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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)).

НОВІ ОРОДИСПЕРСНІ ТАБЛЕТКИ 
ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ДЕМЕНЦІЇ1

МЕМТЕК®

memantine

МЕМТЕК®(MEMTEC) UA/17981/01/01
діюча речовина: memantine; Лікарська форма. Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині. Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються при деменції. 
Мемантин. Код АТХ N06D X01. Фармакологічні властивості. Мемантин являє собою потенціалзалежний, середньої афінності неконкурентний антагоніст NMDA-рецепторів. 
Мемантин модулює ефекти патологічно підвищених рівнів глутамату, який може призвести до дисфункції нейронів Показання. Хвороба Альцгеймера від легкого ступеня до тяжких 
форм. Протипоказання. Гіперчутливість до діючої речовини або до будь-якого компонента лікарського засобу. Слід уникати одночасного застосування мемантину та амантадину 
через ризик фармакотоксичного психозу. Особливості застосування. Слід дотримуватися обережності при призначенні лікарського засобу хворим на епілепсію, пацієнтам з 
епізодами судом в анамнезі, а також пацієнтам із факторами ризику розвитку епілепсії. Слід уникати одночасного застосування лікарського засобу з такими N-метил-D-аспартат 
(NMDA)-антагоністами, як амантадин, кетамін або декстрометорфан. Спосіб застосування та дози. Лікування слід розпочинати та проводити під наглядом лікаря. Терапію 
потрібно розпочинати тільки за умови наявності опікуна, який буде регулярно контролювати прийом лікарського засобу пацієнтом. Таблетки слід приймати 1 раз на добу кожного 
дня в один і той самий час. Таблетки можна приймати незалежно від вживання їжі. Дорослі. Максимальна добова доза становить 20 мг. З метою зниження ризику появи негативних 
реакцій підтримувальну дозу визначають шляхом поступового збільшення дози на 5 мг на тиждень протягом перших 3 тижнів таким чином: 1-й тиждень (1—7-й день): приймати 
по 5 мг на добу протягом тижня; 2-й тиждень (8—14-й день): приймати по 10 мг на добу протягом тижня; 3-й тиждень (15—21-й день): приймати по 15 мг на добу протягом 
тижня; розпочинаючи з 4-го тижня: приймати 2 таблетки (20 мг на добу) кожного дня. Рекомендована підтримувальна доза становить 20 мг на добу. Підтримувальне лікування 
можна продовжувати доти, доки терапевтичний ефект залишається сприятливим, а переносимість мемантину – доброю. Діти. Лікарський засіб не застосовують дітям у зв’язку 
з недостатністю даних щодо безпеки та ефективності його застосування. Побічні реакції. Згідно доступних даних відомо, що під час клінічних досліджень мемантину загальна 
частота небажаних явищ не відрізнялася від такої на тлі прийому плацебо, а негативні явища зазвичай мали легкий або середній ступінь тяжкості. Термін придатності. 3 роки.
Категорія відпуску. За рецептом. Заявник. ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця». Місцезнаходження заявника та адреса місця провадження його діяльності. Україна, 
02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 13.  Виробник. Дженефарм СА. Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності. 18 км Мерезонос  Аве, 
Палліні Аттікі, 15351, Грецiя. 
1. ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосування лікарського засобу 2. Farooqui, A. A. (2017). Potential Treatments for Alzheimer’s Disease. Neurochemical Aspects of Alzheimer’s Disease, 
279–330. 3. McShane, R., Areosa Sastre, A., Minakaran, N., 2006. Memantine for dementia. Cochrane Database Syst. Rev. CD003154. 4. Schmidt R. et al.//European Journal of Neurol-
ogy 2015, 22: 889–898 5. Рекламний слоган. Мається на увазі описаний в інструкції для медичношго застосування лікарського засобу Мемтек® модулючий вплив мемантину на 
патолічно підвищені рівні глутамату, як однієї з причин прогресування нейродегенеративної деменції.
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ДОВЕДЕНА БІОЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ

Інформація наведена в скороченому вигляді, повна інформація про лікарські засоби міститься в інструкціях для медичного 
застосування лікарських засобів. ІНФОРМАЦІЯ НАВЕДЕНА В ДАНІЙ ЛИСТІВЦІ ПРИЗНАЧЕНА ВИКЛЮЧНО ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ 
У СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВИДАННЯХ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ МЕДИЧНИХ УСТАНОВ ТА ЛІКАРІВ, А ТАКОЖ ДЛЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ 

ВИКЛЮЧНО НА КОНФЕРЕНЦІЯХ, СИМПОЗІУМАХ, СЕМІНАРАХ З МЕДИЧНОЇ ТЕМАТИКИ.

Здоров’я нації – добробут держави
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Проблема безсоння: як повернути пацієнту 
цілющий відпочинок та бадьорість уранці?

Повноцінний сон має першорядне значення для дотримання здорового і продуктивного 
способу життя. Хронічне безсоння є значно поширеним –  на нього страждає приблизно 
30% населення планети. Безсоння погіршує когнітивний, фізичний стан і пов’язане з широким 
спектром порушень в емоційній, соціальній та фізичній сферах. Рекомендації щодо реалізації 
гігієни сну, інформаційна оптимізація фармакологічного підходу та індивідуалізоване призначення 
снодійних засобів є запорукою терапії пацієнта з депресією.

Структура фізіологічного сну 
та характеристика безсоння

Необхідна тривалість фізіологіч‑

ного сну становить 7‑8 год на добу. 

Якість сну визначає його фазова 

структура. Фізіологічний сон має дві 

змінні фази (APA, 2013):

•	 повільний, або так званий гли‑

бокий («дельта») сон, що складається 

з послідовних NREM 1, 2, 3, 4 стадій, 

для якого характерні повільні рухи 

очей.

•	 швидкий, або парадоксальний 

сон, якому властиві швидкі рухи очей 

(REM).

Протягом періоду сну NREM‑ 

і REM‑фази чергуються циклічно. 

Нерегулярні цикли та/або відсутність 

певної стадії сну пов’язані з його пору‑

шеннями (Zepelin et al., 2005; Carskadon 

et al., 2005) (рис. 1). Епізод сну почи‑

нається з короткого періоду стадії 1 

NREM‑фази, проходить через стадію 2, 

потім стадії 3 і 4 та, нарешті, REM‑фазу.

NREM‑сон становить від 75 до 80% 

загального часу, проведеного уві сні, 

а REM‑сон –  20‑25%. Середня три‑

валість першого циклу сну NREM‑

REM –  від 70 до 100 хв. Другий і більш 

пізні цикли триваліші, приблизно від 90 

до 120 хв (табл. 1). Надалі цикли пов‑

торюються, при цьому зменшується 

частка повільного сну і поступово на‑

ростає частка швидкого сну (REM сон), 

останній епізод якого в окремих ви‑

падках може сягати 1 год. У серед‑

ньому при повноцінному здоровому 

сні відзначають п’ять повних циклів 

(Carskadon et al., 2005).

Безсоння (інсомнія) –  розлад сну, 

який характеризується недостатньою 

тривалістю / незадовільною якістю сну 

або поєднанням цих явищ протягом 

значного періоду часу. Безсоння діа‑

гностують у пацієнтів, які скаржаться 

на труднощі засинання або уривчас‑

тість сну і не відчувають себе відпочи‑

лими після нього.

Безсоння як фактор хворобливого 
стану та зниженої продуктивності

Дослід жен ня показують, що недос‑

татність сну спричиняє погіршення 

здоров’я, а патологічний режим сну 

може призводити до зниження трива‑

лості життя (Dement, 1986). Безсоння 

часто супроводжується афективними 

розладами, токсикоманію та іншими 

супутніми захворюваннями (Katz et al., 

1998; Taylor et al., 2003).

Близько в 10‑15% дорослого населен‑

ня зустрічається хронічне безсоння (три‑

валістю більш як 1 місяць), у третини –  

минуще або ситуаційне (Roth, 2001). 

Особливо страждають особи похило‑

го віку, поширеність безсоння в яких 

становить від 13 до 47% (Ancoli‑Israel, 

2000). У більшості епідеміологічних 

досліджень було показано, що жінки 

частіше мають проблеми зі сном, ніж 

чоловіки (Newman et al., 1997). Комор‑

бідні захворювання, психічні розлади, 

а також робота в нічний час або позмін‑

ний робочий графік є значними факто‑

рами ризику розвитку безсоння (Katz 

et al., 1998; Roth et al., 2003).

Результати вивчення основних на‑

слідків безсоння свідчать, що більшість 

осіб із безсонням (приблизно 75‑90%) 

мають підвищений ризик розвитку су‑

путніх захворювань, таких як гастро‑

езофагеальна рефлюксна хвороба, 

хронічний біль, нейродегенеративні 

захворювання, а також такі стани, 

як гіпоксемія і задишка (Katz et al., 

1998). У кількох дослід жен нях пацієн‑

ти з безсонням повідомляли про зни‑

ження якості життя практично за всіма 

пунктами опитувальника SF‑36, яких 

загалом 8: фізичне функціонування; об‑

меження діяльності, пов’язане із проб‑

лемами фізичного здоров’я; тілесний 

біль; загальне сприйняття (відчуття) 

здоров’я; життєздатність; соціальне 

функціонування; емоційний стан і пси‑

хічне здоров’я (McHorney et al., 1994).

Встановлено, що наслідком без‑

соння є збільшення числа нещасних 

випадків, що представляє найвищий 

ризик для здоров’я. Особи, які страж‑

дають на безсоння, у 2,5‑4,5 рази ча‑

стіше потрапляють в аварії. До того ж 

тривале скорочення тривалості сну 

є фактором ризику розвитку ожирін‑

ня, цукрового діабету, гіпертонії, ін‑

сульту, серцево‑ судинних захворювань 

і в довгостроковій перспективі може 

призводити до передчасної смерті 

(Cappuccio et al., 2017). Додатково без‑

соння викликає дратівливість, погір‑

шення пам’яті, галюцинації, тремор, 

судоми в м’язах, міалгію, тахікардію, 

зниження температури тіла, затримку 

розвитку (Kripke et al., 2002).

Метаболічні розлади, що базуються 

на збільшені синтезу греліну і змен‑

шенні продукції лептину, призводять 

до посилення відчуття голоду, збіль‑

шення споживання калорій та ожирін‑

ня; зміна терморегуляції та підвищена 

стомлюваність знижують витрати енер‑

гії, що викликає збільшення маси тіла 

(Patel et al., 2008; Misnikova et al., 2017). 

Негативний вплив на гіпоталамус, змі‑

ни рівня кортизолу, лептину й греліну 

підвищують кардіоваскулярний ризик: 

провокується розвиток артеріальної 

гіпертензії, ішемічної хвороби серця, 

аритмії, підвищується індекс маси тіла, 

прогресує атеросклероз (Leproult et al., 

2010; Cappuccio et al., 2011).

Проблему безсоння додатково мо‑

жуть ускладнювати коморбідні пато‑

логії (Riemann et al., 2017):

1. Психіатрична –  депресивний, бі‑

полярний, панічний, генералізований 

тривожний розлад, посттравматичний 

стресовий розлади та шизофренія.

2. Терапевтична –  хронічне об‑

структивне захворювання легень, 

цук ровий діабет, хронічне захворю‑

вання нирок, інфекція, викликана 

вірусом імуно дефіциту людини, зло‑

якісні онкологічні хвороби, патології 

ревматологічного спектра, хронічний 

біль, апное уві сні.

3. Неврологічна –  нейродегене‑

ративні, цереброваскулярні захво‑

рювання, розсіяний склероз, трав‑

матичне ураження мозку, синдром 

неспокійних ніг.

4. Адикція –  залежність від прий‑

мання алкоголю, нікотину, кофеїну, ма‑

рихуани, опіатів, кокаїну, амфе таміну.

Безсоння: класифікація 
та методи виявлення

Порушення сну за етіологією підроз‑

діляють на органічне (G47.0) та неорга‑

нічне (F51.0). За тривалістю виділяють 

перехідне (гостре, <1 тижня), коротко‑

тривале (підгостре, 1‑4 тижні) та хро‑

нічне (>4 тижні) (Thorpy, 2012).

Діагностика безсоння та його су‑

путніх розладів включає вивчення 

історії хвороби й огляд: виявлення 

соматичних розладів (включно з бо‑

лем), вживання речовин (як‑то ліки, 

алкоголь, кофеїн, нікотин, наркотики), 

фізикальне обстеження, лабораторні 

дослід жен ня, електрокардіо‑ й елек‑

троенцефалографію, комп’ютерну 

та магнітно‑резонансну томографію. 

Важливим є і психіатричний/психоло‑

гічний анамнез –  діагностика психіч‑

них розладів, визначення особистісно‑

го фактора, оцінка ситуацій на роботі 

та в сім’ї, міжособистісних конфліктів. 

Також слід проаналізувати анамнез сну: 

історію розладу сну, зокрема пускових 

чинників, робочий час / циркадні фак‑

тори, схему сну/неспання, включно 

з денним сном (відповідно до щоден‑

ника/опитувальників сну тощо).

Актиграф застосовують при клініч‑

ній підозрі на нерегулярне порушення 

сну і неспання або розладі циркадно‑

го ритму. Полісомнографію викону‑

ють у разі підозри на інші порушен‑

ня сну, такі як синдром неспокійних 

ніг, апное уві сні або нарколепсії 

(Riemann et al., 2017).

Табл. 1. Фази та стадії сну

Фази сну Стадії сну Фізіологія

Повільний сон 
(NREM)

1-ша стадія: процес засинання Зниження м’язової активності
Повільний рух очей

2-га стадія: неглибокий сон, 
становить більш як половину 
загальної тривалості сну

Подальше зниження м’язової  
активності 
Сповільнення серцевого ритму
Зниження температури тіла

3-тя та 4-та стадії: глибокий сон, 
основний фізіологічний відпочинок 
організму

Притік крові до м’язів
Посилення вироблення гормону росту

Швидкий сон 
(REM) Людина бачить сновидіння

Швидкий рух очей
Підвищення артеріального тиску
Притік крові до головного мозку
Нерегулярна частота серцевих 
скорочень, дихання

Рис. 1. Гіпнограма стану сну молодої людини протягом однієї ночі
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Повна інформація міститься в інструкції для медичного застосування препарату. Інформація для медичних і фармацевтичних працівників для розміщення у спеціалізованих виданнях для 
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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)).

НОВІ ОРОДИСПЕРСНІ ТАБЛЕТКИ 
ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ДЕМЕНЦІЇ1

МЕМТЕК®

memantine

МЕМТЕК®(MEMTEC) UA/17981/01/01
діюча речовина: memantine; Лікарська форма. Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині. Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються при деменції. 
Мемантин. Код АТХ N06D X01. Фармакологічні властивості. Мемантин являє собою потенціалзалежний, середньої афінності неконкурентний антагоніст NMDA-рецепторів. 
Мемантин модулює ефекти патологічно підвищених рівнів глутамату, який може призвести до дисфункції нейронів Показання. Хвороба Альцгеймера від легкого ступеня до тяжких 
форм. Протипоказання. Гіперчутливість до діючої речовини або до будь-якого компонента лікарського засобу. Слід уникати одночасного застосування мемантину та амантадину 
через ризик фармакотоксичного психозу. Особливості застосування. Слід дотримуватися обережності при призначенні лікарського засобу хворим на епілепсію, пацієнтам з 
епізодами судом в анамнезі, а також пацієнтам із факторами ризику розвитку епілепсії. Слід уникати одночасного застосування лікарського засобу з такими N-метил-D-аспартат 
(NMDA)-антагоністами, як амантадин, кетамін або декстрометорфан. Спосіб застосування та дози. Лікування слід розпочинати та проводити під наглядом лікаря. Терапію 
потрібно розпочинати тільки за умови наявності опікуна, який буде регулярно контролювати прийом лікарського засобу пацієнтом. Таблетки слід приймати 1 раз на добу кожного 
дня в один і той самий час. Таблетки можна приймати незалежно від вживання їжі. Дорослі. Максимальна добова доза становить 20 мг. З метою зниження ризику появи негативних 
реакцій підтримувальну дозу визначають шляхом поступового збільшення дози на 5 мг на тиждень протягом перших 3 тижнів таким чином: 1-й тиждень (1—7-й день): приймати 
по 5 мг на добу протягом тижня; 2-й тиждень (8—14-й день): приймати по 10 мг на добу протягом тижня; 3-й тиждень (15—21-й день): приймати по 15 мг на добу протягом 
тижня; розпочинаючи з 4-го тижня: приймати 2 таблетки (20 мг на добу) кожного дня. Рекомендована підтримувальна доза становить 20 мг на добу. Підтримувальне лікування 
можна продовжувати доти, доки терапевтичний ефект залишається сприятливим, а переносимість мемантину – доброю. Діти. Лікарський засіб не застосовують дітям у зв’язку 
з недостатністю даних щодо безпеки та ефективності його застосування. Побічні реакції. Згідно доступних даних відомо, що під час клінічних досліджень мемантину загальна 
частота небажаних явищ не відрізнялася від такої на тлі прийому плацебо, а негативні явища зазвичай мали легкий або середній ступінь тяжкості. Термін придатності. 3 роки.
Категорія відпуску. За рецептом. Заявник. ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця». Місцезнаходження заявника та адреса місця провадження його діяльності. Україна, 
02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 13.  Виробник. Дженефарм СА. Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності. 18 км Мерезонос  Аве, 
Палліні Аттікі, 15351, Грецiя. 
1. ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосування лікарського засобу 2. Farooqui, A. A. (2017). Potential Treatments for Alzheimer’s Disease. Neurochemical Aspects of Alzheimer’s Disease, 
279–330. 3. McShane, R., Areosa Sastre, A., Minakaran, N., 2006. Memantine for dementia. Cochrane Database Syst. Rev. CD003154. 4. Schmidt R. et al.//European Journal of Neurol-
ogy 2015, 22: 889–898 5. Рекламний слоган. Мається на увазі описаний в інструкції для медичношго застосування лікарського засобу Мемтек® модулючий вплив мемантину на 
патолічно підвищені рівні глутамату, як однієї з причин прогресування нейродегенеративної деменції.
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Інформація наведена в скороченому вигляді, повна інформація про лікарські засоби міститься в інструкціях для медичного 
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Антагоністи рецепторів N-метил-D-аспартату в лікуванні 
нейродегенеративних розладів: роль мемантину

Хвороба Альцгеймера (ХА) –  нейродегенеративний розлад, що характеризується незворотною прогресуючою 
втратою пам’яті та зниженням когнітивних функцій із порушенням щоденної активності, поведінки, мови 
й зорово-просторового сприйняття. На ХА страждає близько 26 млн людей у всьому світі. На сьогодні для терапії 
ХА доступна низка препаратів, однак при їх застосуванні вдається переважно досягти полегшення симптомів, 
але не вилікувати хворобу. Метою огляду D. Olivares et al. було детальніше розглянути фізіологічну роль 
та переваги антагоністів рецепторів N-метил-D-аспартату (NMDA) в лікуванні ХА та інших нейродегенеративних 
розладів, як-от судинна деменція (СД) та хвороба Паркінсона (ХП), з акцентом на мемантині. Також висвітлено 
останні досягнення у вивченні патологічних процесів, що лежать в основі цих захворювань. Пропонуємо до вашої 
уваги основні положення даного матеріалу, розміщеного у виданні Current Alzheimer Research (2012; 9 (6): 746-758).

Взаємозв’язок патогенезу ХА 
та лікування антагоністами NMDA-рецепторів

ХА –  найпоширеніший тип деменції серед осіб віком від 

65 років, на який припадає ~60-70% випадків (Lahiri et al., 

2004). Найвиразнішим раннім симптомом ХА є втрата корот-

кочасної пам’яті (амнезія). В міру прогресування розладу ког-

нітивні порушення включають: труднощі з відтворенням або 

розумінням розмовної чи письмової мови (афазія), виконанням 

рухів (апраксія), втрату сприйняття (агнозія) та дезорієнтацію 

(Delacourte, 2006). ХА також може супроводжуватися змінами 

в поведінці, як-то спалахи насильства або надмірна пасивність, 

за відсутності таких проявів у минулому (Esposito et al., 2010; 

Scarmeas et al., 2007). Поступово втрачаються основні фізіоло-

гічні функції, що без належного лікування призводить до смерті.

Когнітивні порушення при ХА спричинені здебільшого за-

гибеллю холінергічних нейронів у базальній ділянці переднього 

мозку (Stahl, 2000). Тож при ХА у мозку має місце дефіцит аце-

тилхоліну (АХ) та класичних маркерів холінергічних нейронів 

холінацетилтрансферази й ацетилхолінестерази (Herholz, 2008).

Патогенез ХА зазвичай характеризується накопиченням 

нерозчинного амілоїдного білка (Randall et al., 2010). Останній 

продукується внаслідок амілоїдогенного процесингу, якому 

піддається білок-попередник амілоїду (APP), після чого утво-

рюються позаклітинні амілоїдні бляшки, що містять β-аміло-

їдний пептид (Aβ). Ці та інші патологічні ознаки спричиняють 

анатомічні й функціональні порушення нейромедіаторних 

систем (Schwab, McGeer, 2008; Lee et al., 2010). Хоча генетичні, 

біохімічні та невропатологічні дані вказують на утворення Aβ 

та амілоїдних бляшок як основу патогенезу ХА, етіопатологія 

хвороби залишається до кінця незрозумілою (Selkoe, 2001). 

Чимало даних свідчать про полігенний та багатофакторний 

характер ХА (Tanzi, Bertram, 2005). Є докази того, що розчинні 

агрегати лігандів Aβ і похідних Aβ, здатних до дифузії, націлені 

на синапси, тож їх зникнення спричиняє погіршення пам’яті 

та клітинну дисфункцію (O’Brien, Wong, 2010).

Наявні переконливі докази щодо підтверд жен ня впли-

ву порушення регуляції глутамату на патофізіологію нейро-

дегенеративних розладів та ексайтотоксичності (Hynd et al., 

2004). Відповідно, глутаматні NMDA-рецептори є одними 

з основних мішеней для терапії ХА. Вони широко розподілені 

по всій ЦНС і посідають важливе місце у синаптичній плас-

тичності та клітинних процесах, що лежать в основі навчання 

й пам’яті (Castellano et al., 2001). NMDA-рецептори впливають 

на пошкод жен ня нейронів, що пов’язане з багатьма невроло-

гічними розладами, включно з ішемією, епілепсією, травмами 

головного мозку, деменцією та нейродегенеративними захво-

рюваннями (Kemp, McKernan, 2002). Патологічне підвищен-

ня рівня глутамату здатне спричинити надмірну стимуляцію 

NMDA-рецепторів, що може призвести до клітинної дисфунк-

ції та смерті (Greene, Greenamyre, 1996).

Застосування холінергічних препаратів, таких як донепе-

зил, ривастигмін і галантамін, є основними методами ліку-

вання ХА, що базуються на підвищенні доступних рівнів АХ 

у нейронах, які вижили. Однак немає даних, що вони запобі-

гають загибелі нейронів або прогресуванню хвороби (Forette, 

Hauw, 2008; Raschetti et al., 2007).

На сьогодні наявні потенційні нейропротекторні засоби, 

що практично повністю блокують активність NMDA-рецепто-

рів, тому асоційовані з низкою побічних ефектів. Повна блокада 

NMDA-рецепторів може призвести до загибелі нейрональних 

клітин (Wood, 1998). Це підтверджує важливу роль цих рецеп-

торів у нормальних нейрональних процесах та пояснює, чому 

клінічні випробування багатьох антагоністів NMDA-рецепто-

рів не продемонстрували їх ефективність щодо певних нейро-

дегенеративних захворювань. Антиексайтотоксична терапія має 

забезпечувати блокування надмірної активації NMDA-рецеп-

торів, зокрема для уникнення розвитку несприятливих явищ.

Мемантин –  препарат із нейропротекторними властивос-

тями, частковий антагоніст NMDA-рецепторів. Надмірний рі-

вень глутамату призводить до нейротоксичності, частково че-

рез надмірну активацію NMDA-рецепторів. Мемантин блокує 

ці рецептори, сприяючи нормалізації стану глутаматергічної 

системи, зменшенню когнітивної дисфункції та поліпшенню 

пам’яті. Основою терапевтичної дії мемантину є його некон-

курентне зв’язуванні з NMDA-рецепторами, внаслідок чого 

низька афінність і швидка кінетика зв’язування зумовлюють 

збереження фізіологічної функції рецептора. Це зумовлює 

хорошу переносимість препарату та низьку частоту неспри-

ятливих подій.

Застосування мемантину при ХА
Мемантин схвалений Управлінням із санітарного нагляду 

за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) 

для лікування ХА помірного й тяжкого ступеня (Rossi, 2006).

Доклінічні дані свідчать, що опосередкована NMDA-рецеп-

торами ексайтотоксичність може бути пов’язана з аномальним 

відкладенням Aβ при ХА. Встановлено, що мемантин знижує 

рівень секретованого APP та Aβ-пептиду в культурах нейронів 

та у трансгенних мишей APP-Swe+PS1 (Ray et al., 2010; Alley 

et al., 2010). Aβ змінює структуру нейронів за допомогою ме-

ханізмів, у які залучені NMDA-рецептори, а їх інгібування 

може зменшити токсичну дію Aβ.

За даними систематичних оглядів рандомізованих контро-

льованих досліджень, мемантин чинив незначущий, але ва-

гомий позитивний вплив на когнітивну функцію, настрій, 

поведінку та здатність виконувати щоденні справи при помір-

ній і тяжкій формі ХА (Emre et al., 2008; Wilcock et al., 2008). 

Важливо, що препарат не спричиняв серйозних побічних 

ефектів, які переважно пов’язані з високоафінними блока-

торами NMDA-рецепторів. Зазвичай вони були рідкісними, 

порівнянними із такими для плацебо та включали запаморо-

чення, періодичні дисфорію/ажитацію, закреп, діарею, нудоту, 

задишку, головний біль, слабкість тощо (Farlow et al., 2008; 

Rossom et al., 2004). Таким чином, застосування мемантину 

для модуляції глутаматергічної функції може являти собою 

корисну стратегію лікування ХА, що підтверджено даними 

успішних клінічних випробувань.

Оскільки ефективність та безпеку мемантину показано 

в плацебо-контрольованих дослід жен нях за участю осіб із по-

мірною та тяжкою ХА, можна очікувати, що комбінація меман-

тину та інгібіторів холінестерази також буде добре переноситися 

й забезпечувати синергетичний ефект завдяки різним меха-

нізмам дії (Rountree et al., 2009; Schmitt et al., 2006). Крім того, 

як дані досліджень in vitro, так і отримані у клінічних умовах 

вказують на відсутність медикаментозної взаємодії між інгібі-

торами холін естерази та мемантином (Wenk et al., 2004).

Дослідження щодо застосування мемантину 
в пацієнтів із СД

СД –  дегенеративне цереброваскулярне захворювання, яке 

призводить до прогресувального зниження пам’яті та когнітив-

ного функціонування. СД посідає друге після ХА місце за по-

ширеністю як форма деменції, і вони часто співіснують. СД 

потрібно диференціювати від інших причин деменції, таких 

як ХА, деменція з тільцями Леві та ХП.

Дефіцит кисню та глюкози супроводжується підвищенням 

позаклітинного глутамату як при ішемічному ураженні моз-

ку, так і пошкод жен ні черепно-мозкових нервів (Arundine, 

Tymianski, 2004). Це призводить до надмірної активації 

NMDА-рецепторів та масивного притоку Са2+. Крім того, від-

буваються адгезія і трансміграція лейкоцитів, що призводить 

до активації запальної реакції (Huang et al., 2006). Зазвичай 

ураження мозку після ішемічного пошкод жен ня починається 

з початкової оборотної стадії, коли нейрони стають некро-

тичними. Розширення пошкодженої ішемічної зони мож-

на зупинити шляхом блокування опосередкованої NMDA- 

рецепторами деполяризації (Lu et al., 2005).

Мемантин був охарактеризований як ефективний і добре 

переносимий засіб для лікування СД легкого та помірного 

ступеня тяжкості у рандомізованих клінічних дослід жен нях 

(Wilcock et al., 2002; Mobius, Stoffler, 2003).

Роль NMDA-рецепторів у патогенезі ХП
ХП –  другий за частотою нейродегенеративний прогресу-

вальний розлад після ХА, що являє собою суттєвий тягар для 

суспільства (de Lau, Breteler, 2006). Класичні клінічні симп-

томи включають тремор м’язів, брадикінезію, ригідність, акі-

незію. В основі ХП лежить втрата дофамінергічних нейронів 

у компактній частині чорної субстанції мозку (SNpc), яка ін-

нервує смугасте тіло. Загибель клітин може також поширюва-

тися на інші ділянки мозку, що призводить до значної загибелі 

нейронів. Нерідко у хворих на ХП виявляють деменцію.

На сьогодні фармакотерапії, що здатна повністю вилі-

кувати ХП, не існує, але контролю симптомів можливо до-

сягти. Найефективніші методи лікування базуються на по-

повненні втрат дофаміну шляхом використання L-дофи 

(леводопи) або агоністів дофамінових рецепторів праміпек-

солу чи ропініролу. Незважаючи на те що з моменту появи 

леводопи на фармаринку виживання хворих при ХП значно 

поліпшилося, дія препарату асоційована з розвитком дис-

кінезії, зменшенням довільних та наявністю мимовільних 

рухів (Guttman et al., 2001).

Як повідомлялося, антагоністи NMDA-рецепторів асо-

ційовані з нейропротекторними властивостями (Nash et al., 

2000). NMDA-рецептори, локалізовані в субталамічному 

ядрі, також відіграють певну роль у підтриманні патологіч-

ної гіперактивності. Цей процес спостерігався при вивченні 

моделі індукованого 6-гідроксидофаміном паркінсонізму 

в щурів, а введення антагоніста NMDA-рецепторів у суб-

таламічне ядро нормалізувало активність базальних гангліїв 

(Blandini et al., 2001). NMDA-рецептори також містяться 

в дофамінергічних нейронах SNpc. Є дані, що антагоністи 

NMDA-рецепторів підвищують вивільнення дофаміну в сму-

гастому тілі in vivo, тож, з огляду на це, можуть бути корис-

ними при ХП (Del Arco et al., 2008).

Роль мемантину в лікуванні ХП
У межах досліджень було доведено помірний ефект ме-

мантину в пацієнтів із ХП. NMDA-рецептори, що містяться 

у базальних гангліях, відіграють певну роль у розвитку симп-

томів ХП. Мемантин блокує іонний канал NMDA та чинить 

терапевтичну дію шляхом впливу на глутаматергічну пере-

дачу (Sobolevsky et al., 1998).

Механізм дії мемантину полягає у нормалізації кортикострі-

атної глутаматергічної активності та/або субталамопалідарних 

шляхів, які є надмірно активними при ХП. Протипаркінсоніч-

ний та синергетичний ефект мемантину може бути пов’язаний 

з інгібуванням глутаматергічної передачі у смугастому тілі. 

Внаслідок цього нейрони смугастого тіла є ГАМКергічними 

та чинять інгібувальний вплив, що приводить до зниження 

гальмування нігростріатних дофамінергічних нейронів у SNpc 

і, відповідно, підвищення вивільнення дофаміну.

З метою вивчення первинної ефективності мемантину 

було проведене подвійне сліпе перехресне дослід жен ня 

(Merello et al., 1999). Загалом 12 пацієнтів з ідіопатичною 

ХП рандомізували для приймання мемантину чи плацебо 

протягом двох тижнів; дозу препарату підвищували з 10 

до 30 мг/добу на 7-й день; наступним етапом було застосу-

вання леводопи одноразово в кожній групі. Супутні препа-

рати для лікування ХП (але не амантадин) приймали п’ять 

пацієнтів. Як і очікувалося, мемантин чинив виразну проти-

паркінсонічну дію щодо зменшення брадикінезії та тремору 

в стані спокою. Синергетичний ефект леводопи та меманти-

ну був очевидним при оцінці рухової функції. Побічні явища, 

переважно сонливість та нудота, спостерігалися з однаковою 

частотою в обох групах.

Окрім того, для додаткової оцінки ефективності меманти-

ну було проведене рандомізоване контрольоване дослід жен-

ня за участю пацієнтів, які страждали на деменцію з тільцями 

Леві або деменцію при ХП. Згідно з отриманими результата-

ми, мало місце поліпшення більшості параметрів за шкалою 

загального клінічного враження (CGI) у групі мемантину 

порівняно із плацебо (Aarsland et al., 2009; Emre et al., 2010). 

До того ж спостерігалися краща відповідь на лікування ме-

мантином (за частоти побічних явищ, подібної до такої в гру-

пі плацебо), зниження частоти проявів дискінезії, пов’язаної 

із застосуванням леводопи, та зменшення ефекту «вимк-

нення» (Litvinenko et al., 2010; Varanese et al., 2010).

Висновки
В огляді D. Olivares et al. (2012) висвітлено унікальну 

роль мемантину в комплексному лікуванні ХА, СД та ХП, 

як препарату, який відкриває ширші можливості для до-

сягнення сприятливих результатів у пацієнтів. За даними 

досліджень, мемантин позитивно впливає на когнітивну 

функцію, і це підтверджує гіпотезу про те, що нейротоксич-

ність глутаматергічної надмірної стимуляції пов’язана з де-

менцією. Нейропротекторні властивості мемантину також 

були продемонстровані в експериментальних умовах in vitro. 

Проте необхідні подальші дослід жен ня, щоб з’ясувати, чи 

можуть мемантин та холінергічні препарати чинити взаємо-

доповнювальну або навіть синергетичну дію. Окрім того, 

мемантин показав ефективність при ХП як перспективний 

новий варіант лікування. Важливо, що мемантин зазвичай 

добре переноситься, тому можливе його поєднання з інши-

ми терапевтичними стратегіями як при ХА, так і ХП.

 Мемантин був схвалений для застосування в осіб із ХА 

легкого та середнього ступеня тяжкості, та результати лі-

кування є помірними. Тому наразі розробляється друге по-

коління препаратів на основі адамантану, похідним якого 

є мемантин, для поліпшення його клінічної ефективності. 

Насамкінець автори зауважують, що, з огляду на значну 

кількість даних про активність NMDA-рецепторів при ХА, 

СД та ХП, роль мемантину та інших препаратів класу ан-

тагоністів NMDA- рецепторів у лікуванні цих захворювань 

із часом зростатиме.

Підготувала Олена Коробка
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Пацієнт із шизофренією: вибір антипсихотичного засобу 
з огляду на можливі побічні ефекти

На другому засіданні наукового дискусійного клубу «Шизофренія Life», що відбулося 4 грудня 
2020 р. у форматі онлайн, експерти з психіатрії обговорювали еволюцію цілей та завдань терапії 
пацієнтів із шизофренією, вплив побічної дії антпсихотичних препаратів на прихильність до лікування, 
якість життя та ресоціалізацію хворих. Уже традиційно учасники клубу ділилися власним досвідом, 
представляли клінічні випадки, узагальнювали дані реальної практики та клінічних випробувань.

Аспекти вибору нейролептика 
у пацієнтів із шизофренією

Про фактори, що впливають на вибір 

нейролептика та його ефективність 

у пацієнтів із шизофренією, розповів 

завідувач кафедри медичної психо-

логії, психосоматичної медицини 

та психотерапії Національного ме-

дичного університету імені О.О. Бо-

гомольця (м. Київ), д. мед. н., профе-

сор Олег Созонтович Чабан. Доповідач 

нагадав слухачам, що сьогодні одни-

ми з найважливіших компонентів лі-

кування пацієнта, що страждає на шизофренією, визнані 

реадап тація та ресоціалізація. 

Згідно з Діагностичним та статистичним посібником 

із психічних розладів 5-го перегляду (DSM-5), для встанов-

лення діагнозу «розлади шизофренічного спектра та інші 

психотичні розлади» втратили вагу симптоми першого ран-

гу К. Шнайдера, натомість набули значення дименсіональні 

(вимірювальні) показники тяжкості хвороби (АРА, 2013). 

Тобто за DSM-5 діагноз запропоновано встановлювати 

не шляхом виділення симптомів і синдромів для подаль-

шого поєднання у діагноз, а на основі дименсіальної оцінки 

їх тяжкості. Адже 1-2 негативні симптоми або синдроми 

можуть більше важити для розуміння адаптації пацієнта, 

ніж кілька позитивних.

Професор зазначив, що хворі воліють отримувати анти-

психотичні засоби, що ліпше переносяться, тому для них 

відсутність побічної дії часто є важливішою за ефективність. 

Клініцисти ж, навпаки, під час вибору препарату орієнту-

ються передусім на ефективність, що може створювати 

проблеми у взаємодії лікаря й пацієнта. Недарма кажуть, 

що сучасна психіатрія містить протиріччя: в ній «психіатрія 

фактів» (наукова доказовість, кількісна оцінка, стандарти) 

перебуває у конфлікті з «психіатрією цінностей» (особистіс-

ний вибір пацієнта, його відчуття, залучення хворих до на-

дання допомоги тощо) (Красний, 2009).

Коли йдеться про шизофренію, лікарі-психіатри рідко 

враховують гендерні відмінності, що стосуються поширен-

ня хвороби, симптомів та відповіді на лікування. У чоло-

віків спостерігаються більш ранній початок шизофренії, 

ніж у жінок (на 3-5 років), виразніша схильність до не-

гативної симптоматики, також вони мають вищі ризики 

додаткових наркологічних проблем, суттєвіші нейрокогні-

тивні порушення, потребують призначення нейролептиків 

у більших дозах (Li et al., 2016). Для жінок характерні вища 

частота коморбідної депресії, більша кількість позитивних 

симптомів, краща відповідь на терапію. На додачу, жін-

ки потребують нижчих доз нейролептиків (окрім періоду 

постменопаузи), при цьому в них частіше розвиваються 

такі побічні ефекти, як гіперпролактинемія, артеріальна 

гіпотензія, збільшення маси тіла.

Близько 44% пацієнтів із шизофренією вважаються ре-

зистентними до терапії, адже вони не відповідають на при-

наймні два препарати в адекватних дозах. Однією із при-

чин резистентності до лікування антипсихотиками можуть 

бути особливості їх фармакокінетики у різних хворих. Так, 

дослід жен ня плазми крові резистентних до терапії осіб 

із шизофренією показало, що кожен третій із них отри-

мував антипсихотики у субтерапевтичних дозах, причому 

в третині таких випадків препарат у крові хворого взагалі 

не виявлявся (McCutcheon et al., 2017).

О.С. Чабан нагадав, що в Україні з’явився новий атипо-

вий антипсихотик карипразин (Реагіла, «Гедеон Ріхтер»), 

для якого доведено ефективність щодо зменшення негатив-

ної, когнітивної симптоматики шизофренії та поліпшення 

показників соціальної адаптації пацієнтів. У трьох багато-

центрових рандомізованих подвійних сліпих плацебо-

контро льованих дослід жен нях карипразин у дозах 1,5; 3,0; 

4,5 і 6,0 мг достовірно ефективніше за плацебо поліпшу-

вав показники за шкалою оцінки позитивних і негатив-

них синд ромів (PANSS) і шкалою загального клінічного 

враження щодо тяжкості захворювання (CGI-S) (Németh 

et al., 2015; Durgam et al., 2015). Згідно з отриманими ре-

зультатами, частка пацієнтів, які відповідали на лікуван-

ня карипразином у дозуванні 1,5-6 мг/добу, була досто-

вірно вищою, ніж у групах плацебо та арипіпразолу в дозі 

10 мг/добу (Earley et al., 2019).

Клінічний випадок 1
Клінічний випадок пацієнта з шизофренією, в якого під 

час антипсихотичної терапії спостерігалися множинні побічні 

ефекти та наростання негативної симптоматики, представила 

завідувачка психоневрологіч ного від-

ділення КП «Дніпропетровсь ка об-

ласна клінічна лікарня імені І.І. Меч-

никова» ДОР, д. мед. н., професор 

Світлана Михайлівна Мороз. 

Пацієнт віком 27 років зберігав 

критику власного стану та добро-

вільно звернувся по допомогу. Пси-

хіатричний анамнез: у дитинстві 

та підлітковому віці був тривожним 

і чутливим; дитячий дошкільний 

зак лад не відвідував, до школи пішов у 7 років, учився за-

довільно –  «лінувався». Відлюдькуватий, недовірливий, 

не прагне спілкування з оточенням.

Вік дебюту хвороби –  17 років (2015 р.), коли з’явилося 

напруження, посилилися недовірливість та замкненість, 

чоловік почав відмовлятися від їжі. Три рази був госпіталі-

зований із приводу нападоподібно-прогредієнтного пере-

бігу шизофренічного процесу з галюцинаторно-параноїд-

ним синдромом: із 26.07.2015 по 04.09.2015 р., із 17.07.2017 

по 14.08.2017 р., із 15.08.2017 по 15.09.2017 р.

