз функціонуван-

ня щитоподібної залози або інших процедур (наприклад, 

метаболічних тестів) за відсутності ознак, що дозволяють 

запідозрити відповідні порушення, не рекомендовані. Та-

кож не рекомендовано оцінювати рівень інтелекту пацієн-

та, якщо немає інших даних, які свідчать про наявні проб-

леми у цій сфері. Інформація із заповнених анкет надає 

хорошу можливість проаналізувати його стан у складних 

ситуаціях, навіть якщо ремісія є тривалою (Марценков-

ський, 2017).

Стани, що потребують проведення ретельної диферен-

ціальної діагностики, наступні:

• міоклонус;

• дистонія;

• атетоз;

• хорея;

• стереотипії;

• синдром неспокійних ніг;

• судоми.

Сенсорний феномен позивів із полегшенням після руху 

також спостерігається при акатизії, стереотипії та синдро-

мі неспокійних ніг. Усі гіперкінетичні розлади, особливо 

акатизія, та функціональні рухи можуть пригнічуватися, 

але меншою мірою, ніж тики (Tnenganat et al., 2019). Якщо 

рухи мультифокальні або мають мігруючий характер, слід 

враховувати міоклонус та хорею. Тики іноді зберігаються під 

час сну, а порушення сну зустрічаються і в пацієнтів із синд-

ромом Туретта (Kirov et al., 2014).

Описано кілька випадків тиків після застосування варе-

нікліну, який є частковим агоністом α
4
β

2
-нікотинових аце-

тилхолінових рецепторів нейрона, що посилює вивільнення 

дофаміну та зазвичай використовується як препарат для лі-

кування тютюнової залежності. Тож про нього також не слід 

забувати при зборі анамнезу (Mittal et al., 2017).

Терапевтичні стратегії
Лікування тиків –  це спільна й індивідуалізована тера-

пія, що потребує психоосвіти пацієнтів і членів їхніх родин, 

клінічної оцінки та обговорення доступних методів, як-то 

поведінкові чи фармакологічні. Зок рема, слід звертати особ-

ливу увагу на ефективність лікарських засобів та профілі 

їх безпеки (Mittal, 2020). Для пацієнтів із тяжкими тиками 

при синдромі Туретта, стійкими до медикаментозної та по-

ведінкової терапії, можна також застосовувати глибоку сти-

муляцію мозку (Pringsheim et al., 2019).

За наявності коморбідних розладів важливо оцінити, який 

саме розлад найбільшою мірою впливає на соціальне функ-

ціонування дитини і зумовлює потребу в нагальному ліку-

ванні. Наприклад, лікування коморбідного гіперкінетичного 

розладу може сприяти поліпшенню здатності пригнічувати 

тики, тоді як призначення психостимуляторів, насамперед 

метилфені дату, –  спровокувати посилення тикозної симп-

томатики. В інших випадках метилфенідат здатний знизити 

тяжкість екстрапірамідних побічних ефектів та асоційованих 

із ними рухових порушень: усунути виникнення окулогірич-

них кризів, дискінезій та акатазії у дітей і підлітків, що отри-

мують терапію антипсихотиками.

Загалом фармакологічне лікування слід проводити шля-

хом повільного нарощування доз, оцінюючи ефективність 

та переносимість медикаменту через однакові проміжки 

часу. Після підбору оптимальної дози препарат варто прий-

мати систематично протягом принаймні одного року. Нада-

лі, наприкінці підліткового віку, дозування поступово змен-

шують. При визначенні необхідності продовження терапії 

слід враховувати високий рівень імовірності спонтанного 

досягнення ремісії (Марценковський, 2017).

Хронічні тики та синдром Туретта: положення 
рекомендацій Американської академії неврології

У 2019 р. Американська академія неврології (AAN) онови-

ла настанову з лікування тиків у осіб із синдромом Туретта 

та хронічними тиками (Pringsheim et al., 2019). Зокрема, по-

ведінкова терапія та застосування α-агоністів (як-то гуанфа-

цин і клонідин) рекомендовані як препарати першої лінії при 

тикозних розладах легкого та помірного ступенів тяжкості. 

Стосовно антипсихотичної терапії в рекомендаціях зазнача-

ється, що галоперидол, рисперидон, арипіпразол і тіаприд 

із більшою ймовір ністю, ніж плацебо зменшують тяжкість 

тиків, тоді як доказів щодо визначення відносної ефектив-

ності пімозиду, зипразидону та метоклопраміду бракує.

Натомість наявні дані щодо вищого ризику рухових розла-

дів порівняно із плацебо внаслідок застосування галоперидо-

лу, пімозиду та рисперидону, збільшення маси тіла –  риспе-

ридону й арипіпразолу, сонливості –  рисперидону і тіаприду, 

подовження інтервалу QT –  пімозиду та зростання рівня 

пролактину –  галоперидолу, пімозиду й метоклопраміду.

Систематичні огляди випробувань та когортних дос ліджень 

демонструють збільшення ймовірності рухових розладів, 

спричинених лікарськими засобами (включно із пізньою 

дискінезією, медикаментозним паркінсонізмом, акатизією, 

гострою та пізньою дистонією), підвищення ваги, несприя-

тливі метаболічні ефекти, а також підвищення рівня про-

лактину за пролонгації приймання антипсихотиків першого 

й другого покоління (Leucht et al., 2013). Зокрема, тривале 

використання метоклопраміду пов’язане з пізньою дискіне-

зією. При цьому відносна схильність до зазначених побічних 

ефектів залежить від лікарського засобу та часто –  від його 

дози. Своєю чергою різке припинення застосування анти-

психотиків може спричинити дискінезію відміни.

Загалом антипсихотики можна призначати для лікування 

тиків, коли користь від нього перевищує ризики (Pringsheim 

et al., 2019). При тиках слід приймати антипсихотики у най-

нижчих ефективних дозуваннях, щоб знизити ймовірність роз-

витку несприятливих явищ. Лікарі мають контролювати рухові 

розлади, спричинені препаратами, а також метаболічні та гор-

мональні побічні ефекти антипсихотиків, використовуючи 

протоколи моніторингу, що ґрунтуються на фактичних даних.

Т.А. Літовченко
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Необхідно проводити електрокардіографію та вимірювати 

інтервал QT до і після початку приймання пімозиду або зи-

празидону, або якщо антипсихотики призначають одночас-

но з іншими ліками, які можуть подовжувати інтервал QT.

При прийнятті рішення щодо відміни антипсихотиків у па-

цієнтів із тиками лікарі мають поступово знижувати дозу-

вання протягом декількох тижнів або місяців, щоб уникнути 

дискінезії відміни.

Призначення ін’єкцій ботулінічного токсину для лікуван-

ня підлітків та дорослих із локалізованими й набридливими 

простими руховими тиками можливе у випадках, коли ко-

ристь від терапії переважує ризики (рівень доказовості C). 

Ін’єкції ботулотоксину можуть викликати слабкість та гіпо-

фонію, але ці ефекти є тимчасовими.

У рекомендаціях AAN запропоновано застосовувати топі-

рамат у таких випадках:

• у пацієнтів із тиками помірної тяжкості, якщо вони є об-

тяжливими;

• бракує задовільної відповіді на втручання;

• наявні несприятливі наслідки інших методів лікування.

Для осіб із легкими тиками, але такими, що викликають 

занепокоєння, за відсутності задовільної відповіді від інших 

методів терапії чи побічних ефектів топірамат може бути ко-

рисною альтернативою. Препарат зазвичай добре переносить-

ся у низьких дозах (25-150 мг/добу) (Pringsheim et al., 2019).

Топірамат –  антиконвульсант 
другої генерації широкого спектра дії

Топірамат –  це препарат для моно- та комбінованої про-

тисудомної терапії, що є часто застосовуваним антиконвуль-

сантом широкого спектра дії (Nevitt et al., 2019). Натепер 

накопичено значну базу даних щодо балансу ефективності 

топірамату та профілю побічних ефектів, яка свідчить на ко-

ристь його застосування як препарату першої лінії при низці 

неврологічних розладів (есенціальному треморі, розладах 

епілептичного ґенезу, мігрені тощо).

Як антиконвульсант другого покоління топірамат діє 

за множинними механізмами:

• обмежує повторні розряди нейронів, впливаючи 

на вольтажзалежні натрієві канали;

• потенціює гальмування, опосередковане γ-аміно-

масляною кислотою, чинить вплив на її рецептори;

• блокує глутамат-опосередковане збуд жен ня нейро-

нів через дію на рецептори α-аміно-3-гідрокси-5-метил-

ізоксазол-4-пропіонової кислоти (АМПК) та каїнатні ре-

цептори;

• помірно знижує амплітуди вольтажзалежного каль-

цієвого току завдяки взаємодії з кальцієвими каналами;

• є антагоністом ізоензимів II і IV, оскільки впливає 

на карбоангідразу.

Зазначені механізми дії визначають ефективність топіра-

мату при різних типах нападів та епілептичних синдромах: 

фокальних, середньо-генералізованих, деяких ідіопатич-

них генералізованих епілепсіях. Препарат застосовують 

у педіатричній практиці і при лікуванні дорослих пацієнтів 

у режимі монотерапії та як засіб допоміжного лікування 

(Омельяненко та співавт., 2012; Okuyama et al., 2016).

Топірамат порівняно із плацебо показав статистично 

значуще зниження балів за єльською глобальною шкалою 

тяжкості тиків (YGTSS-ТТS) у пацієнтів із синдромом 

Туретта (Jankovic et al. 2010). У рандомізованому подвій-

ному сліпому плацебо-контрольованому дослід жен ні взя-

ли участь 29 пацієнтів (26 чоловіків та 3 жінки) віком від 

7 до 65 років (середній вік –  16,5 років), що мали симпто-

ми від помірних до тяжких. Первинною кінцевою точкою 

був загальний показник тяжкості тиків, який поліпшився 

у групі топірамату (середня доза –  118 мг) на 14,29 бала 

порівняно з вихідним рівнем до 5-го візиту (на 70-ту добу), 

тоді як на тлі плацебо –  лише на 5 балів (рисунок). Від-

мінностей у частоті небажаних явищ між двома групами 

лікування не спостерігалося.

Місце топірамату в лікуванні тикозних розладів
Дані двох метааналізів підтвердили, що ефективність топі-

рамату при тикозних розладах була вищою, ніж у галопери-

долу або тіаприду, при цьому його застосування супроводжу-

валося меншою кількістю побічних ефектів (Yang et al. 2013; 

Zheng et al. 2015). Слід зазначити, що нині атипові антипси-

хотики (такі як арипіпразол) широко використовують для 

лікування тиків (Wang et al., 2017; Yang et al., 2019). Зокрема, 

арипіпразол вважається препаратом першої лінії при тикоз-

них розладах у Японії (Hamamoto et al., 2019). При цьому 

лише в одному дослід жен ні з невеликою вибіркою арипіпра-

зол порівнювали з топіраматом, і між ними не було виявлено 

значних відмінностей (Wang 2015).

Останніми роками було проведено кілька нових рандомі-

зованих контрольованих випробувань топірамату при ліку-

ванні тикозних розладів, які підтвердили його ефективність 

та сприятливий профіль безпеки. Нещодавній метааналіз 

даних 14 досліджень продемонстрував, що топірамат порів-

няно із галоперидолом і тіапридом є перспективним засобом 

із кращою ефективністю для застосування у дітей із тикозни-

ми розладами (Yu et al., 2020). Своєю чергою до метааналізу 

даних щодо безпеки було включено результати 15 досліджень. 

Відносний ризик небажаних явищ становив 0,56 (95% довір-

чий інтервал 0,44-0,72; p=0,03), що свідчило про вельми ви-

соку гетерогенність підгруп за різними умовами порівняння.

Загалом результати метааналізу підтвердили ефектив-

ність топірамату при лікуванні тикозних розладів. Було 

показано, що топірамат є дієвішим порівняно з галопери-

долом і тіапридом та спричиняє меншу кількість несприя-

тливих явищ (Yu et al., 2020).

Окрім того, в деяких публікаціях повідомлялося, що топі-

рамат може посилювати транспорт глюкози й ефект інсуліну 

та пригнічувати апетит за рахунок антагонізму гіпоталаміч-

них рецепторів АМПК (Okuyama et al., 2016; Cicek et al., 

2018). Таким чином, на додаток до посилення дії антипси-

хотиків, топірамат можна використовувати як ад’ювантний 

препарат з атиповими антипсихотиками у пацієнтів із тикоз-

ними розладами, в яких спостерігається підвищення ваги, 

особливо резистентних до лікування. Завдяки клінічному 

ефекту щодо зменшення маси тіла, він також є перспектив-

ним засобом для осіб із тикозними розладами та ожирінням 

(Герджикова та співавт., 2018).

У багатьох дослід жен нях було показано, що топірамат мож-

на використовувати для лікування пацієнтів з ОКР, зокрема 

резистентними формами (Mowla et al., 2010; Berlin et al., 

2011; Afshar et al., 2014). Метааналіз підтвердив, що топірамат 

є ефективним допоміжним засобом для лікування стійких 

до терапії компульсивних розладів (Zhou et al., 2019).

Висновки
Топірамат є перспективним препаратом для моно- 

та комбінованої терапії дітей і дорослих, що стражда-

ють на тикозні розлади. Дані досліджень підтверджують, 

що топірамат ефективніший, ніж галоперидол і тіаприд 

при лікуванні тикозних розладів у дітей. Також топірамат 

є потенційним засобом вибору для пацієнтів із тиками, 

які мають ожиріння або ОКР.

UA-TOPI-PUB-122021-011

Рисунок. Зменшення тяжкості тиків за шкалою YGTSS-ТТS 
у пацієнтів із синдромом Туретта на тлі терапії 

топіраматом порівняно із плацебо
Адаптовано за Jankovic et al., 2010
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Порівняння ефективності монотерапії дулоксетином і прегабаліном
та їх комбінації у пацієнтів із діабетичною периферичною невропатією
Діабетична периферична невропатія (ДПН) –  поширене хронічне захворювання, яке уражає до 50% осіб із цукровим 
діабетом (ЦД) за тривалого перебігу. ДПН характеризується помірним або сильним стійким болем у нижніх кінцівках 
у більшості хворих і чинить суттєвий негативний вплив на сон, настрій, функціональність та інші аспекти якості життя. 
Хоча традиційно першим кроком у лікуванні ДПН є поліпшення та стабілізація глікемічного контролю, зазвичай 
потрібне призначення додаткових препаратів. Дулоксетин і прегабалін –  єдині ліки, затверджені для купірування 
невропатичного болю при ЦД. S. Tesfaye et al. провели дослід жен ня з метою порівняти вплив моно- та подвійної 
терапії дулоксетином і прегабаліном у різних режимах дозування в пацієнтів із ДПН та отримати додаткові дані 
на підтверд жен ня їх ефективності. Результати роботи опубліковані у виданні PAIN (2013; 154: 2616-2625).

Фармакологічна терапія ДПН є складною, 

а відповідь на наявні методи лікування часто 

буває неадекватною (Tanenberg et al., 2011). Пре-

паратами першої лінії при ДПН є трициклічні 

антидепресанти, дулоксетин, венлафаксин, 

прегабалін і габапентин (Attal et al., 2010). Для 

інших протисудомних препаратів доступні лише 

обмежені докази ефективності (Finnerup et al., 

2010). Серед хворобомодифікувальних засобів 

тільки α-ліпоєва кислота (внутрішньовенно 

в дозі 600 мг протягом 3-тижневого періоду) за-

тверджена для терапії ДПН (Tesfaye et al., 2011).

Дулоксетин –  селективний інгібітор зворот-

ного захоплення серотоніну й норадреналіну, 

а також прегабалін –  протисудомний засіб, 

що модулює субодиниці α
2
-δ-кальцієвих кана-

лів, – єдині препарати, схвалені Європейським 

медичним агентством (ЕМА) й Управлінням 

із контролю за якістю продуктів харчування 

та медикаментів США (FDA) для лікування 

нев ропатичного болю при ЦД (Attal et al., 2010; 

Finnerup et al., 2010). Як показано, в режимі мо-

нотерапії у стандартних дозах (60 і 300 мг/добу 

відповідно) обидва агенти забезпечують зна-

чне полегшення болю приблизно у 40% хворих 

(Moore et al., 2009). Своєю чергою комбінація 

дулоксетину та прегабаліну в пацієнтів, які 

демонструють часткову відповідь на тради-

ційну терапію, здатна забезпечити виразніше 

зменшення болю та кращу переносимість, 

ніж застосування кожного препарату окремо 

у максимальних дозах (Freeman et al., 2008).

Завдяки різним взаємодоповнювальним меха-

нізмам дії, поєднання дулоксетину і прегабаліну 

може сприяти адитивному клінічному ефекту при 

лікуванні больової діабетичної невропатії та ліп-

шому знеболенню порівняно з використанням 

будь-якого препарату окремо (Dooley et al., 2007; 

Iyengar et al., 2004). Однак клінічних досліджень 

на підтверд жен ня цієї гіпотези бракує.

Тож S. Tesfaye et al. (2013) провели дослід жен ня 

COMBO-DN, в якому детально вивчали це питан-

ня, а саме що краще: збільшувати дозу препара-

ту першої лінії в межах поточної монотерапії чи 

комбінувати його з іншим засобом першої лінії 

на ранній стадії в осіб із недостатнім полегшенням 

болю? Автори порівняли ефективність і переноси-

мість фіксованої комбінації дулоксетину та прега-

баліну в рекомендованих дозах (60 і 300 мг/добу 

відповідно) й окремо дулоксетину або прегабаліну 

в максимальних дозах (120 і 600 мг/добу відпо-

відно) в межах початкового лікування болю у па-

цієнтів із ДПН, які не відповідали на стандартну 

терапію одним із цих агентів (EPAR, 2013).

Матеріали й методи
Дизайн дослід жен ня та вибірка хворих

COMBO-DN –  багатонаціональне рандомізо-

ване подвійне сліпе дослід жен ня з паралельними 

групами за участю пацієнтів із ДПН, проведене 

у Європі, Австралії, Канаді, Мексиці та Півден-

ній Кореї (2010-2011). Дослід жен ня включало ам-

булаторних пацієнтів чоловічої та жіночої статі 

віком >18 років, які не отримували ліків із приво-

ду ДПН або пройшли 2-тижневий період «вими-

вання», а також ніколи не застосовували дулоксе-

тин чи прегабалін, за винятком курсу лікування 

одним із препаратів тривалістю до 15 днів.

Учасники повинні були відповідати таким 

критеріям включення:

1. Наявність болю на тлі двобічної перифе-

ричної невропатії, спричиненої ЦД 1-го або 2-го 

типу, починаючи зі стоп.

2. Щоденний біль повинен був тривати що-

найменше три місяці, а діагноз під час скри-

нінгу –  підтверджений показником 3 бали 

за мічиганським опитувальником для скринінгу 

невропатії (MNSI) (Moghtaderi et al., 2006).

3. Середня інтенсивність болю впродовж 

24 год мала відповідати 4 балам за модифіко-

ваною версією короткої шкали для оцінки болю 

(BPI-MSF) (Cleeland et al., 1994).

4. Стабільний контроль глікемії (вміст гліко-

ваного гемоглобіну 12%).

Критерії виключення: будь-який ступінь суї-

цидального ризику згідно з визначенням дослід-

ника або оцінкою 2 за пунктом 9 шкали депресії 

Бека II (BDI-II) (Beck et al., 1996).

Дослід жен ня складалося з чотирьох фаз, як-то 

скринінг та період «вимивання» (2 тижні), почат-

кове лікування (8 тижнів), комбінована/високо-

дозова монотерапія (8 тижнів) та період поступо-

вого зниження дози (2 тижні). На етапі ініціальної 

терапії пацієнти були рандомізовані на чотири 

групи у співвідношенні 1:1:1:1. Засліплення збе-

рігалося протягом усіх періодів лікування. Схеми 

лікування під час стартової та комбінованої/ви-

сокодозової монотерапії наведені на рисунку 1.

На початку періоду комбінованої/високо-

дозової монотерапії оцінювали відповідь паці-

єнтів за зміною 24-годинної середньої оцінки 

болю відповідно до BPI-MSF протягом почат-

кового періоду лікування. Пацієнти з полег-

шенням болю на 30% припиняли терапію, тоді 

як ті, хто не відповідав на неї (<30% полегшен-

ня болю), продовжували лікування за подвій-

ним сліпим принципом ще 8 тижнів (період 

комбінованої/високодозової монотерапії). 

Протягом заключного етапу дозування дослі-

джуваного препарату зменшували.

Критерії оцінки
Тяжкість болю та його вплив на функціонуван-

ня визначали самі пацієнти за BPI-MSF під час 

візитів до лікаря (Cleeland et al., 1994). Первинним 

критерієм оцінки була середня інтенсивність болю 

протягом попередніх 24 год за 11-пунктовою шка-

лою від 0 (відсутній) до 10 (дуже сильний). Відпо-

відь на лікування визначали на основі середнього 

зниження інтенсивності болю впродовж 24 год 

на 30 чи 50%, або на 2 бали за BPI-MSF.

Вторинні критерії оцінки включали по-

казники за іншими пунктами BPI-MSF; бали 

за шкалою загального клінічного враження 

щодо поліпшення стану (CGI-I), зокрема для 

самооцінки стану хворим; загальний показ-

ник за шкалою невропатичного болю (NPSI) 

та бали за її окремими пунктами (пекучий/

тиснучий спонтанний, нападоподібний, ви-

кликаний біль та парестезії/дизестезії), а та-

кож загальну оцінку за госпітальною шкалою 

тривоги й депресії (HADS) та бали за її окре-

мими пунктами (Bouhassira et al., 2004). Іншим 

важливим вторинним критерієм оцінки була 

зміна середнього болю упродовж 24 год згідно 

з BPI-MSF під час вихідної терапії на тлі порів-

няння ефективності дулоксетину та прегабалі-

ну у стандартних дозах.

Аналіз безпеки включав оцінку частоти не-

сприятливих явищ, пов’язаних із лікуванням, 

зокрема серйозних (будь-яка подія, що при-

звела до подовження госпіталізації або смерті; 

досвіду, загрозливому для життя; тяжкої або 

стійкої інвалідизації), оцінку життєво важли-

вих параметрів, маси тіла, показників стан-

дартних клінічних лабораторних тестувань, 

а також бала за пунктом 9 BDI-II для визначен-

ня тяжкості депресії та суїцидального ризику 

(Beck et al., 1996).