Пацієнту по черзі призначали такі препарати:

• 15 мг оланзапіну –  різке збільшення маси тіла стало 

причиною відмови від препарату;

• 6 мг рисперидону –  посилення негативної симптомати-

ки: хворий звільнився з роботи, перестав зустрічатися з дів-

чиною, припинив митися та виходити з кімнати;

• 30 мг арипіпразолу –  виникла позитивна симптоматика 

у вигляді галюцинацій;

• 10 мг галоперидолу двічі на добу –  продуктивну симп-

томатику усунено, але розвинулася акатизія.

Незважаючи на побічну дію галоперидолу, пацієнт демон-

стрував 100%-й комплаєнс, адже прагнув ремісії. Професор 

зауважила, що висока прихильність хворого до лікування по-

яснюється зусиллями матері й тітки, які є лікарями та створи-

ли в родині правильні психотерапевтичні умови.

Сімейний анамнез: пацієнт заперечує спадковість щодо пси-

хічних та соматичних хвороб; мати –  здорова, про батька відо-

мостей немає (батьки розлучилися, коли дитині було кілька мі-

сяців); ранній розвиток пацієнта –  без особливостей. Особистий 

і соціальний анамнез: пацієнт має вищу юридичну освіту; на мо-

мент звернення –  не працював, не був одружений; дітей немає.

Соматично та неврологічно пацієнт здоровий. Анамнез 

вживання психоактивних речовин (ПАР): курить; алкоголь 

та інші ПАР не вживає.

Психіатричний статус на момент загострення (останньо-

го): зовнішні вигляд охайний; мислення за темпом нерівно-

мірне, розірване, з елементами зісковзування на другорядні 

ознаки; відповіді на запитання не завжди за темою, частіше –  

«не знаю», «не пам’ятаю». Пацієнт доступний для формаль-

ного контакту; в часі, місці, власній особистості орієнтований 

правильно. Інтелект відповідає віку та освіті. Увага розсіяна. 

Емоційно вкрай невиразний, на обличчі –  байдужість. Спо-

стерігається фіксація на власних переживаннях, фон настрою 

знижений; ідеаторно, моторно –  загальмований. Помірно ви-

ражені тривога і страх. Сон поверхневий, із тривожними сно-

видіннями, апетит задовільний. Суїцидальні думки заперечує. 

Спостерігаються маячіння та галюцинації: спонтанно ставить 

лікарю безглузді запитання та робить зауваження, скаржиться 

на голоси в голові, які «кажуть йому, що він Ісус Христос».

Пацієнту встановлено діагноз: шизофренія, параноїдна фор-

ма, параноїдний синдром, стан ремісії. Через неефективність ам-

булаторного лікування хворого госпіталізовано. Як альтернативу 

класичній терапії йому було запропоновано взяти участь у клі-

нічному дослід жен ні препарату карипразин. Із 1-го по 4-й день 

пацієнт отримував карипразин у дозі 1,5 мг/добу, із 5-го по 8-й –  

3 мг/добу, з 9-го дня –  6 мг/добу. Через виникнення психічного 

збуд жен ня та підвищеної тривожності, що тривали кілька днів, 

із 36-го дня переведений на дозу 4,5 мг/добу.

Від початку лікування стан пацієнта прогресивно поліп-

шувався, йому вдалося досягти ремісії. Закінчення клінічно-

го дослід жен ня співпало з реєстрацією в Україні препарату 

Реагіла («Гедеон Ріхтер»), діючою речовиною якого  є кари-

празин, тож у хворого з’явилася можливість надалі отриму-

вати ефективне лікування.

На сьогодні пацієнт практично не висловлює скарг та почува-

ється практично здоровим. Психіатричний статус: зовнішній ви-

гляд охайний; виконує гігієнічні процедури. Мовлення за темпом 

та змістом не порушене, на запитання відповідає по суті. Демон-

струє інтелектуально-мнестичні функції згідно з віком та освітою. 

Всебічно орієнтований правильно. Контакт продуктивний, плани 

на майбутнє реальні. Настрій гарний, рівний; сон та апетит дос-

татні. Домінуючі, надцінні та маячні ідеї заперечує, поведінкою 

не виявляє. Нападоподібні стани відсутні. Ритуали заперечує, 

поведінкою не виявляє. У пацієнта наявне повне критичне від-

ношення до перенесених епізодів хвороби. Пацієнт влаштувався 

на роботу, почав зустрічатися з дівчиною, задоволений терапією, 

регулярно відвідує психіатра та активно співпрацює з ним.

У підсумку професор зазначила, що застосування кари-

празину забезпечило повне усунення продуктивної та значне 

нівелювання негативної симптоматики, при цьому відсутні 

побічні ефекти та поведінкова токсичність.

Клінічний випадок 2
Лікарка-психіатриня відділення превенції та лікування уза-

лежнень КНП Львівської обласної ради «Львівська обласна 

клінічна психіатрична лі карня» Ірина Романівна Галамай 

презентувала випадок пацієнтки віком 

33 роки, у якої під час тривалого курсу 

застосування антипсихотичного пре-

парату розвинулися такі побічні ефек-

ти, як гіперпролактинемія, підвищен-

ня ваги, порушення менструального 

циклу, артеріальна гіпотензія. 

Хвору було вперше госпіталізовано 

ургентно та добровільно 27.05.2016 р. 

через відмову від їжі, параноїдну симп-

томатику, порушення нічного сну. Зго-

дом пацієнтка спостерігалася амбулаторно, перебувала у стані 

ремісії, скарг не висловлювала, але, за словами родичів, вела 

малоактивний спосіб життя, уникала спілкування з оточую-

чими. Було встановлено діагноз «органічний шизофренопо-

дібний розлад» на основі даних магнітно-резонансної томо-

графії, електроенцефалографії, реоенцефалографії.

Сімейний анамнез: спадковість психічними захворюван-

нями не обтяжена. Має сестру, старшу на 3 роки. Вагітність 

у матері –  без ускладнень, народилася шляхом фізіологічних 

пологів. Росла та розвивалася відповідно до віку. У віці 7 років 

перехворіла менінгітом.

Особистий і соціальний анамнез: до школи пішла в 7 ро-

ків, навчання давалося важко, особливо точні науки. Вступи-

ла до ВНЗ, який закінчила 2009 р. За професією (економіст) 

не працювала, теперішнє місце роботи –  продавець-консуль-

тант у магазині іграшок. Стосунки з батьками дружні, вони 

її підтримують, хоча пацієнтка зазначає, що батько суворий 

та деспотичний, і вона його побоюється. Одружилася 2009 р., 

у 2011 р. народила хлопчика. Чоловік, як і батько, має деспотич-

ний характер, що часто стає причиною тривожних станів із без-

сонням у пацієнтки. Проживає з сім’єю та разом із батьками.

Соматичний і неврологічний статус: у межах норми. Анам-

нез уживання ПАР: курила впродовж 3-4 років, припинила 

з моменту госпіталізації; алкоголем не зловживала; застосу-

вання ПАР заперечує.

Психіатричний анамнез: захворювання дебютувало 2015 р. 

із панічних атак, які пацієнтка пояснювала стресами. З почат-

ку 2016 р. з’явилися тривога, безсоння, підозрілість та нас-

тороженість, маячні ідеї впливу, прослуховування, спостере-

ження (хвора вимикала мобільний телефон та надовго йшла 

з дому, щоб уникнути «стеження»), страх за рідних, відчуття 

підлаштованості, відкритості думок, ментизму. Відзначалися 

знижений настрій, дезорієнтованість, дезорганізованість у по-

ведінці та мисленні, повна відмова від їжі. За словами мате-

рі, з дитинства дівчина була неспокійною, часто поводилася 

імпульсивно, періодично агресивно. Пацієнтка характеризує 

себе як тривожну особис тість, яка завжди переймалася через 

дрібниці, відчувала дискомфорт, перебуваючи на самоті, по-

требувала сторонньої підтримки, не була здатна самостійно 

прийняти рішення.

Перший психотичний епізод, описаний вище, тривав близь-

ко шести місяців, протягом п’яти з яких родина не зверталася 

по допомогу. Під час госпіталізації пацієнтці призначили олан-

запін у дозі 10 мг два рази на добу внутрішньом’язово протягом 

5 днів, потім – перорально по 10 мг двічі на добу. За 5 днів спо-

стерігалася значна позитивна динаміка, було купірувано осно-

вну параноїдну симптоматику, значно знизився рівень тривоги, 

відновилися сон та апетит. Мали місце залишкові симптоми 

у вигляді відсутності критики та резидуальних маячних ідей. 

Закінчення на наст. стор.
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До 20-го дня перебування у стаціонарі симптоматику було ку-

пірувано повною мірою, і пацієнтку виписали в за довільному 

стані. Після виписки зі стаціонара вона протягом 6 місяців 

приймала оланзапін у початковій дозі 20 мг/добу з подальшим 

зниженням до 5 мг/добу. Через стрімке збільшення маси тіла 

вона припинила застосування оланзапіну.

У березні 2017 р. психічний стан пацієнтки різко погіршив-

ся: виникли розгубленість, підозрілість, тривожність, напру-

ження; вона не розуміла, що з нею відбувалося; відмовлялася 

їсти через те, що їжа, начебто, мала поганий запах, вважала, 

що всі змовилися проти неї, скаржилася, що «в голові чужі 

думки». Було призначено 4 мг/добу рисперидону, 400 мг/добу 

холіну альфосцерату впродовж одного місяця, вітаміни гру-

пи В. Галюцинаторна та маячна симптоматика дезактуалізу-

валася протягом тижня. За 2 тижні дозу рисперидону було 

знижено до 2 мг/добу; у цій дозі пацієнтка приймала риспе-

ридон протягом одного року, після чого припинила у зв’яз-

ку із плануванням вагітності. Після скасування приймання 

препарату ремісія деякий час зберігалася, але жінка не могла 

завагітніти. Можливо, це було пов’язано з тим, що під час 

застосування рисперидону спостерігалися побічні ефекти: 

порушення менструального циклу, підвищення ваги на 20 кг, 

рівня пролактину (до 150 нг/мл).

У травні 2018 р. психічний стан пацієнтки знову погір-

шився: наросла тривожна симптоматика з дезорганізованою 

поведінкою та мисленням із маячними включеннями. Було 

призначено 400 мг/добу кветіапіну та 300 мг/добу прегабаліну. 

За 2 тижні через редукцію симптоматики дозу кветіапіну було 

знижено до 50 мг на ніч. Пацієнтка приймала кветіапін про-

тягом 6 місяців, після чого самостійно припинила, оскільки 

почувалася добре.

У березні 2020 р. трапилося чергове погіршення психіч-

ного стану: з’явилися тривожність, підозрілість, дезорієн-

тація в часі, просторі та власній особі, погіршилися пам’ять 

і концентрація уваги. Тривога була пов’язана переважно з ро-

ботою, на яку пацієнтка влаштувалася за півроку до загос-

трення. Вона звернулася за консультацією, було призначено 

15 мг/добу арипіпразолу вранці та 150 мг/добу прегабаліну. 

Через 2 тижні почувалася задовільно, тому дозу арипіпразолу 

знизили до 10 мг/добу, а приймання прегабаліну скасували.

У травні пацієнтка почала скаржитися на болючість мо-

лочних залоз. Аналіз на пролактин показав підвищення рівня 

гормону до 131 нг/мл, через що у травні 2020 р. її було пере-

ведено на терапію карипразином у дозі 1,5 мг/добу. У жовтні 

2020 р. аналіз крові на рівень пролактину показав зменшен-

ня концентрації гормону до 43 нг/мл. Пацієнтка продовжи-

ла лікування карипразином по 1,5 мг на ніч. На даний час 

психічний та соматичний стан задовільний, спостерігається 

тенденція до зниження рівня пролактину в крові. Побічних 

явищ внаслідок приймання карипразину не спостерігається.

Насамкінець спікерка поділилася новиною: кілька днів 

тому пацієнтка повідомила, що вагітна (вперше за 4 роки 

спроб), та їй було скасовано всі медикаменти. Таким чином, 

можна підсумувати, що карипразин є ефективним як для не-

відкладного лікування, так і для підтримувальної терапії осіб 

із шизофренією. При цьому ризик виникнення характерних 

для антипсихотиків несприятливих ефектів є низьким; зокре-

ма, карипразин не порушує репродуктивну функцію.

Пацієнти з шизофренією: 
пошук оптимального антипсихотика

Як зазначив керівник Центру психо-

соматики та депресій клініки «Оберіг» 

(м. Київ), к. мед. н. Сергій Олександро-

вич Маляров, нині лікування ши-

зофренії –  це процес відновлення 

та зростання автономності хворого. 

Спікер також додав, що якщо раніше 

ефективність антипсихотиків оціню-

вали передусім щодо купірування по-

зитивної симптоматики шизофренії, 

то сьогодні наявне наступне поколін-

ня антипсихотичних препаратів, від яких очікуються також 

вплив на негативні симптоми, мінімальна побічна дія та пос-

тупове повернення пацієнта до соціального життя.

С.О. Маляров нагадав, що до появи атипових антипсихо-

тиків у спільноті лікарів і пацієнтів дискутувалося питання, 

що краще: постійна підтримувальна терапія або перерив-

часте лікування, яке базується на уважному спостереженні 

за станом хворого на шизофренію. З появою атипових нейро-

лептиків дискусія припинилася, адже ризики, пов’язані 

з пос тійним прийманням цих препаратів, виявилися суттєво 

меншими за ті, що корелюють із загостреннями та госпіта-

лізаціями, посилюють асоціальність пацієнта та поступово 

роблять її незворотною.

Середній показник недотримання режиму терапії нейро-

лептиками, що є основною причиною розвитку рецидивів 

шизофренії, становить близько 50% (Bebbington et al., 1995; 

Weiden et al., 2007). Низький комплаєнс пов’язаний переважно 

із запереченням пацієнтом необхідності лікування, складніс-

тю режиму терапії, неприйнятними побічними ефектами 

(Velligan et al., 2006; Mitchell et al., 2007; Barnes et al., 2011).

Серед небажаних явищ, які можуть супроводжувати зас-

тосування антипсихотиків, найбільший вплив на якість 

життя пацієнта з шизофренією, із погляду лікаря, чинять 

(Briggs et al., 2008):

• рецидиви;

• екстрапірамідна симптоматика (ЕПС);

• метаболічні розлади, зокрема збільшення маси тіла 

та гіперпролактинемія.

Із точки зору пацієнта, низька якість життя та недостатній 

рівень задоволення лікуванням нейролептиками пов’язані 

передусім із метаболічними розладами (підвищення ваги), 

седативною дією (загальмованість, сонливість), порушенням 

концентрації уваги, зниженням пам’яті (McIntyre et al., 2009). 

Особи, що опікуються хворими на шизофренію, вважають 

найтяжчими побічними ефектами терапії збільшення маси 

тіла та сонливість (Angermeyer et al., 1999).

Очікувана тривалість життя пацієнтів із шизофренією 

на 20% менша, ніж у загальній популяції. Це пояснюється 

більшою поширеністю серед них соматичних хвороб, таких 

як цукровий діабет (ЦД), ішемічна хвороба серця, артеріаль-

на гіпертензія тощо, через малорухливий спосіб життя, переї-

дання, вживання алкоголю, куріння. Крім того, до соматич-

них порушень можуть призводити антипсихотичні засоби, 

які потенціюють соматичне неблагополуччя, що вже існує, 

та/або спричиняють специфічні побічні ефекти –  рухові по-

рушення, гіперпролактинемію, формування катаракти, сек-

суальну дисфункцію. Спеціалісти у сфері охорони психічного 

здоров’я приділяють недостатньо уваги оцінці соматичного 

здоров’я пацієнтів, які отримують антипсихотики.

Спікер зупинився докладніше на основних групах побіч-

них ефектів антипсихотичних препаратів. Провідною причи-

ною недотримання схеми терапії та стигматизації психічних 

хворих є розвиток ЕПС (насамперед акатизії), які характерні 

для всіх нейролептиків першого покоління та частини –  дру-

гого (рисперидон, амісульприд). Акатизія –  руховий розлад, 

що характеризується суб’єктивними відчуттями внутріш-

нього неспокою або тривоги з непереборним бажанням ру-

хатися. Вона може розвинутися протягом кількох днів після 

початку лікування нейролептиками, але зазвичай посилю-

ється зі збільшенням тривалості терапії. Акатизію також 

можуть спричиняти антидепресанти у високих дозах, деякі 

протиблювотні засоби, препарати літію, блокатори кальціє-

вих каналів тощо. Профілактика акатизії не рекомендована.

При виникненні акатизії можливими варіантами лікування є:

• зниження дози препарату, що її спричинив;

• переключення з нейролептика першого покоління 

на препарат другого (атиповий) або з одного атипового ней-

ролептика на інший (новий засіб слід вводити, повільно на-

рощуючи дозу);

• призначення таких лікарських засобів, як β-адренобло-

катори (пропранолол, атенолол), бензодіазепіни середньої 

тривалості дії (клоназепам, лоразепам, діазепам), гетероци-

клічний антидепресант міртазапін.

У пацієнтів із шизофренією психіатр повинен щотижня 

оцінювати наявність попередніх та нових ЕПС у процесі 

досягнення терапевтичних доз нейролептиків і що два тиж-

ні –  під час стабільних призначень. Наростання ЕПС і ака-

тизії протягом 2-4 тижнів від початку лікування типовими 

антипсихотиками є підставою для перегляду терапії та пере-

ведення пацієнта на атипові антипсихотики.

Також лектор звернув увагу слухачів на результати клінічних 

досліджень застосування карипразину в осіб із шизофренією 

щодо частоти виникнення акатизії. Із 2048 пацієнтів, які отриму-

вали карипразин, епізоди акатизії спостерігалися у 334 (14,6%), 

з яких 53,9% були легкого, 43,5% –  середнього, 2,6% –  тяжкого 

ступеня. У 56,3% випадків акатизію лікували препаратами для 

купірування ЕПС (медіана часу до усунення акатизії –  17 днів), 

у 18,3% –  зниженням дози карипразину (медіана часу до усунен-

ня акатизії –  15 днів), а в 28,2% –  не лікували. До припинення 

терапії карипразином призвели 6,2% епізодів акатизії.

Ще одним поширеним побічним ефектом антипсихотиків 

є збільшення маси тіла. Серед хворих на шизофренію 42% 

відповідають критеріям надлишкової ваги та ожиріння по-

рівняно з 27% у загальній популяції. Серед наслідків збіль-

шення маси тіла: серцево-судинні захворювання, порушення 

адаптації у соціумі, недостатня прихильність до терапії, 

посилення стигматизації пацієнта. У пацієнтів з індексом 

маси тіла (ІМТ) >25 кг/м2 імовірність підвищення ваги треба 

враховувати під час вибору препарату. Якщо ІМТ >29 кг/м2, 

оланзапін та низку інших нейролептиків не призначають. 

Зростання ІМТ на 1 кг/м2 передбачає перегляд призначень. 

Середнє підвищення ваги протягом 10 тижнів застосування 

стандартних доз клозапіну становить 4,5 кг, оланзапіну –  

4,15 кг, рисперидону –  2,10 кг. У довготривалих дослід жен нях 

(>1 року) середнє збільшення маси тіла під час терапії кари-

празином становило 1,1 кг порівняно з 0,9 кг у групі плацебо; 

клінічно значуще підвищення показника (7%) у групах ка-

рипразину та плацебо спостерігалося у 9,8 та 7,1% відповідно.

Застосування антипсихотиків підвищує ризик розвитку 

ЦД у пацієнтів віком до 40 років. Імовірність виникнення ЦД 

2-го типу більша при лікуванні атиповими антипсихотика-

ми порівняно із традиційними нейролептиками. Найвищий 

ризик асоційований із використанням клозапіну, оланзапіну, 

кветіапіну, нижчий –  рисперидону, зипразидону, сертиндолу. 

У короткотривалих дослід жен нях під час застосування кари-

празину частота розвитку гіперглікемії і ЦД становила <1%, 

у групі плацебо –  1%.

Із метою моніторингу ризику розвитку ЦД у пацієнтів 

із шизофренією у разі призначення нового антипсихотич-

ного засобу слід проводити вимірювання рівня глюкози 

та глікованого гемоглобіну. За наявності факторів ризику 

(сімейний анамнез, надлишкова маса тіла) моніторинг рівня 

глюкози необхідно виконувати кожні 2-4 місяці. В усіх па-

цієнтів психіатр має регулярно оцінювати можливі симптоми 

ЦД, як-от зміна маси тіла, поліурія, полідипсія.

Із тривалим застосуванням клозапіну та оланзапіну, 

меншою мірою –  рисперидону та сертиндолу пов’язане 

підвищення рівня холестерину та тригліцеридів. Вимірю-

вання концентрації ліпідів у крові пацієнтів, які отримують 

анти психотики, необхідно проводити не рідше ніж один раз 

на рік, а у хворих із надлишковою масою тіла –  не рідше ніж 

два рази на рік з обов’язковою консультацією лікаря-інтер-

ніста. У короткотривалих дослід жен нях підвищення рівня 

холестерину та тригліцеридів на тлі приймання карипра-

зину було не вищим, ніж у групі плацебо, а також нижчим, 

ніж у групі рисперидону; гіперліпідемія розвивалася з час-

тотою близько 1%.

С.О. Маляров звернув увагу слухачів на зв’язок зас-

тосування низки антипсихотиків із подовженням QTс-

інтер валу. Нормальною тривалістю QTс-інтервалу для 

жінок є <450 мс, для чоловіків –  <430 мс. Збільшення QTс- 

інтервалу до 500 мс пов’язане з високим ризиком розвитку 

аритмій. У максимальних рекомендованих дозах тіорида-

зин подовжує QTс-інтервал в середньому на 35,6 мс, зипра-

зидон –  на 20,3 мс, кветіапін –  на 14,5 мс, рисперидон –  

на 11,6 мс, оланзапін –  на 6,8 мс, галоперидол –  на 4,7 мс. 

Тіоридазин, пімозид, сертиндол, зипразидон не слід при-

значати па цієнтам із факторами ризику розвитку аритмій; 

у разі їх застосування рекомендоване проведення електро-

кардіографії кожні 2-3 місяці, зокрема при підвищенні дози. 

Для карипразину в діапазоні доз від 0,5 до 21 мг/добу клініч-

но значущого зв’язку між концентрацією препарату в плазмі 

крові та подовженням інтервалу QTc не виявлено.

Також слід зауважити, що якщо загальна частота роз-

витку катаракти серед пацієнтів із шизофренією становить 

від 0,2 до 9,5%, то серед пацієнтів, які отримують карипра-

зин, – 0,4%.

Для всіх традиційних нейролептиків та деяких атипо-

вих антипсихотиків (рисперидон, амісульприд) характерні 

підвищення рівня пролактину та сексуальна дисфункція. 

Гіперпролактинемія спричиняє галакторею та порушення 

менструального циклу в жінок, порушення еякуляції, імпо-

тенцію та галакторею –  у чоловіків, остеопороз –  у пред-

ставників обох статей. У карипразину найліпший профіль 

безпеки щодо пролактинзалежних симптомів (Barabassy 

et al., 2018), і випадок, описаний вище І.Р. Галамай, є тому 

яскравим підтверд жен ням.

Насамкінець доповідач підкреслив, що вибір антипси-

хотика значною мірою диктується його переносимістю 

конкретним хворим. Тому поповнення арсеналу цих ліків 

карипразином є гарною новиною, адже препарат загалом 

добре переноситься, має сприятливий профіль безпеки 

й низку переваг:

• не призводить до гіперпролактинемії (Leucht et al., 2017; 

Caccia et al., 2013);

• спричиняє менш виражену сексуальну дисфункцію, 

ніж препарати порівняння (Barabassy et al., 2018);

• асоційований із менш вираженим збільшенням маси 

тіла, ніж інші антипсихотики (Leucht et al., 2017; Caccia 

et al., 2013);

• є метаболічно інертним препаратом (Caccia et al., 2013);

• сприятливо впливає на когнітивну діяльність (Marder, 

2016; Cutler, 2016);

• не призводить до значного або тяжкого подовження 

QTс-інтервалу (Leucht et al., 2017);

• рідше спричиняє в’ялість, ніж препарати порівняння.

Підготувала Тетяна Ткаченко

 

Згідно з тимчасовими рекомендаціями, у пацієнтів із коро-
навірусною хворобою COVID-19 та захворюваннями нервової 
системи антипсихотичними препаратами першої лінії є клозапін 
у дозі 6,25 мг/добу перед сном (у разі потреби дозу можна 
збільшити протягом 4-7 днів до 50 мг/добу) та кветіапін у дозі 
12,5-25 мг/добу перед сном (у разі необхідності доза може бути 
збільшена до 50 мг двічі на добу). Не рекомендоване застосування 
оланзапіну, рисперидону, зипразидону, арипіпразолу. Можуть 
бути призначені інгібітори ацетилхолінестерази ривастигмін, 
галантамін, донепезил (Литвиненко та співавт., 2020). 
Необхідно звертати увагу на можливу взаємодію психо-
фармакологічних препаратів із засобами терапії COVID-19: 
які комбінації ліків протипоказані, а які потребують ретельного 
моніторингу стану пацієнта, можна дізнатися на сайті, 
розробленому Університетом Ліверпулю (Велика Британія): 
www.covid19-druginteractions.org.

і і

Довідка «ЗУ»

Початок на попередній стор.
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Розлади у немовлят, дошкільнят, дітей шкільного віку, 
підлітків та молоді

У грудні 2020 року в Києві у змішаному форматі офлайн та онлайн відбулася ювілейна V науково-практична 
конференція з міжнародною участю «На межі компетенції неврології та психіатрії: розлади у немовлят, 
дошкільнят, дітей шкільного віку, підлітків та молоді». Захід було організовано благодійним фондом 
розвитку інновацій медицини «РІМОН», секцією дитячої психіатрії Асоціації психіатрів України, Асоціацією 
дитячих неврологів України за підтримки ДУ «Науково-дослідний інститут психіатрії МОЗ України», 
ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків 
НАМН України», ДУ «Інститут педіатрії, акушерства, гінекології НАМН України». Програма конференції 
включала найрізноманітніші теми, що стосуються психічного здоров’я дітей різних вікових груп, проблем 
спільної компетенції неврологів та психіатрів щодо періоду дорослішання. Більшість доповідей стосувалася 
медичних аспектів діагностики й лікування коморбідних психічних та неврологічних розладів. Учасники заходу 
заохочувалися до активної дискусії з питань спільної компетенції дитячих неврологів, неврологів, дитячих 
психіатрів, психіатрів, психологів, корекційних педагогів, логопедів тощо.

Виступом на тему «Вплив COVID-19 

на психічне здоров’я» відкрила конфе-

ренцію Наталія Олександрівна Марута, 

д. мед. н., професорка, заступниця ди-

ректора з наукової роботи, завідувачка 

відділу межової психіатрії ДУ «Інститут 

неврології, психіатрії та наркології НАМН 

України» (м. Харків). Спікерка зазначи-

ла, що після перенесеного захворювання 

тривожні розлади мають близько 21%, 

розлади адаптації –  22%, депресивні роз-

лади –  17% осіб. Під діагностичні крите-

рії посттравматичного стресового розладу 

(ПТСР) частково чи повністю підпадають 

31% реконвалесцентів. 

Серед медичних працівників, які на-

дають допомогу хворим на COVID-19, 

мають:

• більш як половина –  симптоми 

ПТСР;

• 25% –  депресивні розлади;

• 20% –  прояви тривожно-фобічних 

розладів.

Це негативно впливає на якість жит-

тя медичних працівників, соціального 

функціонування, рівень надання до-

помоги хворим. Найбільш уразливим 

є персонал реанімаційних відділень.

Професорка навела дані, які свідчать, 

що пандемія COVID-19 призвела до під-

вищення частоти суїцидів, адиктивної 

поведінки в популяції. Більшість країн 

світу рапортують про зниження доступ-

ності надання спеціалізованої психіа-

тричної допомоги. Через низку чинни-

ків пандемія негативно відображається 

на громадському психічному здоров’ї 

українців та потребує уваги, втручань 

відповідних фахівців шляхом організації 

адресної психологічної допомоги враз-

ливим категоріям населення.

Тему впливу коронавірусної хворо-

би на психічне здоров’я дітей продов-

жив Деніс Угрін, керівник магістерської 

програми дітей та підлітків Інсти-

туту психіатрії, психології та нейро-

наук Королівського коледжу Лондо-

на (Велика Британія), який виступив 

із лекцією «Самоушко д жен ня у молоді 

та COVID-19. Рет роспективне когортне 

дослід жен ня за даними підрозділів над-

звичайних ситуацій 10 країн».

В аналітичному огляді, що передував 

презентації результатів дослід жен ня, 

продемонстровано, що поширеність суї-

цидів у світі серед молодих людей неве-

лика і зростає з віком. Проте є виключен-

ня –  це країни східної Європи, зокрема 

й Україна, де поширеність самогубств се-

ред молоді досить висока, особливо у чо-

ловіків. В європейських країнах рівень 

суїцидів з-поміж дітей та підлітків вищий 

у північних країнах, зокрема у Литві. 

В Англії спостерігалася досить позивна 

тенденція щодо зменшення кількості суї-

цидів із 80-х рр. ХХ ст. до 2010-2015 рр. 

Останніми роками має місце зростання 

частоти заподіяння собі смерті у Вели-

кій Британії, особливо в когорті дітей 

та молодих дівчат.

Зростання частоти суїцидів корелює 

зі збільшенням поширеності емоцій-

них розладів та випадків самоушкоджу-

вальної поведінки. Самоушкод жен ня 

є важливим чинником предиспозиції 

високого суїцидального ризику в май-

бутньому. Самогубство – друга причина 

смерті серед дітей та підлітків у Європі 

після нещасних випадків.

На сьогодні найефективнішим психо -

терапевтичним підходом у наданні 

допомоги дітям та підліткам із само-

ушкоджувальною поведінкою є різно-

вид когнітивно-поведінкової терапії 

(КПТ) –  діалектично-біхевіоральна те-

рапія (ДБТ), що підтверджено даними 

метааналізів досліджень. Поєднання 

підходів сімейної терапії та ДБТ довело 

свою ефективність при лікуванні, скеро-

ваному на усунення суїцидальних думок 

у дітей і підлітків.

Професор Угрін висвітлив низку фак-

торів, які, ймовірно, впливають на під-

вищення ризику самоушкоджувальної 

поведінки:

• наявність в анамнезі батьків дитини 

епізодів самоушкод жен ня;

• нетрадиційна орієнтація чи транс-

гендерність дитини;

• наявність епізодів самоушкод жен ня 

в оточенні дитини.

Серед нових факторів ризику було під-

креслено наявність соціальної ізоляції, 

тобто недостатню інтегрованість дитини 

у популяції однолітків. Водночас відзна-

чено особливості в об’єднанні та спіл-

куванні між собою осіб, що мають суї-

цидальні наміри й самоушкоджувальну 

поведінку, їхню зацікавленість і залуче-

ність до відповідного контенту в соціаль-

них мережах. Важливим чинником, що 

впливає на перехід від думок про смерть 

до спроб самогубства у дітей та підлітків, 

є наявність дисморфофобії, незадоволе-

ність своїм зовнішнім виглядом, тілом.

Також пан Деніс детально зупинився 

на впливі пандемії COVID-19 та весня-

ного локдауну 2020 р. на психічне здо-

ров’я населення європейських країн. 

Серед чинників впливу слід відзначити:

1. Збільшення захворюваності на три-

вожно-фобічні, депресивні розлади.

2. Зростання кількості випадків на-

сильства у сім’ях.

3. Посилення самоушкоджувальної 

поведінки та суїцидів серед молоді.

Водночас результати дослід жен ня 

впливу локдауну на систему охорони 

психічного здоров’я в 10 європейських 

країнах продемонстрували суттєве 

зменшення кількості звернень по ур-

гентну допомогу до психіатричних від-

ділень. На думку доповідача, результати 

дослід жен ня дозволяють рекомендува-

ти урядам країн, охоплених пандемією 

COVID-19, скеровувати економічні ре-

сурси насамперед на превенцію само-

ушкоджувальної поведінки та суїцидів 

на рівні громад, де проживають діти 

та підлітки, а не на збільшення ліжко-

вого фонду стаціонарних відділень.

Окрім того, в межах заходу обговорю-

валися питання терапії неврологічних 

та психічних розладів при коронавірус-

ній хворобі. Завідувач відділу психічних 

розладів НДІП МОЗ України (м. Київ), 

к. мед. н., доцент Ігор Анатолійович 

Марценковський представив три ви-

падки депресивних епізодів у підліт-

ків, які маніфестували на 3-4-му тижні 

COVID-19 і продемонстрували афін-

ність до терапії інгібіторами зворотного 

захоплення серотоніну й норадреналіну 

(ІЗЗСН). Були також наведені дані щодо 

затяжних органічних емоційно-лабіль-

них (астенічних) розладів у пацієнтів, 

які подолали коронавірусну інфекцію. 

Клінічні особливості зазначених роз-

ладів, схильність до тривалого пере-

бігу та низька афінність до лікування 

селективними інгібіторами зворотного 

захоплення серотоніну (СІЗЗС) дають 

підстави у частини підлітків та молодих 

дорослих діагностувати хронічні афек-

тивні розлади (дистимії).

Олена Олександрівна Хаустова, д. мед. н., 

професорка кафедри медичної психоло-

гії, психосоматичної медицини та пси-

хотерапії Національного медичного 

університету імені О.О. Богомольця 

(м. Київ) представила доповідь на тему 

психотропної терапії в період COVID-19. 

Були надані рекомендації з лікування па-

цієнтів із психічними розладами на тлі 

COVID-19, які включають:

• корекцію доз психотропних засобів;

• використання препаратів із міні-

мально вираженими побічними ефек-

тами;

• врахування можливості несприят-

ливої медикаментозної взаємодії;

• ретельний моніторинг соматично-

го стану хворих.

Блокада центральних α-адренорецеп-

торів психотропними засобами може 

викликати ортостатичну гіпотонію, 

тахікардію, порушення серцевого ритму, 

провідності та скорочувальної здатності 

міокарда. Блокада центральних М
1
-холі-

норецепторів здатна спричинити у хво-

рих на коронавірусну інфекцію синусову 

тахікардію, атонію кишечника та сечо-

вого міхура, затримку сечовипускання, 

сплутаність та деліріозне затьмарення 

свідомості, порушення терморегуляції.

Крім того, деякі психотропні пре-

парати (антипсихотики, трициклічні 

антидепресанти) можуть призводити 

до порушення серцевої провідності 

та кардіальних аритмій, що підвищує 

ризик раптової коронарної смерті. 

При лікуванні антипсихотиками, які 

збільшують QT-інтервал, рекомендо-

вано повторно проводити електрокар-

діографію (ЕКГ), дослід жен ня концен-

трації калію і магнію. У разі подовження 

QT-інтервалу на 25% від нормальних 

показників доцільно припинити тера-

пію або знизити дозу антипсихотика.

У пацієнтів із психічними розлада-

ми й COVID-19, стан яких ускладнений 

пневмонією та явищами дихальної не-

достатності, дозу застосовуваних пре-

паратів для корекції психічних пору-

шень рекомендовано, за можливості, 

зменшити вдвічі або, якщо дозволяє 

психічний стан хворого, тимчасово від-

мінити їх. Адже більшість психотроп-

них засобів можуть посилювати со-

матовегетативні розлади, викликати 

порушення серцевого ритму, дихання, 

гіпотермію.

Пленарну лекцію медичного дирек-

тора Єльської медичної школи, про-

фесора Андреса Мартіна (Нью-Хейвен, 

США) «Краще показати, ніж говори-

ти: відчинити психіатрію для навчання 

та боротьби зі стигмою» було присвяче-

но питанням стигматизації у психіатрії 

та можливостям подолання цього яви-

ща. На додачу, спікер поділився своїм 

досвідом життя з депресією, процесом 

відновлення.

На початку професор презентував 

програми міжнародної співпраці в га-

лузі дитячої та підліткової психіатрії, 

зокрема міжнародний онлайн-підруч-

ник IACAPAP. Видання можна без-

коштовно завантажити за посиланням 

https://iacapap.org/iacapap-textbook-of-

child-and-adolescent-mental-health.

Другу частину лекції було присвя-

чено тому, як люди можуть хибно 

уявляти собі осіб із різними психіч-

ними розладами, часом перебільшую-

чи небезпеку від спілкування з ними. 

Продовження на наст. стор.
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Це впливає на бажання дистанціюватися 

від таких людей, призводить до виник-

нення стійких стереотипів та загалом 

є частиною формування стигми щодо 

осіб із психічними захворюваннями.

Як зазначив пан Андрес, із часом 

відмінності між хворими на психіч-

ні розлади та іншими людьми, яких 

ми вважаємо здоровими, умовні. Фа-

хівцю, що надає допомогу пацієнтам 

із психічними порушеннями, важливо 

не зберігати ідеальний чи відстороне-

ний від реальності образ, а проявляти 

співчуття, прагнути ділитися власним 

досвідом у подоланні різних життєвих 

труднощів.

Завідувач кафедри дитячої невро-

логії та медико-соціальної реабілітації 

Національної медичної академії після-

дипломної освіти імені П.Л. Шупика 

(м. Київ), к. мед. н., доцент Володимир 

Юрійович Мартинюк ретельно висвіт-

лив питання організації паліативної 

допомоги дітям із психічними та нев-

рологічними розладами. Менеджмент 

таких пацієнтів має спиратися на прин-

ципи, сформульовані в Трієстській хар-

тії. Доповідач акцентував увагу на тому, 

що, за даними Х Балтійського конгресу 

з дитячої неврології, 70% дітей, які от-

римують паліативну допомогу, мають 

неврологічні розлади та інші порушен-

ня функціонування нервової системи, 

зокрема психіки та поведінки.

Наказ МОЗ України від 04.06.2020 р. 

№ 1308 регламентує основні складові 

надання паліативної допомоги: медич-

ну, соціальну, психологічну та духовну. 

Згідно з цим документом:

1. Служби паліативної допомоги ді-

тям мають створюватися відповідно 

до потреб педіатричного населення, 

захворюваності, демографічних, гео-

графічних, інфраструктурних та інших 

особливостей регіону, а також органів 

місцевого самоврядування (об’єднаних 

територіальних громад).

2. При наданні паліативної допомоги 

пацієнтам цієї вікової категорії перевагу 

слід надавати організаційним формам, 

які дозволяють отримувати допомогу 

вдома із залученням членів сімей або за-

конних представників дитини, за умови 

наявності її інформованої згоди чи за-

конного представника.

Під час перебування педіатричних 

пацієнтів у закладі охорони здоров’я, 

що надає паліативну допомогу, забез-

печується їхнє право на спільне перебу-

вання із членами родини, незалежно від 

стану дитини, до завершення її життя. 

У разі зміни стану пацієнта та необхід-

ності проведення обстежень, лікування 

гострих станів та хірургічних втручань, 

дитина за її згодою та/або законного 

представника скеровується до спеціа-

лізованих закладів охорони здоров’я. 

Ці установи, незалежно від форми влас-

ності та ФОП, які надають паліативну 

допомогу дитині, можуть забезпечувати 

членів родини/законних представників 

лікарськими засобами та виробами ме-

дичного призначення для використання 

вдома, організовувати навчання працю-

вати з ними та навичкам догляду за па-

цієнтом (за умови його бажання та/або 

членів родини / законних представників 

продовжувати лікування вдома).

Проте, як зазначив Володимир Юрійо-

вич, документ слід фахово доопрацюва-

ти, оскільки він містить контраверсійні 

складові у частині опису станів, які по-

требують надання паліативної допомо-

ги, номенклатури спеціалістів, що мають 

її надавати, тощо. Здивування викликає 

перелік психічних розладів, що визначені 

як критерії для надання паліативної до-

помоги (додаток 2): розумова відсталість, 

шизофренія із хронічним перебігом, 

стійкі до лікування депресії, тяжка, дов-

готривала, стійка до лікування анорексія.

Олеся Сергіївна Ващенко, наукова 

співробітниця відділу психічних розла-

дів дітей та підлітків НДІП МОЗ Украї-

ни (м. Київ), виступила з доповіддю про 

діагностичні інструменти для скринінгу 

коморбідних психічних порушень у ді-

тей із розладами аутистичного спектра 

(РАС). Оксана Василівна Назар, доцент-

ка кафедри дитячої неврології та ме-

дико-соціальної реабілітації НМАПО 

ім. П.Л. Шупика (м. Київ), поділилася 

досвідом у визначенні потреб при на-

данні реабілітаційних послуг для дітей 

із РАС відповідно до Міжнародної кла-

сифікації функціонування, обмеження 

життєдіяльності та здоров’я дітей і під-

літків (МКФ-ДП). Катерина Іванівна 

Бояршинова, президентка Незалежної 

асоціації психологів, керівниця психо-

логічної служби КНУ ім. Тараса Шев-

ченка (м. Київ), розповіла про психоло-

гічний супровід адаптації до освітнього 

процесу в університеті осіб із високо-

функціональним аутизмом та аутистич-

ним фенотипом.