Статистичний аналіз
 У дослід жен ні використовувався принцип 

аналізу залежно від призначеного лікування 

(ІТТ-аналіз). Оцінка із застосуванням змішаної 

моделі повторних вимірювань слугувала для по-

рівняння комбінованої та високодозової моно-

терапії шляхом моделювання змін від початку 

та до кінця періоду при оцінці болю впродовж 

24 год за BPI-MSF.

Середні показники та 95% довірчі інтервали 

(ДІ) були представлені для кожної терапевтич-

ної групи й відмінностей між стратегіями разом 

із р-значеннями. Рівень відповіді пацієнтів на ме-

тоди лікування визначали за допомогою тесту 

Кокрана –  Мантеля –  Хензеля, а частку учасни-

ків із несприятливими явищами (НЯ) на тлі те-

рапії та пацієнтів зі збільшенням бальної оцінки 

за пунктом 9 BDI-II –  точного критерію Фішера.

Результати
Із 1074 пацієнтів, які пройшли скринінг, 804 

були рандомізовані та отримували початкову те-

рапію дулоксетином у дозі 60 мг/добу (n=401) 

або прегабаліном у дозі 300 мг/добу (n=403). 

Через вісім тижнів 40,9% учасників на терапії 

дулоксетином та 28,8% –  прегабаліном припи-

нили лікування у зв’язку із полегшенням болю 

впродовж 24 год за BPI-MSF на 30%. Із 343 хво-

рих, які продовжили дослід жен ня, 170 отриму-

вали подвійну терапію, а 173 –  монотерапію 

препаратами у високих дозах.

Ефективність комбінованої/
високодозової монотерапії

Наприкінці етапу комбінованої та високодо-

зової монотерапії не було виявлено статистично 

значущої різниці щодо середніх змін проявів 

болю протягом 24 год за BPI-MSF (рис. 2). 

Більша частка пацієнтів у групі комбінованого 

лікування (52,1%) порівняно з такими на високо-

дозовій монотерапії (39,3%) досягла 50% змен-

шення болю упродовж 24 год за BPI-MSF на мо-

мент закінчення даного періоду. Серед хворих, 

які отримували прегабалін у дозі 600 мг/добу, 

полегшення болю на 50% відчули 46,9%, а ду-

локсетин у дозі 120 мг/добу –  28,4% (таблиця).

Наприкінці етапу комбінованої та високодозо-

вої монотерапії оцінка за вторинними критерія-

ми показала стійку перевагу комбінованої терапії, 

але відмінності не були статистично значущими, 

за винятком балу за підшкалою тривоги HADS.

Ефективність початкової терапії
Статистично значущі відмінності щодо змен-

шення болю протягом 24 год за BPI-MSF були 

на користь дулоксетину порівняно із прегабалі-

ном через 4 та 8 тижнів. Після завершення цього 

етапу більша частка пацієнтів у групі дулоксе-

тину (40,3%), ніж прегабаліну (27,8%) досягла 

50% зменшення болю упродовж 24 год відпо-

відно до BPI-MSF (див. табл.). 

Також кращі результати для дулоксетину 

було відзначено за всіма підшкалами BPI-MSF, 

показниками NPSI, за винятком викликаного 

болю, і загальною оцінкою за HADS. Середні 

зміни загального бала за NPSI становили 19,44 

для дулоксетину та 14,68 для прегабаліну, а згід-

но з HADS –  3,07 та 2,06 відповідно.

Аналіз безпеки
Частота НЯ, пов’язана із препаратами, була 

зазвичай вищою під час початкового лікуван-

ня, ніж комбінованої/високодозової монотера-

пії. На вихідному етапі найпоширенішими НЯ 

(>10% пацієнтів) були запаморочення, сонли-

вість та нудота. Протягом наступного періоду 

лікування жодні НЯ не спостерігалися у 3% 

хворих. Статистично значущих відмінностей між 

групами лікування щодо НЯ не було виявлено.

Серйозних НЯ зазнали 3,1% учасників на по-

чатковій стадії та 3,8% –  під час комбінованої/

високодозової монотерапії. На ініціальному ета-

пі було зафіксовано біль у грудях, гіперглікемію 

та суїцидальні думки, протягом наступного періо-

ду –  гастроентерит. Упродовж всього дослід жен ня 

жодних летальних випадків не зареєстровано.
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Обговорення
Основною проблемою у сфері лікування нев-

ропатичного болю при ЦД є недостатня кіль-

кість проведених контрольованих досліджень 

з активним препаратом порівняння та оцін-

кою комбінованого лікування медикаментами 

у нижчих дозах (Tesfaye et al., 2012). Це стало по-

штовхом до ініціювання проєкту COMBO-DN. 

На відміну від попередніх випробувань, при-

свячених комбінованій терапії, сильні сторони 

COMBO-DN включають велику вибірку паці-

єнтів, дизайн із засліпленням і паралельними 

групами, а також використання дулоксетину 

та прегабаліну в стандартних дозах, що відо-

бражає поточну клінічну практику (Gilron et al., 

2009; Hanna et al., 2008).

Відповідно до оцінки середнього показника 

болю впродовж 24 год за BPI-MSF як первинної 

кінцевої точки на тлі комбінованої та високо-

дозової монотерапії, мали місце стійкі переваги 

комбінованого лікування. Слід зазначити, що ва-

ріації дозувань і терапевтичних періодів могли 

призвести до різних результатів. Проте, як пока-

зали дані обсерваційного дослід жен ня, більшість 

пацієнтів із ДПН не потребували застосування 

прегабаліну у високих дозах, і лише 10% хво-

рих приймали по 450 або 600 мг/добу препарату 

як останнє дозування (Tolle et al., 2012).

Окрім того, комбінація 60 мг/добу дулоксетину 

та 300 мг/добу прегабаліну не чинила негативного 

впливу на безпеку та переносимість лікування, 

а пов’язані з ним НЯ були порівнянними між 

комбінованою та високодозовою монотерапією. 

На додаток, дослід жен ня COMBO-DN включало 

рандомізоване порівняння дулоксетину (60 мг/

добу) із прегабаліном (300 мг/добу) для початко-

вої терапії болю протягом восьми тижнів. Було 

показано статистично значущу користь дулоксе-

тину для більшості оцінюваних клінічних по-

казників. Однак це також вказує на те, що доза, 

необхідна для еквівалентного знеболення в осіб 

із ДПН, у разі терапії прегабаліном має бути дещо 

вищою порівняно з дулоксетином.

Висновки
У масштабному міжнародному дослід жен ні 

COMBO-DN було підтверджено стійкі пере-

ваги комбінованого лікування дулоксетином 

(60 мг/добу) та прегабаліном (300 мг/добу) 

в пацієнтів із ДПН. S. Tesfaye et al. (2013) вва-

жають, що така стратегія може бути розумним 

вибором, на відміну від збільшення дози для 

хворих, які не досягли відповіді на початко-

вій 8-тижневій монотерапії дулоксетином по 

60 мг/добу або прегабаліном у дозі 300 мг/добу. 

Також слід підкреслити відсутність негативного 

впливу комбінації дулоксетину із прегабаліном 

на безпеку та переносимість терапії. При порів-

нянні монотерапії прегабаліном і дулоксети-

ном у дозуваннях, що становлять половину від 

їх максимальної дози, було виявлено кращий 

аналгезивний ефект останнього як засобу по-

чаткового 8-тижневого лікування ДПН.

Таким чином, на думку авторів, результа-

ти COMBO-DN можуть бути узагальнені для 

рутинної практики, що забезпечує необхідні 

дані для реалістичнішого клінічного підходу 

до ведення пацієнтів, які страждають на ДПН. 

Для підтверд жен ня отриманих результатів необ-

хідно провести подальші дослід жен ня.

Підготувала Олена Коробка

Таблиця. Результати відповіді на лікування 
на основі середнього показника болю впродовж 24 год за BPI-MSF 
наприкінці початкової та комбінованої/високодозової монотерапії

Результати n пацієнтів n (%) респондерів Значення р
Зниження середнього показника болю протягом 24 год за BPI-MSF на 50%

Початкова терапія (тиждень 8)
Дулоксетин (60 мг/добу) 375 151 (40,3)
Прегабалін (300 мг/добу) 374 104 (27,8)
Порівняння дулоксетину із прегабаліном <0,001*

Комбінована терапія (тиждень 16) 165 86 (52,1)
Група 2: 60 мг дулоксетину + 300 мг прегабаліну 74 38 (51,4)
Група 3: 300 прегабаліну + 60 мг дулоксетину 91 48 (52,7)

Високодозова монотерапія (тиждень 16) 163 64 (39,3)
Група 1: 60 мг дулоксетину + 60 мг дулоксетину 67 19 (28,4)
Група 4: 300 мг прегабаліну + 300 мг прегабаліну 96 45 (46,9)
Порівняння комбінованої та високодозової монотерапії 0,068

Зниження середнього показника болю протягом 24 год за BPI-MSF на 30%
Початкова терапія (тиждень 8)

Дулоксетин (60 мг/добу) 375 195 (52,0)
Прегабалін (300 мг/добу) 374 138 (36,9)
Порівняння дулоксетину із прегабаліном <0,001*

Комбінована терапія (тиждень 16) 165 102 (61,8)
Група 2: 60 мг дулоксетину + 300 мг прегабаліну 74 44 (59,5)
Група 3: 300 прегабаліну + 60 мг дулоксетину 91 58 (63,7)

Високодозова монотерапія (тиждень 16) 163 91 (55,8)
Група 1: 60 мг дулоксетину + 60 мг дулоксетину 67 32 (47,8)
Група 4: 300 мг прегабаліну + 300 мг прегабаліну 96 59 (61,5)
Порівняння комбінованої та високодозової монотерапії 0,565

Зниження середнього показника болю протягом 24 год за BPI-MSF на 2 бали
Початкова терапія (тиждень 8)

Дулоксетин (60 мг/добу) 375 214 (57,1)
Прегабалін (300 мг/добу) 374 171 (45,7)
Порівняння дулоксетину із прегабаліном <0,001*

Комбінована терапія (тиждень 16) 165 110 (66,7)
Група 2: 60 мг дулоксетину + 300 мг прегабаліну 74 48 (64,9
Група 3: 300 прегабаліну + 60 мг дулоксетину 91 62 (68,1)

Високодозова монотерапія (тиждень 16) 163 105 (64,4)
Група 1: 60 мг дулоксетину + 60 мг дулоксетину 67 39 (58,2)
Група 4: 300 мг прегабаліну + 300 мг прегабаліну 96 66 (68,8)
Порівняння комбінованої та високодозової монотерапії 0,843

Примітки: Значення р скореговані відповідно до критеріїв Кокрана –  Мантеля –  Хензеля. * Дані статистично значущі.

Адаптовано за S. Tesfaye et al., 2011

Скринінг 
та «вимивання» Початкова терапія Комбінована/високодозова монотерапія Фаза зниження дози

Група 1
ДЛН 30 мг ДЛН 60 мг ДЛХ 90 мг ДЛН 120 мг ДЛН 60 мг ДЛН 30 мг

Група 2
ДЛН 30 мг ДЛН 60 мг

ДЛН 60 мг + 
ПГБ 150 мг ДЛН 60 мг + ПГБ 300 мг 

ДЛН 30 мг + 
ПГБ 150 мг 

ДЛН 30 мг + 
ПГБ 150 мг 

Група 3
ПГБ 150 мг ПГБ 300 мг

ПГБ 300 мг 
+ ДЛН 30 мг ПГБ 300 мг + ДЛН 60 мг 

ПГБ 150 мг 
+ ДЛН 30 мг 

ПГБ 150 мг 
+ ДЛН 30 мг 

Група 4
ПГБ 150 мг ПГБ 300 мг ПГБ 450 мг ПГБ 600 мг ПГБ 300 мг ПГБ 150 мг 

Тривалість 
(тижні) 1-2 1 7 1 7 1 1

Візит 1  2  3  4  5  6  7  8  9

Тиждень від -1 до -2  0  1  4  8  9  12  16  18
 
 Рандомізація

Рис. 1. Дизайн дослід жен ня
Примітки: ДЛН –  дулоксетин, ПГБ –  прегабалін. Адаптовано за S. Tesfaye et al., 2011

Рис. 2. Середній показник болю впродовж 24 год за BPI-MSF під час початкової (A) 
та комбінованої/високодозової монотерапії (Б)

Примітки: * Дані статистично значущі. Значення р взяті на основі аналізу змішаної моделі повторних вимірювань.
Адаптовано за S. Tesfaye et al., 2011
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(тижні)
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 Комбінація дулоксетину та прегабаліну 
(60 + 300 мг/добу)

 Високодозова терапія дулоксетином 
або прегабаліном (120 чи 600 мг/добу)

 Дулоксетин 
(60 мг/добу)

 Прегабалін 
(300 мг/добу)

р=0,007*
р<0,001*

р=0,098
р=0,370
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 Тромболітична терапія при ішемічному інсульті: 
вплив різних факторів на ефективність та несприятливі результати

Успіх –  не остаточний, невдачі –  не фатальні, значення має лише мужність продовжувати
Вінстон Черчилль

У структурі смертності від хвороб системи кровообігу в Україні церебральний інсульт посідає 
друге місце після інфаркту міокарда (ІМ) і становить 175 випадків на 100 тис. населення за рік. 
Інсульт є провідною причиною інвалідизації населення: 31% пацієнтів, які перенесли інсульт, 
потребують сторонньої допомоги, 20% не можуть самостійно пересуватися і лише 8% можуть 
повернутися до роботи. Найефективнішим патогенетичним методом лікування ішемічного інсульту 
є системна тромболітична терапія (ТЛТ), яку проводять у перші 4,5 год від початку інсульту.

У світлі останніх досягнень мультимодальної нейро-

візуа лізації очевидно, що потенціал ТЛТ ще повністю 

не розкритий. Однак відомо, що у значної частки па-

цієнтів дана реперфузійна технологія не дозволяє досягти 

бажаного клінічного ефекту і часто пов’язана з підвищен-

ням імовірності розвитку геморагічної трансформації вог-

нища інфаркту та летального наслідку. Цей факт набуває 

особ ливого значення у суперечливих клінічних ситуаціях, 

коли потенційна користь від ТЛТ невелика, тоді як супут-

ні патології та інші чинники визначають високий ризик 

системних ускладнень і смерті.

Без сумніву, лікарі-неврологи, які надають медичну 

допомогу пацієнтам із гострим порушенням мозкового 

крово обігу (ГПМК), потребують чітких критеріїв потен-

ційної ефективності реперфузійної стратегії, що ґрунту-

ються на рутинній клінічній практиці (насамперед оцінці 

демографічних, клініко-лабораторних і часових пара-

метрів). У звязку з цим, важливим науковим завданням 

є вив чення чинників, які достовірно впливають на не-

сприятливі результати ТЛТ, зокрема летальні наслідки 

і розвиток геморагічної трансформації.

Вплив різноманітних чинників на результати ТЛТ
Демографічні фактори

Вік –  незалежний чинник, що визначає ймовірність 

несприятливих або успішних наслідків тромболізису. 

J.E. Simon et al. (2004) вивчали безпеку виконання ТЛТ 

при гострому ішемічному інсульті у 62 пацієнтів віком 

від 80 років [4]. Було показано, що:

1. Частота симптоматичних і фатальних внутрішньо-

черепних крововиливів (ВЧК) у літніх осіб після інсульту 

не відрізнялася від такої у пацієнтів молодшого віку.

2. ТЛТ у хворих похилого віку не супроводжувалася 

збільшенням смертності.

3. У літніх пацієнтів предиктором несприятливого ре-

зультату найчастіше була початкова тяжкість інсульту, 

а не вік хворого.

4. Загалом наслідки інсульту в літніх осіб частіше за-

лишалися несприятливими, що автори пояснили висо-

кою вихідною тяжкістю інсульту в даній віковій категорії: 

на момент госпіталізації 59,7% пацієнтів мали >15 балів 

за шкалою тяжкості інсульту Національних інститутів здо-

ров’я США (NIHSS). Пізніше ці результати були підтвер-

джені в роботах інших авторів [5].

Під час проведення об’єднаного аналізу даних трьох дос-

ліджень внутрішньовенного введення тканинного акти-

ватора плазміногену альтеплази при ішемічному інсульті 

було зроблене припущення щодо наявності можливого 

взаємозв’язку між статтю пацієнта і функціональним ре-

зультатом лікування ГПМК [6-8]. Цей факт автори пояс-

нили відмінністю наслідків ішемічного інсульту в чоловіків 

і жінок. Своєю чергою раніше були отримані дані про те, що 

несприятливий функціональний результат інсульту більш 

характерний для жінок. Науковці припустили, що прове-

дення внутрішньовенної ТЛТ нівелює негативний вплив жі-

ночої статі на функціональні наслідки ішемічного інсульту.

Аналіз Канадського реєстру вивчення ефективності 

введення альтеплази (CASES) не виявив різниці в резуль-

татах лікування залежно від статі, за винятком нижчого 

ризику симптомного внутрішньомозкового крововиливу 

в жінок [7]. Натомість у двох інших дослід жен нях було 

показано статеву відмінність на користь жінок: у першо-

му розбіжності стосувалися неврологічного поліпшення, 

а в другому –  частоти реканалізації артерії [9-10].

D.M. Kent et al. (2008) спробували узагальнити на-

явні відомості щодо впливу статі на наслідки ТЛТ при 

ішемічному інсульті, а також проаналізували дані влас-

ного клінічного реєстру, що включав 274 хворих [7]. 

Систематичний огляд не виявив кореляції статевого фак-

тора та результатів інсульту, хоча у пацієнтів, які не отри-

мували терапію, гендерні відмінності були чітко вираже-

ними. За даними реєстру, відсоток сприятливих наслідків 

у чоловіків був таким самим, як у жінок, незважаючи 

на те, що рівень смертності в останніх був удвічі вищим 

(10 і 20% відповідно). Різницю щодо частоти летальних 

наслідків було усунуто після корегування можливих по-

чаткових чинників-конфаундерів, таких як вища оцінка 

за NIHSS, літній вік, частіші артеріальна гіпертензія (АГ) 

і фібриляція передсердь (ФП), а також рідший ІМ у жі-

нок. Відомо, що ці фактори значною мірою визначають 

прогноз функціонального відновлення пацієнта [11].

Таким чином, за даними систематичного огляду літе-

ратури і реєстру, гендерний вплив на основні результати 

захворювання після внутрішньовенного введення альте-

плази при ішемічному інсульті відсутній.

Анамнестичні фактори
Відомо, що куріння є незалежним чинником ризику 

розвитку раннього атеросклерозу, ІМ та ішемічного ін-

сульту [12]. Проте у деяких дослід жен нях показано, що для 

курців характерна нижча смертність після тромболізису 

при ІМ, ніж для тих, хто не має цієї звички [13-16].

Поліпшення тканинної реперфузії на тлі куріння можна 

пояснити деякими особливостями системи згортання кро-

ві, які характерні для осіб, що курять. Відомо, що куріння 

порушує синтез та вивільнення ендогенного тканинного 

активатора плазміногену, що спричиняє підвищення рівня 

фібрину, який циркулює у крові [17]. Утворювані тромби 

містять більшу кількість фібрину і стають чутливішими 

до впливу тканинного активатора плазміногену, що під-

вищує ймовірність успішного результату тромболізису 

і «врівноважує» ефект куріння як прогностичного чинника 

несприятливих наслідків інсульту.

Вивчення впливу куріння на частоту реканалізації та на-

слідки тромболізису при ішемічному інсульті показало, 

що для курців характерний кращий функціональний резуль-

тат через три місяці після інсульту [18]. Вочевидь, це пов’яза-

но з молодшим віком розвитку інсульту та початково меншою 

тяжкістю інсульту (відповідно до оцінки за NIHSS при госпі-

талізації). Крім того, автри виявили, що у курців порівняно 

з тими, хто не має цієї звички, інфаркт-асоційована оклюзія 

частіше реканалізується. Даний феномен описаний також 

у кількох ангіографічних дослід жен нях у пацієнтів з ІМ.

Фонові захворювання
Фібриляція передсердь

ФП є одним із найважливіших модифікованих чинників 

ризику ішемічного інсульту, що призводить до підвищення 

частоти його розвитку в 4-5 разів за рахунок кардіоемболіч-

ного характеру інсульту. На додачу, за даними проспектив-

ного фремінгемського дослід жен ня, в якому взяли участь 

5209 осіб, ФП є незалежним фактором підвищення ризику 

смерті й виразності неврологічного дефіциту при ішеміч-

ному інсульті [19, 20].

Цей взаємозв’язок зумовлений впливом кількох чинни-

ків. По-перше, частота ФП зростає з віком, а, як відомо, 

у літніх хворих тяжкість інсульту та ризик летальних на-

слідків підвищуються. Крім того, пацієнти із ФП частіше 

страждають на інші супутні захворювання, що є додатко-

вими чинниками ризику інсульту, серед яких:

• цукровий діабет (ЦД);

• АГ;

• ішемічна хвороба серця.

Деякі автори висловлюють гіпотезу про те, що хво-

рі на ФП частіше мають застійну серцеву недостатність 

із закономірним зниженням серцевого викиду. В умовах 

ішемічного пошкод жен ня мозкової тканини та порушення 

механізмів авторегуляції це може бути вирішальним чин-

ником, який визначає розміри вогнища ішемії. До того ж 

в осіб із порушенням церебрального кровотоку, яке рап-

тово виникає на тлі кардіальної емболії, менш розвинений 

колатеральний кровообіг порівняно з пацієнтами із хро-

нічним атеросклеротичним ураженням судин. Взаємодо-

повнювальний вплив цих двох факторів може призводити 

до збільшення розмірів вогнища ішемії та ускладнення 

функціонального відновлення після інсульту, який роз-

винувся на тлі ФП [20, 21]. Крім того, коморбідність, ха-

рактерна для ФП, може визначати доцільність проведення 

реабілітаційних методик у ранньому і пізньому періодах 

інсульту, а також спричиняти розвиток ускладнень.