Учасники конференції також обгово-

рювали різні моделі психотерапевтич-

ної допомоги, дані щодо їх доказовості, 

нейробіологічні механізми реалізації 

клінічних ефектів.

Юрій Володимирович Вольних, прези-

дент психоаналітичної асоціації «Група 

Фрейдово поле –  Україна», член Нової ла-

канівської школи психоаналізу (м. Київ), 

розповів про власний та міжнародний 

досвід супроводу дітей із РАС з вико-

ристанням підходів лаканівсь кої орієн-

тації. Борис Володимирович Михайлов, 

д. мед. н., професор кафедри загальної, 

дитячої, судової психіатрії та наркології 

НМАПО ім. П.Л. Шупика (м. Київ), 

зробив презентацію на тему інтегратив-

ного підходу до психотерапії РАС та роз-

ладу дефіциту уваги й гіперактивності 

(РДУГ). Дитяча лікарка-психіатриня, 

консультантка із КНП Львівської об-

ласної ради «Західноукраїнський спе-

ціалізований дитячий медичний центр» 

Наталія Юріївна Масяк висвітила ней-

рофізіологічні маркери психотерапев-

тичних втручань.

Предметом жвавої дискусії та обго-

ворення на конференції також стали 

зміни у міжнародних діагностичних 

системах: Діагностичному і статистич-

ному посібнику із психічних розладів 

5-го видання (DSM-V) та Міжнарод-

ній класифікації хвороб 11-го видання 

(МКХ-11), зокрема ризики та вплив 

на клінічну практику після очікуваної 

у 2021-2022 рр. імплементації. Крім 

того, низку доповідей було присвяче-

но порівнянню діагностичних систем 

МКХ-10 і МКХ-11 та DSM-IV і DSM-V, 

їх впливу на розуміння психічних і нев-

рологічних розладів, клінічну практику 

на межі спільної компетенції нев рології 

та психіатрії.

Бруно Фалісард, професор біостатисти-

ки Південно-Паризького медичного уні-

верситету, керівник Нау ково-дослідного 

центру з питань громадського здоров’я 

(Франція), представив до уваги слухачів 

лекцію на тему «DSM-5 та МКХ-11». 

Із використанням метафоричних кате-

горій образотворчого мистецтва та аналі-

зом еволюції парадигм арт-стилів спікер 

розповів про розвиток діагностичних 

систем у психіатрії, а також концепту-

алізацію дефініцій симптому, розладу, 

захворювання у психіатрії.

Вельми цікавим був аналіз розумін-

ня діа гностичних категорій у психіа-

трії з точки зору потреб різних сфер 

діяльнос ті: лікарської діагностики й те-

рапії, інтересів страхових компаній, 

Початок на попередній стор.
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задач судово-психіатричної експертизи, 

суспільного сприйняття та медіа: ніби-

то однакові клінічні феномени можуть 

мати різний сенс. Особливо складно 

встановити критерії для діагностичних 

категорій у пацієнтів різного віку. На-

приклад, депресія чи ПТСР має чіткі 

маркери визначення у міжнародних кла-

сифікаціях, але застосування діагнос-

тичних критеріїв для дорослих, підліт-

ків чи дітей дошкільного віку обмежене.

Під час опису діагностичної системи 

DSM та її розвитку професор Фалісард 

наголосив, що вона є симптоматично 

орієнтованою. На його думку, це зу-

мовлено впливом декількох чинників, 

як-то принципи організації медичного 

страхування та судової системи в Аме-

риці, що потребують чітко структуро-

ваних інструментів, за допомогою яких 

можна притягати до відповідальності 

лікарів. Також чинять вплив і фарма-

кологічні компанії, зацікавлені у чіткій 

регламентації застосування лікарських 

засобів, що схвалені для призначення 

за певними показаннями згідно із про-

веденими контрольованими клінічними 

дослід жен нями. 

На додаток, за час змін від DSM-III 

до DSM-V:

• збільшилася кількість діагностич-

них категорій, якими визначаються пси-

хічні захворювання;

• трактування розладів у дітей та під-

літків опирається на діагностичні кате-

горії психопатології дорослих;

• розмито умовну межу нормальнос-

ті та психічного нездоров’я, бо кожній 

групі симптомів відповідає назва хворо-

би, поява нових психотропних ліків мо-

тивує до виділення симптомокомплек-

сів, при яких вони ефективні, в окремі 

діагностичні категорії (розлади).

Якщо порівнювати МКХ та DSM, 

про них можна скласти уявлення та-

ким чином: МКХ є класифікацією 

за прототипами, а DSM –  за певними 

алгоритмами, і саме в цьому полягає 

їх разюча відмінність. У МКХ наявний 

опис прототипів розладів пацієнта, тому 

деякі прояви хвороби мають підходити 

під якийсь прототип. Також є труднощі 

з формулюванням нормальності та хво-

роби, хоча порівняно із DSM у цьому 

аспекті МКХ виглядає дещо краще. 

Проте, незважаючи на недоліки, обидві 

міжнародні класифікації є важливими 

і необхідними для роботи лікарів-прак-

тиків у всьому світі.

Методологія Дослідницьких крите ріїв 

домену (RDoC) відрізняється від тради-

ційних діагностичних систем. На від-

міну від звичайних, наприклад DSM, 

де використано категоризацію, RDoC 

ґрунтується на розмірах, які охоплюють 

діапазон від нормального до аномаль-

ного. Тоді як традиційні діагностичні 

системи поступово переглядають, і на-

далі вони спираються на вже наявні па-

радигми, у RDoC розпочато з сучасних 

розумінь поведінки, які пов’язуються 

із клінічними проявами, замість того, 

щоб починати з визначення хвороби 

і шукати її нейробіологічну основу.

Діагностичні категорії захворювань 

мають складатися таким чином, щоб 

лікар міг надавати ефективну допомо-

гу й призначати дієву терапію. DSM-V, 

безумовно, є цікавою для фахівців- 

науковців. Проведені дослід жен ня до-

вели, що статистичні категорії DSM 

є послідовними і надійними. Позатим, 

її застосування лікарями-практика-

ми та доцільність використання досі 

обговорюються. DSM-V також демон-

струє тісний взаємозв’язок психіатрії 

та неврології.

Посібник із психодинамічної діагнос-

тики (PDM-2) –  різновид психодинаміч-

ної категоризації психічних розладів. 

Ця систематика може бути корисною 

для взаємодії лікаря й пацієнта. PDM-2 

має три основних осі для класифікації:

• перша пов’язана зі структурою осо-

бистості (невротичною, межовою, пси-

хотичною за О. Кернбергом);

• друга відображає психічне функціо-

нування;

• третя відповідає категоріям DSM 

(є чотири розділи –  для дорослих, дітей, 

підлітків та немовлят).

За словами пана Бруно, класифікації 

не мають єдиної істини, але повинні 

бути достовірно надійними. Не слід 

розглядати людину тільки через призму 

патології та її симптомів, ліпше мати 

ширший погляд на те, що сталося з нею 

внаслідок хвороби. Тому RDoC допома-

гає пояснити батькам дитини біологію 

хвороби чи психопатологію, наприклад, 

коли мова йде про PDM-2.

У доповіді «Недементні когнітивні 

порушення (легкі когнітивні порушен-

ня) на межі неврології та психіатрії» 

Володимир Іванович Коростій, д. мед. н., 

професор кафедри психіатрії, нарколо-

гії та медичної психології Харківського 

національного медичного університету, 

заступник директора з медичної части-

ни ННМК «Університетська клініка» 

ХНМУ, продемонстрував, що наразі 

є невідповідність використання термі-

нології у неврологічній та психіатричній 

практиці відносно однієї і тієї ж групи 

когнітивних порушень.

Існують спільні риси та відмінності 

у діагностуванні когнітивних розладів, 

що не сягають ступеня виразності де-

менції, але значним чином впливають 

на функціонування пацієнта:

• зниження пам’яті;

• порушення концентрації уваги;

• підвищення стомлюваності при ро-

зумовій роботі.

Ці порушення етіологічно пов’язані 

з органічною природою при різнома-

нітних захворюваннях, але не є проявом 

делірію.

Фармакологічних препаратів із до-

веденою ефективністю для лікування 

легкого когнітивного розладу немає. 

Але для превенції розвитку когнітивних 

порушень зусилля мають бути спрямо-

вані на лікування супутньої патології: 

гіпертонічної хвороби, миготливої 

аритмії, запобігання виникненню ін-

сультів, зниження ризику судинних 

захворювань тощо. Обговорюються та-

кож нефармакологічні методи корекції 

когнітивного функціонування: дієта, 

фізичні вправи, медитація, психотера-

певтичні інтервенції, когнітивний тре-

нінг та ін. Тренінг когнітивних функцій 

онлайн у сучасних умовах заслуговує 

на впровад жен ня як частина соціаль-

ної реабілітації пацієнтів з епілепсією, 

які мають когнітивні розлади.

Ганна В’ячеславівна Макаренко, дитя-

ча лікарка-психіатриня, аспірантка від-

ділу психічних розладів дітей та підлітків 

НДУП МОЗ України (м. Київ), виступи-

ла із презентацією «Розлади свідомості 

з психотичними симптомами при розла-

дах аутистичного спектра». Лекторка за-

значила, що найпоширенішим розладом 

свідомості при РАС є делірій. У МКХ-10 

делірій визначений як етіологічно не-

специфічний органічний церебральний 

синдром, що характеризується одночас-

ним порушенням свідомості й уваги, 

сприйняття, мислення, пам’яті, психо-

моторної поведінки, емоцій, циклічнос-

ті сну та бадьорості. Тривалість стану 

варіює, а ступінь тяжкості коливається 

від середньої до дуже тяжкої. 

У МКХ-11 делірій відноситься до ней-

рокогнітивних розладів і характеризу-

ється наявністю:

• справжніх, переважно зорових га-

люцинацій та ілюзій як наслідок вторин-

них маячень;

• емоційних порушень, сенестопатій;

• ускладненим орієнтуванням у нав-

колишньому просторі, дезорієнтацією 

в часі.

При цьому в пацієнта зберігається 

усвідомлення власної особистості, не-

безпеки. Емоційний стан залежить від 

змісту оман сприйняття, після виходу 

з делірію частково амнезуються реальні 

події та болючі спогади.

У клінічній практиці делірій може 

бути різноманітної природи, спричине-

ний використанням препаратів (психо-

тропних, протиепілептичних), мати 

органічне поход жен ня, наприклад при 

скроневій епілепсії чи зумовлений вжи-

ванням психоактивних речовин (ПАР), 

бути наслідком інфекційного захворю-

вання, травматичного ґенезу тощо.

Серед особливостей педіатричного 

делірію варто відзначити такі:

1. Симптоми можуть змінюватися 

протягом доби.

2. Періоди апатії інколи переходять 

у збуд жен ня, що посилюється увечері.

3. Імовірний регрес набутих навичок 

протягом короткого часу.

4. Діти можуть поводитися так, ніби 

ніщо не привертає їхню увагу, з ними 

складно встановити контакт.

Стан делірію інколи супроводжуєть-

ся мікрокататонічною симптоматикою 

з ознаками каталепсії, воскової гнуч-

кості, химерності поз, мутизму, негати-

візму, ехолалії чи ехопраксії тощо.

Окрім того, під час виступу спікерка 

згадала про концепцію кататонії, її зв’я-

зок із РАС та шизофренією, представила 

випадки делірію з кататонічними симп-

томами при автоімунному енцефаліті.

Загалом розлади з порушенням свідо-

мості у педіатричній практиці зустріча-

ються при епілепсіях, РАС, первазивних 

розладах із психотичними симптомами, 

автоімунному енцефаліті тощо. Пацієнти 

з делірієм і кататонією нерідко хворіють 

на вірусний енцефаліт, енцефаліт з анти-

тілами проти N-метил-D-аспартатних 

(NMDA) рецепторів мозку і автоімунний 

енцефаліт NMDA-рецепторів (–). 

В осіб із делірієм та кататонічними 

симптомами частіше спостерігаються 

злоякісний нейролептичний синд ром, 

епілептичні припадки і васкуліт. Ново-

утворення головного мозку, субарах-

ноїдальні крововиливи, гідро цефалія, 

епілепсія і церебральні судинні захво-

рювання мають місце переважно у хво-

рих на делірій без кататонії. Багато-

факторний аналіз підтвердив, що вік, 

вірусний енцефаліт та анти-NMDA- 

рецепторний енцефаліт є факторами, 

що значною мірою пов’язані з делірієм 

із кататонічними симптомами.

Клінічна типологія і причинно- 

наслідкові зв’язки делірірію, катато-

нії та первазивних розладів з іншими 

неврологічними та психічними пору-

шеннями залишаються дискусійними 

і є предметом подальших досліджень.

У межах конференції низку доповідей 

було присвячено обговоренню проблем 

коморбідності психічних розладів та епі-

лепсій, а також їх лікуванню.
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Хвороба дрібних судин: нові можливості терапії
Хвороба дрібних судин (ХДС) –  патологія дрібних перфорантних артеріол, капілярів та венул, які клінічно бувають 
«німими» або проявляються когнітивними порушеннями, депресією, руховими симптомами, а також підвищують 
ризик інсульту й несприятливого прогнозу. ХДС також зустрічається як мультисистемний розлад, що передбачає 
спільність між захворюваннями дрібних судин серця, головного мозку та деяких інших органів, зокрема нирок 
і сітківки ока. Проблемі лікування та профілактики ХДС у межах онлайн-конференції «Сучасні аспекти клінічної 
неврології» (8-9 грудня 2020 року) присвятила доповідь професорка кафедри анестезіології та інтенсивної терапії 
Національного університету охорони здоров’я імені П.Л. Шупика (м. Київ), д. мед. н. Марина Анатоліївна Тріщинська.

Причини розвитку ХДС та її наслідки
Пошкод жен ня дрібних судин мозку в результаті 

того чи іншого патологічного процесу може прояв-

лятися клінічно як інсульт (інфаркт) або когнітив-

ний синдром зазвичай із виконавчою дисфункцією 

(через пошкод жен ня підкіркової білої речовини 

або атрофію мозку). ХДС є основною причиною 

лакунарного ішемічного інсульту, частота яко-

го становить 20% від загальної частоти інсультів 

(Berry et al., 2019). Основна «мішень», яка ура-

жається при ХДС, –  ендотелій, що є бар’єром 

між цир кулюючою кров’ю та стінкою судин.

Доповідачка зазначила, що сьогодні коронаві-

русну інфекцію SARS-CoV-2 розглядають, зокре-

ма, як мікроваскулярне захворювання, тому пато-

генетичні механізми ураження судин та нервової 

системи за COVID-19 загалом є подібними до тих, 

що описані при ХДС. Вплив на ендотеліоцити 

відбувається через рецептори ангіотензинпере-

творювального ферменту. Отже, ураження голов-

ного мозку виникає за рахунок як запалення, так 

і тромбоутворення, що є головними патогенетич-

ними механізмами ураження дрібних судин.

З-поміж основних причин, що викликають 

ХДС, слід відзначити такі, як:

• артеріолосклероз;

• спорадична та вроджена амілоїдна ангіопатія;

• вроджена або генетично зумовлена ХДС;

• запалення;

• імунологічні причини;

• венозний колагеноз;

• пострадіаційна ангіопатія.

Серед судинних факторів ризику насампе-

ред виділяють артеріальну гіпертензію, а також 

ожиріння, цукровий діабет, дисліпідемію, дис-

бактеріоз та безсоння.

Клінічні прояви ХДС залежать від лока-

лізації, характеру та кількості наявних пато-

логічних уражень, а також віку, генетичних 

факторів, впливу зовнішнього середовища. 

Клінічні симптоми цереброваскулярної па-

тології, як-то ураження судин та, відповідно, 

речовини головного мозку, мають субклініч-

ний або прихований характер. Тож хвороба 

тривалий час перебігає непомітно для паці-

єнта. «Німі» інфаркти та приховані інсульти, 

частота яких становить 14-57% у пацієнтів 

із серцево-судинною патологією, можуть бути 

виявлені за допомогою магнітно-резонанс-

ної (МРТ) та комп’ютерної томографії (КТ) 

(Wardraw, 2016).

Фокус на антитромбоцитарну терапію
М.А. Тріщинська зазначила, що серед на-

явних лікувальних стратегій передусім при-

діляють увагу тим, що впливають на судинні 

фактори ризику, а саме антитромбоцитарній 

та антигіпертензивній терапії, прийманню ста-

тинів, а також корекції факторів способу життя 

(відмові від куріння, фізичним вправам, дієті 

тощо). Стосовно антитромбоцитарної терапії –  

важливо, щоб відповідні препарати пригнічува-

ли активність фосфодіестерази-3 та корегували 

ендотеліальну дисфункцію.

Трифлузал –  високоселективний антиагрегант 

із мультимодальним механізмом дії, низьким ге-

морагічним ризиком та наявністю плейотроп-

них ефектів. Препарат блокує циклоокси -

ге назу-1 та знижує синтез тромбоксану А2. 

Він також блокує фосфодіестеразу-3, що сприяє 

зменшенню кальційзалежної агрегації тромбоци-

тів. Трифлузал сприяє збереженню рівня біосин-

тезу природного антиагреганта й вазопротекто-

ра простацикліну та збільшенню концентрації 

циклічного аденозинмонофосфату (цАМФ), 

що зумовлює вазодилатацію.

Серед сприятливих ефектів Трифлузалу:

• ендотеліопротекторний –  за рахунок під-

вищення рівня синтезу оксиду азоту ендотелієм;

• протизапальний –  завдяки підвищенню 

експресії РНК генів, що кодують цитокіни.

Отже, якщо розглядати цереброваскулярну 

патологію загалом, то трифлузал (оригінальний 

препарат Дісгрен, виробник «Х. Уріак і Компа-

нія, С.A.», Іспанія) впливає на цАМФ-фосфо-

діестеразу, що важливо з точки зору запобігання 

тромбоутворенню або ураженню саме дрібних 

судин, а також на циклооксигеназу тромбоци-

тів –  це дозволяє уникнути дисбалансу між дією 

судинної циклооксигенази та простацикліну. 

Зазначені властивості зумовлюють виразний 

антитромбоцитарний ефект препарату.

Трифлузал у профілактиці 
атеротромботичних подій

Вищу ефективність трифлузалу порівняно 

з ацетилсаліциловою кислотою (АСК) було дове-

дено в метааналізі результатів антитромбоцитарної 

профілактики повторного інсульту (Xie et al., 2015). 

Окрім того, було показано ефективність трифлуза-

лу, аналогічну такій АСК, щодо запобігання судин-

ним подіям в осіб із гострим інфарктом міокарда 

та ішемічним інсультом. До того ж частота крово-

теч при цьому була нижчою (Kalantzi et al., 2019).

Зокрема, у межах рандомізованого багато-

центрового клінічного дослід жен ня пацієнти 

з ішемічною хворобою серця зі стабільним пе-

ребігом або некардіоемболічним ішемічним 

інсультом в анамнезі були випадковим чином 

розподілені для приймання трифлузалу в дозі 

300 мг двічі на день чи 600 мг/добу (n=559) або 

АСК по 100 мг/добу (n=560) протягом 12 місяців. 

Первинна кінцева точка ефективності враховува-

ла такі події, як інфаркт міокарда, інсульт (ішеміч-

ний/геморагічний) та смерть від судинних причин 

протягом усього періоду спостереження, первин-

на кінцева точка безпеки –  частоту кровотеч.

Через 12 місяців спостереження було виявлено 

еквівалентні результати для груп терапії трифлу-

залом та АСК щодо частоти первинної кінцевої 

точки ефективності. Натомість серед пацієнтів, 

які отримували трифлузал, була на 50% меншою 

імовірність розвитку кровотеч відповідно до кри-

теріїв Академічного дослідницького консорціуму 

із кровотеч (BARC), особливо будь-яких клінічно 

явних ознак кровотечі, що потребують діагнос-

тичних досліджень, госпіталізації або спеціаль-

ного лікування (2-й тип кровотечі). Дослідники 

дійшли висновку, що ефективність трифлузалу 

в межах вторинної профілактики атеротромбо-

тичних подій є аналогічною такій АСК за трива-

лості курсу лікування 12 місяців, причому було 

продемонстровано значно кращий профіль без-

пеки трифлузалу (Kalantzi et al., 2019).

Також було наведено цікаві дані, отримані у по-

двійному сліпому багатоцентровому дослі д жен-

ні з послідовним дизайном, що було присвячене 

порівнянню ефективності трифлузалу та АСК 

в осіб після гострого інфаркту міокарда. Протя-

гом 24 годин з моменту появи симптомів пацієнтів 

рандомізували для приймання трифлузалу в дозі 

600 мг/добу (n=1131) або АСК по 300 мг/добу 

(n=1139) упродовж 35 днів. Було встановлено, 

що трифлузал сприяв значущому зниженню 

частоти нефатальних цереброваскулярних подій 

порівняно з АСК, а його профіль безпеки був 

більш сприятливим (Cruz-Fernаndezet al., 2000).

Загалом трифлузал рекомендовано застосову-

вати для профілактики та лікування церебральної 

ХДС завдяки його здатності запобігати процесам 

тромбоутворення у дрібних судинах та викликати 

менше ускладнень, ніж АСК (Mok, Kim, 2015).

Спікерка зауважила, що перебіг COVID-19 

супроводжується процесом тромбоутворення 

у різних судинах, що зумовлює необхідність 

зниження ризику інсульту та, відповідно, засто-

сування комбінованої терапії. У таких пацієнтів 

доцільно використовувати трифлузал, оскільки 

доведено його ефективність та сприятливий про-

філь безпеки в комбінації з антикоагулянтами 

щодо запобігання утворенню як венозних, так 

і артеріальних тромбів (Treshchinskaia et al., 2020).

Порівняльні ефекти антитромбоцитарної, 

анти коагулянтної або комбінованої терапії та-

кож вивчали у пацієнтів із клапанною і некла-

панною фібриляцією передсердь у рандомізова-

ному багатоцентровому дослід жен ні NASPEAF. 

Було встановлено, що комбіноване лікування 

виявилося ефективнішим у хворих на мітраль-

ний стеноз (Pеrez-Gоmez et al., 2004). Довготри-

вале спостереження підтвердило, що комбіно-

вана антитромботична терапія із трифлузалом 

у дозі 600 мг/добу асоціювалася зі значно кра-

щими результатами, ніж застосування лише 

антикоагулянтів (Bover et al., 2009).

Також відомо, що трифлузал (Дісгрен) переш-

коджає утворенню медіаторів запалення та дос-

товірно знижує рівень С-реактивного протеїну 

(Acarin et al., 2002). Препарат впливає на про-

запальні фактори ризику та ендотеліальну дис-

функцію (фактор атеротромбозу), що свідчить 

про плейотропний ефект. Своєю чергою це по-

зитивно відбивається на когнітивній функції: 

тривале застосування трифлузалу уповільнює 

прогресування когнітивних порушень у пацієн-

тів із судинними факторами ризику. Препарат 

має терапевтичну активність, достатню для об-

меження когнітивного погіршення стану хворих 

на судинну деменцію (Parajua-Pozo et al., 2002).

Трифлузал у міжнародних рекомендаціях
Підсумовуючи доповідь, професорка зазна-

чила, що трифлузал (Дісгрен) рекомендований 

для вторинної профілактики інсульту (клас І, рі-

вень А) та є так само ефективним, як АСК щодо 

зниження рецидивів інсульту, але вик ликає 

менше побічних ефектів (ESO, 2008). Також 

трифлузал дієвий у межах тривалого викори-

стання в пацієнтів з некардіоемболічним іше-

мічним інсультом або транзиторною ішемічною 

атакою (клас ІІ, рівень В). Згідно з доказами 

високої якості за системою GRADE, терапія 

трифлузалом порівняно з АСК рідше супрово-

джувалася нефатальними великими екстракра-

ніальними кровотечами (АССР, 2012).

Трифлузал можна поєднувати з аценоку-

маролом (міжнародне нормоване відношен-

ня –  1,25-2,0) у пацієнтів із неклапанною 

фібриляцією передсердь, помірним ризиком 

інсульту й вищою імовірністю кровотеч (рі-

вень В) (AAN, 2014).

Підготувала Олександра Демецька

М.А. Тріщинська
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Чи може тромболізис після інсульту 
призвести до міграції тромбу?

Згідно з аналізом даних нещодавнього австралійського дослід жен ня EXTEND 
(Extending the Time for Thrombolysis in Emergency Neurological Deficits), які були опуб-
ліковані у лютому 2021 р., застосування тромболізису впродовж 4,5-9 год після появи 
симптомів у пацієнтів, які перенесли гострий ішемічний інсульт, не було пов’язане 
з міграцією кров’яного згустка.

Ендоваскулярна тромбектомія є стандартом лікування хворих, що перенесли гострий 
ішемічний інсульт, спричинений оклюзією великих судин. Відповідно до поточних 
рекомендацій, тромболізис необхідно застосовувати в усіх пацієнтів, які отримують 
тромбектомію протягом 4,5-годинного часового вікна. Хоча тромбектомію також ре-
комендовано окремим хворим у період до 24 год після появи симптомів, залишається 
незрозумілим, чи слід проводити попередній тромболізис за цих клінічних умов.

Однією із проблем, яка може вплинути на рішення щодо використання тромболі-
зису, є міграція дистального згустка. Оскільки проксимальне розташування згустка 
є вирішальним фактором, що визначає можливість для його ендоваскулярного вилу-
чення, дистальна міграція здатна запобігти проведенню успішної тромбектомії, адже 
може статися у будь-який момент часу.

Аналіз результатів. Дослід жен ня EXTEND включало 220 пацієнтів: 109 отримували 
плацебо та 111 –  тромболізис. Результати показали, що вилучуваний згусток був ви-
явлений при вихідній візуалізації у 69% пацієнтів групи плацебо та в 61% –  групи 
тромболізису. Розчинення згустка спостерігалося у 28% хворих, які застосовували 
плацебо, та в 50% пацієнтів групи тромболізису. Істотної різниці за частотою міграції 
тромбів не було. Міграція згустка з ділянки, з якої його можна вилучити, у ділянку, 
з якої вилучення неможливе, відбулася у 19% осіб групи плацебо та в 14% пацієнтів 
групи тромболізису. При цьому відношення шансів щодо міграції згустка при застосу-
ванні тромболізису становило 0,70 (95% довірчий інтервал 0,35-1,44). Цей результат 
був зіставним у всіх підгрупах.

Таким чином, суттєвої різниці між групами за частотою міграції згустка, що могла 
унеможливити його подальше вилучення в осіб із гострим ішемічним інсультом, 

не спостерігалося. Отримані результати не виявили переконливих доказів проти про-
ведення тромболізису перед ендоваскулярною терапією в осіб із гострим ішемічним 
інсультом, госпіталізованих поза межами 4,5-годинного вікна. Як зауважив провід-
ний автор дослід жен ня Бернард Ян, доктор медичних наук, невропатолог та нейро-
інтервенціоніст у Королівській лікарні Мельбурна (Австралія), член Королівської 
 австралійської колегії лікарів загальної практики, те, що внутрішньовенний тром-
болізис не асоційований із надмірним зростанням ризику міграції згустка, є хорошою 
новиною для його колег.

Науковці зазначають, що це перше рандомізоване контрольоване дослід жен ня, 
в якому оцінювали вплив тромболізису на міграцію та доступність згустка у роз-
ширеному часовому вікні. Обмеження випробування полягає в тому, що було 
проаналізовано лише міграцію тромбу з ділянки, придатної для його вилучення, 
у ділянку, з якої вилучення неможливе. Тож реальна частота будь-якої міграції 
згустка могла бути вищою. Але, як пояснюють автори дослід жен ня, це було зроб-
лено з метою керуватися рішенням щодо застосування тромболізу включно з ендо-
васкулярною терапією у розширеному часовому вікні.

Отримані дані є дуже актуальними в сучасних клінічних умовах, адже метою багатьох 
досліджень є усунення попередньої процедури тромболізису протягом 4,5-годинного 
часового вікна у пацієнтів із тромбектомією. Тому ключовий висновок полягає в тому, 
що тромболізис, проведений упродовж 4,5-9 год, не пов’язаний із підвищенням ризику 
міграції згустка, яка могла б призвести до меншої доступності ендоваскулярної терапії.

Як зазначив Майкл Гілл, доктор медичних наук (Калгарський університет, Канада), 
міграція тромбу є частиною звичайного перебігу ішемічного інсульту, на що можуть 
впливати певні терапевтичні заходи, зокрема тромболізис. До того ж показано, 
що  міграція згустка відбувається як у лікованих, так і нелікованих пацієнтів. Таким 
чином, хворі даної категорії, які відповідають необхідним критеріям, потребують 
виконання тромболізу перед ендовас кулярною терапією. Результати поточних випро-
бувань, в яких порівнюють пряму тромбектомію з тромболізисом і тромбектомією, 
допоможуть зрозуміти потенційну значущість цього явища для клінічних результатів.

За матеріалами www.medscape.com

Нова стратегія лікування шизофренії: 
огляд перспективних даних

За даними нещодавно проведеного дослід жен ня, опублікованими цьогоріч у лю-
тому, комбінована терапія агоністом мускаринових рецепторів та антихолінергічним 
засобом асоційована з суттєвішим зменшенням симптомів психозу порівняно із прий-
манням плацебо.

У рандомізованому дослід жен ні ІІ фази, що включало майже 200 учасників, фіксо-
вана комбінація ксаномеліну та троспіуму зазвичай добре переносилася. Така комбі-
нована терапія не призводила до розвитку загальних побічних ефектів, пов’язаних 
із лікуванням сучасними антипсихотиками, зокрема підвищення ваги та екстрапірамід-
них симптомів (дистонії, паркінсонізму та пізньої дискінезії).

Як зауважив один із дослідників Джеффрі А. Ліберман, доктор медичних наук, про-
фесор, завідувач кафедри психіатрії (Коледж лікарів та хірургів Колумбійського універ-
ситету, Нью-Йорк, США), отримані результати демонструють надійну терапевтичну 
ефективність антипсихотика, який впливає на недофамінові рецептори, що є важли-
вою віхою у розвитку терапії шизофренії та інших психотичних розладів.

Пошук дієвих терапевтичних стратегій. Шлях розробки ефективного препарату для 
зменшення симптомів психозу в пацієнтів із шизофренією без обтяжливих побічних 
ефектів був довгим та непростим. Антипсихотики першого покоління, що стали доступ-
ними з 1950-х рр., були націлені на постсинаптичний дофаміновий рецептор 2-го типу 
(D

2
). На той час це був прорив у даній галузі медицини, схожий за масштабами на появу 

інсуліну для лікування цукрового діабету та антибіотиків для боротьби з інфекційними 
захворюваннями. Наступним етапом стала розробка багатьох препаратів зі схожим 
механізмом дії. Однак вони асоціювалися зі значними побічними ефектами, особливо 
неврологічними, як-от паркінсонізм.

У 1989 р. з’явилися антипсихотики другого покоління, починаючи із клозапіну. 
 Їхньою мішенню все ще були D

2
-рецептори, але частота розвитку неврологічних симп-

томів при їхньому застосуванні була нижчою. Однак ці лікарські засоби спричиняли 
й такі несприятливі наслідки, як збільшення маси тіла та інші метаболічні ефекти, 
зокрема гіперглікемію та гіперліпідемію.

Нині 20-33% хворих на шизофренію досі не відповідають на традиційні методи тера-
пії. Багато хто має поганий функціональний статус та низьку якість життя незважаючи 
на лікування сучасними антипсихотиками впродовж життя.

Фахівці у фармацевтичній, біотехнологічній промисловості та психіатрична спіль-
нота намагалися знайти нові стратегії антипсихотичної терапії. За словами доктора 
Дж.А. Лібер мана, вони ставили запитання: чи є D

2
-рецептори єдиним «Святим Гра-

алем» як мішень для антипсихотиків чи все ж таки існують інші способи лікування 
пацієнтів із психотичними симптомами шизофренії?

Новий ефективний метод антипсихотичної терапії. Ксаномелін –  пероральний 
агоніст мускаринових холінергічних рецепторів, що не має прямого впливу на ре-
цептори дофаміну. Як відомо, мускаринова холінергічна система бере участь у пато-
фізіології шизофренії. Однак можуть виникати також дозозалежні небажані явища, 
пов’язані із застосуванням антипсихотиків, такі як нудота, блювання, діарея, пітливість 
та гіперсалівація внаслідок стимуляції периферичних мускаринових холінергічних ре-
цепторів. Тут підключається троспію хлорид –  пероральний антагоніст панмускарино-
вих рецепторів, схвалений для лікування гіперактивного сечового міхура. Він дозволяє 
уникати несприятливого впливу терапії на центральну нервову систему. Таким чином, 
завдяки поєднанню даних компонентів, на думку доктора Дж.А. Лібермана, вдалося 
отримати «геніальну» стратегію для лікування шизофренії.

До мультицентрового дослід жен ня ІІ фази були включені дорослі пацієнти з під-
твердженим діагнозом шизофренії, які були госпіталізовані із загостренням психозу 
та не приймали антипсихотиків щонайменше два тижні. Учасники повинні були мати 
вихідний загальний бал ≥80 за шкалою оцінки позитивних та негативних синдромів 
(PANSS). На додаток до семи пунктів для оцінки позитивних симптомів, включно з ма-
ренням, галюцинаціями та концептуальною дезорганізацією, PANSS містить сім пунктів 
для оцінки негативних симптомів, таких як обмежений прояв емоцій, бідність мови, 
зниження інтересу, соціальної залученості та активності. Кожен пункт шкали оцінюється 
від 1 до 7 балів, причому вищі показники вказують на виразніші симптоми.

Пацієнти також повинні були мати оцінку ≥4 балів за шкалою клінічного загального 
враження (CGI-S). Показники коливаються від 1 до 7, при цьому вищі значення свідчать 
про більшу тяжкість захворювання.

Хворих рандомним чином розподілили для перорального застосування фіксованої 
комбінації троспію та ксаномеліну (n=83) або плацебо (n=87). Схема дозування була 
гнучкою, починаючи з 50 мг ксаномеліну та 20 мг троспію двічі на день. Далі дозу збіль-
шували до максимальної: 125 мг ксаномеліну та 30 мг троспію двічі на день, із мож-
ливістю зменшення у разі виникнення неприйнятних побічних ефектів. Середні бали 
на вихідному рівні для груп лікування та плацебо становили 97,7 vs 96,6 для загальної 
оцінки за PANSS, 26,4 vs 26,3 –  для аналізу за підшкалою позитивних симптомів, 22,6 vs 
22,8 –  за підшкалою негативних симптомів та 5,0 vs 4,9 –  за CGI-S.

«Вражаюче потужна» величина ефекту. Первинною кінцевою точкою була 
зміна загального бала за PANSS через п’ять тижнів. Результати показали зменшення 
на 17,4 бала у групі лікування та на 5,9 бала – плацебо: різниця геометричних середніх, 
розрахованих за методом найменших квадратів, становила -11,6 бала; 95% довірчий 
інтервал (ДІ) від -16,1 до -7,1 (р<0,001).

Величина ефекту становила майже 0,8, що є дуже переконливим результатом, адже 
зазвичай цей показник у даній популяції пацієнтів не перевищує 0,4-0,5. Окрім того, 
дос лідники зафіксували значні переваги щодо деяких вторинних результатів, зокрема 
зміни за підшкалою позитивних симптомів PANSS: -5,6 бала у групі лікування порівняно 
із -2,4 бала при застосуванні плацебо (різниця геометричних середніх, розрахованих 
за методом найменших квадратів, -3,2 бала; 95% ДІ від -4,8 до -1,7; р<0,001).

Також активне лікування виявилося ефективнішим, ніж приймання плацебо, згідно 
з оцінками за CGI-S та підшкалою негативних симптомів PANSS (для обох р<0,001). 
Оскільки учасники були госпіталізовані із загостренням позитивних симптомів, важко 
визначити остаточну ефективність щодо негативних симптомів. Проте, як відомо, нега-
тивні симптоми можуть зменшитися лише через зниження ступеня позитивних симптомів.

Також варто зазначити, що дослід жен ня включало лише дорослих пацієнтів, але, 
за словами Дж.А. Лібермана, у клінічному профілі фіксованої комбінації троспію та кса-
номеліну немає характеристик, які свідчили б про несприятливий вплив на осіб мо-
лодшого віку. Тож цим препаратом можна потенційно лікувати підлітків із першим 
епізодом психозу. Отже, новий комбінований препарат не лише може бути таким же 
дієвим, як інші антипсихотики, має інший механізм дії та асоційований із нижчою 
частотою побічних ефектів, але й сприя тиме кращій ефективності терапії шизофренії.

Профіль безпеки. Небажані ефекти в межах дослід жен ня були зареєстровані 
у 54% пацієнтів, які отримували терапію, та у 43% осіб групи плацебо. Побічні реакції, 
що були поширенішими у групі активного лікування, ніж при використанні плацебо, 
включали зак реп (17 vs 3%), нудоту (17 vs 4%), сухість у роті (9 vs 1%), диспепсію (9 vs 4%) 
і блювання (9 vs 4%). Усі несприятливі явища оцінили як легкі або помірні, і жодне з них 
не призвело до припинення терапії. Частота нудоти, блювання та сухості в роті була 
найвищою на початку дослі д жен ня та нижчою наприкінці, тоді як прояви закрепу ли-
шалися стабільними протягом усього періоду спостереження. Відмінностей між групами 
щодо екстрапірамідних симптомів не виявлено. Середня зміна ваги у групах лікування 
і плацебо становила 1,5 та 1,1 кг відповідно.

Томас Седлак, доктор медичних наук, директор Консультативної клініки з шизо-
френії та психозу, доцент кафедри психіатрії та поведінкових наук Медичної школи 
Джонса Гопкінса (Балтимор, Меріленд, США), назвав висновки, отримані у дослід жен ні, 
дуже важливими для галузі фармакології. Особливо він підкреслив, що новий препа-
рат за механізмом дії відрізняється від інших антипсихотиків. Так, за останні кілька 
десятиліть було проведено багато випробувань медикаментів з альтернативними 
механізмами дії, але жоден із них не був затверджений для лікування шизофренії. 
Завдяки вдалому поєднанню складових фіксована комбінація троспію та ксаномеліну 
може бути корисною для терапії окремих категорій пацієнтів.

Однак, як вважає доктор Т. Седлак, деякі клініцисти віддають перевагу використанню 
двох окремих препаратів, щоб мати нагоду самостійно змінювати дозування кожного 
з них. До того ж, звісно, потрібні додаткові масштабніші дослід жен ня як зазначених 
компонентів, так і різних варіантів комбінацій лікарських засобів.

За матеріалами www.medscape.com



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

C
P

-1
5
7
3
9
5

СПІНРАЗАСПІНРАЗА
(Нусінерсен) розчин для інтратекального

введення 2,4 мг/мл (12 мг/5 мл)
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Патогенетична терапія нусінерсеном 
у пацієнтів зі спінальною м’язовою атрофією

Спінальна м’язова атрофія (СМА) –  рідкісне генетичне захворювання з широким фенотиповим спектром, 
що було вперше описане ще у 1890-х рр. Проте до початку ХХІ ст. не існувало патогенетичної терапії 
СМА, тож лікування було зосереджене на оптимізації тих чи інших клінічних проявів. Завдяки розумінню 
патофізіології захворювання та досягненням у галузі генетичної терапії, нині з’явилися нові перспективні 
агенти, застосування яких дозволяє збільшити тривалість та поліпшити якість життя пацієнтів.

Епідеміологія та патогенез
СМА, або проксимальна спінальна міотрофія –  генетичне захво-

рювання з автосомно-рецесивним типом успадкування, за якого 

відбувається дегенерація клітин у передньому розі спинного мозку 

з асоційованим руйнуванням α-моторних нейронів. Клінічно це про-

являється прогресувальною слабкістю та атрофією проксимальних 

м’язів, що насамкінець призводить до знерухомлення пацієнта.

Захворюваність на СМА коливається від 1:6000 до 1:11 тис. та ва-

ріює залежно від етнічної належності, становлячи 8:100 тис. 

для європейців, 0,89:100 тис. для афроамериканців та 0,96:100 тис. 

для мулатів і метисів (Burr, Reddivari, 2021).

Причиною виникнення СМА є гомозиготна делеція у гені вижи-

вання мотонейронів 1 (SMN1), яка призводить до дефіциту білка 

виживання мотонейронів (SMN). Недостатність цього білка викли-

кає дисфункцію та атрофію мотонейронів, що призводить до про-

гресувальної атрофії поперечно-посмугованої мускулатури й тяжких 

ускладнень із боку інших органів і систем, що є загрозою життю. 