У літературі продовжується обговорення потенційного 

негативного впливу ФП на наслідки ТЛТ. Так, B. Frank et al. 

(2012) висловили припущення про те, що причиною ішеміч-

ного інсульту в пацієнтів із ФП у деяких випадках можуть 

бути тромби, які утворилися протягом тривалого часу і мен-

шою мірою здатні розчинятися під дією фібрино літичного 

агента [22]. Дані досліджень механічного видалення ем-

болу при церебральній ішемії свідчать про те, що близько 

50% хворих, які не досягли реканалізації при проведенні 

системної ТЛТ і отримали процедуру механічної тромбек-

томії, страждали на ФП [23]. Також у результаті дослід жен-

ня із проведенням магнітно-резонансної ангіографії вста-

новлено, що ФП є незалежним прогностичним чинником 

відсутності реканалізації при виконанні внутрішньовенного 

тромболізису в осіб з ішемічним інсультом [24].

Своєю чергою вивчення тромбів, витягнутих шляхом меха-

нічної тромбекстракції у пацієнтів після ішемічного інсульту, 

який стався внаслідок кардіальної або артеріо- артеріальної 

емболії, не виявило відмінностей у структурі тромбів залеж-

но від джерела емболії [24]. Практично у всіх хворих тромби 

мали подібну структуру і складалися із тромбоцитів/фібри-

ну з нерівномірними лінійними включеннями лейкоцитів 

та еритроцитів при практично повній відсутності холестерину 

в їх складі. Так звані червоні тромби, які, відповідно до тра-

диційних уявлень, утворюються в місцях уповільнення кро-

вотоку (найчастіше у лівому передсерді), зустрічалися лише 

у 2 із 25 досліджуваних, у котрих не було досягнуто повноцін-

ної екстракції тромбу. Автори висловили припущення, що 

«червоні» тромби формувалися у дистальній постоклюзійній 

ділянці артерії та на тлі виразного сповільнення кровотоку.

Вплив ФП на клінічний результат системного тром-

болізису аналізували багато науковців, які, залежно від 

дизайну дослід жен ня та методу статистичної обробки, 

дійшли суперечливих висновків. Так, К. Kimura et al. 

(2011) рідше спостерігали поліпшення стану через сім днів 

після системного тромболізису в пацієнтів із ФП, а також 

позитивний результат відповідно до оцінки 0-1 бал за мо-

дифікованою шкалою Ренкіна (mRs) через три місяці піс-

ля тромболізису, ніж за відсутності ФП [25]. Також менш 

сприятливі наслідки тромболізису в осіб із ФП відзначали 

під час досліджень ECASS III та NINDS.

Проте останніми роками у літературі стали з’являтися при-

пущення про те, що ФП не є незалежним прогностичним 

чинником несприятливого результату тромболізису, а лише 

виступає в ролі маркера, який характеризує старший вік па-

цієнтів і виразніший початковий неврологічний дефіцит [22]. 
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Дійсно, після статистичної обробки з корегуванням за по-

чатковими показниками віку й тяжкості нев рологічного де-

фіциту (згідно з NIHSS) було встановлено, що наявність ФП 

не впливає на результат тромболізису. Слід відзначити, що 

інші дослідники не виявили зростання частоти ВЧК, яка ста-

новила 7,3-8,5%, та симптоматичних ВЧК (1,7-2,3%) [26].

Артеріальна гіпертензія
Кровопостачання мозку характеризується кількома важ-

ливими особливостями, які визначають унікальність зміни 

церебральної гемодинаміки під впливом підвищеного ар-

теріального тиску (АТ). До них відносяться:

• участь великих артерій у забезпеченні загальної ре-

зистивності судинного русла головного мозку та, отже, 

регуляції мозкового кровотоку;

• взаємодія клітин різного типу (нейронів, астроцитів, 

перицитів, глії) із судинною стінкою;

• наявність гематоенцефалічного бар’єра (ГЕБ) лише 

на рівні ендотелію.

Стійка АГ супроводжується збільшенням судинного опору, 

зменшенням кількості артеріол та капілярів, зниженням це-

ребрального кровотоку та, як наслідок, хронічною церебраль-

ною гіпоперфузією. Крім того, наслідком АГ є судинне ремо-

делювання та зменшення просвіту судин, що є адаптивним 

процесом. Зміна структури арте ріол призводить до порушен-

ня функцій ГЕБ, підвищення проникності судинної стінки 

та набряку тканини мозку, навіть за відсутності критичної 

ішемії. Порушення скоротливості ремодельованих артерій 

спричиняє втрату здатності до авто регуляції судинного тону-

су, яка у фізіологічних умовах забезпечує однаковий достатній 

рівень перфузії мозкової тканини у широкому діапазоні 

коливань середнього АТ від 60 до 150 мм рт. ст. [2, 27].

Перераховані характеристики церебрального крово-

носного русла у хворих на АГ, особливо підвищення про-

никності ГЕБ, забезпечують умови для несприятливих 

наслідків тромболізису, зокрема полегшують формування 

реперфузійних крововиливів. Встановлено, що 90,9% па-

цієнтів із внутрішньомозковими крововиливами після ТЛТ 

при ішемічному інсульті мали в анамнезі АГ порівняно 

з 60% без них [28].

Останнім часом у літературі велику увагу приділено 

питанню регуляції АТ у гострому періоді інсульту, зокрема 

під час ТЛТ. G. Ntaios et al. (2011) вивчали вплив швид-

кого чи поступового зниження АТ на результати інсульту 

залежно від наявності чи відсутності АГ та приймання 

антигіпертензивних препаратів в анамнезі [29]. Автори 

встановили, що, на відміну від осіб без АГ, у тих, хто мав 

її в анамнезі, відзначався менший вплив підвищення або 

зниження АТ на наслідки гострого періоду інсульту. Крім 

того, ці хворі краще переносили підвищення систолічного 

АТ більш як 180/110 мм рт. ст. порівняно з пацієнтами, 

які раніше не хворіли на АГ.

На додаток, у літературі дискутується вплив підвищен-

ня АТ при госпіталізації на наслідки ТЛТ [26]. Було під-

тверджено, що пацієнти із несприятливим результатом, 

що визначався як оцінка за шкалою mRs 3-6 балів через 

три місяці від поступлення до стаціонара, характеризува-

лися достовірно вищим систолічним АТ на момент госпі-

талізації, що становив 159,06 (26,34) мм рт. ст. (р=0,054).

Цукровий діабет
ЦД –  незалежний чинник, що у чотири рази підвищує 

ризик ішемічного інсульту. Встановлено, що для пацієнтів, 

які страждають на ЦД, характернішим є розвиток неве-

ликих лакунарних інфарктів (розмірами від 0,2 до 15 мм). 

Це пов’язано з переважною шкідливою дією високого рів-

ня глюкози та продуктів метаболізму на ендотелій мікро-

судинного русла, клітини якого не здатні підтримувати 

постійний внутрішньоклітинний вміст глюкози. При цьо-

му спостерігаються активація процесів перекисного окис-

лення ліпідів, надмірне накопичення ізоформ протеїнкі-

нази С, та, як наслідок, наростання атеросклеротичної 

мікроангіопатії [30]. Таким чином, гіперглікемія призво-

дить до більш раннього розвитку атеросклерозу, переважно 

дрібних судин, та асоційованих із ним ускладнень.

З іншого боку, відомо, що в умовах хронічної гіперглікемії 

знижується фібринолітична активність плазми та підвищу-

ється рівень інгібітора активатора плазміногену 1-го типу. 

Це призводить до уповільнення процесу реперфузії та мож-

ливого зниження ефективності ТЛТ в осіб із ЦД [31].

M. Ribo et al. вивчали дані 139 пацієнтів з ішемічним 

інсультом, яким провели системний тромболізис альтепла-

зою. В усіх хворих було проаналізовано рівень глюкози при 

поступленні до стаціонара та глікозильованого гемоглобіну 

протягом 48 год після госпіталізації. Автори встановили, 

що повної реканалізації (за результатами ультразвукової 

доплерографії через 2 год після болюсного введення аль-

теплази) вдалося досяти у 32% пацієнтів, які характеризу-

валися статистично достовірно нижчим рівнем глюкози 

на момент госпіталізації (127 і 146 мг/дл; р=0,039). Від-

мінності у групах хворих, які досягли і не досягли повної 

реканалізації, за рівнем глікозильованого гемоглобіну були 

відсутні. Тож на ефективність реперфузії після введення 

альтеплази більшою мірою впливала гіперглікемія при 

надход жен ні пацієнта до стаціонара, ніж хронічна гіпер-

глікемія та наявність ЦД в анамнезі.

Клініко-анамнестичні особливості 
розвитку ішемічного інсульту
Циркадна періодичність виникнення інсульту

На сьогодні докладно вивчено циркадну періодичність 

розвитку ішемічного інсульту [32]. Встановлено, що пікова 

частота виникнення ГПМК як за ішемічним, так і гемора-

гічним типом реєструється в період з 6:00 до 12:00.

Результати метааналізу 31 джерела літератури з описом 

циркадної періодичності розвитку 11 816 інсультів показа-

ли підвищення ймовірності інсульту будь-якого типу в ран-

кові години (з 6:00 до 12:00) на 79% порівняно з нормалі-

зованим ризиком в інші години. При цьому для нічного 

часу (із 00:00 до 6:00) характерне зниження ризику ГПМК 

порівняно з іншими періодами доби на 35%. 

Передбачуваними причинами циркадної періодич-

ності розвитку інсультів вважають зміну таких показників 

у ранкові години:

• підвищення АТ;

• зменшення фібринолітичної активності;

• зниження рівня антитромбіну III;

• підвищення в’язкості крові;

• збільшення агрегації тромбоцитів.

Крім того, висловлюється гіпотеза про ефект зміни 

вмісту дофаміну в головному мозку на чутливість нейронів 

до стану ішемії за підвищеного тонусу симпатичної нер-

вової системи в даному періоді. Ці дані можуть вплинути 

на рішення про проведення ТЛТ за відсутності точного 

часу початку інсульту в нічні або ранкові години, коли па-

цієнти прокидаються з неврологічним дефіцитом. Відомо, 

що кількість таких пацієнтів при ішемічному інсульті ста-

новить близько 25% [33]. Було описано досвід застосуван-

ня ТЛТ поза встановленими протипоказаннями у хворих 

із розвитком інсульту під час нічного сну.

Автори проаналізували і порівняли три групи пацієнтів 

з ішемічним інсультом:

• який стався під час нічного сну, із проведенням ТЛТ;

• який стався під час нічного сну, без проведення ТЛТ; 

• що були госпіталізовані у проміжку 0-3 год від початку 

симптомів, із проведенням ТЛТ.

Хворі, у котрих інсульт розвинувся під час нічного сну, ха-

рактеризувалися тяжчим неврологічним дефіцитом при пос-

тупленні до стаціонара та переважанням інсультів кардіо-

емболічного ґенезу за класифікацією TOAST. Статистичний 

аналіз, проведений з урахуванням показників NIHSS, про-

демонстрував, що для пацієнтів першої групи характерний 

частіший сприятливий результат лікування порівняно з та-

кими другої. Проте у першій групі мала місце достовірно 

більша кількість смертельних наслідків (за відсутності таких 

у другій) через злоякісний синдром середньої мозкової арте-

рії та тромбоз основної артерії, що призводило до великого 

стовбурового інфаркту, внутрішньомозкового крововиливу 

(2 випадки) або півкульового інфаркту. При порівнянні пер-

шої та третьої груп статистично достовірних відмінностей 

у частоті успішного результату не виявлено.

Тож з огляду на отримані дані та припущення із приводу 

того, що у значної частки хворих інсульт розвинувся незадов-

го до пробуд жен ня (з урахуванням циркадної періодичності), 

необхідний аналіз нових можливостей лікування таких паці-

єнтів, включно з реперфузійними втручаннями. При цьому, 

можливо, слід проводити ретельніший клінічний відбір (на-

приклад, виключення осіб з оцінкою за NIHSS >15 балів), 

а також радіологічне дослід жен ня часу виникнення інсульту 

(як-то перфузійна комп’ютерна томографія) [2].

Оцінка за шкалою NIHSS до початку ТЛТ
Найчастіше у клінічній практиці для стандартизації ви-

разності неврологічного дефіциту в пацієнтів з інсультом 

використовують шкалу NIHSS, показники якої колива-

ються від 0 (неврологічний дефіцит відсутній) до 42 балів 

(найтяжчі хворі у стані коми). Спочатку цю шкалу було 

розроб лено для застосування в пілотних дослід жен нях 

з вивчення ефективності альтеплази при ішемічному ін-

сульті та надалі валідизовано. При створенні критеріїв 

придатності пацієнта щодо проведення системної ТЛТ 

визначено, що оцінка за шкалою NIHSS 5 балів (легкий 

неврологічний дефіцит) і 25 балів (тяжкий неврологічний 

дефіцит) є протипоказанням для даної процедури [2].

У двох дослід жен нях із застосування альтеплази вста-

новлено, що найбільш значущим серед чинників позитив-

ного результату ТЛТ є оцінка за шкалою NIHSS <20 ба-

лів [34]. Проте статистично достовірний та незалежний 

сприятливий вплив тромболізису відзначали також у групі 

пацієнтів із виразнішим неврологічним дефіцитом.

Пізніше цей факт було підтверджено у дослід жен ні 

IST-3 під час аналізу результатів ТЛТ у підгрупах хво-

рих залежно від початкової виразності неврологічного 

дефіциту [30]. Встановлено, що для осіб із тяжким ін-

сультом, незалежно від уведення альтеплази, характерні 

менш сприятливі наслідки хвороби, що, зокрема, пов’я-

зано із підвищенням ризику геморагічної трансформації. 

Проте застосування ТЛТ приводить до статистично дос-

товірних позитивних результатів лікування щодо функ-

ціонального відновлення пацієнта.

Вплив часових факторів надання допомоги 
хворим у гострому періоді ішемічного інсульту

Отримані протягом більш ніж 20-річного досвіду застосу-

вання ТЛТ дані свідчать про виразний вплив часу до початку 

ТЛТ на результат лікування. На тваринних моделях інсульту 

підтверджено, що час до відновлення кровотоку в ураже-

ній артерії є основним чинником, який визначає кінцевий 

об’єм інфаркту [35]. У клінічній практиці застосування 

нейро візуалізації дозволило встановити, що під час гострого 

ішемічного процесу об’єм незворотно пошкодженої тка-

нини швидко збільшується з часом, при цьому щохвилини 

до відновлення перфузії гине близько 2 млн нейронів [36].

Використання ТЛТ у пацієнтів з ішемічним інсультом 

характеризується доведеною перевагою порівняно із пла-

цебо лише у разі введення тканинного активатора плазмі-

ногену до 4,5 год від початку інсульту [36].

J.L. Saver et al. (2010) проаналізували дані 58 353 пацієн-

тів з ішемічним інсультом, які отримували ТЛТ у 1395 шпи-

талях США [37]. Середній вік хворих становив 72 роки, 

середній час на початок ТЛТ –  144 хв (інтерквартильний 

діапазон –  115-170 хв). При цьому 9,3% пацієнтів отри-

мали ТЛТ протягом 0-90 хв від появи симптомів інсульту, 

77,2% –  91-180 хв та 13,6% пацієнтів –  181-270 хв. Цікаво 

відзначити, що хворі, госпіталізовані у найбільш ранні тер-

міни від початку інсульту, мала такі особливості:

• виразніший неврологічний дефіцит –  середня оцін-

ка за шкалою NIHSS становила 13,2 (7,2) бала порівняно 

з 11,0 (7,3) у групі госпіталізованих у пізніші терміни;

• звернення по медичну допомогу в робочі години 

(з понеділка по п’ятницю, із 7:00 до 17:00);

• відсутність ЦД та захворювань периферичних артерій 

в анамнезі;

• відсутність раніше перенесених інсультів та тран-

зиторних ішемічних атак.

Для пацієнтів, які отримали ТЛТ упродовж 0-90 хв від по-

чатку симптомів інсульту порівняно з тими, котрим ТЛТ 

провели через 181-270 хв, були характерні сприятливіші ре-

зультати лікування: нижчі летальність (7,7 vs 8%) і частота 

виникнення симптоматичних ВЧК (4 vs 5,1%; р=0,004), вища 

частка хворих, які на момент виписки з лікарні не залежали від 

сторонньої допомоги у повсякденному житті (35,4 vs 33,8%). 

A –  будова мікросудин головного мозку в нормі; ендотеліальні клітини 
та астроцити, пов’язані з базальною пластинкою інтегриновими рецепторами 
адгезії; інтактний ГЕБ. Б –  порушення цілісності ГЕБ. В –  адгезія лейкоцитів 
до рецепторів ендотелію; підвищення проникності за допомогою вивільнення 
вмісту. Г –  руйнування базальної пластинки із втратою астроцитарно-
ендотеліальних контактів; ГЕБ стає проникним для великих клітин (еритроцитів)

Рис. 1. Вплив ішемії на проникність та цілісність 
мікросудинної стінки

Адаптовано за G. Del Zoppo et al., 1998
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При статистичному аналізі встановлено, що на кожну ти-

сячу пацієнтів, що отримали ТЛТ, зменшення часу до по-

чатку введення альтеплази на 15 хв дозволяло ще 8 особам 

повністю не залежати від сторонньої допомоги при випис-

ці, ще 13 бути готовими до самостійнішого проживання 

і ще 4 вижили після інсульту. За результатами дослі д жен-

ня, найвиразніший ефект показника часу до початку ТЛТ 

на наслідки лікування визначався після корегування даних 

з урахуванням початкового неврологічного дефіциту.

Слід наголосити, що початкова тяжкість інсульту є най-

важливішим фактором, який чинить вплив на результати 

лікування ішемічного пошкод жен ня мозку та, зокрема, 

ускладнює аналіз залежності наслідків терапії від часу по-

чатку ТЛТ. Це зумовлено тим, що пацієнтів у тяжчому стані 

загалом госпіталізують у більш ранні терміни від початку 

хвороби, а також вони мають найбільш несприятливий 

прогноз щодо видужання [2].

Значення даних лабораторних та діагностичних 
досліджень для наслідків інсульту після ТЛТ
Гіперглікемія

Гіперглікемія, яку реєструють у гостру фазу ішеміч-

ного інсульту в 60% пацієнтів, є добре відомим феноме-

ном, що негативно впливає на клінічні наслідки інсульту 

і збільшує ймовірність смерті [38]. Після розподілу даних 

з урахуванням клінічної тяжкості ішемічного інсульту ви-

явлено пряму пропорційну залежність частоти розвитку 

несприятливих результатів захворювання від початкового 

рівня глюкози. 

Можливі механізми шкідливого впливу глюкози на моз-

кову тканину включають:

• розвиток клітинного ацидозу внаслідок активації ана-

еробного гліколізу;

• збільшення продукції вільних радикалів;

• підвищення проникності ГЕБ;

• порушення функції мітохондрій;

• підвищення внутрішньоклітинного транспорту Ca2+;

• розвиток внутрішньоклітинного набряку.

Проте запропоновані й інші механізми, згідно з яки-

ми гіперглікемія може бути проявом гострого дистрес-

синд рому, який розвивається у відповідь на активацію осі 

гіпоталамус-гіпофіз-наднирники і викид кортизолу й кате-

холамінів та, як наслідок, слугувати індикатором тяжкості 

пошкод жен ня речовини мозку. Крім того, гіперглікемія 

інколи виникає в результаті пошкод жен ня або подразнен-

ня ділянок головного мозку, які відповідають за регуляцію 

рівня глюкози у крові, про що свідчить частіший розвиток 

гіперглікемії на тлі інсультів, що залучають ділянку острів-

ця. Нарешті, гіперглікемія може бути проявом недіагнос-

тованого раніше ЦД [2].

Також про наявність різних механізмів впливу глюкози 

на результат інсульту свідчать неоднозначні результати 

досліджень агресивного зниження рівня глюкози в гостру 

фазу інсульту. Наразі відсутні докази того, що забезпе-

чення та підтримка нормоглікемії після інсульту сприяє 

покращенню його наслідків. Хоча дослід жен ня GIST-UK 

було припинене передчасно і не мало достатньої потуж-

ності, не було виявило відмінностей результатів захворю-

вання в пацієнтів, які були випадково розподілені у гру-

пу тривалої інфузії глюкозо-інсуліно-калієвого розчину 

з метою підтримки глікемії у межах 4-7 ммоль/л порів-

няно з тими, хто протягом перших 24 год після інсульту 

не отримував препаратів для зниження рівня глюкози. 

Відсутність виразного сприятливого впливу введення гі-

поглікемічних засобів могла бути зумовлена   відносно піз-

нім стартом терапії (в середньому через 14 год від початку 

інсульту) та помірним зниженням концентрації глюкози, 

якого було досягнуто (0,57 ммоль/л).

Метааналіз даних 55 досліджень (1996-2012) показав, 

що рівень глюкози крові у пацієнтів з ішемічним ін-

сультом при надходженні до стаціонара та наявність ЦД 

в анам незі асоціювалися зі зниженням частоти сприят-

ливих результатів ТЛТ (оцінка за шкалою mRs 0-2 бали 

через 90 днів після інсульту) та збільшенням кількості 

симптомних ВЧК.

Деякі автори виявляли зниження частоти реканалі-

зації після внутрішньовенного тромболізису, що може 

бути пояснене зниженням фібринолітичної активнос-

ті крові в умовах гіперглікемії [39]. На додаток, є дані 

про те, що в умовах гострої та хронічної гіперглікемії 

підвищується активність системи згортання крові, тоді 

як гіперінсулінемія знижує фібринолітичну активність 

крові за рахунок стимуляції синтезу інгібітора активато-

ра фібриногену [40-44].

Вплив тромболізис-асоційованих 
ускладнень гострого ішемічного інсульту 
на несприятливі наслідки системної ТЛТ

Найпоширенішими клінічними причинами несприятли-

вих результатів тромболізису є повторні ішемічні інсульти, 

що виникають у ранньому періоді після ТЛТ або пізніше 

під час госпіталізації пацієнта, внутрішньомозкові крово-

виливи, набряк/дислокація головного мозку, анафілактичні 

реакції, позачерепні кровотечі тощо. Серед них важливе 

значення мають внутрішньомозкові крововиливи, які роз-

виваються у вогнищі інфаркту або за його межами. За дани-

ми дослід жен ня NINDS, частота симптомних геморагічних 

трансформацій після системної ТЛТ становить 6,4% [45].

Патофізіологічним механізмом розвитку геморагічної 

трансформації є підвищення проникності ГЕБ (рис. 1).

На експериментальних моделях ішемічного інсульту 

показано, що зниження кровотоку в живильній мозко-

вій артерії та відповідне зменшення оксигенації тканин 

насамперед впливає на мікросудинне русло. При цьому 

спостерігається підвищення проникності та часткове руй-

нування ГЕБ, що складається з ендотеліального шару, 

базальної пластинки та периваскулярних астроцитів, які 

являють собою паренхіматозний компонент мікросудин-

ного русла і тісно взаємопов’язані з іншими компонента-

ми ГЕБ. У відповідь на пошкод жен ня в мікросудинному 

ендотелії підвищується експресія лейкоцитарних рецеп-

торів адгезії, що супроводжується викидом запальних 

цитокінів (ІЛ-1β, ФНП-α) та протеолітичних ферментів 

(металопротеїназ ММР1, ММР2, колагенази, еластази). 

Це своєю чергою посилює подальше ураження базаль-

ної пластинки і призводить до утворення її суттєвіших 

дефектів, що полегшує проникнення більших формених 

елементів крові у мозкову тканину.

Введення тканинного активатора плазміногену галь-

мує процеси відновлення нормальної проникності за ра-

хунок сповільнення утворення комплексів із тромбоцитів/ 

фібрину та прямої розчинної дії на компоненти базальної 

пластинки ГЕБ [46]. У зв’язку з цим у всіх великих дослі д-

жен нях системної ТЛТ (ECASS, NINDS, ATLANTIS) від-

значалося підвищення частоти геморагічної трансформації 

до 6,4% порівняно із групою плацебо.

У літературі описані чинники, які додатково впливають 

на цілісність мікросудинного русла і спричиняють мікро-

ангіопатії:

• літній вік;

• високий АТ;

• ЦД;

• церебральна амілоїдна ангіопатія;

• об’єм ішемічного пошкод жен ня мозку.

Крім того, на ризик розвитку внутрішньомозкового кро-

вовиливу впливають тяжкість інсульту (за шкалою NIHSS) 

та час до початку тромболізису. З урахуванням того, що пере-

лічені фактори характеризуються виразним взаємозв’язком 

(наприклад, раніше отримують лікування літні пацієнти, які 

мають вищу оцінку за NIHSS), науковці розглянули відносний 

та абсолютний вплив системної ТЛТ альтеплазою в осіб з іше-

мічним інсультом, згрупованих за виразністю неврологічного 

дефіциту, віком та часом до ініціювання тромболізису [48]. 

За даними метааналізу даних дев’яти досліджень, які 

загалом включали 6756 пацієнтів, імовірність розвитку 

внутрішньомозкового крововиливу (ВМК) у перші сім днів 

після ТЛТ зростала у 6-7 разів порівняно з контрольною 

групою. Відносне підвищення ризику ВМК не залежало 

від часу старту терапії, початкової тяжкості інсульту та віку. 

Автори припускають, що введення альтеплази у перші 

4,5 год супроводжується, з одного боку, загрозою розвитку 

ВМК у перші сім днів після ТЛТ, а з іншого –  сприятливою 

дією щодо функціонального відновлення пацієнта через 

три місяці за шкалою mRs.

Отже, ТЛТ покращує прогноз самообслуговування 

у пацієнтів, яким вдалося уникнути ВМК у перші сім діб. 

Результат внутрішньовенної ТЛТ щодо функціонально-

го відновлення через 3-6 місяців у різних групах хворих 

залежно від часу початку терапії та виразності невроло-

гічного дефіциту представлено на рисунку 2.

Висновки
Таким чином, в літературі зустрічаються суперечливі 

дані щодо ролі різних демографічних й анамнестичних 

чинників на наслідки інсульту після ТЛТ. Зокрема, про-

стежується чіткий вплив на результати лікування деяких 

клініко-анамнестичних факторів, таких як початковий 

нев рологічний дефіцит (за шкалою NIHSS) та час до іні-

ціювання ТЛТ. При цьому значення інших чинників, як-

то супутні захворювання, рівень глюкози у крові тощо, 

потребує подальшого вивчення та уточнення.

Список літератури знаходиться в редакціїРис. 2. Ймовірний клінічний результат лікування через 3-6 місяців після інсульту в різних групах пацієнтів
Адаптовано за W.N. Whiteley et al., 2016

Оцінка Ймовірний результат 
терапії за відсутності ТЛТ

Ймовірний результат 
терапії за призначення 

ТЛТ у перші 3 год

Ймовірний результат 
терапії за призначення 

ТЛТ у перші 4,5 год

NIHSS 0-4 бали

* *

NIHSS 5-15 балів

*  * *  *

NIHSS 16 балів

 * *  *  *  *  * *  *  *  *  *
mRs:  0-1  2  3  4  5  6

* Смерть протягом 7 днів і після паренхіматозної кровотечі 2-го типу.

Початок на стор. 30 
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Таргетована терапія психічних розладів: 
запорука ефективності лікування

У травні 2021 р. відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «Якість медичних послуг у сфері 
психічного здоров’я». У межах заходу були розглянуті основні питання щодо підготовки фахівців, розробки стандартів 
і протоколів у галузі психічного здоров’я, а також особливостей оцінки якості медичних послуг. Про ефективність таргетованої 
терапії психічних розладів розповідала д. мед. н., професорка кафедри медичної психології, психоматичної медицини 
та психотерапії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (м. Київ) Олена Олександрівна Хаустова.

Головною метою лікування є ефективність, 

спрямована на конкретну ціль. Таргетну тера-

пію можна охарактеризувати як персоналізова-

ну, прогнозовану, превентивну та розгалужену 

(EPA, 2020).

Наразі для лікування психічних розладів ши-

роко застосовують арипіпразол – антипсихотик 

третього покоління. Згідно з рекомендаціями 

консенсусу Турецької мультидисциплінарної ко-

місії (TARC) щодо використання арипіпразолу 

(Абізол, «Нобель Ілач»), було прийняте рішення 

про доцільність переведення на нього з інших 

антипсихотиків (Veznedaroglu et al., 2018).

При шизофренії рекомендованою почат-

ковою дозою арипіпразолу є 10 чи 15 мг/добу 

незалежно від прийому їжі, підтримувальна ста-

новить 15 мг/добу, а максимальна –  30 мг/добу. 

При маніакальних епізодах у пацієнтів із бі-

полярним афективним розладом (БАР) І типу 

рекомендована початкова доза –  15 мг/добу, 

максимальна –  30 мг/добу. Для профілактики 

нових маніакальних епізодів у хворих, що вже 

перенесли їх та отримували лікування арипі-

празолом, максимальна добова доза препарату 

не має перевищувати 30 мг.

Арипіпразол застосовують як альтернативний 

антипсихотик за таких станів, як подовжений 

інтервал QTc, побічні ефекти у вигляді сексу-

альної дисфункції та седації, симптоми депресії, 

когнітивна дисфункція, супутні обсесивно-ком-

пульсивні симптоми.   У таблиці наведені мож-

ливі причини переведення пацієнтів з антипси-

хотиків на альтернативні препарати, зокрема 

арипіпразол (Абізол).

У консенсусі TARC були розглянуті питання 

переходу пацієнтів із терапії іншими антипсихоти-

ками на арипіпразол та наведені відповідні схеми.

Амбулаторні пацієнти зі стабільною шизофре-
нією:

1. Хворий приймає попередній антипсихо-

тик чотири тижні у звичайній дозі, як до пере-

ходу на арипіпразол.

2. На першому тижні переходу початкова 

доза арипіпразолу (Абізолу) становить 2,5-5 мг.

3. На другому тижні дозу підвищують 

до 5-10 мг.

4. Принаймні два тижні пацієнт має прийма-

ти комбінацію попереднього антипсихотика 

та арипіпразол у дозі 10-15 мг.

5. За потреби після чотирьох тижнів дозу 

арипіпразолу можна підвищити до 30 мг/добу, 

але тільки після застосування даного препарату 

в дозі 15-20 мг та поступового зниження дози 

попереднього антипсихотика.

6. Скасування попереднього антипсихотика 

можливе з редукцією дози на 25% що два тижні.

Амбулаторні хворі з періодичним загостренням 
психотичного стану:

1. Пацієнт приймає попередній антипсихо-

тик чотири тижні у звичайній дозі, як до пере-

ходу на арипіпразол.

2. Початкова доза арипіпразолу (Абізолу) – 

10 мг.

3. Принаймні два тижні хворий має прийма-

ти комбінацію попереднього антипсихотика 

та арипіпразол у дозі 20 мг/добу.

4. Арипіпразол можна застосовувати по 30 мг/ 

добу після прийому 20 мг/добу мінімум два тижні.

5. Скасування попереднього антипсихотика 

можливе з редукцією дози на 25% що два тижні.

6. За необхідності седації можна додати бен-

зодіазепін на деякий час або залишити чи дода-

ти до арипіпразолу седативний антипсихотик.

Перехід на арипіпразол у стаціонарних пацієнтів:
1. Хворий приймає попередній антипсихо-

тик три тижні у звичайній дозі, як до переходу 

на арипіпразол.

2. Початкова доза арипіпразолу (Абізолу) 

становить 10 мг, через 3-4 дні можна підвищити 

її до 15-20 мг/добу.

3. Принаймні два тижні пацієнт приймає 

комбінацію попереднього антипсихотика 

та арипіпразолу в дозі 20 мг/добу.

4. Арипіпразол можна застосовувати по 30 мг/ 

добу після прийому 20 мг/добу мінімум два тижні.

5. Скасування попереднього антипсихотика 

можливе з редукцією дози на 25% кожні два тижні.

6. За необхідності седації можна додати бен-

зодіазепін на деякий час або залишити чи дода-

ти седативний антипсихотик до арипіпразолу.

В осіб із гіперпролактинемією за неадекватної 

відповіді на попередній антипсихотик слід змінити 

його на арипіпразол (Абізол), за адекватної –  дода-

ти арипіпразол із титруванням дози від 2,5 до 10 мг.

При переході на арипіпразол слід враховувати 

можливі побічні ефекти. Для корекції акатизії 

варто знизити дозу арипіпразолу й уповільнити 

зменшення дози попереднього антипсихотика 

або додати бензодіазепін чи β-блокатор, чи анти-

холінергічний засіб. У разі розвитку манії, пси-

хозу та ажитації доцільно уповільнити зниження 

дози попереднього антипсихотика або здійснити 

зворотне перемикання; збільшити дозу арипіпра-

золу; додати бензодіазепін, а при БАР –  вальпро-

ат. Якщо виникла тривога, необхідно уповільни-

ти зменшення дози попереднього антипсихотика 

або здійснити зворотне перемикання; збільшити 

дозу арипіпразолу; додати бензодіазепін. 

Якщо пацієнт страждає на безсоння, доцільно 

уповільнити зниження дози попереднього анти-

психотика або додати бензодіазепін / антигіста-

мінний засіб / снодійне. За нудоти/блювання 

уповільнюють зниження дози попередньо-

го антипсихотика; тимчасово знижують дозу 

арипіпразолу (на 2-3 дні) і розділяють добо-

ву на дві частини; додають антигістамінний/

проти блювотний засіб. Якщо хворий скаржиться 

на гикавку, варто уповільнити зменшення дози 

попереднього антипсихотика; знизити дозу 

арипіпразолу (до половини) і почекати 2 тижні, 

після чого знову підвищити її; якщо гикавка пов-

торюється, прийом арипіпразолу припиняють.

Також важливо розглянути схеми застосування 

арипіпразолу при різних станах. 

Під час першого епізоду психозу початкова доза 

арипіпразолу – 2,5 мг, на 2-му тижні її таргетують 

до 5 мг, а із 2-го по 4-й слід приймати препарат 

по 10 мг; у разі потреби після 4 тижнів дозу під-

вищують до 30 мг/добу. За необхідності седації 

можна додати бензодіазепін або седативний 

антипсихотик.

При БАР (манія/змішаний епізод) стартова доза 

арипіпразолу – 10 мг, яку слід приймати 2-3 дні. 

На 4-5-й день дозу таргетують до 15 мг для застосу-

вання 2-3 дні. Дозу можна підвищити до 30 мг/добу 

після прийому препарату по 20 мг/добу щонай-

менше два тижні. За необхідності седації можна 

додати бензодіазепін або седативний антипсихо-

тик; під час стабілізації стану проводять низхідне 

титрування дози до скасування препарату.

У разі розвитку резистентної депресії на тлі 

неадекватної відповіді на антидепресант по-

чаткова доза арипіпразолу на додаток до нього 

становить 2,5 мг/добу. За необхідності її збіль-

шують до 10 мг/добу (по 2,5 мг що два тижні). 

При обсесивно-компульсивному розладі 
арипіпразол (початкова доза –  2,5 мг/добу) 

застосовують додатково до інгібітора зворотно-

го захоплення серотоніну й норадреналіну або 

кломіпраміну. За необхідності дозу збільшують 

до 10 мг/добу (по 2,5 мг що два тижні) або мак-

симальної  20 мг/добу (по 5 мг що чотири тижні).

При тикозних розладах стартова доза арипі-

празолу становить 2,5 мг/добу. За потреби 

її збільшують до 10 мг/добу (по 2,5 мг що два 

тижні). За доцільності титрування до макси-

мальної добової 30 мг/добу можливе підви-

щення дози по 5 мг на день що два тижні. Коли 

це клінічно виправдано, дозування можна збіль-

шити із 20 до 30 мг/добу.

Таким чином, досягнення цілей терапії можли-

ве шляхом поєднання таргетної медицини та те-

рапевтичного альянсу. Таргетна терапія має бути:

1. Персоналізована –  з урахуванням унікаль-

ного фенотипового профілю хворого й застосу-

ванням пацієнт-орієнтованого підходу.

2. Прогнозована –  слід ставити далекоглядні 

цілі терапії, передбачати результат.

3. Превентивна –  необхідно запобігати згуб-

ним змінам метаболізму та соматичним пробле-

мам, зас тосовувати тривалі курси лікування.

4. Розгалужена –  потрібна широка залученість 

до терапевтичного альянсу психіатра та пацієнта, 

лікаря-інтерніста, фармацевта й родини хворого.

Підготував Денис Соколовський

О.О. Хаустова

Таблиця. Причини переведення пацієнтів 
з антипсихотиків на альтернативні препарати

Причини переведення 
(побічні ефекти)

Препарати, які можуть 
спричиняти побічні ефекти

Альтернативні 
антипсихотики

Метаболічні побічні ефекти Оланзапін, кветіапін Арипіпразол, амісульприд, 
зипразидон, галоперидол

Гіперпролактинемія Амісульприд, рисперидон, паліперидон Арипіпразол, кветіапін

Екстрапірамідні розлади Галоперидол, рисперидон, амісульприд Арипіпразол, оланзапін, 
кветіапін

Пізня дискінезія Галоперидол, рисперидон Клозапін, арипіпразол, 
оланзапін, кветіапін

Постуральна гіпотензія Хлорпромазин, кветіапін Арипіпразол, амісульприд, 
галоперидол

Подовжений інтервал QTc Зипразидон, сульпірид Арипіпразол

Седативний ефект Кветіапін, оланзапін, КАП Арипіпразол, паліперидон

Побічні ефекти у вигляді 
сексуальної дисфункції Амісульприд, рисперидон, паліперидон Арипіпразол, кветіапін

Негативні симптоми / прояви 
депресії КАП Арипіпразол, амісульприд, 

паліперидон

Когнітивна дисфункція КАП Арипіпразол, паліперидон, 
амісульприд

Супутні обсесивно-
компульсивні симптоми Оланзапін, рисперидон Арипіпразол, амісульприд, 

галоперидол

Примітка. КАП –  конвенційні антипсихотичні препарати.
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Аналіз коротко- та довгострокових наслідків 
інфекції SARS-CoV-2

Станом на липень 2021 р. глобальна пандемія COVID-19, яка розпочалася наприкінці 2019 р., 
спричинила понад 187 млн випадків інфікування і 4 млн смертей. Після перенесеної хвороби люди 
зазнають медичних, психологічних та економічних наслідків. Незважаючи на поточні зусилля щодо 
вакцинації, COVID-19 чинить суттєвий негативний вплив на здоров’я, а довгострокові ефекти на різні 
системи органів ще належить з’ясувати. Тож з огляду на різноманітність клінічних проявів і ступенів 
тяжкості COVID-19 у пацієнтів, D. Groff et al. провели систематичний огляд наявної літератури з метою 
краще зрозуміти коротко- та довготривалі наслідки цієї недуги. Отримані результати опубліковані 
у виданні JAMA Network Open (2021; 4 (10): e2128568).

Поширені повідомлення про залишкові ефекти вірусу 

SARS-CoV-2 включають швидку стомлюваність, задишку, 

біль у грудях, втрату відчуття смаку та/або нюху, когнітив-

ні зміни, артралгії, зниження якості життя тощо (Parsons 

et al., 2021). У дослід жен ні, проведеному в США, 33% па-

цієнтів мали стійкі симптоми протягом 60 днів після госпі-

талізації з приводу COVID-19 (Chopra et al., 2021). Подібні 

тенденції спостерігалися і в Європі (Carfi et al., 2020). Крім 

того, стійкі симптоми (>6 тижнів) були зареєстровані у 19% 

вакцинованих осіб (Bergwerk et al., 2021).

Однак тривалість більшості досліджень є обмеженою, 

до того ж, як відомо, коротко- й довгострокові наслідки 

COVID-19 систематично не оцінювалися. Тому досі немає 

загальної картини еволюції симптомів після перенесеної 

інфекції COVID-19 (Huang et al., 2020). З цієї причини 

D. Groff et al. (2021) узагальнили дані доступних публіка-

цій для оцінки загальної та специфічної для систем органів 

частоти наслідків у період після купірування гострих симп-

томів COVID-19 (PASC). У фокусі уваги були:

• симптоми у період відновлення протягом 1 місяця 

після гострого перебігу COVID-19 (короткострокові);

• стійкі та нові клінічні прояви за період від 2 до 5 мі-

сяців після інфікування (проміжні);

• клінічні прояви, що спостерігалися принаймні через 

6 місяців після COVID-19 (довгострокові).

Згідно з наявними даними, перебіг COVID-19 прогресує 

від гострої інфекції, що триває біля двох тижнів, до гіпер-

запального захворювання тривалістю близько чотирьох 

тижнів та зрештою переходить у стадію із пізніми наслід-

ками (Datta et al., 2020; Nalbandian et al., 2021). Оцінюючи 

тягар наслідків після перенесеної інфекції SARS-CoV-2 

(postacute sequelae of COVID-19 –  PASC), можна розробити 

комплексні, науково обґрунтовані стратегії лікування для 

поліпшення надання медичної допомоги пацієнтам із наяв-

ним COVID-19, які мають найвищий ризик розвитку PASC.

Матеріали й методи
Cтратегії пошуку та критерії відбору досліджень

Пошук відповідних результатів досліджень і докумен-

тів, опублікованих у період із грудня 2019 р. по березень 

2021 р., проводили у базах даних PubMed (MEDLINE), 

Scopus, глобальній базі даних щодо коронавірусної хвороби 

Всесвітньої організації охорони здоров’я та CoronaCentral.

Критеріями відбору досліджень були: дорослі й діти 

із перенесеною інфекцією SARS-CoV-2; оцінка впливу 

COVID-19, стану учасників і результатів хвороби, зок рема 

частоти її наслідків; дизайн дослід жен ня (рандомізовані клі-

нічні, проспективні та ретроспективні когортні дослід жен-

ня, серії випадків, які включали щонайменше 10 пацієнтів, 

та дослід жен ня типу «випадок/контроль»). Критерії вклю-

чення передбачали попередній діагноз COVID-19 та дані 

щодо частоти PASC. Для оцінки якості відібраних дослі-

джень використовували шкалу Ньюкасл-Оттава (NOS).

Визначення наслідків 
постгострого перебігу хвороби

Первинним результатом була частота PASC, яку визна-

чали як наявність щонайменше через один місяць після 

встановлення діагнозу COVID-19 чи виписки з лікарні: 

принаймні одного відхилення від норми, діагностованого 

за допомогою лабораторних досліджень; рентгенологіч-

ної патології або клінічних ознак і симптомів. Коротко-

строкові PASC мали тривати 1 місяць, середньострокові –  

від 2 до 5 місяців, а довгострокові –  більш ніж 6 місяців 

після діагностування COVID-19 чи виписки з лікарні.

Статистичний аналіз
Для опису кількості досліджень, частки залучених чолові-

ків, відсотка госпіталізованих тощо автори використовували 

наративний підхід. Через високу гетерогенність результатів 

метааналіз не проводився. PASC були підсумовані із зазна-

ченням медіани та міжквартильного діапазону, а їх часто-

та –  як коротко-, середньо- чи довгострокові показники 

відповідно до систем органів. Усі статистичні аналізи викону-

вали за допомогою програмного забезпечення R версії 3.6.2.

Результати
Відібрані дослід жен ня

Унаслідок пошуку було загалом відібрано 2100 дос ліджень, 

з яких усім критеріям включення відповідали 57 робіт із залу-

ченням 250 351 особи, що перенесла COVID-19 і була оцінена 

з приводу PASC через 30 днів після гострої інфекції. Серед-

ній вік учасників –  54,4 року; частка чоловіків становила 56%, 

79% були госпіталізовані під час гострого перебігу COVID-19.

Частота наслідків COVID-19
Частоту PASC реєстрували через 1, від 2 до 5 та 6 міся-

ців після встановлення діагнозу COVID-19 або виписки 

з лікарні (Gluck et al., 2021; Mendez et al., 2021; Smet et al., 

2021). Середня частка тих, хто вижив після COVID-19 та пе-

реніс принаймні один PASC за 1 місяць, становила 54%, 

за 2-5 місяців –  55% і за 6 місяців –  54%. У країнах із ви-

соким та низьким/середнім рівнем доходів середня час-

тота PASC склала 54,6 і 56% відповідно. Показники PASC 

були подібними в дослід жен нях із вищим (60%) і нижчим 

(<60%) відсотком госпіталізованих пацієнтів.