Ген SMN2 практично ідентичний SMN1 і також продукує білок 

SMN, проте нуклеотидна заміна у 7-му екзоні зумовлює його виклю-

чення при сплайсингу (вилученні інтронів із попередника матричної 

РНК при процесингу). В результаті синтезується функціонально 

дефектний білок SMN, що провокує розвиток СМА (Li, 2020).

Клінічні прояви
СМА неоднорідна за формою, а її прояви варіюють від тяжкої 

генералізованої слабкості з дихальною недостатністю, що приз-

водить до смерті протягом декількох тижнів після народ жен ня, 

до легкої проксимальної слабкості, що розвивається у дорослому 

віці. Більш ранні прояви зазвичай пов’язані з погіршенням функції 

та прогнозу: класифікація підтипів СМА визначається віком дебю-

ту, а також клінічною вагомістю та очікуваною тривалістю життя.

Існує чотири основних типи СМА (I-IV), при цьому 0 підтип про-

являється в утробі матері, викликаючи смерть протягом перших мі-

сяців життя, а IV тип –  у дорослому віці та характеризується легкою 

слабкістю, не впливаючи на тривалість життя (Burr, Reddivari, 2021). 

Найтяжчою формою є СМА I типу. Вона маніфестує у дітей віком 

до 6 міс., які не досягають можливості сидіти самостійно. За природ-

ного перебігу хвороби пацієнти неухильно втрачають здатність руха-

тися. При тяжчому варіанті СМА I типу («слабкий I тип») пацієнти 

вмирають або потребують перманентної штучної вентиляції легень 

до досягнення двох років. У разі менш тяжкого перебігу («сильний 

I тип») хворі можуть доживати до дорослого віку за умов адекватної 

вентиляційної та медикаментозної підтримки (Shokuhfar et al., 2020).

При СМА II типу (проміжна СМА) захворювання дебютує 

у віці 7-18 міс. Діти можуть сидіти, а в деяких випадках навіть 

стояти незважаючи на відсутність здатності ходити. Найчастішим 

клінічним проявом початку захворювання є відставання в ово-

лодінні базовими руховими навичками. Особи зі СМА II типу 

характеризуються короткою очікуваною тривалістю життя, яка, 

проте, може варіювати від 2 до 40 років (Kaufmann et al., 2011).

Дебют СМА IIIa підтипу припадає переважно на вік 1,5-3 роки, 

тоді як СМА IIIb підтипу найчастіше розвивається після 3-го року 

життя. Нерідко у дітей зберігається здатність сидіти, стояти і пе-

ресуватися щонайменше до пубертатного періоду, коли у бага-

тьох пацієнтів з’являються значні труднощі при ходьбі. У хво-

рих відзначаються м’язова гіпотонія і слабкість різного ступеня 

виразності з переважним залученням до патологічного процесу 

проксимальних груп м’язів. Пошкод жен ня нейронів, що іннерву-

ють бульбарну мускулатуру, зустрічається рідше, ніж тяжчі форми 

СМА. Перебіг захворювання характеризується відносною ста-

більністю; тривалість життя пацієнтів зі СМА III типу нерідко 

порівнянна з такою у загальній популяції.

Серед загальних симптомів СМА слід виділити такі, як:

• глибока гіпотонія;

• прогресувальна м’язова слабкість зі збереженням функції 

лицьових м’язів;

• відсутність або ослаблення глибоких сухожильних рефлексів;

• дрібний тремор та контрактури.

Діти зі СМА, в яких спостерігається м’язова слабкість від по-

мірної до тяжкої та/або тяжкий сколіоз, схильні до вищого ризику 

гіповентиляції та дихальної недостатності (Shokuhfar et al., 2020).

Переваги залучення олігонуклеотидів
Протягом тривалого часу лікування СМА полягало у підтримці 

хворих із раннім залученням педіатричних фахівців з паліативної 

допомоги, особливо для I (зокрема 0 підтипу) і II типів. Нещодавно 

були розроблені нові методи лікування, які демонструють суттєві пер-

спективи у боротьбі з цим захворюванням (Ludolph, Wurster, 2019).

З огляду на дані генетичних досліджень, корекція сплайсингу 

екзонів 7 у SMN2 є перспективним підходом для терапії СМА. 

Було розроблено кілька стратегій, які включають, зокрема, зас-

тосування химерних або біфункціональних антисмислових оліго-

нуклеотидів (Li, 2020).

Використання антисмислових олігонуклеотидів як метод лі-

кування розладів центральної нервової системи (ЦНС) має певні 

переваги, оскільки їм притаманні висока цільова специфічність, 

низька токсичність та системний вплив, а також тривалий пе-

ріод напіввиведення (Li, 2020). До того ж їх ефекти є оборотними 

на відміну від інших варіантів генетичної терапії, які пов’язані 

з безліччю незворотних змін.

Нусінерсен –  перший новий препарат на основі олігонуклео-

тидів, схвалений Управлінням із контролю за якістю харчових про-

дуктів і лікарських засобів США (FDA) та Європейським агент-

ством з лікарських засобів (EMA) для терапії всіх типів СМА. Він 

специфічно зв’язується з репресором в екзоні 7 SMN2, модулює 

механізм дефектного сплайсингу РНК та забезпечує виробництво 

повнорозмірного функціонального білка SMN2. Оскільки нусінер-

сен не проникає через гематоенцефалічний бар’єр, єдиним ефек-

тивним способом введення є пряма інтратекальна (ІТ) ін’єкція, яка 

не потребує корегування дози; для всіх пацієнтів можна використо-

вувати фіксовану дозу 12 мг/5 мл. ІТ-ін’єкції нусінерсену забезпе-

чують повний розподіл препарату по всій спинномозковій рідині 

(СМР) у тканини ЦНС, які є мішенями його терапевтичної дії.

Середні мінімальні залишкові концентрації нусінерсену в СМР 

збільшуються приблизно в 1,4-3 рази після багаторазового введення, 

досягаючи рівноважного стану орієнтовно протягом 24 міс. При до-

даткових уведеннях препарату після досягнення рівноважного стану 

подальшого накопичення у СМР або тканинах ЦНС не очікується.

Схема терапії нусінерсеном передбачає введення чотирьох наван-

тажувальних доз (перші три вводять що 14 днів, а четверту –  через 

30 днів). Застосування підтримувальних доз починають через 4 міс. 

після четвертої дози, які вводять що 4 міс. (Shokuhfar et al., 2020).

Ефективність та переносимість 
одноразового ІТ-введення нусінерсену

Ефективність та сприятливий профіль безпеки нусінерсену 

було переконливо продемонстровано у клінічних випробуваннях 

за участю пацієнтів зі СМА різних типів при тривалих періодах 

спостереження. Зокрема, вивчали ефективність одноразової бо-

люсної ІТ-ін’єкції 5 мл нусінерсену, після чого проводили стан-

дартну люмбальну пункцію (ЛП) у міжхребцевому проміжку між 

остистими відростками L3 і L4 (Chiriboga et al., 2016). Ефектив-

ність нусінерсену оцінювали у чотирьох групах пацієнтів, що от-

римували різні дози препарату (1, 3, 6, 9 мг). Другу ЛП прово-

дили на 8-й день у групах із дозуванням 1, 3 і 6 мг та на 8-й або 

29-й день у групі з дозою 9 мг.

Із 28 учасників 24 осіб включили у довгострокове розширене 

дослід жен ня для оцінки стану через 9-14 місяців. Імуногенної від-

повіді після одноразового IT-введення дози нусінерсену не було 

встановлено. Небажані явища спостерігалися у дітей зі СМА 

III типу, дітей старшого віку та при використанні голки 21-го 

або 22-го розміру (на відміну від 24-го розміру) (Hachе et al., 2016).

Нусінерсен було виявлено через годину в плазмі та через сім 

днів у СМР після введення. Після оцінок через 9-14 місяців кон-

центрації нусінерсену в ЦНС все ще зберігалися на певній верхній 

межі (1 нг/мл).

Аналіз рівнів білка SMN у зразках СМР показав, що в гру-

пах пацієнтів, які отримували дози 1 чи 3 мг, змін не було. Проте 

у групах, учасники яких отримували по 6 і 9 мг нусінерсену, кон-

центрації білка SMN виявилися більш ніж удвічі вищими через 

9-14 місяців після застосування порівняно з вихідним рівнем.

Поліпшені результати функціонального аналізу були продемон-

стровані у групі з дозою 9 мг на 85-й день. Показник за розшире-

ною шкалою оцінки моторних функцій при СМА лікарні Хаммер-

сміта (HFMSE) порівняно з вихідним підвищувався в середньому 

на 3,1 бала. Подальше поліпшення спостерігалося через 9-14 міся-

ців –  оцінка за HFMSE збільшилася в середньому на 5,8 бала (по-

казники за HFMSE варіюють від 0 до 66, причому вищі вказують 

на кращу рухову функцію порівняно з вихідним рівнем).

Загалом не було виявлено проблем із безпекою, які обмежу-

вали б дозування, що дозволило зосередити увагу на дозах нусі-

нерсену понад 9 мг.

Застосування нусінерсену в немовлят 
у досимптомному періоді СМА

Ефективність та безпеку нусінерсену вивчали у поточному 

відкритому дослід жен ні фази ІІ NURTURE за участю 25 дітей 

із генетично підтвердженою СМА, які вперше отримали нусі-

нерсен у досимптомному періоді (De Vivo et al., 2019). Було про-

демонстровано стійкість ефекту препарату з середнім періодом 

спостереження 2,9 року. При останньому відвідуванні середній 

вік дітей становив 34,8 (25,7-45,4) міс. і перевищував очікуваний 

вік появи симптомів СМА I або II типу. Усі пацієнти були живі 

та не потребували трахеостомії або постійної вентиляції легень.

Всі 25 учасників навчилися сидіти без опори, 23 із 25 (92%) –  

ходити зі сторонньою допомогою, а 22 із 25 (88%) –  самостійно. 

У восьми немовлят спостерігалися побічні ефекти, які дослідники 

вважали ймовірно пов’язаними з нусінерсеном, але загалом пре-

парат добре переносився протягом усього періоду спостереження.

Таким чином, було продемонстровано важливість скринінгу но-

вонароджених та проактивного лікування нусінерсеном одразу після 

встановлення генетичного діагнозу СМА у несимптомних немовлят.

Виживаність та рухові функції на тлі терапії 
нусінерсеном у симптомних немовлят

Подвійне сліпе рандомізоване та фіктивно-контрольоване 

клінічне дослід жен ня ENDEAR являло собою 13-місячне вив-

чення ефективності та безпеки нусінерсену в немовлят віком 

до 7 міс. із генетично підтвердженою СМА та дебютом симптомів 

у віці до 6 міс. (Finkel et al., 2017). Пацієнти зі СМА І типу були 

рандомізовані до груп ІТ-введення нусінерсену (n=80) і конт-

ролю (n=41) з імітацією процедури. Вихідні характеристики між 

групами були порівнянними за винятком того, що учасники, 

які отримували нусінерсен, мали більш ранній початок симпто-

мів і значніший тягар хвороби порівняно з контрольною групою.

Проміжний аналіз показав, що пацієнти у групі нусінерсену 

мали значно вищий рівень рухової реакції порівняно з учасника-

ми контрольної групи (41 та 0% відповідно; р<0,001), що спонука-

ло до дострокового припинення дослід жен ня. Остаточний аналіз 

продемонстрував, що серед хворих при застосуванні нусінерсену 

в 51% мала місце моторна відповідь порівняно з відсутністю та-

кої у контрольній групі. Найпоширенішим здобутком було до-

сягнення повного контролю над рухами голови (22%), за яким 

слідувала здатність перевертатися (10%), самостійно сидіти (8%) 

і стояти (1%). Пацієнти у групі нусінерсену мали на 47% нижчий 

ризик смерті порівняно з контрольною групою.

Небажані явища виникали з однаковою частотою в обох гру-

пах. Більшість із них відповідали тим, що зазвичай спостеріга-

ються у немовлят зі СМА і про які повідомлялося у попередніх 

дослід жен нях. Водночас жодних серйозних побоювань із приводу 

безпеки ІТ-ін’єкцій відзначено не було. Також виявлено, що не-

сприятливі ефекти, пов’язані з синдромом пост-поперекової 

пункції, у дітей зустрічаються рідше, ніж у дорослих.

Тож дослідники дійшли висновку, що нусінерсен ефективний 

для поліпшення рухової функції (р=0,005) і загальної вижива-

ності (р=0,004) у немовлят зі СМА. Це вельми показово з огляду 

на те, що у групі нусінерсену від початку було більше пацієнтів, 

які перебували на штучній вентиляції легень, ніж у контрольній 

групі. Результати аналізу підгруп, основані на тривалості захворю-

вання (13,1 vs >13,1 тижня), дозволяють припустити, що ранній 

початок терапії нусінерсеном може максимізувати її ефективність 

(Finkel et al., 2017).

У дослід жен ні CHERISH 126 дітей зі СМА, в яких симптоми 

проявилися у віці понад 6 міс., були випадковим чином розподілені 

у співвідношенні 2:1 для ІТ-введення нусінерсену в дозі 12 мг або 

фіктивної процедури (контрольна група) на 1, 29, 85 і 274-й дні. 

Як наслідок, у 57% дітей, що отримували нусінерсен, порівня-

но з 26% у контрольній групі спостерігали зростання показників 

за шкалою HFMSE щонайменше на 3 бали (р<0,001). Окрім того, 

загальна захворюваність і частота небажаних явищ у цих групах 

були зіставними –  93 і 100% відповідно (Mercuri et al., 2018).

Застосування нусінерсену у дітей старшого віку 
і дорослих пацієнтів із деформацією хребта

У дітей старшого віку і дорослих внаслідок нервово-м’язової 

слабкості розвивається тяжкий сколіоз. Прогресування сколіозу 

зазвичай потребує хірургічного втручання, метою якого є знерухом-

лення суміжних хребців за рахунок їх зрощування та застосування 

кісткового алотрансплантату для стабілізації (спондилодез). У таких 

пацієнтів сколіоз та/або спондилодез виключають застосування 

стандартного трансламінарного підходу для отримання ІТ-доступу. 

В.М. Капуста

Закінчення на наст. стор.



НЕВРОЛОГІЯ
АСПЕКТИ ЛІКУВАННЯ

№ 1 • Березень 2021 р.20

Замість цього доцільно розглянути використання трансфорамі-

нальної ЛП для ін’єкції нусінерсену під контролем рентгеноскопії, 

що зарекомендувала себе як безпечний та успішний альтернатив-

ний підхід у дорослих і дітей із тяжким сколіозом хребта, а також 

інтерламінарним кістковим спондилодезом, коли класичний інтер-

ламінарний підхід неможливий або протипоказаний. Цей метод 

супроводжується мінімальними небажаними явищами без сер-

йозних ускладнень (Shokuhfar et al., 2020).

Внаслідок вивчення ефективності й безпеки трансфорамі-

нальної ІТ-доставки нусінерсену за участю 28 хворих на кіст-

ковий спондилодез (середній вік –  24,1±9,8 року) із середнім 

або пізнім початком СМА дослідники дійшли висновку, що таке 

введення нусінерсену є безпечним у пацієнтів із деформацією 

хребта. Використання конусно-променевої комп’ютерної то-

мографії допомагає окреслити анатомію та оптимізувати траєк-

торію голки під час першого контакту, тож цей метод можна 

використовувати вибірково для подальших процедур (Weaver 

et al., 2020; Cordts, 2020).

 Клінічний випадок
Пацієнт Н., 13 років, направлений до неврологічної клініки через 

прогресувальну м’язову слабкість проксимальних відділів кінцівок.

Анамнез. Народився в результаті кесаревого розтину. У віці трьох 

років був поставлений діагноз СМА з пізнім початком.

Клініко-лабораторне обстеження. Підвищений рівень креатинкі-

нази (312 мкм/л), показник за шкалою HFMSE –  29 балів, результат 

тесту 6-хвилинної ходьби (6MWT) –  87,5 м. Початкове значення 

сумарного потенціалу дії м’яза (CMAP) до лікування становило 5,1 

і 4,4 мВ в обох загальних малогомілкових нервах. Форсована життєва 

ємність легень (ФЖЄЛ) –  4,65 л (114%), об’єм форсованого види-

ху за першу секунду маневру форсованого видиху (ОФВ1) –  3,55 л 

(103%), ОФВ1/ФЖЄЛ –  89%.

Молекулярно-генетичне дослід жен ня. Виявлено гомозиготну де-

лецію в екзонах 7 і 8 гена білка SMN1.

Діагноз. Наявність СМА підтверджено.

Терапія. У віці 15 років –  ІТ-ін’єкція нусінерсену. Після 14 мі-

сяців лікування пацієнт показав значне клінічне поліпшення: 

за шкалою HFMSE –  32 бали, результат 6MWT –  113 м. Значен-

ня CMAP в обох загальних малогомілкових нервах –  5,9 і 4,6 мВ. 

Контрольний аналіз функції легень показав поліпшення ФЖЄЛ –  

5,26 (129%) та і ОФВ1 – 3,8 л (110%).

Таким чином, клінічний випадок демонструє безпеку й ефек-

тивність терапії нусінерсеном у пацієнтів із пізнім початком СМА 

без серйозних побічних ефектів (Park et al., 2021).

Висновки
Поява нусінерсену як першої патогенетичної терапії стала по-

чатком нової ери лікування СМА. Продемонстровано перекон-

ливу ефективність та сприятливий профіль безпеки нусінерсену 

в клінічних дослід жен нях за участю пацієнтів зі СМА різних типів 

при тривалому періоді спостереження. В Україні нусінерсен пред-

ставлений препаратом Спінраза (компанія «Янссен»).

Інтратекальне введення препарату нусінерсен (Спінраза) дозво-

ляє істотно змінити перебіг хвороби, поліпшити виживаність паці-

єнтів та надати можливість набуття нових рухових навичок із міні-

мальним ризиком небажаних явищ та без серйозних ускладнень.

CP-219394

Практичний досвід терапії СМА препаратом нусінерсен: огляд наукових публікацій
Рекомендації з регулярної клінічної оцінки 
пацієнтів зі СМА

Згідно з міжнародними стандартами щодо догляду, надано 

такі рекомендації щодо регулярної клінічної оцінки пацієнтів 

зі СМА [1,2]:

• оцінка рухових функцій за шкалами CHOP INTEND, 

HINE, діапазону руху;

• антропометричні вимірювання, як-то довжина ліктьової 

кістки, вага, окружність голови і грудної клітки, на 0, 15, 30, 

60-й дні і потім кожні 4 місяці;

• нічна оксиметрія і транскутанний моніторинг (до початку 

терапії, потім кожні 6 місяців);

• рентген грудної клітки у положенні лежачи, за потреби –  

кожні 6 місяців.

Знання, якими повинні володіти батьки, 
опікуни чи законні представники дитини 
до початку терапії нусінерсеном

Перед початком терапії нусінерсеном батьки / опікуни / законні 

представники дитини мають [1]:

• бути поінформовані про безпеку препарату, оцінку співвід-

ношення ризику й користі від лікування та що від нього очікувати;

• розуміти можливі небажані явища, пов’язані з процедурою 

люмбальної пункції;

• володіти навичками догляду за дитиною з діагнозом СМА, 

як-от вміння користуватися мішком Амбу, відкашлювачем, про-

ведення дихальної реабілітації, розтягувань.

Рекомендовані терапевтичні заходи 
перед кожною ін’єкцією препарату нусінерсен

Перед кожною ін’єкцією нусінерсену необхідно проводити [3]:

• аналіз згортання крові –  коагулограма (для контролю роз-

витку тромбоцитопенії, порушення коагуляції);

• аналіз на визначення білка в сечі (для контролю виникнен-

ня нефротоксичності);

• обстеження на предмет гідроцефалії у пацієнтів зі зниженим 

рівнем свідомості.

Лікування і моніторинг стану пацієнтів 
між ін’єкційними дозами нусінерсену

Схему лікування і залучення фахівців на різних стадіях 

терапії нусінерсеном у пацієнтів зі СМА 1-го типу неведено 

у таблиці 1.

Після отримання ін’єкції нусінерсену пацієнт має перебува-

ти під наглядом медичної команди протягом декількох годин. 

Необхідно вести ретельний контроль стану хворого та негай-

но сповіщати лікаря про будь-які його зміни. Також потрібно 

забезпечити прямий контакт батьків пацієнта з лікарем (на-

приклад, за допомогою телефонного зв’язку) для щотижневого 

відстеження стану хворого, зокрема інформування про дотри-

мання дієти, проведення реабілітаційних процедур, контролю 

дихальної функції [1].

Профіль безпеки препарату нусінерсен
Найпоширеніші несприятливі явища пов’язані з люмбаль-

ною пункцією. Більшість із них були зареєстровані протягом 

72 год після виконання процедури. Частота розвитку і тяжкість 

цих подій узгоджуються з передбачуваними при люмбальній 

пункції. У клінічних дослід жен нях препарату нусінерсен жодних 

тяжких ускладнень, асоційованих із люмбальною пункцією, 

як-то серйозні інфекції, не спостерігалося [3-5].

Несприятливі явища, пов’язані з люмбальною пункцією, 

наведені в таблиці 2.

Протокол спостереження за пацієнтами 
після інтратекального введення препарату нусінерсен: 
дані клінічного дослід жен ня ENDEAR

Згідно з результатами клінічного дослід жен ня ENDEAR (ди-

тяча маніфестація СМА), доступні такі положення протоколу 

спостереження за пацієнтами після інтратекального (ІТ) вве-

дення нусінерсену [7, 8]:

• контроль загального стану пацієнта (артеріальний тиск, 

пульс, частота дихання, температура тіла, пульсоксиметрія) через 

1, 2, 4, 6 год після введення препарату;

• контроль неврологічного стану хворого, як-от оцінка пси-

хічного статусу, рівня свідомості, сенсорного, рухового функ-

ціонування, функції черепних нервів, рефлексів, через 3, 6 год 

після введення препарату;

• перебування пацієнта у стаціонарі під наглядом протягом 

24 год після застосування першої ін’єкції препарату та не менш 

ніж 6 год –  після введення наступних доз.

Вимоги щодо забезпечення пульмонологічної допомоги 
пацієнтам зі СМА

При наданні пульмонологічної допомоги пацієнтам зі СМА 
мають бути враховані такі вимоги [6]:

• необхідність залучення фахівця-пульмонолога на всіх ста-

діях терапії;

• наявність технічного оснащення для неінвазивної венти-

ляції легенів;

• наявність устаткування для механічного очищення дихаль-

них шляхів (інсуфлятор-ексуфлятор/відкашлювач).

Надання медичної допомоги пацієнтам зі СМА
Стандартна мульдисциплінарна команда із забезпечення 

медичної допомоги пацієнтам зі СМА представлена на рисунку.

Вимоги з функціонального оснащення центрів, де здійс-

нюють інтратекальні ін’єкції [2]:

• кабінет для проведення ІТ-ін’єкцій;

• протокол виконання ІТ-ін’єкцій;

• кабінет для моніторингу стану пацієнта після проведення 

процедури;

• протокол виконання седації/анестезії при ІТ-ін’єкціях;

• реанімація / відділення інтенсивної терапії.
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Табл. 1. Схема лікування і залучення фахівців на різних стадіях терапії 
нусінерсеном у пацієнтів зі СМА 1-го типу: досвід італійських центрів

Задіяний 
медичний 
персонал

Госпіталізація
1-3-й дні

Початкова доза Підтримувальна доза

День 1
1-ша ін’єкція

День 15
2-га ін’єкція

День 30
3-тя ін’єкція

День 60
4-та ін’єкція

День 180
5-та ін’єкція

Кожні 4 міс.
6+ ін’єкція

Невролог / 
дитячий невролог + + + + + + +

Пульмонолог + + + + + + +

Реабілітолог + + + + + +

Нутриціолог + + +

Медсестра + + + + + + +

Дитячий психолог / 
психотерапевт + + + + +

Анестезіолог + + + + + +

Педіатр + + + + + +

1 рік лікування

Адаптовано за Sansone et al., 2018 [1]

Табл. 2. Несприятливі явища, 
пов’язані з люмбальною пункцією

Несприятливі явища Частота

Головний біль Дуже часто (1/10)

Нудота Дуже часто (1/10)

Біль у спині Дуже часто (1/10)

Адаптовано за MedDRA [4]

Рисунок. Стандартна мультидисциплинарна команда 
із забезпечення медичної допомоги пацієнтам зі СМА*

Примітка: * Для тяжких пацієнтів (або з серйозною деформацією хребта) необхідне 
залучення нейрорадіолога/нейрохірурга під час проведення люмбальних пункцій.

Адаптовано за Mercuri et al., 2018 [2]

Ортопед Фізіотерапевт

Анестезіолог Медсестра

Пульмонолог Психолог

Фармацевт

Невролог 
(експерт зі СМА)

Початок на попередній стор.
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Проблема безсоння: як повернути пацієнту 
цілющий відпочинок та бадьорість уранці?

Сучасні підходи до лікування 
пацієнта з безсонням

Основні принципи лікування безсоння 

включають такі кроки, як (National Health 

System Quality Plan –  Ministry of Health and 

Social Polic, 2009):

1. Реалізація гігієни сну:

• лягати в ліжко тільки при появі сон-

ливості;

• дотримуватися регулярного часу від-

ходу до сну і підйому з ліжка навіть у ви-

хідні дні;

• уникати перебування в ліжку після 

пробуд жен ня довше, ніж необхідно;

• уникати денного сну;

• скоротити споживання алкоголю, 

кофеїну;

• не вживати «важку» їжу перед сном;

• підтримувати відповідні комфортні 

умови в кімнаті для сну (щодо температу-

ри, вентиляції, шуму, світла);

• уникати активних дій перед сном;

• підтримувати регулярну помірну фі-

зичну активність;

• виконувати вправи на розслаблення 

перед сном;

• приймати ванну перед сном для 

ефекту розслаблення.

2. За наявності коморбідних захворю-

вань прийняття рішення про першочер-

гове лікування безсоння чи супутньої па-

тології або одночасну терапію.

3. Застосування когнітивно-поведін-

кової терапії безсоння як першої лінії лі-

кування хронічного безсоння у дорослих 

будь-якого віку.

4. Призначення фармакотерапії, яка 

базується на таких принципах:

• застосовувати найнижчу ефективну 

дозу;

• використовувати фармакотерапію 

з перервами (2-4 рази на тиждень);

• призначати ліки короткими курсами 

(3-4 тижні);

• припиняти терапію поступово;

• запобігати поновленню безсоння піс-

ля припинення терапії (гігієна сну);

• враховувати особливості трьох поко-

лінь снодійних засобів.

Барбітурати являють собою найбільш 

«стару» групу препаратів. Вони впливають 

на структуру сну, розвивають звикання 

і залежність; вкрай небезпечним є пере-

дозування (особливо при одночасному 

застосуванні з алкоголем).

Бензодіазепіни, агоністи бензодіазепі-

нових рецепторів –  неселективні агоністи 

GABA-A-рецепторів, що проявляють анк-

сіолітичну, міорелаксантну, протисудомну 

дію. Вони ефективні при короткочасному 

лікуванні безсоння (4 тижнів). Лікарські 

засоби з коротшим періодом напіввиведен-

ня чинять менше побічних ефектів, пов’я-

заних із седативною дією в ранковий час.

Z-група снодійних препаратів – най-

сучасніші снодійні засоби небензодіазепі-

нової групи, селективні агоністи γ-аміно-

маслянокислотних(GABA-)A- рецепторів 

(табл. 2) (WHO, 1996).

Z-препарати залеплон, золпідем і зопі-

клон є снодійними засобами, що структурно 

відрізняються від бензодіазепінів, і водночас 

є агоністами GABA-рецепторного комплек-

су, тому підсилюють GABA-опосередковане 

інгібування нейронів (табл. 3). Z-препарати 

були розроблені з метою оптимізації фарма-

кокінетичних і фармакодинамічних власти-

востей бензодіазепінів, таких як швидші 

початок і виведення для мінімізації або усу-

нення денного седативного ефекту, на до-

даток до позбавлення потенційного злов-

живання, залежності й абстиненції (NICE, 

2004). За сучасними даними клінічної прак-

тики, Z-препарати призначають частіше, 

ніж бензодіазепіни, у зв’язку з більшою 

ефективністю і безпекою (особливо для літ-

ніх осіб) та меншою тенденцією до розвитку 

толерантності й залежності (Nutt, 2005).

Застосування зопіклону є світовим стан-

дартом лікування безсоння. Препарат вклю-

чений у міжнародні рекомендації з лікуван-

ня розладів сну в межах першої лінії терапії. 

Йому притаманні такі фармакологічні влас-

тивості, як снодійна, седативна, транквілі-

зувальна, протисудомна і міорелаксувальна. 

Ці ефекти зопіклону пов’язані зі специфіч-

ною агоністичною дією на омега-рецептори, 

що належать до макромолекулярного комп-

лексу GABA-омега, який модулює відкриття 

нейрональних іонних каналів для хлору.

Зопіклон має короткий період напівви-

ведення (близько 5 год), у зв’язку з чим при 

його використанні вдається зберегти нор-

мальну структуру і якість сну. Він не вик-

ликає постсомнічних порушень: немає 

відчуття «розбитості» й сонливості зранку 

наступного дня, а повторні приймання 

зопіклону не супроводжуються кумуля-

цією (NICE, 2004). Порівняння препарату 

Z-групи зопіклону з бензодіазепіном ко-

роткої дії представлене на рисунку 2.

Європейським препаратом зопіклону, 

що представлений на фармакологічному 

ринку України, є Сомнол® (виробник АТ 

«Гріндекс», Латвія) –  сучасний снодійний 

засіб, що забезпечує швидке засинання, 

повноцінний сон фізіологічної структури 

і тривалості, без ефекту післядії.

Особливості застосування препарату 

Сомнол®:

• використовується для короткочасно-

го лікування безсоння у дорослих;

• слід застосовувати найменшу ефек-

тивну дозу одноразово безпосередньо 

перед відходом до сну і не повторювати 

приймання протягом тієї ж ночі;

• для дорослих (віком до 65 років) доза 

становить 7,5 мг перед відходом до сну;

• для пацієнтів похилого віку (віком від 

65 років), а також осіб із дихальною недос-

татністю, порушеннями функції печінки/

нирок на початку лікування рекомендо-

вана добова доза становить 3,75 мг, яку 

можна надалі збільшити до 7,5 мг;

• продовження курсу лікування понад 

максимально допустимі чотири тижні 

проводять тільки після повторної оцінки 

стану пацієнта, оскільки зі збільшенням 

тривалості лікування ризик зловживань 

і розвитку залежності зростає.

Стандартними протипоказаннями для 

застосування зопіклону є: гіперчутливість 

до зопіклону або будь-якого компонента 

препарату; тяжка дихальна недостатність; 

тяжка міастенія (myasthenia gravis); тяжка 

гостра і хронічна печінкова недостатність; 

синдром апное під час сну; вроджена непе-

реносимість галактози, дефіцит Lapp-лак-

тази, мальабсорбція глюкози/галактози; 

період годування грудьми; вік до 18 років.

Таким чином, Сомнол® –  препарат, ви-

роблений за європейськими стандартами 

належної виробничої практики (EU GMP), 

що має таку саму ефективність, як рефе-

рентний зопіклон. Це сучасний снодій-

ний засіб із виразною селективністю 

до GABA-рецепторів, що забезпечує швид-

ке настання сну протягом 30 хв, повноцін-

ний сон до 8 год, легке ранкове пробуд жен-

ня, характеризується високим профілем 

безпеки та доступною ціною. Сомнол® 

включений у міжнародні рекомендації з лі-

кування безсоння (NICE, 2004).

Для задоволення потреб кожного кон-

кретного пацієнта у розпоряд жен ні лікаря 

є три види упаковки таблеток препарату 

Сомнол®: № 10, 20 та 30. Індивідуалізовані 

рекомендації щодо дозування та трива лості 

терапії наведені в таблиці 4.

Підготувала Маргарита Марчук

Табл. 2. Порівняльна характеристика снодійних засобів

Група Бензодіазепіни короткої дії Z-препарати

Корекція 
безсоння

Скорочують латентний період засинання: 
зменшують кількість і тривалість пробуджень, 
збільшують тривалість сну

Скорочують латентний час засинання 
і збільшують тривалість сну; 
виразна снодійна дія; не викликають 
відновлення безсоння й ефектів відміни 
при застосуванні в терапевтичних дозах

Вплив 
на структуру 
сну

Змінюють структуру сну: збільшують 
тривалість 2-ї стадії, скорочують 3-4-ту стадії 
NREM-фази сну і REM-сон

Не змінюють структуру сну; скорочу-
ють 1-шу стадію NREM-фази; подовжу-
ють 2-гу стадію NREM-фази; збері-
гають або подовжують 3-4-ту стадії 
NREM-фази; не впливають на REM-сон

Побічна дія

Денна сонливість; порушення пізнавальної 
функції, розгубленість; вплив на психомоторну 
функцію, порушення координації; парадок-
сальні реакції, депресія, ейфорія; інтоксикація 
(навіть при застосуванні в терапевтичних 
дозах); залежність; реакції відміни (абстиненції); 
синдром амнезії; невиразність мови; послаб-
лення дихальної функції; м’язова слабкість; 
запаморочення; головний біль; порушення зору

Седативний ефект може зберігатися 
на наступний день; інструкції 
для всіх трьох Z-препаратів містять 
поперед жен ня про можливість 
виникнення толерантності, залежності 
та абстинентного синдрому

Адаптовано за U. Ashish Kumar et al., 2013; J. Wagner et al., 2000; NICE, 2004

Табл. 3. Критерії ефективності та порівняльна 
характеристика основних Z-препаратів

Критерій ефективності Зопіклон Золпідем

Форма випуску Таблетки по 7,5 мг Таблетки по 10 мг

Хімічна структура Циклопіролон Імідазопіридин

Показання 
до застосування

Короткострокове лікування безсоння 
(включно із труднощами з засинанням, 
нічними і ранніми пробуд жен нями, 
ситуаційним, тимчасовим 
або хронічним безсонням)

Короткострокове лікування 
безсоння

Час засинання 15-30 хв 20-30 хв

Тривалість сну 6-8 год До 6 год

Якість сну

Нормалізує структуру сну, 
забезпечує повноцінний 
фізіологічний сон до 8 год 
без нічних пробуджень

Нормалізує структуру сну, забезпе-
чує швидке засинання, безперерв-
ний 4-6-годинний сон; можли ве 
нічне чи раннє пробуд жен ня

Час напіввиведення 3,5-6,5 год 2,5 год

Залишкова дія Немає Немає

Тривалість застосування
2-5 днів для ситуативного 
і 2-3 тижні –  для тимчасового 
безсоння, максимум 4 тижні

Від декількох днів до 2 тижнів, 
максимум 4 тижні

Адаптовано за D.R. Drover, 2004; NICE, 2004

Табл. 4. Основні принципи терапії та підбору дози препарату Сомнол®

Показання до застосування Дозування Тривалість терапії

Ситуативне безсоння

7,5 мг (1 табл.) 
один раз на добу*

2-5 днів

Тимчасове безсоння 2-3 тижні

Хронічне безсоння Тривалість курсового лікування 
визначається після консультації з фахівцем

Примітка: * У пацієнтів із порушенням функції печінки або дихальною недостатністю та літнім хворих віком від 65 років 
лікування починають із дози 3,75 мг (1/2 табл.) один раз на добу і, за потреби, збільшують до 7,5 мг (1 табл.).
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Рис. 2. Ефективність зопіклону порівняно із бензодіазепіном короткої дії
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Застосування протиепілептичної терапії 
під час вагітності

Протиепілептична терапія має вирішальне значення для контролю нападів та інших симптомів 
епілепсії. Нелікована епілепсія у вагітних може завдати шкоди як матері, так і плоду. 
Однак використання протиепілептичних препаратів (ПЕП) під час вагітності буває асоційоване 
з несприятливими наслідками для майбутньої дитини. Комісія з препаратів для медичного 
застосування (СНМ), що є комітетом Британського регуляторного агентства з лікарських засобів 
та виробів медичного призначення (MHRA), у січні 2021 року розробила оновлену настанову 
на підставі всебічного огляду даних стосовно безпеки, зокрема щодо ризиків основних вроджених 
вад розвитку та несприятливих наслідків для нейророзвитку плода на тлі протиепілептичної терапії 
під час вагітності. Пропонуємо до вашої уваги ключові положення даного документа.

Рекомендації СНМ (2021) покликані допомогти клініцис-

там при прийнятті рішень щодо лікування та обговоренні дос-

тупних варіантів із жінками з епілепсією, що планують завагіт-

ніти, або вагітними, які страждають на цю недугу. Крім того, 

зазначену інформацію слід враховувати при виборі лікарських 

засобів для дівчат з епілепсією, що, ймовірно, потребуватимуть 

терапії у зрілому віці. Також рекомендації будуть корисними 

для пацієнток, їхніх сімей та осіб, які здійснюють догляд.

Рекомендації для лікарів
Фахівці з акушерства й гінекології мають терміново направ-

ляти жінок з епілепсією, які планують завагітніти, на консуль-

тацію до фахівця з епілептології щодо корегування протиепі-

лептичної терапії. Лікарі-епілептологи повинні обговорювати 

із хворими на епілепсію ризики, пов’язані з використанням 

ПЕП та нелікованою епілепсією під час вагітності. Терапію 

слід переглядати відповідно до індивідуального стану жінок 

та клінічних обставин.

Всім жінкам, які застосовують ПЕП та планують зава-

гітніти, рекомендовано призначати фолієву кислоту в дозі 

5 мг/добу до настання можливої вагітності. При застосуванні 

ламотриджину, леветирацетаму або будь-яких інших ПЕП, 

не протипоказаних під час вагітності, слід:

• за можливості призначати монотерапію;

• використовувати препарат у найнижчій ефективній дозі;

• повідомляти про будь-які можливі несприятливі явища під 

час вагітності за схемою Yellow Card (www.mhra.gov.uk/yellowcard).

При наданні інформації з приводу побічних ефектів, пов’я-

заних із лікарськими засобами, у вагітних з епілепсією важ-

ливими є такі відомості: тривалість приймання ліків під час 

вагітності; результат вагітності (якщо відомо); детальні дані 

щодо сімейного анамнезу, включно з акушерським; клінічний 

опис будь-якої вродженої аномалії та всі результати методів ві-

зуалізації чи лабораторних досліджень для звітів щодо вродже-

них вад розвитку; повідомити, чи досягла дитина основних 

етапів розвитку та чи не було подальших проблем зі здоров’ям, 

для звітів щодо несприятливих наслідків розвитку.

Рекомендації для пацієнток
Якщо пацієнтка з епілепсією приймає ПЕП і вважає, що 

може бути вагітною, їй слід терміново звернутися до кліні-

циста. Перш ніж розпочинати протиепілептичне лікування, 

жінкам необхідно отримати всебічну консультацію фахівця, 

обговорити всі аспекти, пов’язані з лікуванням, ознайомитися 

з інформаційними матеріалами, наданими лікарем, та інструк-

цією для медичного застосування ПЕП. Вагітним, що страж-

дають на епілепсію, рекомендовано не припиняти приймання 

ПЕП без обговорення зі спеціалістом.

Основні результати огляду досліджень
CHM переглянула наявні дані про безпеку на тлі лікуван-

ня основними ПЕП, застосовуваними у клінічній практиці 

під час вагітності, як-то карбамазепін, габапентин, ламотри-

джин, леветирацетам, оксарбазепін, фенобарбітал, фені тоїн, 

прегабалін, топірамат та зонізамід, у контексті значущих 

несприятливих наслідків для жінки та плода, що пов’язані 

з використанням вальпроату.

Вроджені вади розвитку
З метою визначення ризику вроджених вад розвитку СНМ 

виконала оцінку даних епідеміологічних, зокрема масштаб-

них, досліджень. Розглянуті роботи включали порівняння 

нас лідків для вагітних, які застосовували ПЕП у монотерапії, 

а також вагітних без епілепсії та тих, що страждали на неї, 

але не отримували протиепілептичне лікування.

За даними багатьох досліджень, що включали понад 12 тис. 

вагітних з епілепсією, які отримували монотерапію ламотрид-

жином, було показано, що препарат у стандартних підтриму-

вальних дозах не асоційований із підвищеним ризиком розвит-

ку вроджених вад у дитини. Результати випробувань за участю 

більш ніж 1800 жінок із вагітністю, що перебували на лікуванні 

леветирацетамом, не свідчать про підвищену ймовірність сер-

йозних вроджених вад розвитку у плода.