Клінічні прояви PASC
Загалом дослідники оцінили 38 клінічних проявів PASC, 

які розподілили на такі категорії:

• ті, що стосувалися систем органів, тобто неврологічні, 

психічні, респіраторні, серцево-судинні, з боку шлунково- 

кишкового тракту (ШКТ), шкіри, а також ЛОР-органів;

•  загальні та конституціональні симптоми;

• ті, що стосувалися рухової активності.

Неврологічні симптоми. Серед найпоширеніших нейро-

когнітивних симптомів повідомлялося про труднощі 

із запам’ятовуванням і концентрацією уваги, когнітивні 

порушення (рис. 1A). Аносмія та агевзія/дисгевзія були 

включені до неврологічних симптомів, адже вони є наслід-

ком впливу вірусу на нюховий, лицьовий, язикоглотковий 

і блукаючий нерв. Дисгевзія та аносмія спостерігалися в 11 

і 13% осіб, що перенесли COVID-19, відповідно, а симп-

томи головного болю –  у 8%.

Психічні розлади. Приблизно у 29,6% осіб із перенесе-

ним COVID-19 було діагностовано генералізовані тривожні 

розлади (ГТР), у 27% –  порушення сну, у 20,4% –  депресі-

єю, у 13,3% –  посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) 

(рис. 1Б).

Легеневі аномалії. Задишка спостерігалася у 29,7% учас-

ників після COVID-19, кашель –  у 13,1%, а також повідом-

лялося про підвищену потребу в кисні майже у 65%. Інші 

поширені наслідки інфекції SARS-CoV-2 включали пору-

шення дифузійної здатності легень (30,3%), ефект «мато-

вого скла» (23,1%), обмежувальні патерни легень за даними 

спірометрії (10%) та фіброз легень (7%) (рис. 1В). Загалом 

аномалії грудної клітки при візуалізації були наявні в се-

редньому в 62,2% пацієнтів, що перенесли COVID-19.

Порушення рухової активності. Було виявлено три по-

рушення рухової активності: зниження загального функ-

ціонування (44%), рухливості (20,2%) та толерантності 

до фізичних навантажень (14,7%) (рис. 1Г).

Загальні та конституціональні симптоми. Серед осіб, які 

вижили після COVID-19, найпоширенішими симптомами 

були загальна або м’язова слабкість (37,5%) та неспецифіч-

ний біль (32,4%). Також повідомлялося про біль у м’язах 

(12,7%), грипоподібні симптоми (10,3%), біль у суглобах 

(10%) і стійку лихоманку (0,9%) (рис. 1Д).

Серцево-судинні ускладнення. Біль у грудях (13,3%) і сер-

цебиття (9,3%) виявилися найчастішими серцево-судинни-

ми проявами у тих, хто переніс COVID-19 (рис. 2A). Інші 

зареєстровані діагнози, такі як інфаркт міо карда та серцева 

недостатність, були менш поширеними.

Порушення з боку ШКТ, шкіри, ЛОР-органів. Загальна час-

тота шлунково-кишкових розладів становила 6% і включала 

біль у животі, зниження апетиту, діарею та блювання (рис. 2Б). 

Рис. 1. Неврологічні, психічні, респіраторні, 
рухові та загальні симптоми як наслідки COVID-19 

у постгострому періоді

Примітки: ПСТР –  посттравматичний стресовий розлад, 
ГТР –  генералізований тривожний розлад.
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Серед дерматологічних порушень мали місце випадіння во-

лосся (20,8%) і висипання на шкірі (2,8%) (рис. 2В). Біль 

у горлі спостерігався у 3% осіб після COVID-19 (рис. 2Г).

Обговорення
D. Groff et al. оцінили часову динаміку клінічних 

ускладнень у пацієнтів, які одужали від інфекції SARS-

CoV-2. На думку авторів, результати свідчать, що у 5 

із 10 осіб розвинувся широкий спектр легеневих та по-

залегеневих проявів, зокрема нервові/нейрокогнітивні, 

психічні, серцево-судинні розлади, порушення з боку 

ШКТ, шкіри, а також ознаки й симптоми, пов’язані з по-

гіршенням загального самопочуття, як-то нездужання, 

слабкість, кістково-м’язовий біль та зниження якості 

життя. Коротко- й довгострокові PASC були подібними, 

що підкреслює можливість виникнення патологічних 

наслідків протягом тривалого часу після перенесеного 

COVID-19.

Механізми, що лежать в основі постгострих і хронічних 

наслідків COVID-19, досі до кінця не зрозумілі. Однак ав-

тори зазначають, що їх можна згрупувати за прямим та не-

прямим впливом вірусної інфекції на психічне здоров’я 

внаслідок посттравматичного стресу, соціальної ізоляції 

та економічних факторів (як-от втрата роботи) (Forte et al., 

2020; Ettman et al., 2020). Прямі ефекти пояснюються кіль-

кома гіпотезами, що включають: стійку віремію через зни-

ження функціо нальної активності імунної системи; рецидив 

або повторне інфікування; гіперзапальну імунну відповідь, 

спричинене цитокінами та гіпоксією пошкод жен ня; авто-

імунну реакцію тощо (Oronsky, Larson, 2021; Baig et al., 2020).

Поширеним є гостре ураження пучків нервових волокон 

кіркових/підкіркових структур і білої речовини, що може 

негативно впливати на функцію мозку та перешкоджати 

щільності нейронних зв’язків у дистальних відділах мозку. 

Це проявляється розвитком загальних симптомів, як-то 

головний біль, когнітивний дефіцит, розлади відчуття 

смаку та нюху тощо.

На жаль, чіткі рекомендації щодо постінфекційного 

лікування та відновлення наразі відсутні, а також недос-

татньо інформації щодо стратегій оцінювання й ведення 

пацієнтів, що перенесли гострий епізод COVID-19. Част-

ково це пояснюється високим ступенем гетерогенності 

даних досліджень стосовно визначення PASC, що, зокре-

ма, зазначили D. Groff et al. (2021). Типи варіантів SARS-

CoV-2 та високі показники інфікування серед вакцино-

ваних осіб, імовірно, ще більше впливатимуть на прояви 

й частоту PASC (Bergwerk et al., 2021).

Тож, на думку авторів, ведення осіб із PASC після пере-

несеної коронавірусної хвороби потребує запровад жен ня 

комплексного мультидисциплінарного підходу, включно 

із застосуванням віртуальних реабілітаційних платформ 

та тривалої допомоги пацієнтам із наслідками COVID-19 

у постгострому періоді, а також наявними раніше чи но-

вими супутніми захворюваннями (Ssentongo et al., 2021; 

Greenhalgh et al., 2020).

Висновки
Результати систематичного огляду Groff et al. (2021) свід-

чать, що COVID-19 є мультисистемним захворюванням із ви-

сокою поширеністю наслідків як у коротко-, так і довгостро-

ковій перспективі. У контексті впливу наслідків SARS-CoV-2 

на клінічну практику та охорону громадського здоров’я слід 

зауважити, що вони часто призводять до інвалідизації, яка 

збільшує тягар хвороби. Своєю чергою це перевантажує на-

явні можливості системи охорони здоров’я, особливо в умо-

вах обмежених ресурсів. Для розробки ефективних стратегій 

пом’якшення або запобігання PASC украй необхідні моделі 

прогнозування коротко- і довготривалих наслідків COVID-19 

із використанням клінічних і лабораторних даних, отриманих 

під час гострої фази захворювання.

Підготувала Олена Коробка

Інсульт не є поширеним ускладненням 
на тлі COVID-19: результати нових досліджень

За результатами нових масштабних міжнародних досліджень, виявлено відносно низьку час-
тоту випадків інсульту в пацієнтів, госпіталізованих із COVID-19. В одному з них поширеність 
інсульту становила 2,2% серед осіб із COVID-19, які потрапили до відділення реанімації та інтен-
сивної терапії (ВРІТ) у 52 різних країнах. В іншому ж інсульт розвинувся у 1,48% хворих, госпіталі-
зованих із COVID-19 у 70 різних країнах. Науковці також виявили зниження частоти інсультів 
та зменшення кількості випадків лікування інсульту під час пандемії. Результати досліджень пред-
ставлені на щорічній зустрічі Американської академії неврології (AAN) у квітні.

Як засвідчив співавтор дослід жен ня, бакалавр медицини та хірургії Джонатан Феннінг 
із Квінслендського університету (Брісбен, Австралія), інсульт був серйозним ускладненням на тлі 
COVID-19. У межах випробування спостерігалася вища, ніж очікувалося, поширеність інсульту, 
особливо серед молодих людей. Але з-поміж госпіталізованих хворих із тяжкими формами 
COVID-19 інсульт не був частим ускладненням, а ішемічний інсульт не підвищував ризик смерті.

Чи є геморагічний інсульт поширенішим за інші типи?
Вчені проаналізували базу даних 2699 пацієнтів, які потрапили до  ВРІТ із  COVID-19 

у 52 країнах. Було виявлено, що 2,2% із них згодом перенесли інсульт. У більшості епізодів ін-
сульти були геморагічними (46%), у 32% випадків –  ішемічними та у 22% –  неуточненої природи. 
Геморагічний інсульт асоціювався із 5-разовим зростанням ризику смерті порівняно з тими, 
хто не переніс інсульт. Після інсульту 72% хворих померли, але лише 15% –  безпосередньо від 
хвороби. Найімовірніше, основною причиною смерті була поліорганна недостатність. Зв’язок 
між ішемічним інсультом та летальністю не був підтверджений.

За словами пана Феннінга, досліджень, присвячених інсульту, що вперше розвинувся під час 
госпіталізації у ВРІТ, бракує. Крім того, є багато обмежень щодо оцінки інсульту в таких пацієнтів, 
що призводить до викривлення реальних показників та варіювання зареєстрованої захво-
рюваності від 1 до 4%. Також дослідник навів дані масштабного корейського дослід жен ня, 
згідно з якими частота інсульту в пацієнтів без COVID-19, які потрапили до ВРІТ неврологічного 
профілю, становила 1,2%. «У світлі цих даних показник 2% є вищим, ніж очікуваний у загальній 
популяції госпіталізованих хворих, але в контексті попередніх повідомлень щодо ризику 
інсульту, пов’язаного із COVID-19, така частота дещо заспокоює», –  зауважив він.

Нещодавно Американська асоціація серця (AHA) озвучила результати масштабного дослід-
жен ня, за якими загальна частота ішемічного інсульту становила 0,75%. Ці цифри та дані ви-
пробування, де Феннінг виступив співавтором, важко порівнювати, адже в них були залучені 
різні популяції хворих. Поточне дослід жен ня було сфокусоване на вперше виниклому інсульті 
у госпіталізованих із COVID-19. Дослід жен ня AHA передбачало розгляд даних усіх хворих, 
які потрапили до ВРІТ. Проте науковець зазначив, що в обох проєктах спостерігалася нижча 
частота епізодів інсульту, пов’язаного із COVID-19, ніж при оцінюванні у попередніх роботах.

Дослід жен ня із найбільшою популяцією пацієнтів
Міжнародне обсерваційне ретроспективне дослід жен ня за участю 119 967 госпіталізо-

ваних хворих на COVID-19 стало проєктом із залученням найбільшої на сьогодні вибірки 
пацієнтів із зареєстрованими супутніми діагнозами інсульту та інфекції SARS-CoV-2. 

Отримані результати представила на засіданні AAN д. мед. н. Тхань Н. Нгуєн (медичний 
факультет Бостонського університету, Массачусетс, США).

У межах цього дослід жен ня, проведеного на 6 континентах, у 70 країнах та в 457 ме-
дичних центрах, частота інсультів становила 1,48% на 119 967 госпіталізацій із приводу 
COVID-19. Інфекцію SARS-CoV-2 було виявлено у 3,3% всіх госпіталізованих пацієнтів з ін-
сультом. Дослідники ідентифікували діагноз інсульту за Міжнародною класифікацією хвороб 
10-го перегляду (МКХ-10), кодами та/або класифікаціями у базах даних інсультних центрів, 
а також зіставляли кількість госпіталізованих осіб з інсультом та пацієнтів, які отримували 
тромболізис, протягом перших чотирьох місяців пандемії (05-06.2020) порівняно із двома 
контрольними 4-місячними періодами.

Глобальне зниження частоти випадків лікування інсульту під час пандемії
Дослідники виявили глобальне зменшення кількості госпіталізованих пацієнтів з інсуль-

том, а також зниження частоти застосування лікування тромболізису за гострих інсультів 
під час першої хвилі пандемії COVID-19. За отриманими даними, впродовж чотирьох місяців 
безпосередньо перед пандемією було зареєстровано 91 373 епізоди інсульту порівняно 
з 80 894 випадками госпіталізації протягом перших чотирьох місяців пандемії.

У первинних інсультних центрах було зафіксовано суттєвіше зниження частоти госпіталі-
зацій порівняно з комплексними інсультними центрами (на 17,3 vs10,3%) та зменшення 
кількості хворих, котрим застосовували тромболізис (на 15,5 vs 12,6%). Загальна частота 
госпіталізацій із приводу інсульту зросла на 9,5% за два наступні місяці пандемії (тра-
вень, червень) порівняно із двома попередніми (березень, квітень), причому пацієнти 
частіше одужували у лікарнях із меншим числом госпіталізацій через COVID-19, великих 
та комплексних інсультних центрах. Пані Нгуєн припустила, що причини зменшення числа 
випадків інсульту на початку пандемії можуть включати зниження ризику інсульту через 
скорочення впливу інших вірусних інфекцій або ж зменшення кількості звернень до ліка-
рень через побоювання заразитися коронавірусом.

Кращий показник відновлення після інсульту у великих та комплексних інсультних 
центрах може свідчити про те, що пацієнти з більшими потребами, тобто ті, хто переніс 
тяжчий інсульт, частіше звертаються по медичну допомогу порівняно з тими, хто має 
менш виразні симптоми. Забезпечення терапії із приводу інсульту під час пандемії є на-
стільки ж важливим, як інформування хворих про необхідність відвідування лікарні 
у разі появи симптомів, подібних до проявів інсульту, як-от втрата чіткості мовлення, 
зору, рівноваги тощо. Головне, щоб пацієнт з інсультом звернувся по медичну допомогу 
якнайшвидше, оскільки існують методи лікування, здатні ефективно поліпшити стан 
у межах ранніх, але не пізніших часових вікон.

Як зазначають автори дослід жен ня, отримані докази збігаються з даними інших нещодавніх 
звітів про несприятливі ефекти пандемії COVID-19 на систему надання медичної допомоги при 
інсульті. Вони припускають, що страх пацієнтів перед інфікуванням коронавірусом, можливо, 
зіграв у цьому роль разом зі зниженням частоти транзиторних ішемічних атак, інсультів лег-
кого/помірного ступеня тяжкості, а заходи фізичного дистанціювання могли перешкоджати 
своєчасному засвідченню інсульту. Проте, на думку дослідників, отримані результати є одними 
з перших, які відображають зміни щодо цієї проблеми на глобальному рівні.
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Новини медициниДАЙДЖЕСТ

Рис. 2. Порушення з боку серцево-судинної системи, ШКТ, шкіри та ЛОР-органів як наслідки COVID-19 у постгострому періоді
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Оптимізація підходів до лікування 
психічних розладів

У жовтні 2021 р. відбувся Науковий симпозіум із міжнародною участю «Персоніфіковані підходи 
щодо неврологічної, психіатричної та наркологічної допомоги», присвячений 100-річчю ДУ «Інститут 
неврології, психіатрії та наркології НАМН України». У межах заходу були розглянуті основні питання 
сьогодення: епідеміологічна ситуація у сфері нервово-психічних захворювань, генетичні й середовищні 
чинники формування неврологічних, психіатричних та наркологічних захворювань, персоніфікована 
терапія розладів, а також профілактика нервових, психічних і наркологічних розладів.

Мультимодальний підхід до терапії 
депресивних розладів

Під час секційного засідання невроло-

гів із доповіддю про мультимодальний 

підхід до лікування депресивних роз-

ладів виступила д. мед. н., професорка 

кафедри психіатрії, наркології, медич-

ної психології та соціальної роботи 

Харківського національного медич-

ного університету Ганна Михайлівна 

Кожина. На її думку, проблематика 

депресивних розладів у науковій пло-

щині останніми роками набуває особ-

ливої актуальності у зв’язку із глобальними масштабами їх 

поширення, негативними наслідками, складнощами діагнос-

тики, профілактики та лікування.

Депресія як найпоширеніший психічний розлад призво-

дить до непрацездатності населення частіше за будь-яке 

інше захворювання та є однією з основних причин прямих 

і непрямих витрат на медичне обслуговування. За даними 

Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), у світі 

на депресію страждають близько 300 млн осіб. Соціально- 

економічні, геополітичні та епідеміологічні кризові явища, 

що охопили світ, на превеликий жаль, лише сприятимуть 

подальшому збільшенню поширеності депресій (Corrado 

Barbui et al., 2009).

Спікерка привернула увагу слухачів до досліджень ген-

дерних аспектів депресивних розладів. Так, за даними ВООЗ 

(Corrado Barbui et al., 2009):

• жінки страждають на депресію в 1,5-2 рази частіше, ніж 

чоловіки;

• поширеність уніполярних депресій становить 1,9% серед 

чоловіків і 3,2% серед жінок;

• депресивний розлад протягом 12 місяців спостерігається 

у 5,8 і 9,5% чоловіків та жінок відповідно.

Ці показники корелюють із висновками дослід жен ня хар-

ківських вчених з Інституту неврології, психіатрії та наркології 

НАМН України, які дійшли висновку, що структура захворю-

ваності на депресивні розлади характеризується переважан-

ням жінок. Співвідношення осіб чоловічої та жіночої статі 

за більшості форм депресії (коди F32, F33, F34 згідно з Між-

народною класифікацією хвороб 10-го перегляду [МКХ-10]) 

становить 1:2,86:3,44 (Атраментова та співавт., 2021).

Депресія відрізняється від звичайних змін настрою і ко-

роткочасних емоційних реакцій на проблеми в повсякден-

ному житті. Вона може спричинити серйозне порушення 

здоров’я, особливо якщо затягується й набуває помірної 

або тяжкої форми.

Діагностичні критерії депресії
Серед основних симптомів відповідно до МКХ-10 слід від-

значити такі, як:

• знижений, пригнічений настрій;

• втрата інтересу й відчуття задоволення;

• підвищена стомлюваність, втрата енергії та зниження 

активності.

Додаткові симптоми включають зниження самооцінки 

й невпевненість у собі, труднощі з концентрацією уваги, ідеї 

провини та неповноцінності, ажитацію або загальмованість, 

порушення сну, втрату апетиту, суїцидальні думки і спроби. 

Умовою встановлення діагнозу депресивного розладу є на-

явність у пацієнта 2 основних та  2 додаткових симптомів 

протягом двох останніх тижнів.

Лікування депресії
Терапія депресії включає три етапи, як-то:

1. Активна терапія, спрямована на досягнення мінімізації 

резидуальних симптомів та поліпшення соціального функціо-

нування; тривалість становить 16 тижнів.

2. Стабілізувальна терапія має на меті усунення резидуаль-

них симптомів та відновлення соціального функціонування; 

тривалість становить не менш ніж чотири місяці за депресив-

ного епізоду й не менш ніж шість місяців –  за рекурентного 

депресивного розладу.

3. Профілактична терапія проводиться для запобігання роз-

витку рецидивів у майбутньому; тривалість становить не менш 

ніж два місяці за депресивного епізоду і два роки та більше –  

за рекурентного депресивного розладу.

 Критерії якості лікування на етапі активної терапії включають 

редукцію психопатологічних та соматовегетативних симптомів, 

поліпшення соціального функціонування пацієнтів, особливо 

у мікросоціальному оточенні. Під час стабілізувальної терапії 

важливими є подолання резидуальної симптоматики, профілак-

тика раннього рецидиву, відновлення якості життя хворих і пов-

ного соціального функціонування у сімейній, мікро- та макро-

соціальних сферах. Етап підтримувальної терапії передбачає 

підтримання прийнятного рівня соціального функціонування 

та якості життя пацієнтів, профілактику рецидиву.

Для комплексної підтримки пацієнтів із депресивними 

розладами у клінічних протоколах рекомендовані психо-

терапевтичні втручання, а саме когнітивно-поведінкова те-

рапія за А. Беком, міжособистісна терапія (раціональна емо-

ційно-поведінкова терапія за А. Еллісом, інтерперсональна 

терапія за Д. Клерманом), короткострокова позитивна тера-

пія, сімейна психотерапія та арт-терапія.

Алгоритм фармакологічної допомоги хворим передбачає 

використання одного антидепресанту (АД) з урахуванням ме-

дикаментозного анамнезу та щотижневим оцінюванням тера-

певтичного ефекту. Рішення щодо зміни дозування чи заміни 

препарату приймають не раніше ніж через два тижні терапії, 

а у разі виразної непереносимості –  негайно. При прийнятті 

рішення щодо скасування АД слід забезпечити поступове змен-

шення дозування для уникнення «синдрому відміни».

У разі невеликого поліпшення афективного стану терапію 

обраним препаратом проводять протягом ще принаймні двох 

тижнів. Якщо прогресу немає, слід перевести пацієнта на ін-

ший АД першої лінії. Також хворому необхідно призначити 

інший АД або доповнити лікування психотропним препара-

том іншого класу за відносної терапевтичної неефективності 

АД протягом 4-8 тижнів.

За наявності виразних симптомів тривоги слід призначити 

транквілізатори (бензодіазепіни) курсом до двох тижнів. З ог-

ляду на ризик розвитку залежності, можливе використання 

інших препаратів анксіолітичної дії (прегабаліну, буспірону).

Оскільки депресія зумовлена порушенням співвідношен-

ня вмісту норадреналіну, серотоніну та дофаміну, АД із групи 

інгібіторів зворотного захоплення серотоніну й норадрена-

ліну (ІЗЗСН) являє собою препарат першого вибору. Типо-

вим представником цих лікарських засобів є венлафаксин 

(Велаксин®), якому притаманні такі характеристики:

• високоефективний у лікуванні депресії, асоційованої 

з тривогою, внутрішньою напругою, відчуттям смутку, туги;

• поліпшує когнітивні показники;

• швидко редукує тривожно-депресивну симпоматику 

(за 4-7 днів);

• підвищує психофізичну активність, збільшує впевненість 

у власних силах і можливостях;

• лікарська форма із пролонгованим вивільненням сприяє 

досягненню кращого комплаєнсу;

• знижує частоту вазомоторних пароксизмів.

Ефект Велаксину із пролонгованим вивільненням, за прий-

мання якого немає проявів зниження плазмової концентра-

ції протягом 24 год, сприяє зниженню частоти дозозалежних 

побічних ефектів, що пов’язані з піковими проявами, харак-

терними для форми з негайним вивільненням. За співвідно-

шенням користі й ризику Велаксин® перевищує прості форми 

венлафаксину принаймні вдвічі.

Ефективність венлафаксину: результати досліджень
У дослід жен ні P. Roy-Byrne (1999) 122 пацієнтів із трива-

лістю депресії <8 місяців та незадовільними результатами 

попередньої терапії двома АД в адекватних дозах були ран-

домізовані для отримання 28-денного лікування венлафак-

сином (200-300 мг) або пароксетином (30-40 мг). У хворих 

на венлафаксині спостерігалися швидше поліпшення ста-

ну та зниження частоти ремісії, ніж у таких на пароксетині 

(52 vs 33%, p=0,04 та 42 vs 20%, p=0,01 відповідно). Частота 

побічних ефектів була подібною у двох групах.

Окрім того, метааналіз даних 234 клінічних досліджень 

продемонстрував, що показники відміни лікування через 

брак ефективності подібні у селективних інгібіторів зворот-

ного захоплення серотоніну (СІЗЗС) та інших АД другого 

покоління, за виключенням венлафаксину. Ризик припи-

нення терапії цим препаратом в осіб із великим депресивним 

епізодом через відсутність ефективності був на 34% нижчий, 

ніж для СІЗЗС (Moulin et al., 2014; Attal et al., 2010).
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На додаток, Ганна Михайлівна продемонструвала дані 

власного дослід жен ня динаміки виразності тривоги та де-

пресії до й після терапії венлафаксином. Так, на тлі лікуван-

ня венлафаксином було зареєстровано позитивну динаміку 

за шкалами Гамільтона щодо ознак тривоги (HАRS) та де-

пресії (HDRS) –  відсутність у 91,9 та 93,2% учасників відпо-

відно порівняно з вихідним рівнем (1,4 і 1,2% відповідно). 

За госпітальною шкалою оцінки тривоги й депресії (HADS) 

до початку терапії проявів депресії та тривоги не було у 3,1% 

пацієнтів, а після неї –  у 97,3%.

В іншому дослід жен ні на тлі приймання венлафаксину 

було показано позитивну динаміку психічного стану за опи-

тувальником виразності психопатологічної симптоматики 

(SCL-90-R). Також спостерігалася тенденція до зниження 

тривожності за шкалою Спілбергера –  Ханіна на першому 

тижні терапії (Khan et al., 1998). У порівняльному дослід-

жен ні швидкості та якості терапевтичного ефекту було про-

демонстровано більш стійкий терапевтичний ефект венла-

факсину порівняно з іншими АД у пацієнтів, які отримували 

пролонговану форму препарату (Bauer et al., 2009).

Підсумовуючи, доповідачка наголосила, що ставлення 

до депресії у суспільстві є зверхнім, а тяжкість проблеми 

знецінюється. Вона навела п’ять основних міфів, пов’язаних 

із цим захворюванням:

• «депресія –  це нормально», «всім іноді буває сумно»;

• «треба більше рухатися –  і все мине»;

• депресія виникає від неробства;

• щоб вилікувати депресію, потрібно взяти відпустку, 

переїхати в іншу країну, опанувати нову духовну практику 

тощо;

• депресія –  несправжня хвороба.

Насправді клінічна депресія –  це хвороба із притаман-

ними їй етіопатогенезом і діагностичними критеріями, для 

лікування якої створено відповідні протоколи. Вона також 

потребує належної терапії, як і інші хвороби соматичного 

та психічного спектра.

Переваги й недоліки моно- та політерапії

 
Володимир Іванович Коростій, д. мед. н., 

керівник Центру психосоматики 

та психологічної реабілітації, медич-

ний директор Університетської клі-

ніки, професор кафедри психіатрії, 

наркології та медичної психології Хар-

ківського національного медичного 

університету акцентував увагу присут-

ніх на основних відмінностях між 

моно- та політерапією, зокрема пере-

вагах і недоліках стратегій.

Монотерапія –  це лікувальний процес, що здійснюється 

за допомогою використання одного лише психофармаколо-

гічного засобу або ж процедури. Вона є золотим стандартом 

лікування, а в психіатрії повинна бути елементом комплек-

сного підходу та реабілітації разом із немедикаментозними 

методами, психотерапією, психоедукацією, фізичною реа-

білітацією тощо.

Політерапія (комбінована терапія) –  використання двох 

та більше психофармакологічних засобів для лікування па-

цієнта, що передбачає комбінування двох чи більше анти-

психотиків або ж їх поєднання із препаратами інших груп 

(як-то транквілізатори, снодійні, тимостабілізатори) (Correll 

et al., 2012). При другому варіанті ліки призначають на етапі 

купірувальної терапії (симптоматично), при лікуванні ок-

ремих форм шизофренії та коморбідної патології, а також 

як аугментацію у разі фармакологічної резистентності.

Перевагами монотерапії порівняно з політерапією є те, 

що вона обґрунтована широкою доказовою базою, харак-

теризується добре вивченими ефектами, нижчим ризиком 

розвитку побічних ефектів та кращим комплаєнсом. Основ-

ним недоліком є недостатня ефективність.

До основних переваг політерапії слід віднести досягнен-

ня комплаєнтності за використання деяких препаратів, які 

містять комбінацію діючих речовин та дають можливість 

швидше досягти купірувального ефекту. Недоліків у комбі-

нованого лікування, що є клінічною необхідністю, порівняно 

з монотерапією більше: доказову базу накопичено тільки 

щодо окремих поєднань ліків, ризик розвитку побічних 

ефектів вищий, а їх прогнозованість менша.

Лікування гострого психотичного епізоду 
та постшизофренічної депресії

Для чіткого розуміння психофармакологічних особли-

востей монотерапії професор представив розбір клінічних 

випадків із власної практики щодо лікування гострого пси-

хотичного епізоду із прикладами купірувального та стабілі-

зувального лікування, а також постшизофренічної депресії.

Клінічний випадок  1Клінічний випадок  1

Скарги. Пацієнт М. мав гострий психотичний епізод із пе-

реважанням шизоафективної (маніакально-параноїчної) 

симптоматики, критика до стану відсутня. Здійснено невід-

кладну госпіталізацію у збудженому стані, надане лікування 

у стаціонарі.

Терапія. Був призначений оланзапін ін’єкційно у дозі 

20 мг/добу із переходом на пероральне приймання після ку-

пірування психомоторного збуд жен ня. Розвинулася гіпер-

седація, у зв’язку з якою перед випискою хворого перевели 

на рисперидон у дозі 4 мг/добу протягом двох тижнів. На тлі 

лікування було відзначено брак комплаєнсу та вирішено пе-

рейти на рисперидон у формі суспензії пролонгованої дії для 

внутрішньом’язових ін’єкцій у дозі 37,5 мг двічі на місяць.

Знову спостерігалася низька комплаєнтність (з боку 

родичів), що спричинило повторний епізод гострого пси-

хозу із підгострим початком на тлі збільшення інтервалу 

між ін’єкціями. Релапс купірували арипіпразолом у дозі 

15 мг/добу з подальшим підвищенням дози до 30 мг. Надалі 

пацієнт продовжив приймати арипіпразол у тій самій дозі 

в комбінації з препаратом літію.

Професор Коростій зауважив, що на вітчизняному фарм-

ринку є альтернативний препарат для застосування в моно-

терапії кветіапін (Кетилепт® Ретард), ефективний за симпто-

матики, наявної у пацієнта М.

Кветіапін (Кетилепт® Ретард) чинить низку клінічних 

ефектів, як-от (Kahn et al., 2007; Jensen et al., 2008; Goodwin 

et al., 2009):

• седативний ефект у перші два тижні приймання препа-

рату та регуляція циркадних ритмів (при безсонні);

• анксіолітична, антидепресивна дія (при симптомах три-

воги та афективних розладах);

• антипсихотичний ефект на тлі терапевтичної дози без 

титрування (за галюцинаторно-параноїдних симптомів).

У зазначеному клінічному випадку кветіапін (Кетилепт® 

Ретард) являє собою дієву альтернативу; його слід призна-

чати у дозі 400 мг/добу per os із підвищенням до 600 мг 

на другу добу (до 800 мг для купірування психомоторного 

збуд жен ня). Підтримувальна терапія препаратом здійсню-

ється в дозі 600 мг/добу до купірування параноїдної симп-

томатики, протирецидивна –  в дозі 400 мг/добу протягом 

періоду від одного року.

Таким чином, при виборі альтернативної стратегії ліку-

вання одна молекула кветіапіну застосовується на всіх етапах 

терапії, зокрема, як:

1. Купірування гострого стану.

2. Стабілізувальна терапія.

3. Протирецидивна терапія.

Кветіапін (Кетилепт® Ретард) необхідно використовувати 

принаймні за одну годину до приймання їжі. Рекомендована 

добова доза становить 600 мг/добу, однак у разі клінічного 

обґрунтування її можна підвищити до 800 мг/добу. Дозування 

слід корегувати в межах діапазону ефективних доз: від 400 

до 800 мг/добу, залежно від клінічної відповіді й переноси-

мості. Для підтримувальної терапії при шизофренії у коре-

гуванні дози потреби немає.

Клінічний випадок  2Клінічний випадок  2

Скарги. Пацієнтка М. страждає на шизофренію, парано-

їдну форму.

Терапія. Через шість місяців після маніфесту відбулося 

купірування психотичних симптомів на тлі продовження 

приймання паліперидону та формування критичності до хво-

роби. Розвинулася депресивна симптоматика, мав місце 

депресивний епізод середнього ступеня тяжкості з перева-

жанням адинамії.

Було призначено венлафаксин у початковій дозі 75 мг/добу 

зі збільшенням до 150 мг.

Коли депресивна симптоматика являє собою окремий 

синдром, після купірування психозу доцільне використан-

ня АД у межах комбінованої терапії. У разі якщо депресивна 

симптоматика є частиною картини гострого психозу, призна-

чення АД може бути недоцільним, і потрібна корекція дози 

антипсихотика, як це було у пацієнтки М.

Застосування кветіапіну (препарату Кетилепт® Ретард) 

у лікуванні шизофренії дозволяє аугментувати антиде-

пресивну терапію постшизофренічної депресії. Прийман-

ня препарату на початку лікування психотичного епізоду 

за шизофренії підвищує ймовірність запобігання розвитку 

постшизофренічної депресії. У процесі короткотривалих 

досліджень супутньої терапії кветіапіну з амітриптиліном, 

бупропіоном, циталопрамом, дулоксетином, есциталопра-

мом, флуоксетином, пароксетином, сертраліном чи венла-

факсином антидепресивний ефект спостерігався при засто-

суванні доз 150 та 300 мг/добу.

Таким чином, кветіапін є ефективною стратегією моно-

терапії шизофренії. Для лікування шизофренії на домані-

фестних етапах застосовують двоцільову модель терапії ін-

сомнії та депресії (дозування препарату –  50-150 мг/добу). 

У разі психотичного епізоду здійснюють швидке титрування 

дози до 600-800 мг/добу, а при постшизофренічній депресії –  

швидку корекцію до 400-600 мг/добу.

В.І. Коростій підсумував, що на всіх етапах перебігу хворо-

би при застосуванні монотерапії спостерігається можливість 

максимального дотримання пацієнтом режиму приймання 

ліків та рекомендацій клініциста.

Підготував Денис Соколовський
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Перспективи застосування токсинів зміїної отрути 
для лікування нейродегенеративних захворювань та знеболення

Зло, як і отрути, має своє призначення. Є хвороби, які нічим іншим не вилікуєш
Томас Пейн

На нейродегенеративні захворювання страждають мільйони людей у світі. На жаль, специфічного 
хворобомодифікувального лікування для таких пацієнтів наразі немає, що робить пошук ефективних препаратів 
нагальною потребою. Нейродегенерацію спричиняє активація низки клітинних процесів, зокрема окисного 
стресу, порушень функцій мітохондрій, нейрозапалення, старіння, утворення білкових агрегатів, глутаматергічної 
ексайтотоксичності та апоптозу. Метою дослідницьких груп є виявлення речовин, які можуть пригнічувати одну 
або декілька з цих подій, що призводять до загибелі нейронних клітин. Тваринні отрути являють собою перспективні 
природні джерела нових молекул, які невпинно вдосконалювалися шляхом природного добору.

Багато природних пептидів, ідентифі-

кованих в отрутах змій, скорпіонів, бджіл, 

павуків, молюсків тощо, зменшують запа-

лення, регулюють вивільнення глутамату, 

змінюють рівень нейромедіаторів, блоку-

ють активацію іонних каналів, знижують 

концентрацію білкових агрегатів та підви-

щують нейропротекторні фактори. Ці ком-

поненти здатні потенційно уповільнювати 

або навіть припиняти нейродегенерацію, 

застосовуються для лікування широкого 

спектра нейродегенеративних станів, зок-

рема хвороб Альцгеймера (ХА) й Паркін-

сона (ХП), ішемії мозку, глаукоми, бічного 

аміотрофічного (БАС) та розсіяного скле-

розу, а також місцевої терапії невралгій, 

нейрозапальних захворювань, радикулітів, 

люмбаго тощо.

Механізми нейродегенерації
Нейродегенерація є основною причиною 

розвитку багатьох неврологічних патологій, 

як-от ХА, ХП, хвороба Гентінгтона та іше-

мія головного мозку (Kalogeris et al., 2012). 

Патологічні механізми, що лежать в їх ос-

нові, характеризуються порушенням струк-

тури тканин і клітинних функцій в окремих 

уразливих нейронних системах, що може 

поступово спричинити виникнення таких 

станів, як (Yan et al., 2013):

• когнітивна дисфункція;

• моторний дефіцит;

• психічні розлади.

Незважаючи на зусилля дослідників, 

складність процесів загибелі клітин і ви-

значення етіології захворювань створюють 

багато перешкод для повного розуміння їх 

природи та розробки методів лікування, 

здатних модифікувати перебіг патологій.

Причинами загибелі нейронів можуть 

бути апоптоз, некроз та автофагія. Не-

зважаючи на відмінності, ці механізми 

клітинної смерті співіснують і мають де-

які спільні риси. Також у розвитку низки 

нейродегенеративних захворювань ви-

рішальну роль відіграє ексайтотоксич-

ність. На жаль, внутрішньоклітинні ме-

ханізми, відповідальні за цей тип загибелі 

нейронних клітин, наразі ще повністю 

не з’ясовані. Надмірна активація нейронів 

збудливими нейромедіаторами, такими 

як глутамат, вважається основною при-

чиною ексайтотоксичного пошкодження 

мозку (Quillinan et al., 2016).

Гострі ураження ЦНС, як-то ішемія 

та черепно-мозкова травма, викликають 

інтенсивне вивільнення глутамату, що при-

зводить до надмірної стимуляції глутамат-

них рецепторів і масивного припливу іонів, 

зокрема Ca2+. Порушення іонної рівноваги 

деполяризує потенціал плазматичної мемб-

рани та знижує внутрішньоклітинний рН 

(Surin et al., 2014). Надмірна активація 

АТФ-залежних іонних насосів, спрямована 

на відновлення іонного гомеостазу, спричи-

няє виснаження АТФ і енергетичний стрес 

(Mukherjee et al., 2008). Механізми, залучені 

до метаболічної відповіді нейронів на екс-

айтотоксичність, є вельми складними і ві-

діграють фундаментальну роль у здатності 

нейрона адаптуватися та відновлюватися 

після такого руйнівного впливу.

Нейрони значно більш сприйнятли-

ві до метаболічного стресу, викликаного 

ексайто токсичними процесами. Ці події 

можуть призвести до збільшення вмісту 

активних форм кисню (АФК) (Vergun et al., 

2003). Хоча АФК є важливими внутріш-

ньоклітинними сигнальними молекулами, 

у високих концентраціях вони можуть бути 

цитотоксичними, що призводить до окис-

ного стресу та, як наслідок, –  пошкод жен-

ня структури ДНК, руйнування клітинної 

мембрани, зміни структури й функцій білків 

через їх окиснення (Gandhi, Abramov, 2012).

Підвищений вміст АФК було виявлено 

при вивченні посмертних зразків тканин 

мозку осіб із нейродегенеративними роз-

ладами, зокрема ХП, ХА та БАС (Yan et al., 

2013; Zuo et al., 2015; Pedersen et al., 1998). 

Також АФК-залежні зміни в метаболізмі 

білків збільшують вміст нерозчинних агре-

гатів або накопичення протофібрил за па-

тологічних умов, що спричиняє нейро-

дегенерацію (Horiguchi et al., 2003).

Навіть за відсутності окисного стресу 

деякі білки з неправильною тривимірною 

структурою здатні викликати токсич-

ність, і це спричиняє загибель клітин. Не-

правильно згорнутий білок також може се-

кретуватися в позаклітинний простір, що 

призводить до формування позаклітинних 

бляшок (Friedrich et al., 2010). Дослід жен ня 

показали, що в міру старіння організм по-

ступово втрачає деякі механізми, пов’язані 

з запобіганням накопиченню помилково 

згорнутих білків (Kirstein-Miles, Morimoto, 

2010). Однак межа між патологічною ней-

родегенерацією та нормальними змінами 

при старінні не є чіткою. 

Власне, однозначно визнано, що ста-

ріння викликає нейродегенерацію, оскіль-

ки пов’язане з порушенням білкового го-

меостазу, що зумовлює:

• розвиток агрегатів і тілець включення;

• пошкод жен ня ДНК;

• лізосомну дисфункцію;

• епігенетичні зміни;

• імунну дисрегуляцію.

Незважаючи на всі набуті знання, шкід-

ливі події, внаслідок яких відбувається за-

гибель нейронних клітин, ще не до кінця 

вивчені. Розкриття механізмів, що лежать 

в основі нейродегенерації, може допомог-

ти розробити альтернативні підходи для 

припинення розвитку таких пошкоджень 

(de Souza et al., 2018).

Токсини зміїної отрути для лікування 
нейродегенеративних захворювань
Хвороба Альцгеймера

ХА є причиною 60-80% випадків де-

менції та переважно вражає осіб віком від 

65 років, що призводить до смерті приблиз-

но через 7-10 років від дебюту симптомів 

(Plassman et al., 2007). ХА характеризується 

тяжкою атрофією мозку і прогресувальною 

загибеллю нейронів, що спричиняє серйоз-

ні проблеми із пам’яттю, поведінкові змі-

ни, мовленнєві порушення, дефіцит уваги 

та загальне зниження когнітивних функцій 

(Holtzman et al., 2011).

Нині препаратами для лікування па-

цієнтів із ХА, які схвалені Управлінням 

з контролю за якістю харчових продуктів 

і медикаментів США (FDA), є антагоніст 

NMDA-рецепторів мемантин та інгібіто-

ри ацетилхолінестерази (АХЕ), які дещо 

зменшують холінергічний дефіцит. Проте 

жоден із них не затримує прогресування 

захворювання. Розробка нових молекул, 

спрямованих на різні аспекти патології, 

з використанням природних токсинів може 

бути перспективним підходом, якщо брати 

до уваги їх селективність дії щодо різних 

ферментів, каналів і субодиниць (таблиця).

Токсини, отримані зі зміїної отрути, 

широко досліджувалися для потенцій-

ного терапевтичного застосування при 

ХА та інших патологіях. Як відомо, вони 

можуть бути корисними для зменшення 

дефіциту ацетилхоліну при таких захво-

рюваннях, як ХА. Нещодавно зусилля 

вчених привели до виявлення токсинів 

із потенційною інгібіторною активністю 

щодо АХЕ (Waqar, Batool, 2015).

Гадюка Рассела (Daboia russelli) вироб-

ляє отруту, що містить багато ізоформ 

фосфоліпази А
2
, ферменти-прокоагулянти 

(активатори факторів X і V), геморагіни, 

нуклеази, протеази, гіалуронідази та інші 

сполуки. Наявні дані, що фактор V отрути 

цієї гадюки дестабілізує агрегати -амілоїду 

(A) в in vitro культурах клітин SH-SY5Y лю-

дини, інкубованих із пептидами A42/A40 

(Bhattacharjee, Bhattacharyya, 2013). Також 

він захищає клітини від токсичності, спри-

чиненої A. Подальші дослід жен ня з вико-

ристанням даних пептидів можуть мати по-

тенціал для розробки нових терапевтичних 

засобів (Van Dam, De Deyn, 2006).

Металопротеази відіграють важливу роль 

у регуляції багатьох фізіологічних проце-

сів. Результатом активності металопротеаз 

ECE-1 і NEP є руйнування Aβ у мозку. Сво-

єю чергою для її стимуляції використовують 

поліфеноли зеленого чаю і кінуренову кис-

лоту (Klein et al., 2013). Вважається, що по-

силена активність ECE-1 і NEP чинить 

сприятливий вплив проти ХА, – це про-

демонстровано їх генетично індукованою 

підвищеною експресією на трансгенних ми-

шачих моделях ХА (El-Amouri et al., 2008).

Також вчені виявили пептид K-49- P1-20, 

що міститься у структурі міотоксину 2, го-

молога фосфоліпази А
2
 з отрути ямкоголо-

вої гадюки (Bothrops asper). Було доведено 

його ефективність для стимуляції актив-

ності ECE-1 і NEP. До того ж стало відо-

мо, що за наявності пептиду K-49-P1-20 

інтенсивність розщеплення ендогенного 

A40 у спинномозковій рідині суб’єкта 

з ХА металопротеазою ECE-1 збільшується, 

що підтверджує його потенційну роль для 

лікування цієї патології (Smith et al., 2016).

Хвороба Паркінсона
ХП є другим за поширеністю нейродеге-

неративним захворюванням, на яке страж-

дають переважно люди віком від 55 років. 