Щодо ламотриджину в дослід жен нях, присвячених вив-

ченню ефекту різних дозувань, були отримані суперечливі 

результати. У випробуванні EURAP порівняння застосування 

ламотриджину в дозах 325 та 325 мг/добу показало, що за ви-

щих дозувань спостерігалося статистично значуще підвищен-

ня частоти великих вроджених вад розвитку. Дані щодо карба-

мазепіну (~9 тис. осіб), фенобарбіталу (~1800 осіб), фенітоїну 

(~2 тис. осіб) і топірамату (~1 тис. осіб) продемонстрували, 

що терапія цими препаратами пов’язана з підвищеним ризи-

ком вроджених вад розвитку порівняно із загальною популя-

цією та жінками, які страждають на епілепсію, але не прийма-

ють ПЕП. Слід зазначити, що ймовірність великих вроджених 

вад розвитку при використанні карбамазепіну, фенобарбіталу 

та топірамату залежить від дози.

Наявні дані про прегабалін дозволяють припустити, що він 

може асоціюватися із дещо підвищеним ризиком вроджених 

вад розвитку. Однак вони включають нещодавні результати 

досліджень, які для отримання остаточних висновків потребу-

ють додаткового аналізу. Докази стосовно лікування габапен-

тином, окскарбазепіном та зонізамідом є обмеженими, тому 

ризик залишається невизначеним. Неможливо ні підтвердити, 

ні виключити можливість підвищення ймовірності розвитку 

вроджених вад розвитку на тлі терапії цими ПЕП.

Порушення та затримка нейророзвитку плода
В огляді СНМ також розглянуто дані метааналізів та епіде-

міологічних досліджень, в яких вивчали можливі несприятливі 

наслідки для нейророзвитку, включно з показниками інтелек-

ту, а також щодо симптомів або розладів аутистичного спектра 

у дітей, що зазнали внутрішньоутробного впливу ПЕП.

Дані стосовно нейророзвитку дитини при застосуванні 

вагітними з епілепсією карбамазепіну, ламотриджину і леве-

тирацетаму є дещо обмеженими порівняно з такими щодо 

вроджених вад розвитку. В межах досліджень не було виявлено 

підвищеного ризику порушення або затримки нейророзвитку, 

пов’язаного із внутрішньоутробною дією цих препаратів, однак 

для остаточного виключення такої імовірності даних бракує.

Що стосується фенобарбіталу та фенітоїну, у клінічних 

дослід жен нях повідомлялося про суперечливі результати, 

але сукупність доказів вказує на можливість несприятливого 

впливу на нейророзвиток плода. Згідно з доступними дани-

ми, викорис тання топірамату під час вагітності може бути 

пов’язане з негативними наслідками для розвитку майбутньої 

дитини. Однак їхня кількість залишається обмеженою, і для 

отримання більш переконливих висновків потрібні додаткові 

дослід жен ня. Докази щодо габапентину, окскарбазепіну, пре-

габаліну та зонізаміду відсутні або вкрай обмежені, а ризики 

і досі є невизначеними.

Інші ефекти препаратів
Наявні метааналізи та епідеміологічні дослід жен ня також 

надають дані щодо ризику втрати плода, затримки внутріш-

ньоутробного розвитку та передчасних пологів, асоційованого 

із застосуванням ПЕП під час вагітності. Було підтверджено, що:

• використання ламотриджину або леветирацетаму під час 

вагітності не пов’язане з підвищеною ймовірністю втрати плода, 

затримки внутрішньоутробного росту або передчасних пологів;

• застосування фенобарбіталу, топірамату та зонізаміду 

під час вагітності корелює з підвищеним ризиком затримки 

внутрішньоутробного розвитку (малого розміру плода щодо 

його гестаційного віку);

• для карбамазепіну, габапентину, окскарбазепіну та прега-

баліну ризики, асоційовані з використанням під час вагітності, 

залишаються невизначеними. 

Рекомендації з дозування Лікарі мають призначати те-

рапію вагітним з епілепсією на основі відповідних клінічних 

рекомендацій та затверджених інструкцій для медичного 

застосування ПЕП. Будь-який ПЕП під час вагітності реко-

мендовано за можливості застосовувати в режимі монотерапії 

та у найменшій ефективній дозі. Фізіологічні зміни під час 

вагітності (та після пологів) можуть впливати на концентрацію 

ПЕП, особливо ламотриджину та фенітоїну.

Ламотриджин. Повідомлялося про зниження рівня ла-

мотриджину в плазмі крові під час вагітності за потенційного 

ризику втрати контролю над епілептичними нападами. Після 

народ жен ня дитини концентрація препарату може швидко 

зростати, як і ймовірність виникнення дозозалежних побічних 

явищ. Отже, сироватковий вміст ламотриджину в жінок не-

обхідно контролювати до, під час та після вагітності, зокрема 

незабаром після пологів. За потреби дозу слід адаптувати для 

підтримання концентрації препарату в сироватці крові на та-

кому ж рівні, як до вагітності, або відповідно до клінічної від-

повіді. Крім того, варто контролювати дозозалежні небажані 

ефекти після народ жен ня дитини.

Леветирацетам. Під час вагітності спостерігалося зниження 

плазмової концентрації леветирацетаму. Цей ефект є виразні-

шим протягом третього триместру (до 60% від вихідного рівня 

до вагітності). Тож слід належним чином контролювати стан 

жінок з епілепсією, які приймають леветирацетам.

Окскарбазепін. Дані, отримані щодо обмеженої кількості жі-

нок, вказують на те, що сироваткові рівні активного метаболіту 

окскарбазепіну 10-моногідроксипохідного (МГД) можуть посту-

пово знижуватися протягом усієї вагітності. Таким чином, реко-

мендований ретельний нагляд за клінічною відповіддю у жінок, 

які отримують препарат під час вагітності, щоб забезпечити на-

лежний контроль епілептичних нападів. Слід розглянути мож-

ливість вимірювання концентрації МГД у плазмі крові. Якщо 

під час вагітності дози було збільшено, рівень МГД після пологів 

також може бути врахований для моніторингу дозування.

Фенітоїн. Під час вагітності може спостерігатися зростання 

частоти епілептичних нападів через зміни фармакокінетики 

фенітоїну. Періодичне вимірювання концентрації фенітої-

ну в плазмі крові може бути корисним при веденні вагітних 

як орієнтир для відповідного корегування дозування.

Обговорення
Таким чином, дані досліджень за участю вагітних з епілеп-

сією, які отримували монотерапію ламотриджином, показали, 

що препарат у підтримувальних дозах не асоційований із підви-

щеним ризиком розвитку вроджених вад у дитини. Результати 

випробувань із залученням вагітних з епілепсією, що перебу-

вали на лікуванні леветирацетамом, не свідчать про підвищену 

ймовірність серйозних вроджених вад розвитку у плода. Дані 

стосовно нейророзвитку дитини як для ламотриджину, так і для 

леветирацетаму є дещо обмеженими порівняно з такими щодо 

вроджених вад розвитку. В межах досліджень не було виявлено 

підвищеного ризику порушення або затримки нейророзвитку, 

пов’язаного із внутрішньоутробною дією цих препаратів, однак 

для остаточного виключення такої ймовірності даних бракує.

Стосовно інших основних ПЕП було продемонстровано:

• підвищений ризик серйозних вроджених вад розвитку 

плода, асоційованих із застосуванням карбамазепіну, фено-

барбіталу, фенітоїну та топірамату під час вагітності;

• можливість несприятливого впливу на нейророзвиток 

дітей, що зазнали внутрішньоутробного впливу фенобарбіталу 

та фенітоїну;

• підвищений ризик затримки росту плода, що корелює 

з використанням фенобарбіталу, топірамату та зонізаміду 

під час вагітності.

Щодо застосування вальпроату, несприятливий вплив якого 

під час вагітності став поштовхом для проведення цього огляду, 

слід зауважити, що він чинить значущий тератогенний ефект. 

Наявні докази підтверджують, що серед немовлят, матері яких 

приймали вальпроат під час вагітності, частота вроджених вад 

розвитку становить 10%, а порушень нейророзвитку –  приблиз-

но 30-40%. З цієї причини даний лікарський засіб не слід вико-

ристовувати дівчатам та жінкам дітородного віку, за винятком 

випадків, коли інші способи лікування, за суд жен ням досвід-

ченого фахівця, є неефективними або непереносимими. Лікарі 

мають ретельно контролювати стан усіх пацієнток з епілепсією, 

що приймають вальпроат, з наданням відповідних інформацій-

них матеріалів при кожному візиті (зокрема щодо дозування).

Висновки
За результатами огляду експертна група СНМ підтвердила, 

що леветирацетам та ламотриджин мають найкращий профіль 

безпеки серед ПЕП, застосовуваних під час вагітності. Необ-

хідно підкреслити, що деякі ПЕП, дані щодо яких включені 

в огляд, також дозволені для застосування при інших клінічних 

станах, окрім епілепсії, наприклад болю та тривозі. Однак знач-

на частина доказової бази препаратів стосується епілепсії, тож 

огляд було сфокусовано на терапевтичних рішеннях та ризиках, 

пов’язаних із терапією даного захворювання. 

Експертна група СНМ зазначила, що продовжуватиме аналі-

зувати інформацію щодо ризиків, пов’язаних із протиепілептич-

ним лікуванням, у міру її надход жен ня. СНМ закликає клініцис-

тів, пацієнтів та їхніх доглядальників, повідомляти у відповідні 

організації, зокрема MHRA, про будь-які потенційні побічні 

явища, асоційовані з прийманням ПЕП під час вагітності.

Підготувала Олена Коробка
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Двоїння в очах: важливі «дрібниці»
Дослід жен ня основних нейроофтальмологічних феноменів та адекватне оцінювання їх значення, вміння зіставляти зі станом 
неврологічного й загальносоматичного статусу важливі не тільки для лікарів-офтальмологів. Клініцистам-неврологам 
майже щодня доводиться мати справу з пацієнтами, в яких при огляді виявляються різні окуломоторні розлади, 
що є симптомами багатьох неврологічних захворювань. Одним із таких розладів є диплопія. Свої міркування 
щодо значення цього симптому при оцінці неврологічного стану пацієнта висловив у межах наукового онлайн-заходу 
«Міжнародна конференція з доказової неврології» (16 грудня, 2020 року) завідувач кафедри неврології, нейрохірургії 
та психіатрії Ужгородського національного університету, д. мед. н., професор Михайло Михайлович Орос.

Диплопія та окорухові порушення
Клінічно значущі окорухові порушен-

ня можуть бути легко виявлені досвідченим 

нев рологом під час огляду. Зазвичай спочатку 

оцінюють положення голови, оскільки існує 

окуломоторний стан, що призводить до її ви-

мушеного нахилу. Далі оцінюють положення 

та відхилення очних яблук, проводять тест по-

чергового прикривання очей долонею. Вер-

тикальна дивергенція або вертикальна косо-

окість зазвичай вказує на ураження ЦНС, коса 

девіація є складовою реакції очей на нахил.

Далі досліджують саккади –  швидкі, суворо 

узгоджені рухи очей, що відбуваються одночасно 

в одному напрямку. Вони допомагають розгляда-

ти деталі візуального світу. При виконанні тесту 

саккад очі пацієнта повинні стежити за ціллю, 

створюваною генератором візуальних або звуко-

вих стимулів. Пацієнт має спробувати зафіксувати 

на ній погляд, а потім переводити його на наступ-

ну позицію швидкими рухами очей (саккадами). 

Оцінюють ініціацію, швидкість та обсяг саккаду-

ючих рухів очних яблук. У нормі саккади мають 

складатися з одного швидкого руху, який дозво-

ляє точно зафіксувати погляд на новій цілі.

При перевірці вертикального плавного 

стеження необхідно піднімати й утримувати 

повіки пацієнта, щоб бачити очі при погляді 

донизу. При цьому відзначають, чи є стежен-

ня дійсно плавним або саккадуючим, фіксують 

обмеження рухів очних яблук і відсутність 

або наявність диплопії.

Диплопія (двоїння в очах) –  порушення 

зору, при якому об’єкт сприймається як по-

двоєний. Серед причин диплопії зустрічаються:

• ураження над’ядерних та внутрішньо-

ядерних структур;

• пошкод жен ня окорухових нервів;

• ураження нервово-м’язових з’єднань;

• слабкість навколоочних м’язів.

Зокрема, відмітною особливістю над’ядер-

ного паралічу є порушення плавного стеження 

за предметом, збереження нормальних вести-

булоокулярних рефлексів, спрямування голови 

для полегшення саккади, супутні ознаки для по-

рушення стовбура мозку. Над’ядерний параліч 

локалізується у мозочку, півкулі головного мозку, 

стовбурі мозку. Над’ядерна диплопія характери-

зується беземоційним обличчям, різким знижен-

ням частоти кліпання, напруженням м’язів лоба.

При паралічі погляду варто враховувати 

такі основні правила:

• кортикальні та субкортикальні уражен-

ня –  погляд спрямований у протилежний від 

геміпарезу бік;

• ураження мосту –  погляд спрямований 

у бік геміпарезу;

• ураження середнього мозку –  вертикаль-

ний параліч погляду.

У разі порушення погляду при ураженні 

стовбура мозку саккадичні рухи страждають 

більше, ніж плавний рух погляду. Отже, зазна-

чені випадки потребують уважного обстеження.

На підставі порушення або відсутності вес-

тибулоокулярного рефлексу можна зробити 

припущення, яка саме частина мозку зазнала 

ураження.

Плавне стеження очима за об’єктом –  по-

вільний рух очей зі швидкістю 50° за секун-

ду –  нормальні саккадичні рухи у вертикаль-

ній площині. Натомість при над’ядерному 

паралічі відбуваються обмеження периметра 

та збільшення швидкості руху, наприклад об-

меження погляду вгору і так званий конвер-

гентно-ретракційний ністагм (утворюються го-

ризонтальні саккади). Основними причинами, 

що зумовлюють його виникнення, є інсульт, 

пухлина епіфіза або крововилив, гідроцефалія.

Синдром дорзальної частини середнього 

мозку –  це параліч погляду вгору, дисоціація 

між освітленістю та реакцією зіниць, рефрак-

ція повіки, ретракційно-конвергентні саккади. 

При ураженні середнього мозку можуть мати 

місце між’ядерна офтальмоплегія, іпсілатераль-

не порушення аддукції, затримка приведення, 

ністагм при відведенні ока. Це відбувається через 

те, що середній мозок та міст контролюють два 

основних нерви –  третій та шостий відповідно. 

При ураженні моста може виникати іпсілате-

ральний горизонтальний параліч погляду, коли 

пацієнт не може дивитися в бік ураження.

Клінічний випадок
Пацієнт Ю., 56 років. Скарги на двоїння 

в очах при погляді вперед та вправо.

Анамнез життя. Спадковий та алергологіч-

ний анамнез неускладнений, страждає на гіпер-

тонічну хворобу з 50 років.

Анамнез хвороби. Зі слів пацієнта, захворів 

раптово три дні тому, «думав, що минеться, 

але не пройшло».

Неврологічний статус. Обмеження погляду 

правого ока праворуч, дискон’югований гори-

зонтальний ністагм ліворуч.

Діагноз. Гостре порушення мозкового крово-

обігу за ішемічним типом у вертебробазиляр-

ному басейні.

Лікування. Ацетилсаліцилова кислота в дозі 

100 мг/добу, цитиколін по 1000 мг/добу.

Терапія тривала один місяць, після чого скарг 

на двоїння не було.

Цитиколін та нейровідновлення
Цитиколін (цитидин-5-дифосфохолін, 

ЦДФ- холін) є важливим проміжним про-

дуктом у шляху біосинтезу структурних 

фосфоліпідів клітинних мембран, особли-

во фосфатидилхоліну. Він є донором холіну, 

що необхідний для синтезу нейротрансмі-

тера ацетилхоліну, стимуляції активності 

тиро зингідроксилази і вивільнення дофаміну 

(Adibhatla et al., 2002). Отже, за своєю струк-

турою цитиколін сприяє відновленню ней-

рональних мембран, активізує саме холінер-

гічну передачу та відіграє роль донору холіну 

для нейронів (Secades, 2016).

Окрім того, цитиколін активує біосинтез 

структурних фосфоліпідів нейрональних 

мембран, підвищує інтенсивність метаболіз-

му мозку і впливає на рівні різних нейротран-

смітерів. Експериментально було показано, 

що препарат збільшує вміст норадреналі-

ну і дофаміну в ЦНС. Завдяки зазначеним 

фармакологічним механізмам, цитиколін 

(Secades, Lorenzo, 2006):

• чинить нейропротекторну дію при гі-

поксичних й ішемічних станах, зменшуючи 

обсяг ішемічного ураження;

• поліпшує здатність до навчання та 

пам’ять у моделях старіння мозку на тва-

ринах.

Цитиколін має значний нейрорепаратив-

ний потенціал, який може пояснити його 

довготривалі позитивні ефекти у постін-

сультних пацієнтів. У доклінічних та клініч-

них дослі  д жен нях встановлено, що терапія 

цитиколіном сприяє збільшенню кількості 

нейрональних синаптичних шипиків (мемб-

ранних виростів на поверхні дендриту, які 

здатні утворювати синаптичні з’єднан-

ня) із відповідним поліпшенням рухового 

й функціонального відновлення (Alvarez-

Sabin, 2013).

До того ж терапія цитиколіном асоційова-

на зі зростанням кількості циркулювальних 

ендотеліальних клітин-попередників (EPCs) 

протягом першого тижня після інсульту. EPCs 

допомагають відновлювати капіляри та судини 

у зоні ішемії, сприяють вивільненню фактора 

росту й підвищенню нейрогенезу, що корелює 

із кращим функціональним та неврологічним 

відновленням.

Цитиколін впливає на основні механізми, 

що беруть участь у пластичності мозку: він під-

силює процеси гальмування апоптозу, а також 

ангіогенез, нейрогенез, гліагенез, синаптогенез 

та модуляцію нейротрансмітерів. Усі зазначені 

ефекти схожі на процеси, що індукуються стов-

буровими клітинами.

Таким чином, цитиколіну притаманна 

нейромодулювальна та нейропластична дія, 

що сприяє відновленню мозку як у гостру фазу 

інсульту, так і на пізніших етапах.

Терапія пацієнтів із диплопією 
та когнітивними порушеннями

Важливим аспектом лікування є комбінація 

нейромодуляторних ефектів цитиколіну (пре-

парату Цераксон®, виробник «Феррер Інтерна-

ціональ, С.А.», Іспанія) з нейропротекторною 

дією лікарського засобу Актовегін (виробник 

«Такеда Австрія ГмбХ», Австрія), особливо 

у випадках, коли хворі скаржаться на когні-

тивні порушення внаслідок інсульту. Зокрема, 

пацієнти із центральним двоїнням часто мають 

загальмоване обличчя, нахмурений лоб, схиль-

ні до плаксивості тощо.

На клітинному рівні Актовегін чинить 

метаболічні та нейропротекторні ефекти. 

Препарат покращує утилізацію глюкози, по-

глинання та утилізацію кисню, а також під-

силює енергетичний метаболізм, що сприяє 

поліпшенню виживання клітин в умовах 

гіпоксії. 

До того ж Актовегін впливає на структуру 

β-амілоїдних пептидів (Aβ 25-35), взаємодіє 

з ядерним фактором NF-κB та ферментом 

полі(АДФ-рибоза)-полімеразою, регулюючи 

генні механізми та дозозалежно знижую чи 

інтенсивність апоптозу нейронів (Machicao 

et al., 2012).

Своєю чергою Цераксон® зумовлює ней-

ропротекторні та нейрорепаративні ефекти. 

Зокрема, він стабілізує клітинні мембрани, 

що сприяє зменшенню вивільнення жир-

них кислот та продукції вільних радикалів, 

а також збереженню запасу енергії нейронів 

і пригніченню апоптозу. Крім того, препарат 

стимулює біо синтез структурних фосфоліпі-

дів мембран нейронів, завдяки чому поліп-

шує роботу іоно обмінних насосів та рецеп-

торів (Grieb, 2014).

У рандомізованих клінічних дослід жен нях 

продемонстровано ефективність Цераксо-

ну та Актовегіну в пацієнтів із когнітивно- 

емоційними розладами судинного ґенезу 

(Farooq et al., 2017).

У межах 12-місячного рандомізованого 

по двійного сліпого плацебо-контрольовано-

го дослід жен ня ARTEMIDA ефект препара-

ту Актовегін у пацієнтів із постінсультними 

когнітивними порушеннями порівнювали 

із впливом плацебо (Guekht et al., 2017). 

У період від 5-го до 7-го дня після виник-

нення ішемічного інсульту для отримання 

терапії Актовегіном були рандомізовані 

250 хворих, для застосування плацебо –  253. 

Відповідно до дизайну дослі д жен ня, 6-місяч-

ний період лікування включав 20 інфузій 

(2000 мг щоденно) з подальшим прий манням 

препарату в формі таб леток (2 таб летки 

по 200 мг тричі на добу). Далі протягом 6-мі-

сячного спостереження ведення пацієнтів 

здійснювали відповідно до стандартної клі-

нічної практики.

На 6-му та 12-му місяцях у хворих, які от-

римували препарат Актовегін, відзначали ста-

тистично значущі зміни показників за шка-

лою оцінки тяжкості хвороби Альцгеймера, 

розширеною версією когнітивної підшкали 

(ADAS-cog+) та монреальською шкалою оцін-

ки когнітивних функцій (MoCA) порівняно 

з пацієнтами групи плацебо.

На 3, 6 та 12-му місяцях у більшої частки 

осіб, що отримували Актовегін, спостеріга-

лася клінічно значуща відповідь на лікування 

за показниками ADAS-cog+ (рис. 1). Частота 

небажаних явищ була подібною в обох групах 

лікування.

Загалом у пацієнтів після інсульту при 

застосуванні Актовегіну протягом шести 

місяців було відзначено тенденцію щодо 

зниження частоти розвитку деменції на 30% 

порівняно із плацебо. При цьому позитив-

ний ефект зберігався навіть після припинен-

ня приймання препарату (загальний термін 

спостереження –  6 місяців) (рис. 2).

Таким чином, ефекти Актовегіну, пов’язані 

з його мультимодальною дією, можуть стати 

довгоочікуваним сигналом щодо можливого 

хворобомодифікувального потенціалу пре-

парату, який необхідно вивчати у подальших 

клінічних дослід жен нях.

Підготувала Олександра Демецька

За сприяння ТОВ «Такеда Україна» 
C-APROM/UA/AVG/0407

М.М. Орос

Рис. 1. Кількість пацієнтів із клінічно значущою 
відповіддю (зміна за Adas-Cog+ на 4 бали) 

у групах Актовегіну та плацебо
Примітки: ДІ – довірчий інтервал;* p<0,05 vs плацебо.

Адаптовано за Guekht et al., 2017

3-й міс. 6-й міс. 12-й міс.

К
іл

ьк
іс

ть
 п

а
ц

іє
н

ті
в 

зі
 з

м
ін

о
ю

 о
ц

ін
ки

 
за

 A
D

A
S-

C
o

g
+

 б
іл

ьш
 н

іж
 н

а
 4

 б
а

л
и

, % 100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

 Актовегін  Плацебо
 

59,1

48,9

62,5

52,3

69

58,9

Різниця між 
лікуванням 
і прийманням 
плацебо (%) 10,2 10,2 10,1
95% ДІ 0,9-19,5 0,8-19,5 0,8-19,3
Значення p 0,032 0,034 0,035

Рис. 2. Кількість пацієнтів із деменцією 
в обох групах протягом дослідження

Адаптовано за Guekht et al., 2017
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Терапія депресій: очікування лікаря та пацієнта
Депресія та її симптоми є загальновідомими психічними розладами, які значно впливають 
на якість життя пацієнтів. Через хибне сприйняття майже 60% осіб із депресією не звертаються 
по медичну допомогу. Багато хто вважає, що стигма розладу психічного здоров’я 
не є прийнятною в суспільстві і може перешкоджати як особистому, так і професійному життю. 
Сьогодні існують вагомі докази ефективності антидепресивних засобів, але індивідуальна 
відповідь на лікування може відрізнятися. Про актуальні проблеми діагностики й терапії 
депресії розповідає Тамара Василівна Панько, к. мед. н., провідний науковий співробітник 
ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» (м. Харків).

Актуальність проблеми депресивних розладів
Депресивні розлади характеризуються високим рівнем 

поширеності. Так, за даними Всесвітньої організації охорони 

здоров’я, у світі на депресію страждають близько 350 млн 

осіб, при цьому за період із 2005 по 2015 рр. їхня кількість 

збільшилася на 18%.

Недостатня ефективність терапії та реабілітації зумов-

лена низкою причин, зокрема клінічною гетерогенністю 

психопатологічних феноменів, патоморфозом депресій 

під впливом соціально-стресових факторів, недостатньою 

інформованіс тю лікарів загальної практики щодо діагнос-

тики. Навіть у розвинених країнах тільки 50% пацієнтів із де-

пресією отримують необхідне лікування (Sartorius, 2015).

На жаль, депресія має виразні медико-соціальні нас-

лідки, як-то схильність до рецидивування, резистентність, 

суїцидальна поведінка, зниження соціального функціону-

вання та якості життя хворих, а також є відчутним соціаль-

но-економічним тягарем для суспільства (рання смерть, 

непрацездатність, значні витрати на лікування та соціальне 

забезпечення).

Слід зазначити, що захворюваність на депресивні роз-

лади та їх поширеність в Україні порівняно зі світовими 

та європейськими показниками є незначною, що пов’я-

зано з низькою частотою звернень та стигматизацією 

(МОЗ України, 2017).

Для депресії вельми характерною є висока коморбідність 

із соціальними тривожними розладами, як-от (Kasper, 2014):

• соціальна фобія –  до 70%;

• обсесивно-компульсивні розлади –  до 65%;

• панічні розлади –  до 65%;

• посттравматичний стресовий розлад –  48%;

• генералізований тривожний розлад (42%).

До того ж нині безліч соматоневрологічних патологій, се-

ред яких інсульти, інфаркти, психосоматичні розлади тощо, 

супроводжуються депресією. Щодо рецидивування депресії, 

поодинокий епізод зустрічається не так часто –  приблизно 

у 12% хворих, тоді як рецидивний перебіг характерний для 

84% і часто супроводжується формуванням так званої депре-

сивної поведінки. Хронічний перебіг відзначається у 2% паці-

єнтів, смерть унаслідок суїциду –  у 2% (Broadaty et al., 2014).

Проблеми розпізнавання депресії
Незважаючи на те що депресія є поширеним станом, який 

може розвинутися у будь-якої людини на різних етапах жит-

тя, як і раніше, її не завжди розпізнають та не завжди ліку-

ють. Отже, депресію часто не діагностують належним чином. 

Цей діагноз встановлюють лише у 21% пацієнтів, що зверну-

лися по медичну допомогу, інші –  соматичні, неврологічні, 

кардіологічні –  у 19%, імовірну депресію або депресивний 

синдром –  у 34%. У 26% випадків депресія залишається неді-

агностованою (за її наявності). Своєю чергою лікування от-

римують менш ніж 50% хворих, а адекватну терапію –  лише 

10,7% (Montgomery, 2007; ВООЗ, 2017).

 Навіть коли необхідні послуги є доступними, багато осіб 

із депресивними розладами уникають лікування або відстро-

чують його через страх перед упередженим ставленням чи 

дискримінацію з боку оточення. Зазначена ситуація у по-

єднанні з низьким рівнем державного фінансування стала 

причиною значних прогалин у діагностиці й лікуванні де-

пресії та призвела до того, що лише невелика частка осіб, 

що потерпають від депресії, отримують належну допомогу, 

яка відповідає їхнім потребам. Вочевидь, це спричиняє сут-

тєві негативні наслідки.

Нині уніполярні та біполярні депресії завдають значних 

збитків у різних сферах життя людини. Розлади настрою, 

крім руйнівної дії на соціальну, професійну та сімейну сфе-

ри, лягають тяжким психофізичним тягарем на самого па-

цієнта, його родичів, практику охорони здоров’я та державу. 

При цьому, як і раніше, дуже важко зробити союзниками 

психіатрів, лікарів загальної практики та хворих (Pike, 2019).

Депресію діагностують запізно через низку причин. Зок-

рема, депресії зустрічаються у значної частки пацієнтів сома-

тичної мережі, де їх розпізнавання нерідко ускладнене через 

атиповість клінічної картини та «маскування» під ті чи інші 

соматичні захворювання. Крім того, супутня депресія часто 

чинить несприятливий вплив на перебіг соматоневрологічної 

патології, підсилюючи її та ще більше приховуючи симптоми 

депресії, що призводить до погіршення прогнозу.

До того ж пацієнти з депресією у загальної соматичній 

практиці зазвичай намагаються уникати консультації пси-

хіатра чи психотерапевта, тому тривало спостерігаються 

у лікарів-інтерністів.

Несвоєчасна діагностика депресивних розладів зумовлена 

недостатнім рівнем усвідомлення пацієнтами хвороби та не-

достатньою мотивацію щодо відвідування лікаря, низьким 

виявленням, діагностичними помилками та відсутністю лі-

кування, браком досвіду лікарів загальної практики щодо 

діагностики депресій (особливо атипових варіантів), а також 

стигматиза цією (Mitchel et al., 2009; Hegerl et al., 2010).

Насторожити лікаря та спонукати запідозрити депресію 

має:

1. Наявність численних, часто суперечливих та мінли-

вих скарг, що не відповідають конкретному соматоневро-

логічному захворюванню.

2. Невідповідність між скаргами, які висуває пацієнт, 

та даними, які було отримано при огляді та за допомогою 

додаткових методів обстеження.

3. Ранні вранішні пробуд жен ня (на 2-3 години раніше, 

ніж зазвичай) із відчуттям розбитості та браку відпочинку 

після сну, туги.

4. Очевидний позитивний ефект навіть при випадковому 

застосуванні психоактивних речовин (транквілізаторів, анти-

депресантів, седатиків, антипсихотиків, антиконвульсантів).

Алгоритм діагностики типових та маскованих депресій
Передусім необхідна детальна оцінка скарг пацієнта –  

як тих, що пред’являють активно, так і зібраних при ціле-

спрямованому опитуванні. Також потрібен ретельний збір 

анамнезу з урахуванням початку захворювання, періодич-

ності загострень, наявності циркадності, відомостей щодо 

приймання психоактивних речовин чи алкоголю з метою 

поліпшення стану.

Важливою є оцінка ефективності попередніх курсів 

терапії (не тільки антидепресантами, але й препаратами 

для лікування неврологічних, кардіологічних та інших за-

хворювань), а також проведення (за потреби) додаткових 

об’єктивних інструментальних обстежень, аналіз особи-

стісних характеристик пацієнта та використання психо-

діагностичних шкал для виявлення симптомів депресії, 

як-то шкала Гамільтона для оцінки депресії (HAM-D), 

шкала для самооцінки Цунга, шкала загального клінічного 

враження для оцінки тяжкості стану (CGI).

Очікування лікарів та пацієнтів від терапії
Під час терапії лікар очікує від пацієнта з депресивним 

розладом усвідомлення наявності психічного розладу, а від 

його родини –  підтримки, оскільки антидепресивну те-

рапію слід застосовувати тривалий час. Також клініцист 

прагне до успішного вибору антидепресивного лікування, 

швидкого настання терапевтичної відповіді та відсутності 

побічних явищ обраного препарату.

Своєю чергою найближчими цілями пацієнта є швид-

ке отримання допомоги, повернення стану «такого, 

як до хвороби». Він сподівається, що вже через 2-3 дні 

після початку лікування має відбутися поліпшення стану 

(особливо це стосується первинних пацієнтів), що буде 

призначено препарат, який не спричинятиме побічних 

дій, а працездатність та загальне самопочуття повністю 

відновляться до моменту виписки зі стаціонара, або його 

одужання має бути чітко окресленим у часі в амбулатор-

них умовах. Щодо довгострокових цілей, хворий очікує 

на поліпшення родинних стосунків, організацію сімейного 

життя, збільшення кількості соціальних зв’язків, покра-

щання фізичного здоров’я, пошук партнера, підвищення 

інтелектуальних/творчих здібностей, отримання роботи 

(Battle et al., 2010).

Рекомендації щодо терапії депресій
Діагностика депресивних розладів має бути якомога 

ранньою. Також необхідно враховувати чи первинний 

це епізод депресії, чи повторний. Слід оцінити ефек-

тивність попереднього лікування, якщо таке мало міс-

це, та ризик самогубства. Всі пацієнти від початку мають 

бути поінформовані стосовно тривалості лікування, оз-

нак синд рому відміни, а також про те, що антидепресанти 

не викликають звикання (NHS, 2017).

Доцільним є проведення моніторингу стану пацієн-

та й побічних ефектів антидепресантів. Слід обговори-

ти із хворим терапевтичну тактику та вибір препарату, 

а також імовірні користь, ризик і доступність лікування. 

До того ж варто розглянути можливість використання 

інших терапевтичних інтервенцій під активним наглядом 

лікаря. Необхідно враховувати психосоціальні фактори, 

що призводять до розвитку депресії, можуть підтримувати 

її або сприяти виходу з неї. Врешті-решт, доцільно нада-

вати пацієнтові інформацію щодо важливості не тільки 

фармакологічного лікування, але й активного способу 

життя, дотримання режиму сну, збалансованого харчо-

вого раціону.

Спеціалісти Канадської мережі з проблем лікування 

афективних і тривожних розладів (CANMAT) вважають 

за ключову мету при терапії великого депресивного розла-

ду повне відновлення функціонування пацієнта. Лікування 

має дві складові, такі як (Lam et al., 2016):

• початкова фаза (8-12 тижнів);

• продовження підтримувальної терапії (>6-24 місяців).

Метою терапії впродовж початкової фази є досягнен-

ня ремісії симптомів та відновлення функціонування. 

При цьому спрямованість дій полягає у встановленні 

терапев тичного альянсу, навчанні підтримці самоконтр-

олю, виборі й наданні лікування та оцінці прогресу стану 

пацієнта. Своєю чергою завданням підтримувальної терапії 

є повернення до повноцінного функціонування та якості 

життя, а також запобігання рецидиву депресії.

Таким чином, дії мають бути спрямовані на подальше 

навчання та самоконтроль хворого, реабілітацію, лікування 

супутньої патології, спостереження за можливим рециди-

вом стану тощо.

Що відбувається при депресії?
Депресії відрізняються між собою не тільки клінічними 

проявами, але й ступенем зниження активності серотоні-

нових, норадреналінових та дофамінових рецепторів (Іва-

нець та співавт., 2015). Зокрема, при зниженні активності 

норадренергічних та дофамінергічних нейронів зазвичай 

спостерігаються погіршення настрою та відповідне осла-

блення позитивних емоцій із переважанням туги, пригні-

ченості, апатії, а також зниження інтересів, песимістичне 

бачення майбутнього з формуванням так званих тужливих, 

апатичних, ангедонічних депресій.

У разі зниження активності серотонінергічних та нор-

адренергічних нейронів підсилюються негативні емоції: 

смуток, хандра, роздратування, занижена самооцінка, 

відчуття невпевненості у собі та провини, занепокоєння, 

страх, нервозність. Такі депресії зазвичай називають нию-

чими, самокатувальними, тривожними, дисфоричними. 

На зменшення активності норадренергічних нейронів лю-

дина відповідає психомоторною загальмованістю із розвит-

ком астенічних, адинамічних депресій.

Нарешті, зниження активності як серотонінових, так 

і норадреналінових та дофамінових рецепторів проявля-

ється послабленням позитивних і посиленням негатив-

них емоцій із переважанням туги/тривоги, тривоги/апатії 

з відповідним розвитком тужливо-тривожних та тривожно- 

апатичних депресій, а також соматичних й іпохондричних 

депресивних станів (Stahi, 2008).

Арсенал антидепресантів
Залежно від механізму дії, антидепресанти поділяють 

на трициклічні, селективні інгібітори зворотного захоплен-

ня серотоніну (СІЗЗС), селективні інгібітори зворотного 

захоплення серотоніну й норадреналіну (СІЗЗСН), анти-

депресанти з іншим механізмом дії.

Т.В. Панько
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Вибір препарату має ґрунтуватися на таких характерис-

тиках, як:

• показання;

• структура клінічних проявів депресії;

• спектр фармакологічного діапазону;

• час терапевтичної відповіді;

• спектр медикаментозних взаємодій.

У сучасних умовах підвищується потреба в антидепресан-

тах із більш потужним та керованим ефектом. Підсилити 

ефективність антидепресантів вдалося шляхом розширення 

їх нейрохімічного профілю, що стало підґрунтям синтезу 

нового покоління препаратів –  СІЗЗСН, перевагою яких 

є мультитаргетний механізм дії.

Велаксин® –  препарат із мультитаргетною дією
Одним із представників групи СІЗЗСН є препарат Велак-

син® (венлафаксин у капсулах; виробник ВАТ «Фармацев-

тичний завод ЕГІС», Угорщина), що впливає на три системи 

нейромедіаторів: серотонін (відповідає за фон настрою), но-

радреналін (сприяє активації та концентрації уваги) й до-

фамін (підвищує мотивацію). Завдяки широкому терапев-

тичному діапазону доз інгібування зворотного захоплення 

моноамінів відбувається не одночасно, а послідовно, залеж-

но від концентрації активної молекули лікарського засобу. 

Показаннями до призначення Велаксину є профілактика 

та лікування великих депресивних епізодів, генералізованих 

і соціальних тривожних розладів (соціальної фобії).

Відповідно до концепції ступеневого впливу на нейроме-

діаторні системи, Велаксин® послідовно чинить серотонінер-

гічні, норадренергічні та дофамінергічні ефекти. При вклю-

ченні нових нейрохімічних «мішеней» спостерігається 

розширення спектра його клінічної ефективності. Зокрема, 

у дозі 75-125 мг Велаксин® виявляє серотонінергічну дію. 

Це означає, що препарат у дозуванні до 150 мг/добу дозволяє 

корегувати легкі депресивні розлади, які супроводжуються 

гіпотимією та тривогою, обсесіями і компульсією.

При підвищенні дози Велаксину до 225 мг залучаються 

норадренергічні ефекти. Зазначене дозування дозволяє ку-

пірувати депресивні стани із психомоторною загальмова-

ністю та неуважністю. Подальше збільшення дози до 375 мг 

приводить до появи дофамінергічного ефекту, і цей діа-

пазон дозволяє усувати психотичні прояви (дезорганіза-

цію, дезорієнтацію, марення тощо). Відповідно, перші два 

ефекти широко застосовуються в амбулаторній практиці, 

тоді як останній підходить для використання в умовах ста-

ціонара (Аведисова, 2006).

Також до переваг Велаксину слід віднести його форму 

випуску –  у капсулах, що забезпечує пролонговану дію та, 

відповідно, рівномірніший вплив на рецептори у ЦНС, 

а також меншу ймовірність розвитку небажаних явищ при 

титруванні дозування та випадковому пропуску приймання 

препарату (Begre et al., 2010; Беккер, Биков, 2018).

Згідно з даними досліджень, Велаксин® оцінено як один 

із «найшвидших» антидепресантів: він демонструє ліку-

вальний ефект вже через два тижні застосування та доз-

воляє досягти ремісії вже на етапі купірувальної терапії. 

У деяких роботах вказано на можливість отримання пози-

тивних результатів через сім діб, а іноді навіть із 4-го дня 

лікування. В індивідуально підібраному дозуванні від 75 

до 225 мг/добу Велаксин® сприяє значному клінічному 

поліпшенню за шкалами CGI та HAM-D, що відповідає 

швидкому настанню терапевтичної відповіді (Hollander 

et al., 2000; Аведисова, 2008; Huang et al., 2013).

Антидепресивний ефект Велаксину зберігається та збіль-

шується при подальшому прийманні препарату, що свідчить 

про тенденцію досягнення й підтримання ремісії.

За даними дослід жен ня, в якому порівнювали швидкість 

настання та характер ремісії при застосуванні Велаксину 

та СІЗЗС, при лікуванні венлафаксином ремісія у 80% ви-

падків наставала на 3-4-му тижні терапії, тоді як при вико-

ристанні СІЗЗС це відбувалося значно пізніше (у 50% ви-

падків на 5-6-му тижні). Отже, Велаксин® забезпечує 

швидше повернення пацієнтів із депресією до нормального 

життя. Також при нагляді за хворими у стані функціональ-

ної ремісії потягом року рецидиви при застосуванні Велак-

сину мали місце лише у 3% випадків, тоді як при терапії 

СІЗЗС – у 20% (Аведисова, 2008).

Фармакологічні взаємодії венлафаксину
Одночасне застосування венлафаксину з інгібіторами 

моноаміноксидази (МАО) протипоказане. На фармако-

кінетику літію препарат не впливає. При супутньому 

прийманні венлафаксину з галоперидолом можливе підси-

лення ефектів останнього. При одночасному застосуванні 

з діазепапом фармакокінетика препаратів та їх основних 

метаболітів суттєво не змінюється. Якщо ж прий мати 

венлафаксин разом із клозапіном, можливе підвищення 

його рівня у плазмі крові та розвиток побічних ефектів 

(наприклад, епілептичних нападів).

Приймання венлафаксину підсилює вплив етанолу 

на психомоторні реакції. На відміну від багатьох інших 

антидепресантів, дозу венлафаксину можна не знижувати 

при одночасному застосуванні з інгібіторами CYP2D6 

або у пацієнтів із генетично зумовленим зниженням ак-

тивності CYP2D6. Якщо приймати венлафаксин разом 

із варфарином, можливе підсилення антикоагулянтного 

ефекту останнього.

  Вибір належної терапії депресивних розладів певною мірою 

зумовлений швидкістю настання терапевтичного ефекту 

та ремісії. Це визначає можливості препарату як на етапі купіру-

вання, так і при підтримувальній терапії та профілактиці подаль-

ших загострень. Слід розрізняти досягнення відповіді на терапію 

(50% зменшення показника за HAM-D та значуще поліпшення 

за CGI) і ремісії (виразність симптоматики за HAM-D <7 балів 

та/або за шкалою Монтгомері –  Асберг <10 балів).

Варто пам’ятати, що оптимальна дія препарату полягає у до-

сягненні ремісії вже на етапі купірувальної терапії.

Клінічний випадок
Пацієнт Л., 63 роки.

Скарги. Головний біль, запаморочення, нестійкість при 

ходьбі, загальмованість рухів, слабкість, швидка стом-

люваність і «через все це» –  поганий настрій. При ці-

леспрямованому опитуванні: зниження апетиту та кола 

зацікавленості, напруження, роздратованість, відчуття без-

перспективності майбутнього, порушення концентрації 

уваги, труднощі у прийнятті рішень, відчуває себе тягарем 

для родини тощо.

Анамнез життя. Ранній розвиток без особливостей, 

освіта середня спеціальна, удівець, має дорослого сина. 

Спадковість нервово-психічними захворюваннями не об-

тяжена. У соматоневрологічному статусі –  розсіяна симп-

томатика, грубої вогнищевої не виявлено. Артеріальний 

тиск –  150/90 мм рт. ст.

Анамнез хвороби. Вважає себе хворим із 2018 р., коли за-

значені скарги з’явилися, але ще не були такими виразними. 

У жовтні 2018 р. із приводу транзиторної ішемічної атаки 

перебував у стаціонарі, де неврологічна симптоматика ні-

велювалась у процесі лікування. Виписаний із позитивною 

динамікою, але всі скарги залишилися.

Листопад 2018 р. –  консультація психіатра. Призначено 

есциталопрам по 10 мг уранці, на тлі застосування якого стан 

не поліпшувався до січня 2019 р., коли хворий через погане 

самопочуття був направлений до Інституту неврології, пси-

хіатрії та наркології НАМН України (м. Харків).

Психічний статус. Контакт із хворим дещо ускладнений 

через загальмованість мислення та мови. Настрій зниже-

ний, обличчя сумне, гіпомімічне, рухи тіла загальмовані. 

Стурбований тим, що йому не можна допомогти, отже, він 

не вилікується. Схильний до фіксації на власному стані, 

занурений у переживання, песимістичний.

Діагноз основний. Помірний депресивний епізод.

Діагнози супутні. Енцефалопатія змішаного ґенезу (дисме-

таболічна, дисциркуляторна, нейродегенеративна), гіпер-

тонічна хвороба ІІ стадії, 3-го ступеня, гіпертрофія лівого 

шлуночка, ішемічна хвороба серця, атеросклероз аорти, 

серцева недостатність ІІ ступеня, цукровий діабет 2-го типу.

Лікування. У день госпіталізації до стаціонара скасова-

но приймання есциталопраму, призначено венлафаксин 

(Велаксин®) та супутню терапію (як-то метформін, аце-

тилсаліцилова кислота, інгібітор ангіотензинперетворю-

вального ферменту).

Схема приймання Велаксину:

• 1-14-й дні –  75 мг/добу. Зі слів хворого, стан дещо по-

ліпшився, приблизно на 10-15% за опитувальником відповіді 

на лікування антидепресантами (АTRQ);

• 15-28-й дні –  37,5 мг вранці та 75 мг увечері, стан по-

ліпшився на 40% за АTRQ;

• із 29-го дня –  150 мг/добу, стан поліпшився на 70-75% 

до кінця 2-го місяця за шкалою АTRQ.

Велаксин® по 150 мг/добу пацієнт приймав чотири міся-

ці, після чого дозу поступово знижували кожні два тижні 

на 37,5 мг. Загальна тривалість приймання препарату стано-

вила сім місяців. Після завершення застосування Велаксину 

емоційний стан хворого повністю стабілізувався: відно-

вилися активність, когнітивні функції, комунікативність.

Висновки
Діагностика й терапія депресивних розладів мають бути 

максимально ранніми. Своєчасна діагностика потребує 

знання поширеності та клінічних особливостей зазначеної 

патології. При призначенні лікування варто враховувати 

попередній досвід застосування антидепресивних засобів, 

а також супутню терапію та фармакологічні взаємодії.

При лікуванні депресивних розладів необхідно брати 

до уваги і депресивну симптоматику, і супутню сомато-

неврологічну патологію. Як фармакотерапію може бути ре-

комендовано венлафаксин (Велаксин®), що досить швидко 

купірує симптоми депресії, тривоги та має сприятливий 

профіль безпеки.

Підготувала Олександра Демецька

Контакти 
представника виробника в Україні:
04119, Київ, вул. Дегтярівська, 27Т. 

Тел.: +38 (044) 496 05 39, факс: +38 (044) 496 05 38

1. PH. Roseboom, NH. Kalin: Neuropharmacology of Venlafaxine Depression and Anxiety, 

Vol12, Suppl 1:20-29 (2000). 2. Інструкція для медичного застосування препарату 

Велаксин. 3. Bauer M, Tharmanathan P al, Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci: 2009 Apr 

259(3):172-85.

Склад та форма випуску: капс. пролонг. дії 37,5 мг блістер №28; капс. про-

лонг. дії 75 мг блістер №28; капс. пролонг. дії 150 мг блістер №28. Про-

типоказання. Підвищена чутливість до будь-якого компонента препара-

ту, супутнє застосування з інгібіторами моноамінооксидази (МАО), а також 

протягом 14 днів після відміни інгібіторів МАО. Тяжкий ступінь артеріальної гіпертензії  

(АТ 180 /115 та вище до початку терапії). Закритокутова глаукома.  

Побічні реакції. Артеріальна гіпертензія, вазодилатація, зниження 

апетиту, запор, нудота, порушення сну, сухість у роті, слабкість, 

втома. Р.П. № UA/3580/02/01–03. Категорія відпуску. Відпускається 

за рецептом лікаря. Виробник: ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС, 

Угорщина. 

Інформація для професійної діяльності лікарів та фармацевтів, 

а також для розповсюдження на конференціях, семі-

нарах, симпозіумах з медичної 

практики.

•  Лiкyвання великих  
депресивних епізодів 

•  Профілактика великих  
депресивних епізодів 

•  Генералізовані тривожні  
розлади (ГТР) 

•  Соціальні тривожі розлади  
(соціальна фобія)

Подвійний  
антидепресивний ефект1

Пролонгована форма —  
1 капсула на добу2

Більш ефективний ніж СІОЗС 
при лікуванні депресії3

СЕРОТОНІН
5-НТ

НОРАДРЕНАЛІН
NA

ДОФАМІН
DA

> 225 мг на добу

< 150 мг на добу

≥ 150 мг на добу
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Психотерапия агрессивных состояний
Наше понимание всегда несовершенно

Ральф де ла Роса

 При поиске новой информации по психотерапии/психологии агрессии за последние 10 лет возникает удивление, 
как много в русскоязычном пространстве наукообразного информационного шума, неоправданных неологизмов, 
а порой –  откровенных противоречий. Сам факт обилия авторских методик и программ по обузданию 
агрессии, претендующих на оригинальность, указывает на их неоднозначность по многим аспектам. 
Поэтому исследователю следует весьма критично относиться к информационному спаму, чтобы за пространными 
формулировками и авторскими трактовками разглядеть суть, и, отсеяв все лишнее, отыскать маленькое зерно 
полезной истины.

Характеристика агрессии 
и агрессивных состояний

Согласно стандартному/словарному опре-

делению, агрессия (с лат. aggression –  напа-

дение) –  это любое поведение, содержащее 

угрозу или наносящее ущерб другим (Buss, 

1961); поведение, направленное на нанесение 

любого (физического/психологического) вре-

да, вплоть до уничтожения объекта агрессии. 

Иными словами, агрессию следует рассматри-

вать как действия в «одеяниях» разума и эмо-

ций с подоплекой мотивов, установок и пр.

Явление агрессии в жизни встречается 

достаточно часто. У вполне здоровых лиц 

вспышки агрессии представляют собой реак-

цию защиты либо той или иной формы фрус-

трации. Присутствуют потеря самообладания 

и снижение самоконтроля. Психотерапевти-

ческая помощь здесь нужна, скорее, в виде со-

ветов психолога. Однако агрессии, особенно 

повторяющиеся, могут сопутствовать опре-

деленным психическим нарушениям, нахо-

дящимся в полосе пограничных состояний. 

В психологии введено понятие «агрессив-

ность» (неологизм), иначе –  враждебность или, 

точнее, агрессивное состояние (АС). Под ним 

подразумевают склонность/предрасположен-

ность/стремление личности к осуществлению 

агрессии. Именно к такой категории лиц чаще 

всего применяется психотерапия.

Стоит понимать, что собственно агрессия, 

как действие, лечению не подлежит. Задача 

психотерапевта сугубо превентивная –  сни-

зить риск ее вспышек. В работе с агрессивной 

личностью специалист обычно не является 

объектом агрессии, хотя отдельные всплески 

негатива может на себе ощущать. Послед-

нее циклически встречается в ходе лечения, 

и врачу следует умело «гасить» конфликт.

Феномен агрессии проще рассмотреть 

на примере маргинальных случаев –  намерен-

ных убийствах. Среднестатистическая лич-

ность убийц характеризуется низким интел-

лектуальным уровнем, сужением сознания, 

повышенной возбудимостью и проблемой 

самоконтроля, обеднением эмоциональной 

сферы, подозрительностью, злобностью, мсти-

тельностью, желанием «быть выше» жертвы. 

Эго насильников представляет доволь-

но запутанный клубок противоречий, и акт 

убийства происходит, по большому счету, 

в двух случаях: либо как результат давления 

на Эго извне (компенсация/месть ущемлен-

ного Эго), либо как результат внутреннего его 

раздувания (самоутверждение в соответствии 

с собственной программой). Так, одни, пони-

мая в глубине души, что ничего собой не пред-

ставляют, пытаются убедить других, что они 

крутые и бесстрашные. Другие (садисты) 

получают удовольствие от нанесения вреда, 

выбирая в качестве жертвы более слабых лиц. 

Третьи несправедливо имеют доступ к влас-

ти или материальные блага. Четвертые наде-

лены страхами, что станут жертвой. Пятые же 

уверены, что другие существуют только для 

их обслуживания и проявляют гнев, когда 

не выпол няют их желания, отказываются под-

чиняться (Toch, 1969). И так далее…

Формирование АС начинается исподволь. 

Великая Истина психологии гласит: причи-

ну всех внешних нарушений/диссоциаций/

проявлений следует искать по другую сто-

рону –  внутри индивида, в его Эго, причем 

со знаком минус. Иными словами, за внешней 

агрессией лежит внутренний страх, спрятан-

ный очень глубоко. Начало АС следует искать 

в незапамятном детстве и юности –  где-то 

там был негативный опыт, заставляющий 

субъекта враждебно всматриваться в «туман» 

современного окружающего мира и толкаю-

щий его на превентивную защиту. Это может 

быть интроекция чужого негативного опыта 

и/или искорежено усвоенный жизненный 

урок. Субъективное негативное/искаженное 

мировосприятие зацементировано в Эго в виде 

подсознательного присутствия в жизни врага.

Феномен интроекции при формировании 

АС доказан научно. Показано, что родите-

ли, которые в детстве подвергались суро-

вым физическим наказаниям, были более 

склонны к физической жестокости против 

своих детей; в свою очередь дети, страдав-

шие от жестокости родителей, обнаруживали 

сравнительно больше агрессивных и анти-

социальных характеристик. Все просто: 

в подсознании заложена мина вызова, на ко-

торую субъект выдает привычную реакцию 

защиты в виде нападения.

Агрессия обусловлена самой сущностью 

человеческой природы, генетически детерми-

нированным принципом выживания в целом 

и в социуме в частности. Как уже указыва-

лось, при АС подоплекой агрессии является 

ее априорное видение со стороны окружаю-

щей среды. По сути, АС представляет фон/

площадку/основу, где на неблагодатной для 

жиз ни почве взрастает «колючий кактус» 

агрессии. Способствуют проявлениям, рав-

но как и развитию АС два фактора: научение 

и внешние стимулы. Стопором же служит 

внешнее насильственное подавление –  че-

рез доминирующий всепоглощающий страх 

(человек сдается, энергия борьбы снижается 

до нуля), понимание разрушительного после-

действия для самого себя или, что лучше 

всего, осознание социальной нравственно- 

этической недопустимости своих действий. 

Светлые перспективы психотерапевтической 

интервенции видятся именно в осознании 

личностью зла и его искоренении.

Для запуска агрессивного действия необ-

ходимы два элемента:

• пусковая кнопка (триггер);

• мотив (его обсуждение не входит в рам-

ки статьи).

Оба элемента не всегда лежат на поверх-

ности, обычно (если агрессивный акт –  

не убийство) их надо поискать. Психотерапевт 

выясняет у пациента все обстоятельства воз-

никновения агрессии. Обычно триггер завуа-

лирован и связан, как говорят, с роковым сте-

чением обстоятельств. Однако взваливать все 

на обстоятельства и глупо, и в корне непра-

вильно, поскольку в жизни ничего случайно-

го не бывает; кажущаяся случайность –  всего 

лишь непознанная/непроявленная законо-

мерность, и данный тезис должен быть рас-

смотрен в рамках когнитивной психотерапии.

Одним из отягчающих объективных факто-

ров агрессивного состояния являются внеш-

ние детерминанты/посторонние раздражи-

тели, те же подстрекатели. На все это следует 

всегда указывать пациенту, чтобы тому было 

легче проводить самооценку, самоконтроль 

и надлежащим образом снижать риски (на-

пример, попросить выключить музыку либо 

уменьшить громкость). В настоящее время 

(и в будущем особенно) важный элемент 

негативного влияния –  средства масс-медиа; 

привычный просмотр телепередач, прогул-

ки по соцсетям при проведении психотера-

пии следует либо исключить, либо заменить 

(по возможности) нужным контентом.

Каждая вспышка агрессии имеет свой 

облик. Перечень форм агрессии ограничи-

вается лишь смысловым богатством языка 

и касается физической, материальной (эко-

номической) и ментальной/психологической 

(в частности, морально-этической) сфер. 

В достаточно культурной среде непременно 

присутствует вербальное давление, которое 

оформлено в виде пугающих, оскорбляю-

щих, подчиняющих, ранящих, устрашаю-

щих и прочих слов. Сюда же относят сарказм 

и даже молчание, если оно выливается в со-

циальное игнорирование.

Практикующему психотерапевту вряд ли 

важны чисто теоретические аспекты, на-

пример, считать ли агрессию врожденным 

побуждением, задатком, активизируемой 

внешними стимулами потребностью, по-

знавательным и эмоциональным процес-

сом или актуальным социальным вызовом 

в сочетании с предшествующим науче-

нием –  неважно… А вот формы проявления 

агрессии важны чрезвычайно, поскольку 

эффективность терапевтической тактики 

и выбор подходящих конкретному случаю 

психотерапевтических методик и приемов 

во многом определяются именно формами, 

о чем пойдет речь далее.

Чтобы лучше понять личность пациента 

и увидеть корень проблемы, психотерапевту 

волей-неволей приходится становиться ни-

кому не верящим на слово, критическим де-

тективом и вчитываться в биографию своего 

подопечного. Там он наверняка найдет при-

меры интроективного подражания, болез-

ненные случаи фрустрации, одностороннее 

понимание принципов социальной справед-

ливости, ситуации вербального/ физического 

нападения с подстрекательствами окружаю-

щих, актуальные взаимоотношения агрес-

сора –  жертвы, мотивы мщения и многое 

другое. Сам процесс воспоминаний с со-

ответствующими попутными комментари-

ями специалиста является актом разъясни-

тельной/когнитивной психотерапии.

Практика психотерапии
Психотерапию агрессивных состояний 

предваряет встреча врача с пациентом, 

в ходе которой специалист в общих чертах 

выясняет сущность проблемы и особенности 

личности подопечного. Следует быстро оп-

ределить степень агрессии субъекта, его ин-

теллект, эмоциональную лабильность, сте-

пень упрямства/консерватизма, жизненные 

запросы и пр. Особый акцент –  на коммуни-

кативных навыках пациента и приоритет-

ном/репрезентативном канале восприятия 

им информации (визуальном, аудиальном 

или телесном). Намечая план психотерапии, 

рекомендуется включить в него ограниче-

ния в бытовых и материальных излишествах, 

к которым привык субъект, они же и под-

питывают АС, и оговорить с клиентом соб-

людение полуаскетического режима.

Эффективная психотерапия агрессии 

(в ключе ее осознания) невозможна без уче-

та состояния пациента в текущий момент, 

а значит, и временного фактора. Последний 

исключительно важен у женщин с проблема-

ми биологического женского цикла.

Пример. Одна молодая особа приблизи-

тельно за пять дней до начала менструально-

го цикла становилась не только агрессивной, 

но и алогичной. Возможности психотерапии 

кардинально сужались, превращаясь де-фак-

то в мягкие успокоительные советы: «Сей-

час надо хоть 15 минут отдохнуть в тишине 

и одиночестве, ты этого заслужила…».

В техническом плане психотерапия может 

быть групповой и индивидуальной, по обсто-

ятельствам и выбору самого врача.

Групповую психотерапию используют 

чаще. У детей и подростков она может выгля-

деть как средство назидательного воспитания 

при погружении субъектов в неагрессивную 

среду. «Размер» социума может варьировать, 

буквально от 2-3 лиц (семья) до небольшой 

группы 10-15 человек, в которой агрессивные 

субъекты должны быть в явном меньшин-

стве. Отбирая группу, психотерапевт должен 

осознавать, что чем больше в ней личностей 

с высоким АС, тем менее прогнозируемым 

становится результат.

На примере методов ролевой терапии все 

происходит настолько творчески, что никто 

не рискнет спрогнозировать ни временные 

затраты, ни результат. Куда, образно выра-

жаясь, выведет путь –  на уровень высокого 

Возрождения, в сюрреализм Дали, в абстрак-

цию или, хуже всего, закончится черным ква-

дратом Малевича в форме спровоцирован-

ной групповой агрессии... Никто еще всерьез 

не оценил коэффициент полезного действия 

при таком подходе –  полученных результа-

тов / временных и экономических затрат, а он 

представляется достаточно сомнительным.

Программы психотерапии должны быть 

предельно гибкими, особенно при инди-

видуальной психотерапии; все будет зави-

сеть от результатов каждого сеанса. При АС 

обычно задействуют последовательно не-

сколько методов: от психологических се-

ансов в стиле ролевых методов (психодрама 

Морено, гештальт-терапия), тренингов би-

хевиоризма, мягких суггестивных практик 

до когнитивных методов. Психоанализ при 

АС в реалиях нашей страны неактуален.

На начальных сеансах лучше совмещать 

2-3 метода, например, 10 мин –  тренинг 

«воспитания хороших манер» путем просто-

го повторения правильной модели поведе-

ния в некой штатной ситуации либо мягкая 

релаксация по Лейнеру, 20 мин –  ролевые 

методики (техники гештальт-терапии, се-

мейные расстановки по Хеллингеру и пр.); 

15 мин –  разбор полученного опыта (когни-

тивный метод); итого –  45 мин.

Все используемые при АС методики дос-

таточно стандартные, и литературы по ним 

немало. Тем не менее, отдельные моменты 

заслуживают особого внимания.

Так, при групповой терапии детей и под-

ростков уместны бихевиористские приемы 

с упором на поощрение; если осуждение –  

то достаточно мягкое в виде социальной 

изоляции. В ролевых методиках по типу пси-

ходрамы Морено и гештальт-терапии Перлза 

первые ситуативные задачи должны быть да-

леки от зоны агрессии индивида. Девиз психо-

терапевта: осторожно, шаг за шагом, при-

ближаться к эпицентру проблемы. Пациент 

должен накопить новый опыт, а это нелегко.

Д.В. Русланов
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Как в групповой, так и, особенно, в инди-

видуальной психотерапии активно обсуждают 

жизненный путь и перипетии индивида под 

углом философии агрессии (когнитивный 

метод). При этом, естественно, предпола-

гается осознанное желание субъекта совла-

дать со своей агрессией. Также работают над 

социализацией субъекта, обучая его на тре-

нингах правильному поведению в штатных 

ситуациях, популярно говоря –  хорошим 

манерам общения; для этих целей полезно 

использовать ролевые игры.

При любой (групповой/индивидуальной) 

психотерапии абсолютно необходимо прак-

тиковать тренинг навыков ассертивности, 

выражения гнева или близости в комму-

никации. При этом следует быть готовыми 

к нередким случаям активации дисфунк-

циональных режимов. Такие эпизоды важ-

но обсуждать в аспекте возможности обуче-

ния, а не как отход от завоеванных позиций 

(рецидив). Психотерапевтический процесс 

зачастую носит не линейный, а скорее, цик-

лический характер, однако общий вектор 

состоит в постепенной мобилизации «здо-

рового взрослого» и наделении его ответ-

ственностью.

В практике психотерапии уместно выде-

лить (условно) внешнюю форму –  методики, 

а также суть –  нацеленность психокоррек-

ции на позитивное мировосприятие и адек-

ватную социальную адаптацию. Понятно, 

что все неотъемлемо взаимосвязано, однако 

методики больше относятся к техническим 

приемам, а мировосприятие и социальная 

адаптация –  к философскому осмыслению 

жизненного видения и позиции.

Выбор оптимальных методик во многом 

определяется формой проявления агрессии. 

При склонности к физической форме (ру-

коприкладству) одной из полезных страте-

гий будет сублимация негативной энергии, 

направление ее по мирному руслу. Психо-

терапевтический рецепт прост: активно за-

няться любым бесконтактным видом спорта 

(стрельба из лука, виндсерфинг, велоспорт 

и пр.). Если после интенсивной тренировки 

мышцы ноют от усталости, значит индивид 

уже получил нужную дозу эндорфинов, он 

рад и счастлив, и враждебное восприятие 

мира в тот момент у него отсутствует. Победа 

в бесконтактных видах достигается не путем 

принуждения физической силой, а лишь 

техническим мастерством, сноровкой и, что 

важно, умением владеть собой, силой воли, 

направленной на себя. Что касается кон-

тактных видов, можно рекомендовать лишь 

восточные, прежде всего, айкидо и с неа-

грессивным тренером. Бокс и единоборства, 

связанные с травмой головы, обычно лишь 

глубже закрепляют агрессию, которая рано 

или поздно выльется в банальную драку.

Для лиц с высоким агрессивным по-

тенциалом, вплоть до состояния аффекта, 

оптимально подходит (и практически всег-

да нравится) методика Лейнера – мягкого 

суггестивного транса. Ее можно рекомендо-

вать в классическом виде, а также твор чески 

индивидуализировать под конкретного па-

циента, заимствовав идеи бихевиоризма, 

психодрамы Морено, гештальт-терапии 

и других школ. Рассмотрим подробней.

Психотерапевт погружает пациента в лег-

кий транс и дает указания по виртуально-

му путешествию. Отклоняясь от классики, 

можно предложить последовательные визу-

ализации той или иной модели поведения 

в конфликтной ситуации. Смысл: клиент 

должен примерить на себя каждую из пред-

лагаемых моделей, вжиться в роль нового 

образа, по-иному представить реакцию ок-

ружения и принять для себя, по меньшей 

мере, один миролюбивый путь. Здесь можно 

подсказать воспроизвести поведение зна-

комого героя фильма, дать задачу самопо-

знания с известным приемом двух стульев 

из гештальт-терапии, попросить предста-

вить варианты развития какого-то сторон-

него конфликта и т.п.

Важнейшим направлением любой выбран-

ной психотерапевтической методики должен 

стать путь самоконтроля. Полезно, опять- 

таки, в сеансах по Лейнеру вжиться в образ 

безэмоционального истукана. Доходчивый 

аргумент для пациента: «На вашем пути есть 

стол, и его угол всегда мешает вам пройти; 

но вы же не сердитесь на стол, не таите обиду, 

не мстите и не рубите топором; вы свыклись». 

Важно донести мысль, что безэмоциональ-

ность –  порой лучшая защита, надежнейший 

щит от агрессии окружающего мира. 

Другая важная подсказка относится к ког-

нитивной терапии, но, благодаря медитации, 

облачена в легкую для интроекции форму: 

мысль творит завтрашнюю реальность. На-

пример, психотерапевт может сказать клиен-

ту: «Попробуйте вообразить невероятное –  

неагрессивное отношение потенциального 

врага, и тогда, логичным образом, изменит-

ся и ваше к нему отношение; попробуйте 

сделать это виртуально, в конце концов, 

это нетрудно и ни к чему вас не обязывает; 

просто попробуйте».

Плюсы описанного подхода –  в раскрытии 

творческого потенциала пациента и нахожде-

нии им самим нового взгляда и оптимального 

реагирования на конфликт. Психотерапевт 

никоим образом не довлеет, он лишь дает 

мягкие подсказки. По окончании сеанса 

следует «разбор полета», и на фоне нового 

опыта по-иному начинает восприниматься 

когнитивная психотерапия.

Тренинги поведения и коммуникации
Значение систематических тренингов 

для обуздания себя и недопущения агрессии 

трудно переоценить. О тренинге навыков 

ассертивности вскользь упоминалось выше. 

Здесь полезно освоить предельно простые 

механические способы самоконтроля:

1. Направление внимания на движение 

точки в районе пупка или грудины при ды-

хании и/или сам процесс дыхания (вдох/ 

пауза/выдох/пауза), смотря что легче дается 

субъекту.

2. Переключение внимания на иную ситу-

ацию и любое неагрессивное движение в зоне 

видимости (например, посторонний человек 

просто прошел мимо; как он одет, сколько 

ему лет, мужчина или женщина и т.п.).

3. Слегка прикусить губу, а лучше –  язык 

(менее заметно внимательному наблюда-

телю).

Также весьма эффективно показал себя 

авторский рецепт: в накаленной атмосфере 

предполагаемого взрыва эмоций предста-

вить, что вас тут нет... Знаете, срабаты вает! 

Что касается известного приема считать в уме 

до 10 –  он не всегда действенен и напоминает 

ситуацию «головы страуса в песок», посколь-

ку нет акцента ни на внутренних ощущениях, 

ни на когнитивных способностях.

Эффективная программа тренингов долж-

на включать:

• визуализацию предлагаемой роли пос-

ле просмотра поведения прототипа (героя 

фильма) либо погружение в роль в идеологии 

символдрамы по Лейнеру;

• ролевую игру (психодрама Морено) 

с заранее заученными, необходимыми для 

обучения репликами с повторением одной 

и той же сцены до получения результата (пол-

ного освоения субъектом неагрессивной 

модели поведения);

• краткое подведение итогов с поощре-

нием прогресса и отсутствием упреков.

АС всегда находит свое отражение в осо-

бенностях коммуникации; иначе говоря, 

коммуникации у лиц с АС носят проблем-

ный характер. Поэтому психотерапевту 

для повышения результативности тера-

пии следует заняться и тем, что находится 

на стыке психотерапии, психологии и эти-

ки хороших манер. Благо, есть прекрасный 

пример из литературы: архиневозмутимый, 

дип ломатичный, прозорливо мудрый, с тон-

ким тактом и чувством юмора старый дво-

рецкий Дживс из знаменитого цикла коми-

ческих романов и рассказов П.Г. Вудхауза. 

Сдержанность манер Дживса не дается с мо-

локом матери, она воспитывается годами 

благодаря развитию самоконтроля –  это то, 

что так необходимо личностям с АС. 

Само по себе неагрессивное поведе-

ние и сдержанность порой так же зарази-

тельны, как смех. Пациентам с АС следует 

денно и нощно прививать умение слушать 

и поддерживать диалог, облекать самую 

неприятную для собеседника мысль в ин-

дифферентную форму и произносить ее 

благожелательным тоном. И поскольку все 

видимые элементы поведения взаимосвяза-

ны, придется поработать над мимикой лица, 

жестами рук и позой тела.

Несколько простых рекомендаций. Неслож-

ный прием умелой психологической адапта-

ции: извинения или оправдания с ссылкой 

на внешние обстоятельства, не подконтроль-

ные извиняющемуся человеку (например, 

«на дороге образовалась пробка», «сломался 

каблук»), более эффективны для тушения 

гнева, чем ссылка на обстоятельства, ко-

торые человек в состоянии контролировать 

(«я совершенно забыл об этом»). Следует 

всячески избегать высказываний, начинаю-

щихся на «ты/вы»; безопасней использовать 

«я»-высказывания –  те, которые передают 

ваши чувства и переживания по поводу того, 

что вы считаете несправедливым. Предель-

ная искренность извинений и объяснений 

также весьма полезна.

Рекомендуется выполнять обычные упраж-

нения перед зеркалом и в группе:

1. Любую фразу произносить с улыбкой, 

воспитывая в себе благожелательность к со-

беседнику.

2. Начинать спор, соглашаясь с мнением 

оппонента: «Да, вы правы, в ваших словах 

я ощущаю справедливую истину, можно ли 

мне отметить некоторые детали?».

3. Заканчивать спор выражением призна-

тельности: «спасибо» и легким поклоном.

Особенности когнитивной психотерапии
В чистом виде рациональная/разъясни-

тельная/когнитивная психотерапия в ее 

изначально предложенном, классическом 

виде (А. Бэком, В. Франклом, К. Роджерсом) 

обычно не особо действенна. Однако в соче-

тании с иными методами –  ролевыми и мяг-

кой суггестией –  эффективность становится 

на порядок выше.

Когнитивная психотерапия нацелена 

на философское и чисто житейское осмыс-

ление триады: искаженное восприятие 

окружающей среды в тональности врага –  

извращенное понимание справедливости –  

собственно агрессия как подсознательная 

превентивная защита. Для облегчения диа-

лога врач –  пациент рекомендуется при-

менять прием «теоретической призмы». 

Под ним понимают набор идей, наблюдений 

и взглядов, которые можно подобрать, чтобы 

воспринимать мир с их помощью. 

Для достоверности субъекту полезно по-

смотреть сквозь настоящую призму; необхо-

димо объяснить ему, что нужно восприни-

мать все в теории, через виртуальную призму 

как миф или детскую историю. Следует сразу 

нейтрализовать воз можное сопротивление, 

объяснив, что в конечном итоге никакая 

призма не даст полного и окончательного 

представления о реальности. Призма –  это 

то, что оформляет опыт, однако главное –  

сам опыт как таковой, начиная с гипотети-

чески-визуального.

Предвзятая атрибуция враждебности озна-

чает приписывание дурных намерений дру-

гим. Для осознания полезно применить тех-

нику двух стульев (гештальт-терапия) и/или 

визуализацию двух экранов (NLP). Пациента 

предварительно инструктируют, чтобы тот 

вновь и вновь возвращался мыслями к изве-

стному Всемирному биллю о правах человека: 

«Вспоминайте о нем, когда предъявляете пре-

тензии к действиям оппонента; подумайте, 

кто дал вам право примерять на себя роль 

прокурора и судьи, или вы так сами реши-

ли? Разногласия часто не являются вопросом 

о том, кто прав, а кто виноват; оба челове-

ка могут быть правы, но просто иметь раз-

личные точки зрения. Будьте готовы иногда 

соглашаться с мнением другого человека». 

В беседах клиенту неоднократно внушают, 

что его негативные мысли всегда провоци-

руют развитие конфликта.

Постоянным приемом обуздания в себе 

враждебности является поиск ответа на воп-

рос: «Чему меня должна научить повторяю-

щаяся враждебная ситуация/атмосфера/

отношения?» И в этом поиске следует зара-

нее занять позицию благодарности –  только 

она приведет к новому пониманию Жизни. 

В этом смысле благодарность –  и есть ключ, 

открывающий новые пути.

Тактика психотерапевта 
при агрессивных проявлениях 
в процессе терапии

На первом этапе психотерапии агрессии 

в любой ее форме следует обуздывать агрес-

сивные действия и эмоции со стороны субъек-

та. Очевидно, психотерапевт априори должен 

быть нацелен на адекватные действия. Рас-

смотрим эту часть подробнее.

Субъекты с агрессией несут в себе зародыш 

внешнего конфликта, который может про-

явиться внезапно в любой форме и с любым 

вектором направленности. В соответствии 

с авторской четырехмерной моделью кон-

фликтов, тактика идеального поведения 

полностью вписывается в философию во-

сточного единоборства айкидо и предпола-

гает незаметный перевод атаки противника 

против него самого.

На первичном этапе, назовем его «слия-

ние», важно инициировать диалог с молча-

ния, предоставляя выговориться сопернику, 

а затем начать поддакивать («да-да»). В ка-

кой-то момент уместно подхватить идеи оп-

понента и продолжить активно развивать, 

доведя незаметно для него до точки проти-

воречия с реальностью. В конце концов, вы 

вынуждаете соперника к опровержению са-

мого себя, пониманию того, что все его пер-

воначальные амбиции на самом деле лишь 

усложняют его же проблемную ситуацию.

Пример. Ограниченный, сверхупрямый па-

циент с проблемной логикой, страдающий 

экземой, выполнял указания врача бездумно. 

Ему была назначена мазь со строгим пред-

писанием: убедиться, что не будет индиви-

дуальной непереносимости и только тогда 

продолжить лечение. Наблюдение через ме-

сяц –  состояние без изменений, если не хуже. 

Слова больного: «После нанесения мази зуд 

и покраснение усиливались, но я считал, 

что так и должно быть». Попытки прояснить 

и объяснить ситуацию встречали агрессивное 

упрямство: «Что значит следить за своим са-

мочувствием? Я не понимаю».

По совету психотерапевта врач изменил 

тактику. Далее следовал такой диалог:

Врач: Когда экзема обостряется, зуд ста-

новится сильнее?

Пациент: Да, временами он становится 

нестерпимым.

Врач: Краснота тоже ярче?

Пациент: Да!

Врач: Тогда объясните мне, пожалуйста: 

если у вас после нанесения мази усиливаются 

зуд и краснота, но вы считаете, что это лучше, 

тогда что, по вашему мнению, хуже?..

Итог. Пациент неожиданно для себя уви-

дел со стороны яркую картинку своей ало-

гичности и (вынужденно!) внутренне перес-

мотрел свое упрямство, а вместе с ней –  пока 

еще незаметно для себя –  и агрессию. Опус-

кая подробности, врач из безликой фигуры 

обслуживающего (который должен!) стал 

авторитетной личностью, заслужившей ува-

жение и благодарность.

***
Подводя итоги рассмотренной темы, хоте-

лось бы упомянуть книгу «Агрессия» Р. Бэро-

на и Д. Ричардсона (2001), где в заключении 

приведена сомнительная позиция по проб-

леме управления человеческой агрессией: 

«неужели агрессия неизбежна?». И каждая 

фраза в тезисах одного из авторов являлась 

своеобразным призывом к оптимизму и под-

разумевала решительное «нет!».

Безусловно, любовь к миру следует всячес ки 

приветствовать. Вместе с тем, нельзя быть иде-

алистом, витающим в иллюзиях о ленинском 

мировом братстве (оказалось, сам осново-

положник твердо шагал по пути мегаагрес-

сии). Возможно, кто-то с этим не согласится, 

но истина состоит в том, что человек на своем 

пути развития неизбежно вынужден познать 

агрессию в той или иной степени хотя бы для 

того, чтобы осознать рамки личной и чужой 

свободы. И начать уважать эти рамки. На-

учиться самоконтролю. Только так.
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Вибір оптимальної протиепілептичної 
терапії у пацієнтів з епілепсією 

та супутніми патологіями
Значна частка пацієнтів з епілепсією страждають на супутні захворювання. Тип коморбідності є важливим 
фактором при виборі тактики лікування епілепсії, тож приймаючи рішення щодо призначення 
протиепілептичних препаратів (ПЕП), лікар має враховувати наявні супутні патології у хворого, спираючись 
на наукові докази. J. Ruiz-Gimenez et al. виконали огляд досліджень із метою виявлення наукових даних 
щодо методів лікування епілепсії у пацієнтів з урахуванням коморбідних станів та надання відповідних 
рекомендацій. Пропонуємо до вашої уваги ключові положення даного матеріалу, опублікованого 
у виданні Seizure (2010; 19: 375-382).

У пацієнтів з епілепсією поширеність супутніх захворю-
вань порівняно із загальною популяцією є більшою. В осіб 
з епілепсією в анамнезі найчастіше мають місце інсульт, цук-
ровий діабет, хвороби серця, високий артеріальний тиск, аст-
ма, хронічний бронхіт, виразка шлунка/кишечника, артрит, 
захворювання щитоподібної залози, мігрень, хвороба Альц-
геймера та рак. На додачу, епілепсія пов’язана зі збільшенням 
поширеності психічних розладів, особливо тривожних станів 
та депресії (Tellez-Zenteno et al., 2005, 2007). Також супутні 
захворювання можуть бути безпосередньою причиною роз-
витку епілепсії (Ryvlin, 2006). Окрім запобігання виникненню 
нападів як основної клінічної мети, виявлення та урахування 
терапії коморбідних станів також мають бути першочерговими 
завданнями лікаря. 

При виборі протиепілептичного лікування у пацієнтів із су-
путніми патологіями слід приділяти особливу увагу потенцій-
ним побічним ефектам та медикаментозній взаємодії (Elliott 
et al., 2009; Hinnell et al., 2010). Останнім часом на фармринку 
з’явилася низка ПЕП, багато з яких мають покращений фар-
макокінетичний профіль і переносяться ліпше, ніж «старі» 
ПЕП. Це робить їх потенційно корисними для осіб з епілеп-
сією та іншими супутніми захворюваннями (Bialer, 2006).

Незважаючи на різноманіття доступних ПЕП, не було 
проведено систематичних досліджень, присвячених аналізу 
оптимальних ПЕП для пацієнтів з епілепсією та іншими ко-
морбідностями. J. Ruiz-Gimenez et al. виконали пошук у базі 
даних Medline та Кокранівській бібліотеці на предмет науко-
вих досліджень щодо лікування епілепсії в осіб із супутніми 
патологіями. Для виявлення доступних клінічних рекоменда-
цій, основаних на фактичних доказах, автори використовува-
ли інформаційну базу Канадської медичної асоціації (CMA; 
www.cma.ca), Національного інформаційного центру із реко-
мендацій (www.guideline.gov), Національної бібліотеки з питань 
охорони здоров’я (www.library.nhs.uk) та інші веб-джерела.

Рекомендації щодо застосування ПЕП у пацієнтів з епілепсі-
єю та іншими супутніми захворюваннями наведені в таблиці 1.

Кардіоваскулярні захворювання
При довгостроковому протиепілептичному лікуванні пацієн-

там із хворобами серця слід з обережністю застосовувати кар-
бамазепін (CBZ), окскарбазепін (OXC), фенітоїн (PHT) та уни-
кати їх використання у разі порушення атріовентрикулярної 
провідності (Kaul et al., 2000). Прегабалін (PGB) доцільно обе-
режно призначати особам із серцевою недостатністю внаслідок 
систолічної дисфункції лівого шлуночка (Murphy et al., 2007). 
Загалом варто уникати ПЕП, що індукують ферменти, через 
численні взаємодії з ліками, які зазвичай використовують 
при патологіях серця (табл. 2) (Patsalos, Perucca, 2003). 

Найбільш рекомендованими ПЕП є леветирацетам (LEV), 
ламотриджин (LTG), топірамат (TPM), вальпроат (VPA). 
Габапентин (GBP) може бути корисним як додаткова терапія.

Хвороба легень
Парентеральне використання барбітуратів, бензодіазепінів 

(BZD) та PHT може спричинити пригнічення дихання. Тому 
в пацієнтів із порушенням дихання слід контролювати часто-
ту серцевих скорочень, дихання та показники оксиметрії. Па-
рентеральне введення VPA являє собою безпечну альтернативу 
(Agarwal et al., 2007; Mehta et al., 2007). LEV також є ефективним 
у зазначених клінічних ситуаціях (Nau et al., 2009). При трива-
лому лікуванні осіб із порушеннями дихання необхідно уни-
кати призначення ПЕП, які можуть викликати респіраторну 
депресію, наприклад барбітуратів та BZD. ПЕП, що індукують 
ферменти, знижують концентрацію теофіліну, який здатен змен-
шувати концентрацію CBZ і PHT (Patsalos, Perucca, 2003).