ХП характеризується прогресувальною 

нейродегенерацією компактної частини 

чорної речовини, що зазвичай вражає до-

фамінергічні нейрони. Нейродегенерація 

є безпосередньою причиною симптомів 

ХП, які включають брадикінезію, тремор 

спокою та ригідність (George et al., 2009). 

Окрім рухових змін, в осіб із ХП можливий 

розвиток когнітивних порушень та психіа-

тричних розладів (Beitz, 2014).

Таблиця. Застосування компонентів зміїної отрути 
для лікування нейродегенеративних захворювань

Компоненти Змії, отрута яких 
використовується Ефекти Експериментальна 

модель Публікації

Хвороба Альцгеймера

Фасцикуліни Змії роду 
Dendroaspis Інгібування АХЕ Біоінформатичне 

моделювання

Mebs, 1989; 
Harel et al., 1995;
Waqar, Batool, 2015

Фактор V 
отрути 
гадюки 
Рассела

Гадюка Рассела 
(Daboia russelii)

Зменшує 
відкладення 
бляшок Аβ

Культура клітин 
SH-SY5Y (виділених 
із біопсії кісткового 
мозку пацієнтки 
з нейробластомою)

Bhattacharjee, 
Bhattacharyya, 2013

Пептид 
K-49-P1-20

Ямкоголова 
гадюка 
(Bothrops asper)

Посилює 
активність 
металопротеаз 
ECE-1 і NEP, 
які руйнують Аβ

Культура клітин 
HEK293, отримана 
з нирки ембріона 
людини

El-Amouri et al., 
2008;
Smith et al., 2016

Хвороба Паркінсона

Трипептид
Звичайна 
списоголова змія 
(Bothrops atrox)

Антиапоптотична 
дія
Посилює 
розростання 
невритів

Культура 
клітин PC12 
(феохромоцитоми 
щура), оброблених 
дофамінергічним 
нейротоксином 
MPP+

Martins et al., 2015;
Gazerani, 2020

Ішемія мозку

Серинові 
протеази

Звичайна 
(Bothrops atrox) 
і бразильська 
списоголова змія 
(Bothrops brazili)

Стимуляція 
ангіогенезу

Культура клітин 
ендотелію, 
фібробластів 
і лінії HEK293

Bhat et al., 2016

Адаптовано за J.M. de Souza et al., 2018
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Дослід жен ня зміїної отрути як терапев-

тичного засобу для лікування ХП проводили 

на клітинах PC12 (отриманих із феохромо-

цитоми щура), оброблених дофамінергіч-

ним нейротоксином MPP+, що викликає 

симптоми ХП. Було показано, що нейро-

протекторна активність і здатність індуку-

вати нейритогенез притаманна пептиду, 

виділеному із фракції Ba-IV отрути звичай-

ної списоголової змії (Bothrops atrox). Цей 

пептид може значно зменшувати загибель 

клітин, а його захисний ефект пов’язаний 

зі зниженням активності каспази-9/-3. Крім 

того, у даній клітинній моделі ХП після об-

робки пептидом спостерігався ріст нейри-

тів. Це означає, що основний протективний 

механізм може включати нейротрофічний 

ефект (див. таблицю) (Gazerani, 2020).

Ішемія мозку
Ішемія – це результат недостатнього кро-

вопостачання тканин через обструкцію ар-

теріального кровотоку (Kalogeris et al., 2012). 

Основним наслідком ішемії мозку є зменшен-

ня вмісту енергетичних субстратів, зокрема 

глюкози та кисню. Синтез АТФ шляхом глі-

колізу та окисного фосфорилювання сповіль-

нюється або навіть припиняється, призводячи 

до швидкого зниження рівня АТФ у клітинах. 

До того ж, коли дихання гальмується, але глі-

коліз триває, накопичення протонів і лактату 

спричиняє швидке підкислення внутріш-

ньоклітинного вмісту. Усе це викликає стійке 

підвищення позаклітинної концентрації глу-

тамату, а каскад подій завершується значним 

зростанням внутрішньоклітинного вмісту Ca2+ 

у нейронах і астроцитах, що зумовлює заги-

бель нейронів (de Souza et al., 2018).

Ефективність лікування ішемії, що поля-

гає у застосуванні тромболітичних засобів 

та препаратів, які зменшують уразливість 

тканини мозку, все ще далека від задовіль-

ної, переважно через обмежене терапевтич-

не вікно та можливі внутрішньочерепні 

крововиливи. Тому пошук ефективних ліків 

є першочерговим завданням.

Деякі компоненти тваринних отрут здат-

ні знижувати ішемічне ураження. Так, отру-

ти звичайної та бразильської списоголової 

змії містять серинові протеази, здатні сти-

мулювати ангіогенез через активацію сиг-

нального шляху PI3K/AKT. Це захищає від 

церебральної ішемії/реперфузії, зменшує 

патологічні зміни в мозку та інгібує апоптоз 

нейронів, підвищуючи експресію білків 

FAK, p-FAK, Bcl-2 та знижуючи експресію 

каспази-3 (див. таблицю) (Lu et al., 2016).

Застосування компонентів 
зміїної отрути для знеболення 
та лікування нейрозапалення

Різні отрути діють на нервову систему 

хребетних на пре- та постсинаптичному 

рівнях (рисунок). Вивчення механізмів дії 

цих токсинів є ключовим для розуміння 

природи болю та нейронної сигналізації, 

а також надає потенційні можливості для їх 

застосування у медицині (Trim, 2013).

Кобратоксин –  -нейротоксин із дов-

гим ланцюгом у складі отрути таїландської 

кобри (Naja spp.), здавна використовували 

для знеболювання. Отрута аспідових змій 

містить складні нейротоксини, які насам-

перед блокують нікотинові ацетилхолінові 

рецептори, результатом чого є атонічний 

параліч. Такий ефект пов’язаний із потен-

ційною терапевтичною користю при болю 

і низці неврологічних захворювань (Hurst 

et al., 2013). Також отрути багатьох аспідо-

вих і деяких гримучих змій чинять знебо-

лювальну дію через опіоїдні та неопіоїдні 

механізми (dos Santos et al., 2012).

Крототоксин, токсин фосфоліпази А
2
 от-

рути гримучої змії Crotalus durissus terrificus, 

використовують як протипухлинний засіб, 

що сприяє зменшенню споживання аналь-

гетиків за рахунок неопіоїдного механізму 

дії (Nogueira-Neto et al., 2012). На додаток, 

виявлено знеболювальну активність так 

званих трипальцевих токсинів отрути чор-

ної мамби (Dendroaspis polylepis). Ці токсини 

зв’язуються з гомомерними кислоточутли-

вими іонними (ASIC)1a і гетеромерними 

каналами, що містять ASIC1a, чинять цен-

тральну анальгетичну і периферичну дію че-

рез гетеромери ASIC1a/ASIC2a та ASIC1a/1b 

відповідно (Diochot et al., 2012).

У медичній практиці препарати на ос-

нові отрут використовують як засоби, що 

сприяють болезаспокійливому та проти-

запальному ефектам. Широке застосуван-

ня вони отримали і в лікуванні застарілих 

форм радикуліту, ішіасу, ревматизму, а та-

кож при артриті, невралгіях, поліартритах, 

міозитах (Конопльова, 2012).

У разі місцевого застосування отрута 

сприяє збільшенню еластичності тканин. 

Вона чинить такі позитивні ефекти, як 

(Хабрієв та співавт., 2016):

• кератолітичний;

• анальгетичний;

• протизапальний;

• протинабряковий;

• місцевоподразнювальний.

Засоби, що містять складні суміші ор-

ганічних і неорганічних речовин, зокрема 

мазі, до складу яких входять отрути деяких 

видів змій, використовують для лікування 

запальних захворювань суглобів, невралгій, 

радикулітів, люмбаго, запалення перифе-

ричних нервів (Шишкова, 2018; Громова, 

Цурко, 2020). Подразнення чутливих рецеп-

торів шкіри і подальше всмоктування таких 

речовин, як гістамін, ферменти й органічні 

кислоти, сприяє розширенню судин, поліп-

шенню трофіки тканин та знеболювальному 

ефекту препаратів. Різноманітні механізми 

дії та наявність багатокомпонентної основи 

таких мазей роблять їх цікавими для прове-

дення клінічних досліджень з метою деталь-

ного вивчення ефективності та подальшого 

впровад жен ня в клінічну практику.

До засобів локальної терапії належить 

мазь Випросал В® (АТ «Гріндекс»), яка 

містить зміїну отруту. Інгредієнти мазі 

саліцилова кислота (1%), камфора (3%) 

і скипидар (3%) здавна успішно вико-

ристовують у препаратах місцевої дії. Cки-

пидар чинить подразливий ефект, камфора 

діє на шкірні рецептори як легкий боле-

заспокійливий і протисвербіжний засіб, 

стимулює нервові закінчення та зменшує 

інтенсивність болю (Reynolds, 1995).

Проте основним компонентом мазі є 

отрута гадюки звичайної (Viperae berus), 

що являє собою складну суміш білків, 

багато з яких мають ферментативну дію. 

Отрута містить протеолітичні ферменти, 

такі як тромбін, фосфатаза, фосфодіе-

стераза, оксидаза L-амінокислот тощо. 

При нанесенні у невеликих концентра-

ціях на не ушкоджену шкіру отрута не чи-

нить системних ефектів, оскільки біл-

ки у її складі не проникають всередину. 

При місцевому застосуванні отрута діє 

як подразнювальний компонент.

Мазь Випросал В® є сумішшю контр-

подразнювальних складових, проте містить 

їх у невеликих концентраціях, не призво-

дячи до надмірного подразнення шкіри. 

При нанесенні на шкіру контрподразни-

ки стимулюють місцеву запальну реак-

цію, і цей парадоксальний ефект сприяє 

зменшенню болю в ділянці під поверхнею 

шкіри (Green, 1991).

Окрім того, мазь Випросал В® містить 

парафін, вазелін, гліцерин, емульгатор, 

ізотонічний сольовий розчин і очищену 

воду. Така основа мазі забезпечує посту-

пове вивільнення активних компонентів 

та їх тривалу дію безпосередньо в патоло-

гічному вогнищі.

Про стійку клінічну ефективність мазі 

Випросал В® свідчать наявні результати 

досліджень. У рандомізованому плаце-

бо-контрольованому подвійному сліпому 

випробуванні за участю 92 амбулаторних 

пацієнтів віком 18-70 років з остеоартро-

зом, болем у попереку, невралгією та захво-

рюваннями м’яких тканин (як-то тендині-

ти, міозити, бурсити) вплив даного засобу 

аналізували за візуальною аналоговою шка-

лою (ВАШ). Полегшення болю було до-

стовірно суттєвішим у групі Випросалу 

В порівняно із плацебо: зміна показників 

за ВАШ становила -27,9±2,62 і -19,6±2,91 

бала відповідно (p=0,038). Поліпшення 

оцінок спонтанного болю та болю під час 

руху також було більш значущим у групі 

Випросалу В (Бадокін, 2011).

У рандомізованому відкритому порівняль-

ному дослід жен ні із залученням 25 хворих 

на дегенеративно-дистрофічні захворюван-

ня суглобів і хребта, що супроводжувалися 

больовим синдромом (вік –  від 18 до 74 ро-

ків), застосування мазі Випросал В® спри-

яло значущому полегшенню болю за ВАШ 

на 51,87% (p<0,05). Бальні оцінки спонтан-

ного болю та болю під час руху чи при паль-

пації теж достовірно зменшилися: з 2,5±0,22 

до 1,3±0,26 бала і з 3,3±0,33 до 1,6±0,48 бала 

відповідно (p<0,05) (Шмирьова, 2014).

Окрім того, під наглядом перебували 90 ам-

булаторних пацієнтів із неспецифічним болем 

у нижній частині спини легкого/помірного 

ступеня, розподілених на три групи по 30 осіб 

у кожній (Пономарьов, Аркінд, 2014):

• основна група отримувала традицій-

ні нестероїдні протизапальні препарати 

(НПЗП) та локально мазь Випросал В®;

• перша група порівняння –  лише НПЗП;

• друга група порівняння –  лише мазь 

Випросал В®.

Аналіз результатів показав, що в усіх гру-

пах хворих у процесі лікування спостерігався 

регрес больового синдрому, але до 7-го дня 

терапії залишковий біль був найменш вира-

женим у пацієнтів основної групи.

У клінічному дослід жен ні за участю 

120 пацієнтів із ранніми стадіями остео-

артрозу колінного суглоба застосування 

мазі Випросал В® у комплексному ліку-

ванні сприяло максимальному знеболю-

вальному ефекту та стійкому зниженню 

активності запального процесу (Вирва 

та співавт., 2014).

Висновки
Компоненти зміїних отрут є перспек-

тивними природними джерелами для роз-

робки нових препаратів, які мають потен-

ціал для зменшення або навіть інгібування 

прогресування нейродегенеративних про-

цесів. Засоби локальної дії з додаванням 

зміїної отрути чинять знеболювальний 

ефект на додачу до стійкого зниження ак-

тивності запального процесу.

Підготувала Наталія Купко

1, 8 –  блокатори натрієвих каналів; 2 –  активатори натрієвих 
каналів; 3 –  пролонгатори активації натрієвих каналів; 
4 –  блокатори калієвих каналів (зокрема дендротоксини 
з отрути змій); 5 –  блокатори кальцієвих каналів (зокрема 
кальциклудин, кальцисептин / поліпептид FS2 та CRISP-
токсини з отрути змій); 6 –  антагоністи нікотинових рецепторів 
(зокрема α-нейротоксини з отрути змій); 7 – антагоністи 
мускаринових рецепторів (зокрема фосфоліпаза А2, 
мускаринові токсини типу А і В з отрути змій)

Рисунок. Схематичне зображення 
пре- та постсинаптичних сайтів зв’язування 

нейротоксинів тваринного поход жен ня, 
зокрема виділених зі зміїної отрути

Адаптовано за N.R. Casewell et al., 2013
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Скорочена інформація про лікарський засіб Випросал В®
Склад: діючі речовини: отрута гадюки звичайної суха, камфора рацемічна, олія терпентинна, кислота саліцилова; 1 г мазі містить 0,05 МОД отрути гадюки звичайної сухої, 
30 мг камфори рацемічної, 30 мг олії терпентинної, 10 мг кислоти саліцилової. Лікарська форма. Мазь. Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовують місцево 
при болю у суглобах та м’язах. Показання. Болезаспокійливий засіб для зовнішнього застосування при болю у суглобах та м’язах. Протипоказання. Підвищена чутливість 
до будь-якого компонента мазі, ацетилсаліцилової кислоти або до інших нестероїдних протизапальних лікарських засобів. Бронхіальна астма та ін. Побічні реакції. При 
підвищеній чутливості шкіри до компонентів мазі при застосуванні можуть виникати свербіж, набряк або кропив’янка та ін. Спосіб застосування та дози. На болючу ділян-
ку наносити маленькими порціями 5–10 г (1–2 чайні ложки) мазі та втирати її у шкіру залежно від інтенсивності болю 1–2 рази на добу, до зникнення больового синдрому. 
Категорія відпуску. Без рецепта. Виробник. АТ «Талліннський фармацевтичний завод», Тонді 33, 11316, Таллінн, Естонія.

Інформація для професійної діяльності медичних і фармацевтичних працівників. Призначена для розповсюдження на семінарах,  конференціях, симпозіумах на медичну 
тематику. Перед застосуванням препарату необхідно ознайомитися з повною інструкцією.  Р.П. № UA/3885/01/01 від 04.09.2020 (термін дії необмежений).
Код: UA-VSL-0001-0121

За додатковою інформацією звертайтеся до Представництва «АС «Гріндекс»:
03040, м. Київ, вул. Красилівська, 11, оф. 3. Тел.: +38 (044) 498-42-32.
E-mail: info@grindeks.ua, https://www.grindeks.ua, https://viprosal-v.ua

Випросал В®

Мудре рішення проти болю!
 Зменшує біль і запалення1

 Ефективність забезпечує стандартизована   
отрута гадюки звичайної 1

1. Інструкція для медичного застосування лікарського засобу Випросал В®. 
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Біль у спині та остеохондроз чи спондилоартрит: 
що за лаштунками?

Дегенеративні захворювання периферичних суглобів і хребта є найпоширенішими із групи хвороб 
кістково-м’язової системи, що нерідко призводять до тимчасової непрацездатності та інвалідизації 
пацієнтів. Біль у спині сьогодні нерідко списують на остеохондроз. Однак приблизно у 5% випадків 
мова йде про запальні захворювання суглобів, серед яких спондилоартрит є одним із найчастіших. 
Як відрізнити його від остеохондрозу? Що має насторожити? Розглянемо основні етіопатогенетичні 
механізми, диференційно-діагностичні критерії, принципи лікування пацієнтів із різними формами 
спондилоартропатій та остеохондрозу, що зустрічаються у практиці невропатолога та сімейного лікаря. 
Зупинимося також на сучасних підходах до профілактики, терапії та реабілітації цієї категорії хворих.

Усім відомо, що таке біль у спині. Однак здоровій людині 

вкрай важко зрозуміти, що означає, коли зранку неможливо 

піднятися з ліжка, через що відчувається повна безпорад-

ність. Скутість спини вранці –  одна з основних відміннос-

тей спондилоартропатії від остеохондрозу, з яким її нерідко 

плутають. Але найголовніша різниця полягає в тому, що при 

остеохондрозі біль посилюється під час руху або фізичного 

навантаження, а при спондилоартриті –  затихає.

Запущена патологія призводить до ураження багатьох 

внутрішніх органів: нирок, кишечника, легень, судин сер-

ця. Часто страждає зір (аж до сліпоти). Із плином часу хво-

роба неухильно прогресує. Близько 50% пацієнтів стають 

інвалідами вже через сім років від її початку. Тому своє-

часне і достовірне виявлення та лікування даних патологій 

допомагає сповільнити або навіть попередити розвиток 

цих процесів.

Етіологія і патогенез
Основою опорно-рухової системи є хребет. У зв’язку 

із прямоходінням хребет людини схильний до значних 

статодинамічних навантажень. Це призводить до того, що 

у хребті досить рано проявляються дегенеративно-дистро-

фічні процеси. Їх прогресуванню значною мірою сприяє та-

кож облітерація судин міжхребцевих дисків (МХД), що на-

стає у дитинстві. Є відомості про генетичну детермінованість 

ураження МХД, що виявляється, зокрема, успадкованим 

порушенням структури колагену.

Слід мати на увазі, що ступінь ризику передчасного роз-

витку дегенеративно-дистрофічних уражень хребта значно 

підвищують багато патологічних станів. До них можуть бути 

віднесені вроджені аномалії хребта, такі як окціпіталізація 

атланта (синдром Ольеніка), феномен проатланта, гіпоплазія 

зубоподібного відростка осьового хребця, підвивих атланто-

осьового суглоба (симптом Крювельє), синдром короткої 

шиї (хвороба Кліппеля –  Фейля), неповна диференціація 

хребців, диспластична форма спондилолістезу, локальна пла-

тиспондилія або генералізована її форма (синдром Дрейфуса), 

сакралізація хребця L5 та люмбалізація хребця S1. 

Окрім того, розвиток дегенеративних процесів у хребті 

можуть спричиняти:

• травматичні ушкод жен ня;

• порушення статики, що зумовлені обмеженням рухли-

вості в суглобах, плоскостопістю, неоднаковою довжиною 

ніг, які бувають вродженими чи набутими (як-то аномалії 

тазостегнових суглобів, вивихи головки тазостегнової кіст-

ки, наслідки травматичного ураження тазового пояса і ніг, 

артрози, артрити, наслідки перенесеного гострого епідеміч-

ного поліомієліту тощо).

До дегенеративно-дистрофічних змін схильні насампе-

ред хрящові структури МХД і дуговідросчастих суглобів. 

Це проявляється клінічними ознаками остеохондрозу хребта 

і деформувального спондильозу, а також спондилоартриту, 

які зазвичай поєднуються один з одним.

Термін «остеохондроз» був запропонований 1933 р. ні-

мецьким ортопедом Хільдебрантом для сумарного позна-

чення інволюційних змін у тканинах опорно-рухового 

апарату. В Міжнародній класифікації хвороб 10-го пере-

гляду (МКБ-10) всі форми патології хребта позначаються 

як дорсопатії (М40-М54). У ці поняття також входять остео-

хондроз і спондилоартрит.

Остеохондроз –  це патологія міжхребцевих дисків, які 

складаються із хрящової тканини і знаходяться між тіла-

ми суміжних хребців, утворюючи «амортизаційні вставки». 

Спондилоартит –  явища дегенерації та дистрофії, які вини-

кають у суглобах суміжних хребців (рисунок). На даний час 

обговорюється доцільність об’єднання цих термінів через 

значну схожість етіології та патогенезу даних хвороб.

Як відомо, між хребцями, які беруть участь у форму-

ванні хребетно-рухового сегмента (ХРС), є три основних 

опорних «точки»: МХД і два дуговідросчасті суглоби. Вони 

забезпечують амортизацію фізичного впливу за віссю хреб-

та, що до того ж наростає при піднятті й перенесенні ваги, 

а також поштовхах і струсах, супутніх ходьбі, бігу, стрибках 

тощо, головним чином локомоторних рухам. Також у за-

безпеченні функцій хребетного стовпа велику роль відіграє 

зв’язковий апарат (передня й задня поздовжні зв’язки, 

що проходять уздовж усього хребта, міжпоперечні, між-

остисті, надостиста та жовта зв’язки).

Зниження гідрофільності й недостатнє кровопостачання 

хрящової тканини МХД веде до:

• зменшення обсягу та зміни форми їх пульпозних ядер;

• зниження міцності фіброзних кілець, особливо слаб-

шого заднього їх відділу.

При цьому відбуваються зниження висоти МХД і його 

протрузія, а потім пролабування елементів тканини диска 

за межі країв прилеглих хребців. Пролабування МХД і роз-

тягнення при цьому поздовжніх зв’язок супроводжуються 

їх осифікацією і розростанням крайових відділів тіл хреб-

ців. Утворені остеофіти виявляються спрямованими у бік 

поздовжніх зв’язок.