Захворювання печінки
При ураженні функції печінки метаболізм деяких ПЕП 

порушується. Тому за наявності дисфункції печінки важливо 
враховувати фармакокінетику ПЕП (табл. 3). Застосування 
фенобарбіталу (PB) доцільно уникати за ургентного лікування 
епілептичних нападів у пацієнтів із патологією печінки, адже 
він може викликати або посилити печінкову енцефалопатію. 
BZD також можуть спричинити розвиток печінкової енцефало-
патії, тож їх призначають у разі крайньої необхідності та у ниж-
чих дозах, ніж зазвичай. Особам із захворюванням печінки 
VPA протипоказаний через його гепатотоксичність, а PHT 
слід застосовувати з обережністю через можливу інтоксика-
цію (Ahmed, Siddiqi, 2006). LEV є найбільш рекомендованою 
терапевтичною альтернативою у хворих на патологію печінки 
(Ramael et al., 2006; Blio et al., 2008).

Захворювання щитоподібної залози
ПЕП, що індукують ферменти (CBZ, PB, PHT, PRM), впли-

вають на метаболізм гормонів щитоподібної залози, спри-
чиняючи зниження рівня загального та вільного тироксину. 
Ця модифікація зазвичай є субклінічною і змінюється на про-
тилежну в разі відміни ПЕП, особ ливо у здорових пацієнтів. 
Однак це може мати клінічне значення у хворих на гіпотиреоз, 
які перебувають на замісній терапії (Simko, Horacek, 2007). 
До того ж VPA може призвести до субклінічного оборотного 
підвищення вмісту тиреотропного гормону (Vainionpaa et al., 
2004). Хоча даних про вплив ПЕП другого покоління наразі 
бракує, імовірно, що ПЕП із помірним ефектом індукції фер-
ментів (OXC, TPM) також діють на гормони щитоподібної за-
лози, тоді як ПЕП, які не індукують ферменти, не впливають 
на них (Perucca, 2006).

Психічні розлади
В осіб із психічними розладами зазвичай частіше мають міс-

це побічні ефекти, пов’язані з лікуванням, і нерідко потрібне 
триваліше застосування ПЕП (Beavis et al., 2007). Тому за мож-
ливості краще використовувати монотерапію (Huber et al., 2005).

Табл. 1. Рекомендації щодо застосування ПЕП у пацієнтів з епілепсією та іншими супутніми захворюваннями

Найбільш 
рекомендовані ПЕП

Найменш 
рекомендовані ПЕП

ПЕП, застосування 
яких слід уникати

Хвороба серця LEV, LTG, TPM, VPA, ZNS; GBP* CBZ, OXC, PGB, PHT –

Захворювання легень LEV, LTG, OXC, PGB, TPM, VPA, ZNS; GBP* CBZ, PHT BZD, PB, PRM

Порушення функції печінки LEV, OXC, PGB, TPM; GBP* BZD, CBZ, ESM, PB, PHT, 
PRM, TGB, ZNS LTG, VPA

Порушення функції нирок BZD, CBZ, ESM, PHT, TGB, VPA GBP, LEV, LTG, OXC, PB, PGB, 
PRM, TPM, ZNS –

Порфірія LEV, OXC, PGB; GBP* BZD CBZ, LTG, PB, PHT, PRM, TGB, 
TPM, VPA, ZNS

Трансплантація печінки LEV, PGB, TPM; GBP* CBZ, PB, PHT, PRM VPA

Трансплантація нирки BZD, LTG, VPA ПЕП з екскрецією нирками –

Трансплантація кісткового мозку LEV, LTG, TPM; GBP* – CBZ, OXC, PB, PRM, VPA

Гіпотиреоз LEV, BZD, LTG, PGB, ZNS; GBP* OXC, TPM, VPA CBZ, PB, PHT, PRM

Остеопороз LEV, BZD, LTG, PGB, ZNS; GBP* VPA CBZ, PB, PHT, PRM

Ожиріння TPM, ZNS CBZ, CLB GBP, PGB, VPA

ВІЛ LEV, PGB, TPM; GBP* BZD, LTG, OXC, VPA, Z CBZ, PB, PHT, PRM

Психічні розлади LEV, LTG, OXC, VPA; GBP PGB, ZNS BZD, CBZ, PB, PHT, PRM, TPM

Когнітивні порушення LEV, LTG, PGB; GBP* CBZ, OXC, VPA, ZNS BZD, PB, PHT, PRM, TPM

Інсульт LEV, LTG; GBP* CBZ, OXC, PHT, TPM, VPA BZD, PB, PRM

Пухлини мозку LEV, VPA; GBP*, PGB*, ZNS CBZ, LTG, OXC, PHT, TPM PB, PRM

Примітки: * Препарат корисний як додаткова терапія.
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При довгостроковому лікуванні слід уникати застосування 
ПЕП із седативним ефектом або потенційним зниженням ког-
нітивних функцій внаслідок терапії, таких як BZD, CBZ, PB, 
PHT, PRM та TPM. Діазепам або мідазолам рекомендовані для 
ургентного лікування тривалих та кластерних нападів. За мож-
ливості доцільно застосовувати ПЕП, що асоційовані з нижчою 
частотою когнітивного дефіциту, як-от LEV, LTG, GBP, OXC 
та VPA (Coppola et al., 2008). Пацієнтам із порушенням коор-
динації чи ходи необхідно уникати використання CBZ, LTG, 
OXC, PB, PHT та PRM, із серйозними поведінковими пробле-
мами –  TPM, LEV та ZNS (Huber et al., 2005).

Для оптимізації лікування ПЕП у пацієнтів із супутніми пси-
хічними розладами слід враховувати такі моменти:

1. Можливий вплив ПЕП на симптоми психічних розладів. Залеж-
но від типу коморбідної психічної патології, деякі ПЕП є більш 
дієвими, ніж інші (табл. 4) (Ovsiew, 2004; Brodtkorb, Mula, 2006).

2. Фармакологічні взаємодії. ПЕП, що індукують фермен-
ти, здатні знижувати рівень інших психотропних препаратів 
у плазмі, як-то антипсихотики, трициклічні антидепресанти 
(ТЦА) та селективні інгібітори зворотного захоплення серо-
тоніну (СІЗЗС), що перешкоджає контролю симптомів в осіб 
із психічними розладами. Взаємодія між VPA та амітрипти-
ліном або нортриптиліном може призвести до збільшення 
концентрації цих препаратів у плазмі до 60%, спричиняючи 
інтоксикацію. Між ПЕП та літієм значущої взаємодії немає 
(Patsalos, Perucca, 2003).

ТЦА можуть пригнічувати метаболізм ПЕП та зумовлювати 
розвиток токсичності. Те саме відбувається з деякими СІЗЗС, 
такими як флуоксетин, пароксетин та флувоксамін, хоча вони 
мають кращий фармакокінетичний профіль, ніж ТЦА. Цита-
лопрам, есциталопрам, сертралін, тразодон та вен лафаксин 
не чинять суттєвого впливу на метаболізм ПЕП (Mula et al., 
2004). Більшість антипсихотиків різною мірою порушують 
метаболізм ПЕП у печінці. Слід уникати приймання кло-
запіну пацієнтам з епілепсією, тоді як оланзапін, кветіапін 
та рисперидон зазвичай не потребують корегування дози, 
навіть якщо застосовувати їх у комбінації з ПЕП, що індуку-
ють ферменти (Brodtkorb, Mula, 2006).

Також слід враховувати загальні побічні ефекти, які мо-
жуть бути посилені під впливом медикаментозної взаємодії. 

СІЗЗС здатні спричиняти розвиток гіпонатріємії, тому їх слід засто-
совувати з обережністю у поєднанні з CBZ або OXC (Ovsiew, 2004).

3. Потенційний епілептогенний ефект антидепресантів та ан-
типсихотиків. Зазвичай епілептогенний ризик низький при лі-
куванні ТЦА, СІЗЗС і антипсихотиками. Мінімальним він є при 
використанні цих препаратів у терапевтичному діапазоні з по-
вільним титруванням дози та уникненням складних комбінацій. 
Винятки становлять такі антидепресанти, як амоксапін, мапро-
тилін, бупропіон, та деякі антипсихотики –  клозапін та хлорпро-
мазин, що мають вищий епілептогенний ризик (Mula et al., 2004).

Когнітивні порушення
Когнітивні порушення як наслідок зниження функціональ-

ного резерву мозку або дегенеративних захворювань на тлі ПЕП 
можуть посилюватися. Перш ніж розпочинати лікування, важ-
ливо оцінити когнітивний стан пацієнтів, особливо похилого 
віку. Серед ПЕП, що чинять найбільший негативний ефект 
на когнітивні функції, –  BZD, PB, PRM, дещо менший –  PHT, 
TPM, найменшою мірою впливають LEV, LTG, PGB, GBP. За-
галом застосування препаратів у високих дозах та комбінована 
терапія посилюють шкідливий потенціал ПЕП із точки зору 
когнітивного функціонування (Hommet et al., 2008).

Інсульт
Традиційні ПЕП, як-от BZD, CBZ, PHT, PB та VPA, із різних 

причин є менш рекомендованими препаратами для хворих після 
інсульту. Наявні дані про затримання функціонального віднов-
лення внаслідок їх використання у пацієнтів з інсультом (Naidech 
et al., 2005). Крім того, ці ПЕП можуть значно взаємодіяти з са-
ліцилатами та пероральними антикоагулянтами.

Такі ПЕП, як LEV, LTG, GBP, OXC та TPM, імовірно, 
не взає модіють з антиагрегантами чи антикоагулянтами 
та не впливають на функціональний прогноз після інсульту 
(Patsalos, Perucca, 2003). Вивчення впливу LEV і GBP в осіб, 
що перенесли інсульт, показало їх ефективність та безпеку в цій 
когорті хворих (Kutlu et al., 2008; Belcastro et al., 2008). У па-
цієнтів літнього віку з епілепсією після інсульту LTG і GBP 
є дієвішими, ніж CBZ (Rowan et al., 2005).

Пухлини головного мозку
У пацієнтів із пухлинами головного мозку слід враховува-

ти фармакологічні взаємодії ПЕП, цитотоксичних препаратів 
та кортикостероїдів (табл. 5). Також у таких хворих необхідно 
контролювати переносимість ПЕП через високу частоту побіч-
них ефектів. Повідомлялося про тяжкі шкірні реакції у пацієнтів, 
яким проводили опромінення головного мозку, при застосуванні 
CBZ, PHT або PB, (Van Breemen et al., 2007). PHT для внутріш-
нього введення є варіантом вибору в гострих клінічних ситуаціях.

Відповідь хворих на лікування звичайними ПЕП варіює: 70, 51 
і 44% осіб із пухлиною мозку, які отримували CBZ, PHT та VPA 
відповідно, мали стійкі судоми (Wick et al., 2005). У проспективних 
дослід жен нях за участю пацієнтів із пухлиною мозку LEV проде-
монстрував хорошу ефективність та переносимість у режимі моно-
терапії (Lim et al., 2009). В обсерваційному дослід жен ні серед осіб 
із гліомою найвищий рівень відповіді на лікування був отриманий 
при застосуванні комбінації VPA та LEV (Van Breemen et al., 2009).
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Табл. 2. Запобіжні заходи при лікуванні ПЕП та іншими часто 
використовуваними препаратами при хворобах серця

Антиагреганти Саліцилати збільшують вільну фракцію VPA
Тиклопідин підвищує рівень PHT та CBZ

Антиаритмічні 
засоби

ПЕП, що індукують ферменти, посилюють інтенсивність 
метаболізму антиаритмічних препаратів, тому може 
знадобитися збільшення дозувань останніх
Дилтіазем та верапаміл підвищують рівень CBZ
Аміодарон підвищує рівень PHT

Антигіпертен-
зивні засоби

ПЕП, що індукують ферменти, збільшують інтенсивність мета бо-
лізму β-блокаторів та дигідропіридинових антагоністів кальцію
PHT зменшує вміст активного метаболіту лозартану до 63%
VPA підвищує рівень німодипіну на 50%

Оральні 
антикоагу-
лянти (ОАК)

ПЕП, що індукують ферменти, зменшують антикоагулянтну 
дію ОАК
Складна взаємодія із PHT: PHT збільшує початковий ефект 
OAК, а потім зменшує його. OAК можуть підвищити рівень PHT. 
При спільному застосуванні дозу обох препаратів необхідно 
корегувати

Діуретики
PHT зменшує діуретичний ефект фуросеміду
Використовувати з обережністю при поєднанні з CBZ або OXC 
через ризик гіпонатріємії

Дигоксин PHT суттєво знижує рівень дигоксину

Антиліпіде-
мічні засоби

ПЕП, що індукують ферменти, зазвичай стимулюють метаболізм 
цих препаратів

Табл. 3. Фармакокінетичні властивості 
ПЕП у разі порушення функції 

печінки, нирок та/або гемодіалізу

Препарати Печінковий 
метаболізм

Зв’язування 
з білками плазми (%)

BZD ++

CBZ ++ 75

ESM ++ 0

GBP - 0

LEV <10

LTG ++ 55

OXC ++ 40

PB/PRM ++ 45

PHT ++ 90

PGB 0

TGB ++ 96

TPM + 15

VPA ++ 90

ZNS + 40

Табл. 4. Оптимізація лікування у хворих на епілепсію із коморбідними психічними розладами

Психічний 
розлад

ПЕП Психіатричне лікування

рекомендовані слід уникати рекомендоване слід уникати

Депресія LTG, CBZ, GBP, OXC, 
PGB, VPA

PB, PHT, PRM, TGB, 
TPM

Циталопрам, есциталопрам, 
сертралін, тразодон, венлафаксин

Амоксапін, мапротилін, 
бупропіон

Тривожність BZD, GBP, PGB, VPA LEV BZD, СІЗЗС –

Психоз LTG, OXC, VPA ESM, LEV, TPM Оланзапін, кветіапін, рисперидон Хлорпромазин, клозапін

Табл. 5. Фармакологічні взаємодії ПЕП 
та цитотоксичних засобів / кортикостероїдів

CBZ PB PHT VPA

Антрацикліни ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Циклофосфамід  ↓ ↓
Цисплатин  ↓ ↓ ↓↑
Кортикостероїди  ↓ ↓ ↓↑
Етопозиди  ↓ ↓
Фторпіримідини ↓ ↑
Іринотекан, 
топотекан  ↓ ↓

Метотрексат  ↓ ↓ ↓
Похідні 
нітрозосечовини  ↓ ↓ ↑ ↑

Таксоїди  ↓ ↓
Вінкристин  ↓ ↓
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 Реабілітація пацієнтів із коронавірусною 
інфекцією: місце натуропатичної терапії 

у відновленні психічного здоров’я
У березні 2020 року Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила COVID-19 пандемією. 
Експерти передбачили пов’язане з нею «цунамі» психічних захворювань із тривалим впливом на психічне здоров’я. 
Очікується, що поширеність психічних розладів зросте після пандемії через її довгострокові наслідки, 
обмежувальні заходи, такі як соціальне дистанціювання і карантин, а також соціально-економічне навантаження.

COVID-19 збільшує потребу в реабілітації –  як для па-

цієнтів, які тяжко переносять хворобу, так і для тих, хто 

продовжує відчувати її довгострокові наслідки [2-4]. Три-

валий COVID-19 включає симптоматичний COVID-19 

(від 4 до 12 тижнів) і пост ковідний синдром (12 тижнів) [5]. 

Останній може бути розглянутий у період до 12 тижнів, при 

цьому також оцінюють можливість виникнення альтерна-

тивного основного захворювання. Імовірність розвитку 

симптоматичного COVID-19 або постковідного синдрому 

не пов’язана з тяжкістю перебігу гострого COVID-19. Така 

група хворих потребує нових підходів до реабілітації на основі 

нового досвіду курації пацієнтів із COVID-19 [6-8].

Клінічні прояви та наслідки COVID-19
Психологічний стрес –  типова емоційна відповідь 

на підтверд жен ня COVID-19 (48%) [9]. Його проявами 

є відчуття жалю, обурення та роздратування, а також ознаки 

тривоги з можливими нападами паніки, фобіями, безсон-

ням й депресії з відчуттям самотності та безпорадності [9]. 

COVID-19 асоціюється із психічними проявами, включно 

з маренням або розгубленістю (до 65%), збуд жен ням чи ажи-

тацією (до 69%), тривогою (34%), депресією (28%) та проб-

лемами зі сном [7, 10, 11]. Підвищений ризик впливу 

COVID-19 на психічне здоров’я мають особи похилого віку, 

ті, хто страждає на хворобу Альцгеймера та патології, пов’я-

зані з деменцією [12]. Важливо усвідомлювати, що когнітивні 

порушення можуть проявлятися або імітувати емоційні чи 

нервово-психічні симптоми. І навпаки, скарги на когнітивне 

функціонування інколи свідчать про емоційні проблеми [13].

Стресори, характерні для COVID-19, включають: страх 

захворіти та померти, бути соціально виключеним / помі-

щеним у карантин, втрату засобів до існування чи близьких 

та відчуття безпорадності, нудьги й самотності через ізоля-

цію. Ці стресори можуть спровокувати появу нових симп-

томів або посилити наявні психічні розлади за частотою 

та інтенсивністю проявів [6, 14].

Близько ¾ пацієнтів із COVID-19 після виписки з лікар-

ні з негативним тестом ПЛР до півроку мають принаймні 

один симптом, пов’язаний із перенесеною інфекцією, зок-

рема ¼ перехворілих страждають на розлади сну, тривогу або 

депресію [15]. Найпоширенішими психологічними проб-

лемами цього періоду є гострі стресові розлади (18,6%), три-

вожні симптоми та симптоми деморалізації (26,7%), депресія 

(10,5%) й ускладнене горювання (8,1%) [16]. Серед психіа-

тричних наслідків COVID-19 наголошується на таких, як: 

депресія, посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), со-

матоформний больовий, панічний розлади, а також синдром 

хронічної втоми та порушення якості життя [17, 18].

Стійкі психічні порушення у вигляді тривожності, депре-

сії та ПТСР спостерігаються в осіб, що пережили критич-

ний перебіг захворювання через один рік після виписки. 

У більшості пацієнтів із тяжким гострим респіраторним 

дистрес-синдромом в анамнезі були виявлені когнітивні 

розлади, зокрема труднощі з концентрацією уваги, пору-

шення пам’яті та швидкості розумових процесів протягом 

року після хвороби («мозковий туман») [19].

Отже, медичний персонал повинен звертати увагу на стан 

психічного здоров’я пацієнтів із COVID-19 незалежно 

від ступеня тяжкості захворювання, а за потреби проводити 

оцінку окремих психічних функцій та ймовірності психічних 

розладів [6]. Під час пандемії необхідний біопсихосоціаль-

ний підхід до профілактики, догляду та лікування, навіть 

тоді, коли увагу зосереджено на фізичних потребах пацієнта. 

Психологічна реабілітація забезпечує контроль психологіч-

них потреб хворого на всіх етапах надання допомоги [20].

Визначення потреб та доказова база реабілітації
Необхідно проводити фізичне, когнітивне та психологічне 

оцінювання з метою визначення потреби та обсягу реабіліта-

ційних послуг після COVID-19 для всіх, хто їх потребує. Існує 

три основних категорії пацієнтів із наслідками COVID-19, 

що потребують реабілітації, зокрема психологічної [21]:

1. Пацієнти, що ніколи не потрапляли до лікарні з гострою 

хворобою, тобто впоралися самостійно. Багато осіб, що пові-

домляли про симптоми постковідного синдрому, не потрап-

ляли до лікарні під час гострої фази зараження:

• якщо нові симптоми розвиваються через 6-12 тижнів 

після інфікування COVID-19, обстеження проводить лікар 

загальної практики для виключення/підтверд жен ня альтерна-

тивного діагнозу; постковідний синдром може включати зміну 

симптомів та розвиток нових із часом, і це слід враховувати;

• якщо не встановлено жодного альтернативного діагно-

зу, пацієнта слід обстежити за допомогою шкали функціо-

нального статусу після COVID-19 (PCFS) для визначення 

подальшого обсягу реабілітації;

• слід розрізняти наявні у пацієнта хронічні неінфекційні 

захворювання та ускладнення, пов’язані з COVID-19; кліні-

цисти спільно із хворими можуть вирішити, що у разі загост-

рень наявних хронічних неінфекційних патологій після зара-

ження COVID-19 доцільніше лікуватися звичайним способом.

2. Пацієнти, що, були госпіталізовані з COVID-19:

• лікар первинної медичної допомоги повинен надати 

хворим детальну інформацію з рекомендаціями щодо по-

дальшого лікування, догляду та реабілітації;

• пацієнти з резидуальними симптомами через шість 

тижнів після виписки мають бути оцінені лікарем (залеж-

но від стану: очно, за допомогою відеозв’язку чи телефону) 

із плануванням подальших оглядів або направлення до ін-

шого фахівця, коли це доречно;

• пацієнти, в яких з’являються нові симптоми після 

6-тижневого спостереження, повинні бути повторно огля-

нуті лікарем загальної практики;

• оцінка та дослід жен ня нових симптомів у хворого через 

шість тижнів на рівні вторинної або первинної медичної допо-

моги мають виключити альтернативний діагноз, а якщо не вста-

новлено жодного –  слід провести обстеження за допомогою 

шкали PCFS для визначення подальшого обсягу реабілітації.

3. Пацієнти із COVID-19, які отримували лікування у відді-

ленні реанімації та інтенсивної терапії (ВРІТ):

• пацієнти мають пройти комплексну оцінку потреб 

у реа білітації на етапі переходу до інших стаціонарних зак-

ладів; стаціонарну реабілітацію з визначеними цілями слід 

розпочинати негайно;

• подальшу оцінку поточних потреб у реабілітації необ-

хідно проводити під час виписки з лікарні з відповідним на-

правленням до лікаря загальної практики, якщо це потрібно; 

Табл. 1. Анкета для самозвіту пацієнта за шкалою PCFS

Наскільки наразі постраждало ваше повсякденне життя від COVID-19?
Будь ласка, 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 («наздоганяти») 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
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лікар первинної медичної допомоги має надати детальну 

інформацію з рекомендаціями щодо подальшого лікування, 

догляду та реабілітації, а повторну оцінку виконати через 

4-6 тижнів після виписки;

• пацієнти, в яких з’являються нові симптоми після 

6-тижневого спостереження, повинні бути повторно огля-

нуті лікарем загальної практики;

• оцінка та дослід жен ня нових симптомів через шість тиж-

нів повинні виключити альтернативний діагноз, а якщо не вста-

новлено жодного –  пацієнта слід обстежити за допомогою 

шкали PCFS для визначення подальшого обсягу реабілітації.

Оцінку потреб пацієнта у реабілітації потрібно прово-

дити у формі самозвіту за шкалою PCFS (табл. 1). Якщо 

у пацієнта є когнітивні чи інші обмеження, що заважають 

надавати відповіді, член сім’ї або опікун може відповісти 

від його імені. Терміни проведення оцінки за шкалою PCFS 

визначаються категоріями пацієнтів (1-3), що підлягають 

реабілітації, та є такими: на першому прийомі у клініці 

після COVID-19; через 4-8 тижнів після першого прийо-

му в клініці; через шість місяців після першого прийому 

в клініці [4]. Лікар визначає обсяг реабілітаційних заходів 

залежно від рівня функціональних обмежень (рис. 1).

Станом на сьогодні існує обмежена доказова база щодо 

ефективності реабілітації пацієнтів із COVID-19 на різ-

них етапах надання медичної допомоги [22]. Рекоменда-

ції щодо неврологічної та психологічної реабілітації осіб 

із COVID-19 на основі консенсусу, що ґрунтується на фак-

тичних даних, і рівні доказовості наведені у таблицях 2 та 3.

Психолого-психіатрична реабілітація
При тривалому COVID-19 акцент роблять на мультидис-

циплінарній реабілітації з використанням трудо-, фізіотера-

пії, психокорекції, психотерапії, психофармакотерапії щодо 

таких нейропсихіатричних симптомів, як-то стомлюваність, 

когнітивні порушення («мозковий туман», порушення кон-

центрації уваги або проблеми з пам’яттю), інсомнія, триво-

га, депресія. Індивідуалізовані плани реабілітації формують 

відповідно до стадії терапії COVID-19, наявності супутніх 

психосоматичних станів, порушень щоденного функціону-

вання пацієнта та зниження якості життя [6, 23].

Для вчасного виявлення емоційних порушень психічного 

здоров’я рекомендовано проводити оцінку стану за госпі-

тальною шкалою тривоги і депресії (HADS) та опитуваль-

никами щодо якості життя [24].

Для пацієнтів, які відчувають симптоми тривоги, слід розгля-

нути такі стратегії психосоціальної підтримки, як психологічна 

перша допомога, управління стресом та короткі психологічні 

втручання, основані на принципах когнітивно-поведінкової 

терапії [6, 25, 26]. Для осіб, які відчувають симптоми депре-

сії, можуть бути застосовані короткі психологічні втручання, 

що ґрунтуються на принципах когнітивно-поведінкової те-

рапії, терапія розв’язання проблем та вправи з релаксації [27].

Психологічна реабілітація передбачає використання психо-

логічних втручань низької та високої інтенсивності. Психоло-

гічні заходи низької  інтенсивності характеризуються спроще-

ною структурованою формою, є доказово ефективними для 

покращення окремих аспектів психічного здоров’я та психо-

соціального благополуччя особи незалежно від рівня тяжкості 

ї ї  проблем. Такі втручання для пацієнтів із COVID-19 та/або 

пост ковідним синдромом можуть бути здійснені лікарем 

первинної медичної допомоги з мінімальною підготовкою, 

а не лише спеціалістом-психологом чи психотерапевтом. Пер-

ший крок психологічного втручання, пов’язаного з COVID-19, 

передбачає надання пацієнтам (і родичам за допомогою те-

лефону) оновлену та реалістичну інформацію про хворобу 

COVID-19. Для пацієнтів, які виявляють тривогу та гострі 

симптоми стресу, слід застосувати індивідуальні техніки ре-

лаксації, такі як м’язова релаксація, сканування тіла, контроль 

дихання та рефлексія з уявою [28]. Для контролю сильних не-

гативних емоцій (наприклад, занепокоєння, суму) доцільними 

будуть методи заземлення, як психічні, так і фізичні [29].

Психологічні втручання високої інтенсивності є різно-

видами високоспеціалізованої психотерапії, яку проводять 

спеціально навчені, акредитовані для певного виду допомоги 

фахівці: психологи, психотерапевти та психіатри. Врахову-

ючи усіх пацієнтів із COVID-19, високоспеціалізованого 

психологічного втручання потребує більш ніж третина після 

гострого періоду хвороби [16].

Для базової підтримки психічного здоров’я (подолання 

стресу, ознак тривоги або депресії, корекція порушення 

сну, когнітивних проблем) разом із психологічним втручан-

ням та психосоціальною підтримкою (визначення потреб 

та проблем пацієнта, їх розв’язання) [30-32] доцільне ви-

користання комплексних натуропатичних засобів, таких 

як Саффрон, що містить (в одній капсулі) екстракт шафрану 

(Crocus Sativus L.) –  28 мг, екстракт кореня куркуми (Curcuma 

Longa, стандартизований до 95% куркуміну) –  50 мг, магній 

у формі карбонату магнію –  50 мг, вітамін В
6
 – 5,4 мг.

Шафран (Crocus Sativus L.) –  південно-західна азіатська 

рослина, яка належить до родини Iridaceae. Окрім цінності 

як спеції, харчової добавки та барвника, він також є ефектив-

ною лікарською рослиною із протисудомною, протизапаль-

ною, протипухлинною, антиоксидантною, а також прокогні-

тивною та антидепресивною фармакологічною дією [33-37].

За даними клінічних досліджень, за антидепресивною 

дією екстракт шафрану не поступається за ефективністю 

селективним інгібіторам зворотного захоплення серотоні-

ну (СІЗЗС), як-от флуоксетин, циталопрам, та трицикліч-

ним антидепресантам (іміпрамін) [37-41]. Механізм анти-

депресивного ефекту шафрану до кінця не вивчений, але 

відомо, що він пов’язаний із метаболізмом серотоніну [39]. 

Рис. 1. Блок-схема для самозвіту пацієнта за шкалою PCFS

Табл. 2. Рекомендації з неврологічної реабілітації

Вид втручання Рівень доказовості

У всіх пацієнтів із COVID-19 слід перевірити наявність будь-яких неврологічних симптомів, оскільки вони можуть 
бути гострими (під час активної інфекції) або відтермінованими (через тижні після інфекції). Для групи ризику 
(посткритична допомога або у разі залишкових когнітивних порушень) необхідно провести скринінг когнітивного 
функціонування за допомогою шкали MoCA

Рівень 2b

Варто запевнити пацієнтів, що легкі неврологічні симптоми, такі як головний біль, запаморочення, 
втрата запаху чи смаку, а також сенсорні зміни, найімовірніше, редукуються при мінімальному втручанні Рівень 4

Необхідно поінформувати пацієнта, що неврологічні симптоми від легкого до середнього ступеня тяжкості 
можуть повністю редукуватися Рівень 3b

Тяжкі симптоми потенційно можуть призвести до значних змін, що порушують життєве функціонування, 
тому хворим із середньою та тяжкою неврологічною симптоматикою рекомендовано стаціонарну 
мультидисциплінарну реабілітацію для максимального одужання

Рівень 5

Результати оцінки фізичного, когнітивного та загального функціонування слід розглядати в контексті 
повернення пацієнта до роботи відповідно до професійних умов Рівень 5

Примітка: MoCA –  монреальська шкала когнітивної оцінки.

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

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?

Рівень 0
Немає 

функціональних 
обмежень

Рівень 1
Незначні 

функціональні 
обмеження

Рівень 3
Помірні 

функціональні 
обмеження

Рівень 2
Легкі 

функціональні 
обмеження

Рівень 4
Серйозні 

функціональні 
обмеження

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

(«наздоганяти») їх через деякий час?

Так 

Так 

Так 

Так 

Ні

Ні

Ні

Ні

Закінчення на наст. стор.
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Також було показано, що шафран покращує сексуальну 

функцію, яка може порушуватися при застосуванні деяких 

антидепресантів із групи СІЗЗС [33, 39]. Шафран можна роз-

глядати як альтернативу психотерапії або синтетичним анти-

депресантам при лікуванні легкої та помірної депресії [40].

Крім того, було виявлено, що прокогнітивна дія шаф-

рану при хворобі Альцгеймера зіставна з дією донепезилу. 

В пацієнтів з ожирінням шафран здатен знизити частоту 

перекусів. Також за даними клінічних досліджень, прове-

дених за участю жінок із передменструальним синдромом, 

шафран може зменшити симптоми страждання подібно 

до стандартних методів лікування [35, 42].

Куркумін, активний компонент південно-азійської спеції кур-

куми, яка є членом сімейства імбирних (Zingiberaceae) й у тради-

ційній китайській медицині використовується для ефективного 

подолання стресу та ознак депресії. Окрім анти депресивної дії, 

куркумін підсилює нейрогенез у гіпокампі подібно до іміпрамі-

ну [43]. Також доведено, що куркумін уповільнює вікове погір-

шення когнітивного функціонування, а також знижує ризик 

серцево-судинних захворювань та цукрового діабету [44].

Карбонат магнію бере участь у низці біохімічних процесів, 

що мають вирішальне значення для роботи серцево-судинної, 

травної, ендокринної та опорно-рухової систем. Антидепре-

сивний потенціал сполук магнію підтверджений результатами 

численних клінічних досліджень. Він відіграє життєво важ-

ливу модулюючу роль у біохімії мозку, впливаючи на кілька 

нейро трансмітерних шляхів, пов’язаних із розвитком депресії.

Погане харчування, шлунково-кишкові та ниркові захво-

рювання, резистентність до інсуліну та/або цукровий діабет 

2-го типу, алкогольна хвороба, стрес та деякі ліки можуть 

призвести до дефіциту магнію. Зміни особистості, включно 

з апатією, депресією, збуд жен ням, розгубленістю, занепо-

коєнням і маренням, спостерігаються тоді, коли наявний 

дефіцит цього елемента. Доведено, що добавки магнію добре 

переносяться і підвищують ефективність традиційних ме-

тодів лікування антидепресантами, що може стати цінним 

доповненням до стандартних методів лікування депресії [45].

Вітамін В
6
 (піридоксин) є коензимом низки фермен-

тів, які відіграють важливу роль у загальному метаболізмі 

амінокислот. Через декарбоксилювання вони залучаються 

до утворення фізіологічно активних амінів (адреналіну, 

гістаміну, серотоніну, дофаміну, тираміну), через трансамі-

нування –  до анаболічних і катаболічних процесів обміну. 

Піридоксин (вітамін B
6
) необхідний для метаболізму різ-

них нейротрансмітерів, які вважаються важливими у пато-

фізіології депресії, та, як відомо, корисний при погіршенні 

симптомів депресії. Вітамін В
6
 також займає певне місце 

у процесі метаболізму триптофану [46].

Отже, Саффрон може бути рекомендований як дієтична 

добавка з високим профілем безпеки, що є додатковим дже-

релом магнію, вітаміну В
6
, сприяє балансу настрою, регулю-

ючи серотонінергічну, дофамінергічну та глутамінергічну 

системи та зменшуючи депресивні симптоми. Він також по-

силює стійкість до психічного і стресового напруження, зни-

жує втому та дратівливість, сприяє розумовій рівновазі, під-

тримує мозкову функцію та покращує якість сну. Саффрон 

позитивно впливає на статеве життя та статеві функції (чо-

ловіків і жінок), а також зменшує сексуальні порушення при 

застосуванні деяких антидепресантів класу СІЗЗС. Він може 

бути засобом вибору в пацієнтів із підпороговою депресією, 

у тих, хто не може або відмовляється використовувати анти-

депресанти, а також як допоміжний засіб при терапії СІЗЗС 

для запобігання розвитку сексуальної дисфункції.

Варто зауважити, що симптоми легкої тривоги та/або легкої 

депресії припускають подальше застосування психологічних 

та фармакологічних інтервенцій силами досвідчених фахівців 

(лікарів загальної практики і т.д.) без обов’язкового залучення 

психіатра [5, 47]. Якщо симптоми тривоги або депресії збері-

гаються після одужання від COVID-19 та/або виписки з лі-

карні, можна запідозрити тривожний або депресивний розлад 

та проконсультуватися з фахівцем у галузі психічного здоров’я 

для подальшого належного лікування [48].

У більшості міжнародних настанов у межах терапії першої 

лінії депресивних розладів рекомендоване використання ге-

нериків СІЗЗС на підставі оптимального поєднання ефек-

тивності, переносимості, співвідношення ризику й користі 

та вартості препарату [49]. Причому за наявності у пацієнта 

одночасно депресії та тривоги першочергово необхідно лі-

кувати депресію. Есциталопрам (Есцитам) може бути пре-

паратом першої лінії для лікування депресивних (великого 

депресивного розладу) і тривожних розладів (панічних розла-

дів з/без агорафобії, соціальних, генералізованих тривожних, 

обсесивно-компульсивних розладів) зі сприятливим профілем 

безпеки, зокрема порівняно з іншими СІЗЗС [50].

При виявленні тяжких психіатричних симптомів або ризи-

ку самоушкод жен ня/самогубства необхідна термінова кон-

сультація психіатра. Слід також залучати психіатра (краще 

у складі мультидисциплінарної команди) для курації психіч-

них захворювань середнього/тяжкого ступеня або складних 

психосоматичних розладів.
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Чи існує взаємозв’язок між обструктивним апное сну 
і когнітивними порушеннями?

Згідно з даними нового дослід жен ня вчені дійшли висновків, що понад 50% па-
цієнтів із когнітивними порушеннями мають обструктивне апное сну (OAС). Також 
виявлено, що тяжкість OAС корелює зі ступенем когнітивних порушень та якістю сну. 
Отримані результати будуть представлені на щорічних зборах Американської академії 
неврології (AAN) у квітні 2021 року.

Було показано, що ОАС поширене у пацієнтів із когнітивними порушеннями. Як 
вважає член групи дослідників David Colelli, д. мед. н., координатор випробувань 
у Центрі наук про здоров’я Sunnybrook в Онтаріо (Канада), особи з когнітивними 
порушеннями мають пройти обстеження із приводу апное сну, якщо у них виникли 
труднощі чи симптоми, пов’язані зі сном.

ОАС, асоційоване з когнітивними порушеннями. OAС є загальним розладом сну, що 
пов’язаний із підвищеним ризиком розвитку когнітивних порушень. Апное сну також по-
ширене в загальній популяції, але ще частіше зустрічається серед пацієнтів із деменцією.

Вчені провели попереднє техніко-економічне обґрунтування, оцінюючи домашній 
монітор сну як інструмент скринінгу OАС. Під час поточного дослід жен ня вивчали по-
тенційні кореляції між ОАС, виявленими цим монітором, і когнітивними розладами.

У дослід жен ні взяли участь 67 пацієнтів (середній вік –  72,8 року; 44,8% –  чоловіки) 
із когнітивними порушеннями через нейродегенеративне або судинне захворювання. 
Спектр розладів включав хворобу Альцгеймера (ХА), легкі когнітивні порушення, зу-
мовлені ХА, деменцію внаслідок хвороби Паркінсона, деменцію з тільцями Леві, а також 
судинні ураження. Середній індекс маси тіла учасників становив 25,6.

Пацієнти пройшли домашній тест апное сну, який є альтернативою полісомнографії 
для виявлення OАС. Згідно з результатами, ОАС було виявлено у 52,2% осіб. За словами 
D. Colelli, цей показник перебуває у діапазоні значень, що були отримані в інших дослі-
д жен нях, у яких вивчали сон і когнітивні порушення. Однак у загальній популяції цей 
відсоток набагато нижчий –  у межах 10-20%. Також вчений підкреслив, що без об’єк-
тивного тесту деякі пацієнти можуть не знати про наявність проблем зі сном. Іншими 
словами, ті, хто має когнітивні порушення, можуть неправильно оцінювати якість сну.

Чи існує двонаправлений зв’язок? Учасники дослід жен ня заповнювали анкети, 
що включали запитання про сон, мислення, настрій. Також пацієнти пройшли тест 
за 30-бальною монреальською шкалою оцінки когнітивних функцій (MoCA) для аналізу 

мовлення, зорово-просторових здібностей, пам’яті та абстрактного мислення. Оцінка 
за цим тестом коливається від 0 до 30 балів:

• >26 балів трактується як норма;
• 18-25 балів –  м’яке когнітивне порушення;
• <17 –  від помірного до тяжкого когнітивного порушення.
Середній бал в учасників дослід жен ня з OАС становив 20,5 порівняно із 23,6 серед 

тих, хто не мав розладів сну. Як зазначив доктор Colelli, OАС було пов’язане з меншою 
оцінкою за шкалою MoCA, що продемонструвало кореляцію OAС із нижчими когнітив-
ними показниками. Аналіз також показав, що тяжкість OAС асоціювалася зі змінними 
сну, отриманими з актиграфії, включно з меншою тривалістю і гіршою ефективність 
сну, труднощами засинання та більшою кількістю пробуджень.

Хоча результати дослід жен ня підтверджують наявність зв’язку між сном і когнітив-
ними порушеннями, напрямок цієї кореляції, за словами D. Colelli, не зовсім зрозумі-
лий. Поступово стає зрозумілим, що зв’язок може бути двонаправленим, де апное сну 
спричиняє когнітивні порушення, а вони, своєю чергою, –  проблеми зі сном.

Дані дослід жен ня підкреслюють, наскільки важливий сон для психічного здоров’я. 
Виявлення проблем зі сном у пацієнтів із когнітивними порушеннями є важливим, 
оскільки лікування та контроль цих клінічних аспектів може вплинути на результати, 
зокрема процеси мислення та якість життя.

Майбутні дослід жен ня мають бути спрямовані на визначення того, чи може лікування 
порушень сну поліпшити результати корекції когнітивних порушень. Також необхідно 
вивчити поширеність OАС у більших когортах.

ОАС поширене, але недоліковане. Lei Gao, д. мед. н., доцент кафедри наркозу в Гар-
вардській медичній школі у Бостоні (Массачусетс, США), з-поміж різних сфер діяльності, 
вивчає розлади когніції, сну та циркадний ритм. Він вважає висновки дослід жен ня важ-
ливими і підкреслює, наскільки поширеним і потенційно недооціненим є ОАС у старшій 
віковій групі, зокрема, його зв’язок із когнітивними порушеннями.