Виступання МХД вперед веде до розтягування передньої 

поздовжньої зв’язки, яка на його рівні приймає дугоподібну 

форму і поступово осифікується. Остеофіти, які виходять 

за краї тіл сусідніх хребців, поступово розростаючись, на-

правляються назустріч один одному і набувають дзьобовид-

ної форми. Кальцифікація передньої поздовжньої зв’язки 

з часом все більше обмежує обсяг рухів у відповідному ХРС, 

що може призводити до його іммобілізації.

Розвиток передніх остеофітів не характеризується больо-

вими відчуттями, оскільки в передній поздовжній зв’язці 

практично відсутні больові рецептори. Виявлені на спонди-

лограмах дзьобовидні кісткові розростання зазвичай розціню-

ються як прояв деформувального спондильозу, що зазвичай 

супроводжує виникнення остеохондрозу хребта, і, по суті, 

може розглядатися як одна із характерних для нього ознак.

Протрузія МХД назад, у бік хребетного каналу, веде 

до зсуву в тому ж напрямку і зрощеного з ним фрагмента 

задньої поздовжньої зв’язки, що називають феноменом ви-

сунутого ящика столу. Внаслідок подразнення остеобластів 

кісткової тканини в місці прикріплення зв’язки до окістя 

задньої поверхні хребців відбувається також розростання 

остеофітів. Вони ростуть слідом за висуванням у бік хре-

бетного каналу фрагментів міжхребцевого диску в горизон-

тальному напрямку. При цьому їх поверхні, обернені в бік 

зміщеної у хребетний канал тканини диска, виявляються 

паралельними.

Зміщення тканини диска назад супроводжується її тис-

ком на задню поздовжню зв’язку, що має багато больових 

рецепторів, та їх збуд жен ням. При цьому кожне загострення 

захворювання супроводжується виразним локальним болем 

і болючістю на рівні ураженого ХРС, а також спровокова-

ною больовими відчуттями рефлекторною напругою пара-

вертебральних м’язів.

Клініка
Ознаки больового синдрому в більшості випадків ви-

никають на шийному чи поперековому рівнях хребта, 

оскільки дегенеративно-дистрофічні розлади тут прояв-

ляються частіше, раніше і бувають особливо вираженими. 

Це пов’язано зі значною рухливістю даних відділів хребет-

ного стовпа, а отже, із суттєвим фізичним навантаженням, 

що припадає на складові їх ХРС.

Біль при розвитку остеохондрозу хребта на першому етапі 

захворювання проявляється періодично і зазвичай виникає 

гостро чи підгостро. Нерідко він провокується підняттям 

важких предметів або різкими рухами, здебільшого має ло-

кальний характер, може бути вельми інтенсивним і переваж-

но супроводжується виразними рефлекторними (захисними) 

м’язовими реакціями (дефанс м’язів), що обмежують обсяг 

рухів. Однак тривалість таких загострень патологічного 

процесу зазвичай спочатку відносно незначна, і при адек-

ватному лікуванні вони нівелюються протягом 1-2 тижнів.

Тривалість ремісії між періодами загострення може бути 

різною. Однак кожне наступне вказує на додаткове змі-

щення МХД у бік хребетного каналу, при цьому наростає 

виразність його грижового випинання. На певному етапі 

захворювання при черговому загостренні процесу можлива 

перфорація задньої поздовжньої зв’язки, що призводить 

до проникнення грижового випинання, яке складається 

із тканин зруйнованого МХД, в епідуральний простір.

Перфорації частіше піддається не центральна частина 

задньої поздовжньої зв’язки, що має велику товщину і міц-

ність, а її стоншений край. У зв’язку з цим нерідко утворю-

ється задньолатеральна грижа МХД, спрямована в бік між-

хребцевого отвору, де із заднього й переднього спінальних 

корінців формується відповідний спинномозковий нерв. 

Значно рідше виникає серединна (задньомедіальна) грижа 

МХД. У таких випадках корінцевий синдром буває двосто-

роннім, іноді при цьому наростання інтенсивності корін-

цевого болю відзначається то на одній, то на іншій стороні.

При утворенні грижі МХД у разі загострення захворюван-

ня в пацієнта можуть спостерігатися:

1. Характерні вимушені пози та особливості, що виявля-

ються при активних і пасивних рухах.

2. Локальна м’язова напруга.

3. Поява певних больових точок.

4. Розвиток позитивного симптому Нері.

Перфорація грижею МХД задньої поздовжньої зв’язки 

зазвичай веде до подразнення певного спінального корінця. 

При цьому біль іррадіює у відповідний уражений корінець 

сегмента тіла (дерматом, міотом і склеротом), що супрово-

джується виникненням певних неврологічних ознак (болю, 

парестезій). На додаток, часто спостерігається вплив грижо-

вого випинання на спінальні корінці L5-S1 та виявляється 

позитивний симптом Ласега.

М.М. Орос

Рисунок. Остеохондроз та спондилоартит
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Надалі через компресію нервових корінців, спинномоз-

кового нерва або їх ішемії, яка зумовлена стенозом чи оклю-

зією корінцевої артерії, можливий розлад їх функцій, що 

проявляється:

• порушенням чутливості;

• випадінням відповідних рефлексів;

• периферичним парезом певних м’язів.

При цьому особливості й локалізація ознак осередкової 

неврологічної патології залежать від того, в якому ХРС 

виникла грижа МХД.

Загострення захворювання на тлі перфорації задньої поз-

довжньої зв’язки і проникнення тканини МХД в епідураль-

ний простір може призвести до розвитку ускладнення клініч-

ної картини вторинного локального асептичного запального 

вогнища (асептичного епідуриту), з можливим поширенням 

запального процесу на спинномозкові корінці. В такому ви-

падку чергове загострення патології зазвичай набуває три-

валого характеру. Паралельно із розвитком дегенеративних 

процесів у міжхребцевих дисках, які визначаються проявом 

остеохондрозу хребта, часто виникає і спондилоартрит, 

при якому страждають дуговідросчасті суглоби.

Зміна стану хрящових дисків і розтягнення капсули між-

хребцевих суглобів насамперед ведуть до появи клінічних 

ознак нестабільності хребта. Підвивихи дуговідросчастих суг-

лобів, які при цьому виникають, супроводжуються відчуттями 

дискомфорту в хребті і тупим болем паравертебральної ло-

калізації на рівні патологічно зміненого ХРС. Ці суб’єктивні 

прояви наростають за тривалої фіксації пози, через що хворі 

зазвичай постійно прагнуть змінювати положення тіла і від-

чувають, зокрема, деяке полегшення при ходьбі.

Тимчасове полегшення стану в таких випадках може наста-

вати спонтанно або у процесі мануальної терапії. Нормаліза-

ція взаємин суглобових поверхонь дуговідросчастих суглобів, 

яка при цьому виникає, нерідко супроводжується характер-

ним клацанням. За нестабільності хребта, що є ознакою спон-

дилоартриту, може з’являтися зісковзування верхнього хребця 

ХРС вперед або назад (передній або задній спондилолістез). 

Проте прояви нестабільності хребта також нерідко розціню-

ються як одна з відносно ранніх ознак остеохондрозу хребта. 

До речі, є думка про те, що корінцевий синдром, який зазви-

чай визнають проявом дискогенної патології, характерної для 

остеохондрозу, зустрічається також при спондилоартриті. Адже 

підвивих дуговідросчастих суглобів (ознака спондилоартриту) 

може зумовити звуження міжхребцевих отворів, задню стінку 

яких формують ці суглоби і суглобові відростки. Як наслідок, 

віддиференціювати клінічні прояви остеохондрозу і деформу-

вального спондилоартриту часто буває практично неможливо.

Резюмуючи зазначене вище, слід підкреслити спільність 

патогенезу та, значною мірою, клінічної картини остеохон-

дрозу хребта і спондилоартриту. Можна відзначити обов’яз-

ковість їх поєднання в уражених ХРС. Це дозволяє визнати 

остеохондроз хребта і спондилоартрит проявами єдиного 

дегенеративно-дистрофічного процесу.

Лікування
Терапевтичні заходи прямо або побічно спрямовані 

на усунення факторів, що спричиняють розвиток і про-

гресування патологічного процесу, механізми формуван-

ня больового синдрому (його усунення є першочерговим 

завданням), вплив на метаболізм хряща і відновлення по-

рушених функцій локомоторного апарату. Лікувальні заходи 

визначаються стадією захворювання, виразністю клінічних 

проявів, наявністю супутніх патологій та протипоказань. 

Терапія має бути комплексною і поетапною з обов’язковими 

профілактичними заходами, направленими на запобігання 

рецидивів захворювання.

Ефективність лікування оцінюють на основі динаміки 

неврологічної картини і критеріїв якості життя. Виділяють 

такі терапевтичні етапи:

1. Лікувальний.

2. Лікувально-реабілітаційний.

3. Реабілітаційний.

Лікувальний етап направлений на усунення патогене-

тичних чинників і включає знеболення, фіксацію уражених 

ХРС, усунення набряку в перидуральному просторі, нор-

малізацію кровообігу, відновлення функції уражених ХРС 

та спинномозкових корінців.

У гострий період слід застосовувати максимально щадний 

руховий і фізичний режим.

Залежно від ступеня виразності клінічних проявів (пе-

реважно больового синдрому), хворому може бути призна-

чений лікувально-охоронний ліжковий режим на 48 год, 

часто і довше (ортопедичний режим). Тривалість постільно-

го режиму визначається особливостями клінічної картини 

захворювання. За помірно вираженого болю можна обмежи-

тися іммобілізацією ураженого відділу хребта й уникненням 

провокувальних поз і рухів.

Ліжковий режим показаний у перші дні загострення 

хвороби і при виразному больовому синдромі. Після цього 

рекомендовані поступове розширення рухової активності 

та лікувальна гімнастика.

Тривалий постільний режим сповільнює одужання, а рання 

активізація пацієнтів позитивно впливає на процес реабілі-

тації і запобігає розвитку хронічного больового синдрому.

Медикаментозна терапія насамперед направлена на усу-

нення больового синдрому, що досягається призначенням 

нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП) –  се-

лективних і неселективних інгібіторів циклооксигенази-2, 

анальгетиків.

Піроксикам –  НПЗП, що впродовж тривалого часу добре 

зарекомендував себе як дієвий засіб для терапії захворювань 

опорно-рухового апарату по всьому світу. Згідно з результа-

тами метааналізу 75 РКД за участю 33 286 пацієнтів, в яких 

порівнювали піроксикам з іншими широко застосовувани-

ми НПЗП при лікуванні даних патологій, виявлено вищу 

ефективність піроксикаму (Richy et al., 2009). Загальні 

безпека та вплив на шлунково-кишковий тракт (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 внутрішньом’язового (в/м) морфіну при використанні 

разової пероральної дози для лікування помірного та силь-

ного післяопераційного болю. На додаток, за результатами 

обсерваційних досліджень, піроксикам не пов’язаний зі знач-

ним зростанням ризику виникнення гострого інфаркту міо-

карда чи інсульту (McGettigan, Henry, 2011; Helin-Salmivaara 

et al., 2006; Shau et al., 2012). До того ж профіль безпеки пре-

парату 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).

Вибір препарату і спосіб його введення залежать від інди-

відуальних особливостей пацієнта. НПЗП у гострому періоді 

бажано призначати у вигляді ін’єкцій, у підгострому –  пере-

ходити на приймання пігулок, капсул або застосування рек-

тальних свічок.

Абсолютними протипоказаннями для призначення НПЗП 

є виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки, вираз-

на печінкова і ниркова недостатність. Як відомо, етерифіка-

ція кислотами НПЗП пригнічує їх гастротоксичність без згуб-

ного ефекту на протизапальну активність. Іншим способом 

зменшити негативний вплив НПЗП на ШКТ є утворення ци-

клодекстринами комплексів включення (зокрема, β-цикло-

декстрином). Це сприяє швидшому початку дії НПЗП піс-

ля перорального приймання, поліпшенню переносимості 

та зниженню ризику ШКТ-ускладнень.

Одним із таких лікарських засобів є Брексін британської 

компанії Амакса –  піроксикам у вигляді комплексу із -цикло-

декстрином (піроксикам--циклодекстрин) у молярному 

співвідношенні 1:2,5. Препарат дуже легко розчиняється 

у воді та швидше і краще всмоктується, ніж чистий пирокси-

кам після перорального приймання. Це зумовлює швидший 

початок його ефективної дії та більшу толерантність ШКТ.

Згідно з даними досліджень та метааналізів, Брексін має 

такі властивості, як:

• зіставна або вища ефективність, ніж в інших НПЗП при 

різних клінічних станах;

• сприятливий профіль безпеки щодо розвитку серцево- 

судинних ускладнень.

Окрім того, завдяки інноваційній технології молекуляр-

ної інкапсуляції «господар –  гість», Брексін швидко абсор-

бується із ШКТ у кров, що свідчить про скорочення часу 

контакту зі слизовою шлунка та швидший початок знебо-

лювальної активності. Таким чином, Брексін –  це НПЗП 

для ефективного лікування запальних і дегенеративно- 

дистрофічних захворювань, в якому потужна протизапаль-

на та виразна знеболювальна дія поєднані з покращеним 

профілем безпеки.

 Враховуючи роль м’язово-тонічних порушень у патогенезі 

захворювання, для підвищення ефективності анальгетиків 

і НПЗП призначають центральні міорелаксанти (бензодіа-

зепіни, баклофен, тизанідин) або локально вводять у м’яз 

ботулотоксин типу А. У клінічній практиці найчастіше ви-

користовують толперизон і тизанідин, деякі похідні бензо-

діазепінів. У випадках інтенсивного больового синдрому, 

що не піддається терапії НПЗП і міорелаксантами, до комп-

лексного лікування можна включити наркотичні анальге-

тики (трамадолу гідрохлорид).

У терапії невропатичного болю на перший план виходять 

протисудомні засоби. Механізм їх дії пов’язують із блокадою 

Na+-/Ca2+-каналів, зміною метаболізму ГАМК і зниженням 

секреції глутамату. Багато антиконвульсантів поєднують 

у собі два або навіть три способи впливу на збудливість ней-

рональних мембран гіперактивованих нейронів.

Анальгетичний ефект антиконвульсантів, які переваж-

но блокують потенціалзалежні натрієві канали (дифенін, 

карбамазепін, окскарбазепін), досягається гальмуванням 

ектопічних розрядів, що виникають в ушкодженому нерві, 

та зниженням збудливості центральних нейронів. Із блокато-

рів Ca2+-каналів призначають габапентин (900-3600 мг/добу) 

чи прегабалін (100-600 мг/добу).

У лікуванні хронічного больового синдрому на даний час 

ефективними також визнаються антидепресанти. При терапії 

больових синдромів переважно використовують препарати, 

механізм дії яких пов’язаний із блокадою зворотного нейро-

нального захоплення моноамінів (серотоніну та норадре-

наліну) в центральній нервовій системі. Антидепресанти 

звичайно призначають у комплексі з традиційними знебо-

лювальними засобами. Супутні з хронічним больовим синд-

ромом, тривожно-депресивні розлади посилюють больове 

сприйняття і страждання пацієнтів, що також вважається 

підставою для застосування антидепресантів.

Окрім того, для ліквідації больового синдрому признача-

ють:

• фонофорез або електрофорез із розчинами місцевих 

аналгезивних препаратів (новокаїну, лідокаїну тощо) на пара-

вертебральну зону;

• синусоїдальні модульовані струми;

• імпульсні струми низької частоти (ампліпульстерапію, 

діадинамічний струм);

• черезшкірну електричну стимуляцію.

Комплекс фізіотерапевтичного лікування також вклю-

чає магнітотерапію, яка виконує функцію базисного методу 

довго тривалої дії. З метою поліпшення кровообігу і ремієліні-

зації нервових стовбурів проводять теплові процедури за ти-

пом контактного тепла, приміром парафінолікування.

Етіотропна терапія при вертеброгенних ураженнях нерво-

вої системи направлена на усунення випинання міжхребет-

ного диска хірургічним шляхом або нормалізацію трофіки 

міжхребетного диска і хрящів суглобів ХРС.

Неефективність консервативної терапії протягом шести 

тижнів є відносним показанням для хірургічної декомпресії 

спинномозкового корінця або судини, що його живить.

Висновки
З огляду на високий відсоток пацієнтів із болем у хребті 

та суглобах, лікарям-невропатологам і сімейним лікарям 

потрібно вчасно проводити чітку патогенетичну дифе-

ренційну діагностику з метою встановлення достовірного 

діагнозу спондилоартриту або остеохондрозу на початко-

вих стадіях захворювання. Також важливим є визначення 

адекватної тактики лікування для покращання прогнозу 

і забезпечення співпраці з іншими спеціалістами у межах 

мультидисциплінарного підходу.

Література
1. Белова А.Н., Хепитова О.Н. Шкалы, тесты и опросники в медицинской 

реабилитации. –  М.: Антидор, 2002. – 440 с.

2. Беляков В.В. Новый взгляд на механизмы формирования рефлектор-

ных и компрессионных синдромов остеохондроза позвоночника // Ма-

нуальная терапия. – 2002. – № 3. –  С. 20-25.

3. Болевые синдромы в неврологической практике. Под ред. проф. 

В.Л. Голубева. – 3-е изд. перераб. и доп. –  М.: МЕДпресс-информ, 

2010. – 336 с.

4. Бротман М.К. Неврологические проявления поясничного остеохонд-

роза. –  К.: Здоров’я, 1975. – 166 с.

5. Вознесенская Т.Г. Боли в спине: взгляд невролога // Consilium medicum. 

Неврология. – 2006. –  Т. 8, № 2. –  С. 28-32.

6. Вороненко Ю.В., Шекера О.Г., Свиридова Н.К. та ін. Актуальні питан-

ня нервових хвороб у практиці сімейного лікаря. –  Київ. – 2014. – 255 с.

7. Внутрішня медицина: порадниклікарю загальної практики: навчальний 

посібник / А.С. Свінціцький, О.О. Абрагамович, П.М. Боднар та ін. / 

За ред. А.С. Свінціцького. –  К.: ВСВ «Медицина», 2014. – 1272 с.

8. Избранные лекции по неврологии II. Под ред. проф. Голубева В.Л. –  

М.: МЕДпресс-информ, 2012. – 480 с.

9. Лиманский Ю.П., Мачерет Е.Л., Ващенко Е.А. и др. Неврологические 

синдромы остеохондроза –  К.: Здоров’я, 1988. – 155 с.

10. Мачерет Є.Л., Чуприна Г.М., Морозова О.Г. та ін. Патогенез, методи 

дослід жен ня та лікування больових синдромів: посібник –  Х.: ВПЦ 

Контраст, 2006. – 168 с.

11. Мачерет Є.Л., Довгий І.Л., Коркушко О.О. Остеохондроз поперекового 

відділу хребта, ускладнений грижами дисків: Підручник. Том 1, 2. –  К., 

2006. – 256 с.

12. Мурашко Н.К. Нейропатическая боль: тактика лечения // Врачебное 

дело. – 2012. –№ 6. –  С. 106-113.

13. Попелянский Я.Ю. Ортопедическая неврология (вертеброневроло-

гия): руководство для врачей. – 4-е изд. –  М.: МЕДпресс-информ, 

2008. – 672 с.

14. Силантьев К. Классическая неврология: руководство по перифериче-

ской нервной системе и хроническим болевым синдромам. –  Волго-

град: Панорама, 2006. – 400 с.

15. Скоромец А.А., Никитина В.В., Быковицкий Д.М. и др. Эффек-

тивность цитофлавина при спондилогенных радикуломиелоише-

миях // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2004. –  

Т. 104, № 5. –  С. 24-27.

16. Справочник по формулированию клинического диагноза болезней 

нервной системы / под ред. В.Н. Штока, О.С. Левина. –  М.: ООО «Ме-

дицинское информационное агентство», 2006. – 520 с.

17. Хабиров Ф.А. Клиническая неврология позвоночника. – 3-е изд., сте-

реотип. –  Казань, 2003. – 472 с.

18. Ходарев С.В., Гавришев С.В., Молчановский В.В., Агасаров Л.Г. Прин-

ципы и методы лечения больных с вертеброневрологической патоло-

гией: учеб. пособие –  Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. – 608 с.

19. Atlas S.J. Long-term outcomes of surgical and nonsurgical management of 

sciatica secondary to a lumbar disc herniation: 10 year results from the maine 

lumbar spine study // Spine. – 2005. –  Vol. 8. –  P. 847-849.

20. Baron R., R. Freynhagen. The efficacy and safety of pregabalin in the treat-

ment of neuropathic pain associated with chronic lumbosacral radiculo-

pathy // Pain. – 2010. –  Vol. 150, № 3. –  P. 420-427.

21. Brevik H. Collet B., Ventetridda V. Survey of chronic pain in Europe: preva-

lence, impact on daily life and treatment // Eur J Pain. – 2006. –  Vol. 10. –  

P. 287-333.

22. Chou R., Qaseem A., Snow V. et al. Diagnosis and Treatment of Low Back 

Pain: A Joint Clinical Practice Guideline from the American College of Phy-

sicians and the American Pain Society // Annals of Internal Medicine. – 

2007. –  Vol. 147, № 7. –  P. 478-491.

Початок на попередній стор.





UA_PRA-05-2020_V1_Poster. Затв. 07.07.2020

Виробник: КОСМО С.П.А. Iталія. 
Адреса: Віа К. Коломбо 1 - 20020 Лайнате (МІ), Італія
Представництво «Берлін-Хемі/А.Менаріні Україна ГмбХ». 
Адреса: м. Київ, вул. Березняківська, 29. Тел.: (044)  494 33 88.

1.  Бурчинский С.Г.  Концепция множественной селективности в нейрофармакологии и клинический выбор ноотропного препарата // Новости медицины и фармации // №1(525) -2015, стр. 3-5.
2. Інструкція для медичного застосування препарату Прамістар №1250 від 26.05.2020.

НООТРОП з АНТИДЕПРЕСИВНИМ  ефектом 
БЕЗ  протипоказань при АГ, ІХС, ЦД, СН 2

Інформація про рецептурний лікарський засіб для спеціалістів охорони здоров’я.
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•  Довготривала та короткочасна пам’ять1

•  Концентрація уваги та здатність до навчання2

•  Підвищення контрольованості лікування1

•  Стала безпечність при тривалому застосуванні1

•   Антидепресивна дія та задоволеність результатами 
лікування пацієнта1,2
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