Як зазначає науковець, ОАС часто пов’язане зі значними супутніми розладами. Буде 
цікаво встановити, наскільки тісна кореляція між OАС і когнітивними порушеннями, 
та з’ясувати, чи OАС більшою мірою пов’язане з деменцією судинної етіології через 
загальні фактори ризику, чи поширене для всіх форм деменції у зв’язку з поганим сном 
або порушення циркадних циклів відпочинку/активності».
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НЕВРОЛОГІЯДАЙДЖЕСТ

Табл. 3. Рекомендації з психологічної реабілітації

Вид втручання Рівень доказовості

У гострій фазі COVID-19 можуть допомогти ефективне спілкування, соціальний контакт (хоча й віддалено) 
та інформаційний лист для пацієнтів Рівень 5

Пацієнти мають бути повторно оглянуті на етапі одужання для виявлення несприятливих психологічних наслідків 
COVID-19. Цей огляд повинен зосередитися на настрої та самопочутті. Медичних працівників, які перенесли 
COVID-19, слід вважати групою високого ризику

Рівень 5

Слід проводити активний моніторинг (постійний огляд) тих пацієнтів, які мають підпорогові психологічні симптоми Рівень 1а

Звернення до психологічних служб та застосування ТФ-КПТ, СРТ або EMDR є доцільними для пацієнтів 
із помірними/тяжкими ПТСР Рівень 1а

Примітки: ТФ-КПТ –  травмофокусована когнітивно-поведінкова терапія, СРТ –  терапія когнітивної обробки, EMDR –  десенсибілізація та репроцесуалізація 
за допомогою руху очей .

Початок на стор. 30 
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COVID-19 і психоемоційні розлади: роль нейротрансмітерів, 
можливості профілактики та лікування

Одночасно з поширенням пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19) зростає кількість осіб, які відчули на собі 
тягар довготривалих наслідків для здоров’я після одужання. Не всі реконвалесценти з негативним тестом 
на SARS-CoV-2 повністю позбулися симптомів. У багатьох відзначаються залишкові явища, зокрема виснаження, 
біль у кістках і суглобах, серцебиття, головний біль, запаморочення та безсоння. Страх перед ускладненнями 
хвороби, вимушена соціальна ізоляція й невпевненість у майбутньому роблять свій внесок, спричиняючи тривожні 
та стресові розлади. Крім психосоціального стресу, пов’язаного з пандемією, науковці вивчають прямі ефекти 
вірусу SARS-CoV-2 на центральну нервову систему (ЦНС).

Досить поширеним наслідком COVID-19 

є зниження когнітивних функцій, що від-

значають навіть ті, хто переніс інфекцію 

в легкій формі. Британські науковці проа-

налізували результати когнітивних тестів 

84 285 учасників програми Great British 

Intelligence Test, які мали підозрювану чи 

підтверджену COVID-19 [3]. Серед осіб, 

які одужали, включно з тими, хто більше 

не відзначав симптомів захворювання, 

тестування виявило суттєвий дефіцит 

у когнітивній сфері.

У ранню фазу епідемії в Китаї було 

проведене анкетування медичних праців-

ників для вивчення гострих психологіч-

них наслідків коронавірусної інфекції [4]. 

Депресія, тривога та посттравматичний 

стресовий розлад були виявлені з часто-

тою 15,0; 27,1 та 9,8% відповідно. Серед 

чинників тривоги й депресії медики за-

значали роботу безпосередньо з інфіко-

ваними хворими та невпевненість в ефек-

тивності засобів захисту.

У період із 18 березня по 18 квітня 2020 р., 

в ранню фазу поширення інфекції та росту 

смертності, у США досліджували гострий 

стрес і симптоми депресії в репрезен-

тативній національній вибірці (загалом 

6514 респондентів) [5]. Встановлено, що рів-

ні стресу та депресії серед населення ко-

релювали з частотою повідомлень засобів 

масової інформації про кількість померлих 

від COVID-19, а також посилювалися роз-

біжностями даних із різних джерел.

Один із механізмів когнітивних і психо-

емоційних порушень при COVID-19 пов’я-

зують із дисфункцією шлунково-кишко-

вого тракту. Біль у животі, діарея, втрата 

апетиту є частими клінічними проявами 

інфекції, що можуть спричиняти пору-

шення засвоєння прекурсорів нейротран-

смітерів [7, 8]. За моноаміновою теорією, 

знижені рівні дофаміну, норадреналіну 

та серотоніну є найважливішим чинником 

розвитку депресії. Амінокислотні нутрієн-

ти –  глутамін, глутамат, триптофан і тиро-

зин – попередники синтезу нейротранс-

мітерів, зокрема гамма-аміномасляної 

кислоти (ГАМК), норадреналіну, адрена-

ліну, дофаміну, серотоніну та мелатоніну. 

Різке припинення надход жен ня цих амі-

нокислот супроводжується падінням рівня 

відповідних нейротрансмітерів, що пов’я-

зано з появою психіатричних симптомів 

у пацієнтів із COVID-19 [9].

Цікаво, що стрес від соціальної ізоляції 

також супроводжується зниженням рівнів 

нейротрансмітерів і чутливості рецепторів 

у різних ділянках ЦНС. Попередні дослі-

д жен ня показали, що ізоляція людини 

на понад 10 днів призводить до пригні-

чення вивільнення дофаміну, серотоніну, 

адреналіну, ГАМК і глутамату [11]. Отже, 

як і сам перебіг захворювання, спричи-

неного вірусом SARS-CoV-2, так і пов’я-

зана з пандемією COVID-19 необхідність 

у тривалій самоізоляції здатні спричинити 

значні розлади в роботі нейромедіаторних 

систем. Що можна запропонувати для ко-

рекції цих порушень? 

Раніше терапія амінокислотними пре-

курсорами показала себе досить ефек-

тивною при лікуванні деяких видів болю 

та психо соматичних розладів [9, 12]. Не-

щодавно Rozga et al. проаналізували дока-

зову базу нутритивної терапії при лікуванні 

пацієнтів із COVID-19 і дійшли висновку, 

що призначення деяких амінокислот може 

полегшувати наслідки інфекції [13].

Перспективним вважається також зас-

тосування ГАМК, яка є основним гальмів-

ним нейротрансмітером у корі головного 

мозку людини. Однак серед науковців 

тривають дискусії щодо її біодоступності 

й ефективності [14].

Наявна доказова база, отримана пере-

важно в дослідах на тваринах, не дає підстав 

рекомендувати застосування натуральної 

ГАМК із метою отримання клінічно значу-

щих ефектів на психоемоційний стан люди-

ни. Натомість анксіолітичний ефект можна 

отримати від застосування вдосконаленої 

молекули ГАМК, відомої як фенібут.

Фенібут: вплив на нейротрансмітери 
та клінічні ефекти

Фенібут (β-феніл-гамма-аміномасляна 

кислота) є похідним ГАМК і фенілетил-

аміну. Фенільне кільце в молекулі покра-

щує її проникність крізь ГЕБ. Фенібут має 

переважну спорідненість до ГАМК-рецеп-

торів типу В та певною мірою до рецепто-

рів типу А. Крім того, фенібут стимулює 

дофамінові рецептори та є антагоністом 

β-фенетиламіну (РЕА) –  потужного ен-

догенного медіатора тривоги [15]. Пізні-

ше було виявлено спорідненість фенібуту 

до α
2
δ-субодиниці потенціалозалежних 

кальцієвих каналів, що забезпечує анти-

ноцицептивний і нейропротекторний 

ефекти препарату [16].

Як було встановлено в численних екс-

периментах на тваринах і клінічних ви-

пробуваннях, фенібут чинить анксіолітич-

ну та ноотропну дії (підсилює когнітивні 

функції). Плацебо-контрольовані дослі -

д жен ня з подвійним засліпленням прово-

дили за участю пацієнтів із невротичними 

та психотичними розладами. Фенібут при-

значали в дозах від 0,25 до 0,5 г тричі на день 

упродовж 1-2 тижнів. Терапія сприя ла ак-

тивації інтелектуальних здібностей, підви-

щувала фізичну витривалість, мотивацію, 

зменшувала прояви астенії [15, 16].

Найбільший обсяг інформації стосуєть-

ся клінічного використання фенібуту при 

нев розах, психічних розладах, які характе-

ризуються тривогою. Зокрема, при ліку-

ванні геріатричних пацієнтів фенібут пере-

вершив транквілізатори та нейролептики. 

Подібно до баклофену, фенібут зменшує 

спастичність, успішно застосовується в лі-

куванні посттравматичного стресового роз-

ладу, «астенічно-депресивного» синдрому, 

логоспазму та вестибулярних розладів [15].

Важливою властивістю фенібуту є його 

висока безпека, про що свідчать дані не-

щодавнього систематичного огляду латвій-

ських науковців (11 клінічних досліджень 

за участю 583 пацієнтів).

У клінічних дослід жен нях фенібуту 

частота всіх побічних ефектів стано-

вила лише 5,66%, із них найчастішим 

була сонливість (1,89%). Автори дійш-

ли висновку, що в терапевтичних дозах 

0,25-2 г/день фенібут безпечний і добре 

переноситься [16].

Висновки
1. Когнітивні та психоемоційні пору-

шення при COVID-19 спричинені як пря-

мим впливом вірусу на функціонування 

нейронів і метаболізм нейротрансмітерів, 

так і соціальними наслідками пандемії, 

зокрема соціальною ізоляцією, панікою 

та невпевненістю в майбутньому.

2. Особливої уваги потребують осо-

би похилого віку із супутніми серцево- 

судинними захворюваннями та фактора-

ми ризику, котрі одночасно підвищують 

схильність до тяжкого перебігу COVID-19 

і розвитку когнітивних/психічних роз ладів.

3. Заходи, спрямовані на нормалізацію 

функціонального стану нейромедіаторних 

систем, є ефективним методом корек-

ції психоемоційних розладів різного 

генезу.

4. Фенібут як удосконалене та безпеч-

не джерело ГАМК чинить анксіолітичну 

й ноотропну дії, при своєчасному профі-

лактичному застосуванні допомагає збе-

регти когнітивне здоров’я та запобігти 

довгостроковим ускладненням.

Список літератури знаходиться в редакції

О.Є. Коваленко
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Три виміри деменції: крок до порозуміння
У грудні 2020 р. відбувся вебінар «Три виміри деменції: крок до порозуміння», на якому фахівці різних 
спеціальностей –  невролог, геронтолог та психіатр –  обговорили проблеми деменції та однієї з найпоширеніших 
її причин –  хвороби Альцгеймера (ХА). Акцент був зроблений на особистості пацієнта з деменцією, важливості 
розуміння його прагнень, вподобань, уявлень про світ. Цей аспект ведення хворих на деменцію часто залишається 
поза увагою лікаря, хоча впливає на розвиток, маніфестацію та ускладнення ХА.

Сучасні підходи 
до діагностування деменції

Деменція –  синдром, 

який супро воджу-

ється погіршенням 

пам’яті, мислення, 

поведінки та здат-

ності виконувати по-

всякденні справи, 

що робить людину 

залежною від оточу-

ючих. Професорка ка-

федри неврології № 1 

Національної медичної академії післядип-

ломної освіти імені П.Л. Шупика (м. Київ), 

д. мед. н. Тетяна Миколаївна Слободін зазна-

чила, що, згідно з «Уніфікованим клінічним 

протоколом первинної, вторинної (спеціа-

лізованої), третинної (високоспеціалізова-

ної) та паліативної медичної допомоги. 

Деменція» (2016), на первинному етапі 

пацієнтові з деменцією надає допомогу сі-

мейний лікар або терапевт, на етапах спе-

ціалізованої та високоспеціалізованої до-

помоги –  неврологи й психіатри. Проте 

в Україні діа гноз деменції встановлюють 

переважно психіатри (83% випадків), тоді 

як неврологи недостатньо залучені до діа-

гностики та ведення таких хворих.

Спікерка звернула увагу слухачів на від-

мінності між тим, які причини деменції 

фіксує статистика в Україні та світі. За віт-

чизняними даними, на деменцію судин-

ного поход жен ня припадає 52% випадків, 

спричинену ХА –  11%, іншими патологія-

ми –  17%, із невстановленою причиною 

(метаболічну, токсичну, посттравматичну 

тощо) –  20%. Тобто найчастіше лікарі діа-

гностують дисциркуляторну енцефалопа-

тію, що є «діагнозом-парасолькою», який 

поєднує багато різних захворювань. На-

томість у світі більшість випадків деменції 

пов’язують із ХА (62%), лише 17% –  із су-

динною патологією та 21% –  з іншими 

хворобами. 

Можливі причини деменції, які слід роз-

глянути у процесі діагностики та які виз-

начають тактику й стратегію лікування, 

поєднує алгоритм VITAMINS:

• Vascular –  судинні причини (інсульти, 

васкуліти, інтра васкулярна лімфома);

• Infectious –  інфекційні причини (ВІЛ, 

хвороба Лайма, сифіліс, хвороба Віппла);

• Toxic-metabolic –  токсично-метабо-

лічні причини (дефіцит вітамінів B
12

 і В
1
, 

енцефалопатія Верніке, порфірія, отруєн-

ня вісмутом, важкими металами, медика-

ментами);

• Autoimmune –  автоімунні причини 

(хвороба Хаши мото, церебральні васкулі-

ти, саркоїдоз);

• Metastases/neoplasm –  метастази/но-

воутворення (пухлини, лімфома);

• Iatrogenic –  ятрогенні (лікарські за-

соби);

• Neurodegenerative –  нейродегенера-

тивні (ХА, фронто темпоральна дегенера-

ція, кортикобазальна дегенерація, деменція 

з тільцями Леві);

• Systemic/Seizures –  системні (сар-

коїдоз, хвороба Бехчета, епілепсія).

На першому етапі діагностики деменції 

важливо виключити потенційно оборотні 

деменції та такі, що стрімко прогресують 

і потребують швидкого терапевтичного 

втручання. Якщо у разі деменції, що швид-

ко прогресує, аналіз крові та цереброспі-

нальної рідини, дані магнітно-резонансної 

томографії (МРТ) голови й тіла не нада-

ли відповіді щодо причини когнітивних 

порушень, Американська академія нев-

рології (AAN) рекомендує застосуван-

ня кортикостероїдів у надвисоких дозах 

(пульс-терапія). Якщо ж останні не ве-

дуть до поліпшення стану, слід проводити 

біоп сію мозку.

Т.М. Слободін зупинилася на генетич-

них аспектах розвитку деменції. За даними 

Фонду досліджень хвороби Альцгейме-

ра МакКаскера (McCusker Alzheimer’s 

Research Foundation, Австралія) менш ніж 

5% випадків ХА припадає на ранню мані-

фестацію (у віці до 65 років) та пов’язано 

з мутаціями в тих чи інших генах, зокрема 

білків-пресинелінів 1 і 2 (PSEN1 і PSEN2) 

та білка-попередника амілоїду (APP). Зага-

лом існують мутації, які точно визначають 

розвиток ХА, а є такі, що підвищують ризик 

ХА, і для виникнення хвороби необхідна 

наявність певних екзогенних факторів –  

інфекційних, токсичних тощо.

ХА пов’язана з накопиченням у ткани-

нах мозку білків з аномальною просторо-

вою структурою –  β-амілоїду (Аβ) і τ-біл-

ка. Аβ –  фрагмент білка-попередника APP, 

трансмембранного протеїну, що відіграє 

важливу роль у рості та життєдіяльності 

нейрона, його відновленні після ушко-

джень. Аβ накопичується у глії та порушує 

її функції, зокрема провокує запалення 

і запускає процес гіперфосфорилювання 

τ-білка, що веде до агрегації останнього 

в нейронах та руйнує транспортну систему 

нейрона. На початку ХА патологічні білкові 

агрегати утворюються в медіальних відділах 

скроневої частки, потім процес поступово 

охоплює інші ділянки мозку.

Когнітивні порушення та депресія 
у пацієнтів із деменцією

 
Про зв’язок когні-

тивних порушень 

і депресії розповів 

к ер і в н и к  Ц ен т р у 

п с и  х о с о м а т и к и 

та депресій клініки 

«Оберіг», доцент ка-

федри со ціальної, 

судової та дитячої 

психіатрії НМАПО 

імені П.Л. Шупика, 

к. мед. н. Сергій Олександрович Маляров. 

Він зауважив, що нині невідомо, як часто 

у хворих літнього віку з депресивним роз-

ладом можуть спостерігатися ознаки когні-

тивних порушень, та нав паки, як часто 

в осіб із деменцією мають місце симптоми 

депресії. Відкритим також залишається 

питання, чи багато пацієнтів одночасно 

мають ознаки когнітивного та афективно-

го порушень, які не повною мірою відпо-

відають діагностичним критеріям депре-

сивного розладу та ХА. Проте відомо, 

що серед хворих на деменцію в пресеніль-

ному та сенільному віці 40-50% відзнача-

ють пригнічений настрій, у 20% може бути 

встановлений діагноз «депресивний роз-

лад», у жінок афективні симптоми числен-

ніші, ніж у чоловіків, а ризик загострення 

ознак деменції прямо пропорційний кіль-

кості афективних симптомів (Wrag et al., 

1989). Тож відкритим є запитання: когні-

тивні й афективні розлади –  це коморбід-

ні стани, характерні для осіб похилого 

віку, чи це дві стадії одного процесу?

В осіб похилого віку факторами ризику 

розвитку депресії та деменції є одні й ті самі 

екзогенні фактори та супутні соматичні 

хвороби. Симптоми депресії, що переду-

ють початковим когнітивним порушенням 

або існують паралельно з ними, являють 

собою негативні прогностичні показники 

прогресування деменції. Характерна для 

деменції нейрофізіологічна гіпофункція 

в певних ділянках головного мозку –  locus 

cereleus і substantia nigra –  корелює з розвит-

ком симптомів депресії, які у хворих на де-

менцію мають певні особливості:

• відносно тривалий безперервний хро-

нічний перебіг;

• ознака пригніченого настрою не обо-

в’язково є провідною;

• пацієнти зазвичай не критичні до на-

явності в них депресивного стану;

• порушення функцій пам’яті та мов-

лення у хворого часто виражені більше, ніж 

він це визнає;

• у пацієнтів знижені комунікативні 

можливості, що значно ускладнює реабілі-

таційні заходи.

Спікер звернув увагу слухачів на кон-

цепцію псевдодеменції –  дискретного 

та оборотного стану між депресивним 

розладом і ХА. Псевдодеменція –  це синд-

ромокомплекс у межах депресивного ста-

ну, що проявляється ослабленням уваги, 

зниженням когнітивних функцій, пам’яті, 

порушенням процесів прийняття рішень, 

тобто нагадує деменцію. Вона характерна 

для літніх хворих, тож проблематичною 

є диференціація ознак «природного ста-

ріння» від симптомів депресії, характер-

них для похилого віку. На практиці стан 

псевдодеменції ніколи не буває цілковито 

оборотним. Із початку 1980-х рр. концеп-

ція псевдодеменції критикується та пе-

реглядається на користь єдиного стану 

із закономірним перебігом. Дані свідчать, 

що часті та тривалі депресії в осіб похилого 

віку підвищують ризик виявлення деменції 

у близькому майбутньому. Тож як дифе-

ренціювати деменцію від псевдодеменції?

У разі деменції без депресії у пацієнта 

спочатку спостерігаються когнітивні по-

рушення, емоційний фон коливається. 

Хворий із готовністю бере участь в обсте-

женні, але непродуктивний у виконанні 

тестів, має місце афазія, проте повсякден-

ні справи можуть приносити задоволен-

ня. У разі псевдодеменції першими з’яв-

ляються емоційні розлади, тривожність, 

пригніченість; фон настрою стійко дис-

форичний, афазія відсутня. Пацієнт вкрай 

пасивний у спілкуванні та під час обсте-

ження, чинить спротив новому, не має за-

доволення від звичних справ, тому навіть 

не береться за них.

Таким чином, в осіб похилого віку мо-

жуть спостерігатися:

• рекурентна депресія як самостійний 

розлад, що передує деменції;

• самостійний депресивний розлад з оз-

наками псевдодеменції із подальшим роз-

витком деменції;

• депресивний синдром як передвісник 

деменції;

• депресивна симптоматика як ініціаль-

на стадія деменції;

• депресивний симптомокомплекс, 

що періодично виникає під час розвитку 

деменції.

С.О. Маляров приділив увагу проблемі 

терапії проявів депресії на тлі деменції, 

зокрема спричиненої ХА. Вибір препара-

ту для осіб літнього та старечого віку має 

бути продиктований передусім безпекою 

та мінімізацією лікарських взаємодій. 

Оцінка ефектив ності терапії повинна ґрун-

туватися не на ступені зменшення афек-

тивних проявів, а на якості та тривалості 

досягнутої ремісії. Особливо важливо, 

щоб пацієнти із когнітивними порушен-

нями не зазнали холінергічної побічної дії 

деяких психотропних препаратів. Це оз-

начає відмову від низькопотенційованих 

антипсихотиків, трициклічних антидепре-

сантів, недостатньо селективного серото-

нінергічного антидепресанту пароксетину. 

Найліпше меті терапії таких хворих від-

повідають циталопрам, сертралін, есци-

талопрам, для яких, зокрема нейрофізіо-

логічними методами, було підтверджено 

підвищення функціональної активності 

locus cereleus і substantia nigra. Важливо 

пам’ятати, що застосування бензодіазе-

пінів, особливо із тривалим періодом на-

піввиведення, веде до різкого погіршення 

когнітивних функцій, а отже, є неприпус-

тимим у пацієнтів з ознаками деменції.

Консенсус Британської асоціації психо-

фармакології (BAP, 2017) містить такі по-

ложення щодо лікування власне деменції 

у пацієнтів із ХА:

1. Інгібітори холінестерази (ІХЕ), як-то 

донепезил, ривастигмін, галантамін, ефек-

тивні в терапії ХА легкого та середнього 

ступеня тяжкості, мемантин –  середньо-

тяжкої й тяжкої ХА (рівень доказовості А).

2. Наявні натепер дані щодо викори-

стання інших засобів у лікуванні деменції, 

зокрема статинів, протизапальних препара-

тів, вітаміну Е, гінкго білоба, не дозволяють 

рекомендувати їх для терапії та запобіган-

ня ХА (рівень доказовості А).

3. Ані ІХЕ, ані мемантин не є ефективни-

ми для терапії помірних когнітивних пору-

шень (рівень доказовості А).

4. ІХЕ неефективні в лікуванні фронто-

темпоральної деменції, а їх застосування 

може провокувати ажитацію у цих хворих 

(рівень доказовості А). При цьому селектив-

ні інгібітори зворотного захоплення серото-

ніну (СІЗЗС) допомагають купірувати в них 

психічні, але не когнітивні порушення (рі-

вень доказовості В).

5. ІХЕ і мемантин у лікуванні деменції 

з тільцями Леві можуть поліпшувати когні-

тивне функціонування (рівень доказовості А).

Мемантин –  потенціалзалежний, се-

редньої афінності неконкурентний ан-

тагоніст N-метил-D-аспартатних рецеп-

торів, що модулює ефекти патологічно 

підвищених рівнів глутамату. На вітчиз-

няному ринку мемантин представлений, 

зокрема, препаратом Когнімет (таблетки 

по 10 мг) виробництва компанії Dr. Reddy’s 

Laboratories Ltd, що схвалений регулятор-

ними органами Великої Британії та США.

Етичні аспекти лікування хворих 
на ХА та допомога доглядальникам

 
На важливості став-

лення до хворих на 

ХА як до людей, що 

мають гідність і осо-

бистість, яку треба 

поважати, акценту-

вала у своїй доповіді 

ліцензований кон-

сультант, геронтолог, 

фахівець із психоло-

гічної підтримки па-

цієнтів із деменцією та осіб, що їх догляда-

ють, Д жен ні Х’юер (США). Вона нагадала 

слухачам, що на ХА страждає близько 

50 млн осіб у світі (ВООЗ, 2020), і така кіль-

кість хворих є справжнім викликом системі 

охорони здоров’я, зокрема щодо збільшен-

ня потреби у професіоналах, які надають 

допомогу пацієнтам та доглядальникам. 

Спираючись на власний досвід, спікерка за-

значила, що психологічне консультування 

та підтримка пацієнтів із ХА можуть пози-

тивно впливати на прогресування хвороби. 

Закінчення на наст. стор.
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Консультування, а також залучення до груп 

підтримки потребують не лише хворі, але 

й особи, що їх доглядають, адже їм важливо 

усвідомлювати, що вони не самотні.

На ранній стадії ХА, коли порушення 

ще незначні, й пацієнти можуть брати 

участь у житті спільноти, темами кон-

сультування є прийняття хвороби, а та-

кож втрата самостійності та безпорадність, 

що наростають. Пацієнти з ХА часто по-

требують допомоги для подолання депресії 

та тривожності, адже ефективне лікування 

депресії опосередковано впливає на де-

менцію. Психологічне консультування 

сприяє також збільшенню прихиль ності 

хворого до приймання медикаментів. 

У цей період варто обговорити, як оточу-

ючі розуміють ХА, як можуть ставитися 

до хворих. Важливо також поговорити про 

те, що може чекати на пацієнта в майбут-

ньому, його бажання (наприклад, на пізніх 

стадіях ХА він хотів би перебувати вдо-

ма чи у спеціалізованому закладі), допо-

могти у контролі фінансів.

Під час спілкування із хворим на ран-

ній стадії ХА необхідно фокусуватися 

не на втрачених, а на збережених нави-

чках, робити акцент не на безпораднос-

ті, а на сильних якостях людини. Техні-

ки консультування на ранніх стадіях ХА 

включають:

• когнітивно-поведінкову терапію;

• особистісно-орієнтовану терапію;

• орієнтацію на сильні сторони осо-

бистості, самоусвідомлення.

Із прогресуванням ХА у пацієнтів нарос-

тає відчуття розгуб леності, розчарування, 

вони вже багато чого не пам’ятають і втра-

чають здатність думати про майбутнє. Про-

те необхідно поважати емоції та почуття 

хворого, поводитися дружньо, спокійно 

відповідати на запитання, які він повто-

рює багато разів поспіль, а також «піді-

гравати» в уявних ситуаціях, коли треба 

вгамувати його тривогу. На середній стадії 

ХА пацієн ти часто відчувають страх: вони 

не розу міють, що відбувається, не впізна-

ють людей навколо. Хворий почувається 

безпечніше поруч із людиною, до якої 

звик, яка постійно доглядає його. У паці-

єнта з ХА на середній стадії можливий роз-

виток параної –  він підозрює, що в нього 

намагаються щось вкрасти, що дружина 

(чоловік) зраджує йому. У таких ситуа ціях 

не треба дратуватися, натомість варто по-

ставити себе на місце людини, яка переко-

нана, що її ошукують.

Під час консультування пацієнтів на піз-

ній стадії ХА треба звертати їхню увагу 

на те, що відбувається саме зараз (методи-

ка буття в поточному моменті), намагатися 

зрозуміти або з’ясувати, що їм подобаєть-

ся, робить щасливими –  які зорові, слухо-

ві, смакові, нюхові відчуття –  та намага-

тися надати їм це.

Дж. Х’юер розповіла, що, згідно з дани-

ми її власного дослід жен ня, у США при-

близно 16 млн осіб безоплатно догляда-

ють пацієнтів із ХА. Це переважно родичі 

та друзі, що проводять орієнтовно 70 год 

на тиждень, доглядаючи хворого. Період 

догляду триває 3-23 роки, в середньому 

9-10 років –  до смерті пацієнта. Особи, 

що доглядають хворого, – з одного боку, 

«жертви» ХА, а з іншого –  безцінний ре-

сурс для системи охорони здоров’я. Такі 

особи піклуються про самопочуття хворо-

го, допомагають їм у виконанні повсякден-

них справ, опановують нову інформацію 

про ХА, шукають відповідні медичні по-

слуги, допомагають у плануванні фінан-

сових та правових аспектів, займаються 

адвокацією пацієнта з ХА –  втіленням 

у життя планів та побажань, які він виказав 

на початку хвороби.

Догляд хворого на ХА впливає на різні 

сфери життя людини, зокрема на самоусві-

домлення («втрата власного я»), стосун-

ки в родині, соціальні зв’язки, фізичний 

(погіршення здоров’я), психологічний стан 

(депресія, стрес) тощо. Тож такі помічники 

самі потребують відпочинку та підтрим-

ки, і завдання лікаря –  надати їм доступ 

до відповідних ресурсів. Для допомоги 

людям, які доглядають пацієнтів із ХА, 

створюються групи взаємної підтримки, 

де кожен може обговорити власну істо-

рію та проблеми з тими, хто знаходиться 

в подібній ситуації. Важливу роль також 

відіграє освіта –  надання не лише загаль-

них відомостей про хворобу, але й мето-

дик та стратегій повод жен ня з пацієнтом, 

доступу до інформаційних ресурсів. Не-

обхідно заохочувати помічників хворих 

на ХА робити перерви –  відволікатися 

та відпочивати.

Під час написання дисертації Дж. Х’юер 

вивчала, зокрема, який досвід спілкування 

з медичною спільнотою мають особи з ХА. 

Для багатьох він був негативним: пацієнти 

розповідали, що не відчували емоційного 

зв’язку з лікарями («говориш наче з «під-

ручником»), що вони часто не розуміють 

людського аспекту хвороби та почуттів па-

цієнта, а зосереджуються лише на призна-

ченні тих чи інших ліків. Це додає хворим 

відчаю, безпорадності, відчуття безвиході. 

За їхніми словами, клініцисти тільки вста-

новлюють діагноз та виписують рецепт, 

але не розповідають пацієнтові та його 

близьким, як розвиватиметься хвороба 

та як із цим жити, яким має бути їхній 

наступний крок.

На думку лекторки, кожен лікар, який 

працює із хворим на ХА, має знати відповіді 

на такі запитання:

1. Чи розуміє він медичні аспекти ХА –  

симптоми, поведінку, етапи діагностичного 

процесу?

2. Чи має цілісне уявлення про пацієнта 

з ХА –  хто він, що йому подобається, яка 

його історія, сприйняття життя та хвороби?

3. Чи усвідомлює свої уперед жен ня, сте-

реотипи, стигму щодо особи з ХА?

4. Чи знає ресурси, які можуть бути ко-

рисні для пацієнтів та тих, хто їх доглядає?

Серед ресурсів, які допоможуть хворим 

на ранніх стадіях ХА та особам, що догля-

дають їх, були названі статті зі спеціалізо-

ваних журналів (до прикладу, Counseling 

Today), освітні книги (наприклад, «День, 

в якому 36 годин: сімейний довідник 

з догляду осіб із ХА, іншими деменціями 

та втратою пам’яті» Н.Л. Мейс), вебсай-

ти і блоги (alz.org, daanow.org, aadaweb.org 

тощо), відео, зокрема відомий художній 

фільм 2014 р. «Все ще Еліс» (Still Alice) 

про історію жінки, яка дізнається, що хво-

ра на ХА.

На додаток, учасники зустрічі обгово-

рили можливості немедикаментозного 

контролю психомоторного збуд жен ня, 

агресії, ажитації, що можуть виникнути 

у пацієнта з деменцією в незвичному се-

редовищі, наприклад під час візиту до лі-

кувального закладу, госпіталізації або зус-

трічі з новою людиною.

Дж. Х’юер зазначила, що не є прихиль-

ницею миттєвого застосування ліків у таких 

випадках. Головним інструментом купіру-

вання подібних станів, на її думку, є спо-

кійна дружня розмова з пацієнтом, його 

«перемикання» на добре знайомі та зрозу-

мілі речі, які викликають позитивні емо-

ції –  прогулянку, музику тощо. Завдання 

лікаря –  прибрати тригер, який спричинив 

ажитацію та агресію, а для цього потрібно 

зрозуміти та прийняти світ, в якому живе 

хворий, хай він і здається викривленим.

С.О. Маляров додав, що для хворого 

з когнітивними та мнестичними порушен-

нями будь-які зміни –  тяжке випробуван-

ня, адже в новому середовищі він цілком 

дезорієнтований, і це може спричиняти 

збуд жен ня та агресію. Але іноді достатньо 

одного дружнього доторку чи запитання 

на тему, цікаву хворому, аби той миттєво 

«перемкнувся» та заспокоївся. На думку 

спікера, призначати медикаменти у та-

ких випадках варто лише тоді, коли інші 

методи не допомагають, причому краще 

застосовувати антипсихотики короткими 

курсами, ніж, наприклад, феназепам –  

щоденно. Але причини ажитації та збуд-

жен ня у пацієнтів із деменцією треба 

розглядати індивідуально і призначати 

відповідну терапію.

Можливості профілактики деменції
Т.М. Слободін приділила увагу проблемі 

профілактики деменції. Згідно з даними 

Міжнародної дослідницької мережі із за-

побігання деменції (IRND), до 30% усіх 

випадків деменції пізнього віку пов’язані 

з факторами ризику, що потенційно можуть 

бути модифіковані:

• ожиріння;

• соціальна ізоляція;

• судинні фактори;

• чинники способу життя.

Також ризик розвитку деменції підви-

щують хвороби нирок, наявність хроніч-

ного обструктивного захворювання ле-

гень, порушення сну, забруднення повітря 

(Anstey, Peters, 2019). У звіті комісії Lancet 

щодо запобігання, лікування та догляду 

пацієнтів із деменцією за 2020 р. до дев’я-

ти встановлених раніше факторів ризику, 

що потенційно можуть бути модифіковані 

(низький рівень освіти, артеріальна гіпер-

тензія, порушення слуху, куріння, ожирін-

ня, депресія, відсутність фізичної актив-

ності, цукровий діабет, обмежені соціальні 

контакти), були додані ще три (надмірне 

споживання алкоголю, травми голови, заб-

руднення повітря) (Livingston et al., 2020). 

Отже, зменшення впливу зазначених чин-

ників через різні механізми знижує ризик 

розвитку деменції (рисунок).

Стосовно лікування деменції спікерка 

зазначила, що, за даними компанії Proxima 

research, неврологи в Україні для лікування 

деменції найчастіше призначають меман-

тин (37% призначень) та ІХЕ донепезил 

(12%), які рекомендовані Європейською 

федерацією неврологічних товариств 

(EFNS) (Hort et al., 2010). Також це гопан-

тенова кислота (9%), холіну альфосцерат 

(6%), цитиколін (6%), фенібут (3%) та інші 

засоби, ефективність яких при деменції 

не доведено. Крім того, психіатри надають 

перевагу мемантину (41%) та донепезилу 

(10%), але досить часто застосовують у па-

цієнтів із деменцією карбамазепін (11%), 

кветіапін (9%), вальпроєву кислоту (4%). 

На думку спікерки, навіть за наявнос-

ті у пацієнта показань для призначення 

антипсихотика слід обережно обирати 

конкретний препарат, адже, наприклад, 

для карбамазепіну характерні численні 

медикаментозні взаємодії.

У разі застосування мемантину або ІХЕ 

треба пам’ятати про такі моменти (EFNS, 

2010):

1. Ефект лікування спостерігається про-

тягом 2-6 тижнів від початку терапії (оці-

нювати прогрес бажано протягом кількох 

місяців).

2. Хвороба продовжує прогресувати, але  

лікування не слід припиняти.

3. Застосування седативних засобів (зок-

рема, опіатів та трициклічних антидепре-

сантів) слід обмежити.

4. На тлі інших розладів (як-то гіпер-

глікемія, запальні процеси у сечовивідних 

шляхах) можуть загострюватися прояви де-

менції та з’являтися психотична симптома-

тика, і лікування цих розладів сприятиме 

усуненню гострих проявів.

5. За наявності депресії та апатії можуть 

бути застосовані СІЗЗС.

6. У разі появи психотичної симптома-

тики можливо призначити атипові анти-

психотики.

7. Рекомендовано підтримувати звичну 

повсякденну активність пацієнта, уника-

ти натовпів, подорожей, різких змін се-

редовища.

Нині терапія деменції не забезпечує пов-

ного виліковування. Але навіть для симпто-

матичного поліпшення вона має бути дов-

гостроковою. Згідно з даними метааналізу 

клінічних випробувань L. Blanco-Silvente 

et al. (2018), тривалість ефективного лікуван-

ня мемантину становила до 4,3 року. За ре-

зультатами іншого метааналізу 41 клінічного 

дослід жен ня високої якості, специфічні ан-

тидементні препарати (зокрема, мемантин) 

сприятливо впливали на когнітивну здат-

ність, функціонування та зміни загального 

стану пацієнта у разі контрольованого при-

ймання тривалістю до 104 тижнів. Мемантин 

переносився найліпше (Dou et al., 2018).

Таким чином, рішення про неефек-

тивність лікування мемантином або ІХЕ 

прий мають не раніше ніж через 12-18 мі-

сяців застосування препарату за умови 

зниження у хворого показника за шкалою 

MMSE на 5 балів.

Т.М. Слободін звернула увагу слухачів 

на важливий фактор, що може в багатьох 

випадках пояснювати неефективність лі-

кування деменції. За даними аналітич-

ної програми компанії Proxima research, 

в Україні 2019 р. було призначено 65 тис. 

річних курсів мемантину, що відповідає 

780 тис. упаковок. Проте придбано лише 

150 955 упаковок препарату, що становить 

19% від призначеної кількості. Це означає, 

що пацієнти не застосовують мемантин 

призначеним тривалим курсом, і часто 

це пов’язано з тим, що вони не відчува-

ють швидкого настання ефекту. Тож вкрай 

важливо пояснити, як проявляється дія 

препаратів для лікування деменції та об-

ґрунтувати застосування тривалого курсу. 

Для підвищення комплаєнсу хворого може 

бути корисною зручна упаковка медика-

менту. Так, контейнер, що містить 60 табле-

ток мемантину по 10 мг, забезпечує пацієнта 

препаратом на місяць, і протягом цього пе-

ріоду він навряд чи припинить лікування.

Таким чином, зусилля лікарів та осіб, 

що доглядають пацієнтів із ХА, мають бути 

спрямовані на підтримання їхньої автономії 

якомога довше. Для цього потрібно зрозу-

міти та прийняти світ, в якому живе хворий.

Підготувала Тетяна Ткаченко

Рисунок. Можливі механізми посилення або збереження когнітивного резерву 
та зниження ризику розвитку деменції

Адаптовано за G. Livingston et al., 2020
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Скелетно-м’язовий біль: 
клінічна картина, діагностика та лікування

Скелетно-м’язовий біль (СМБ) є надзвичайно поширеним та становить приблизно третину від усіх гострих і хронічних 
больових синдромів. СМБ може виникнути у будь-якому віці, спричиняючи постійні обмеження рухової активності, 
що різко знижує якість життя, погіршує професійну та побутову діяльність пацієнтів. У межах школи-семінару 
«Клініко-практичні аспекти в сучасній неврології», що відбулася 3 березня 2021 року, проблему СМБ висвітлив 
д. мед. н., професор Олександр Анатолійович Ярошевський (Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України).

Як зазначив спікер, від СКБ потерпає прак-

тично все населення світу. Частота СКБ серед 

популяції –  як у літніх осіб, так і молодих 

працездатних людей, коливається залежно від 

країни у межах 88-97%. Скарги на біль у спи-

ні, попереку, шиї, передньому відділі грудної 

клітки тощо наявні майже у кожного українця.

Етіологія та клінічні прояви
Локалізація СМБ дуже різноманітна, але най-

частіше він виникає у поперековому і крижо-

вому відділах хребта, гомілках, надпліччі, шиї. 

При цьому майже у половини пацієнтів біль 

з’являється в декількох ділянках одночасно.

Відповідно до основних причин виник-

нення, біль у спині класифікують як:

• міофасціальний біль;

• біль, викликаний функціональними пору-

шеннями (зворотним блокуванням) міжхреб-

цевого суглоба із рефлекторними синдромами;

• біль при дегенеративних змінах хребта, 

патології міжхребцевих дисків;

• біль, спричинений остеофітами (спон-

дильоз) із рефлекторними та компресійними 

синдромами;

• біль при остеопорозі, спондилолістезі, 

поперековому стенозі;

• психогенний біль.

Найбільш клінічно значущими морфоло-

гічними проявами остеохондрозу на шийно-

му рівні є остеофіти, артрози міжхребцевих 

суглобів та унковертебральних зчленувань. 

Грижі дисків як причина компресії корінців 

виявляються рідше.

У грудному відділі больовий синдром 

формується насамперед за рахунок суглобо-

вої патології (ураження міжхребцевих та ре-

берно-хребцевих суглобів). У поперековому 

відділі переважає дискогенна та суглобова па-

тологія із розвитком активної або латентної 

міофасціальної больової дисфункції. Зокрема, 

радикулопатії клінічно проявляються болем 

по ходу уражених корінців та вихідних нервів, 

порушенням чутливості, руховими розладами.

Своєю чергою клінічними проявами син-

дрому грушоподібного м’яза є іпсілатеральна 

ротація стегна назовні. Так, у розслабленому 

стані іпсілатеральна стопа ротується назовні 

(при положенні пацієнта лежачи на спині), 

при цьому активні зусилля повернути стопу 

до середньої лінії провокують біль.

Візуальна діагностика 
біомеханічних порушень

За словами О.А. Ярошевського, якщо нор-

мативна модель оптимального статичного 

та динамічного стереотипу не відповідає нор-

мативній конструкції, йдеться про патобіоме-

ханічні зміни. Останні являють собою фіксацію 

елементів опорно-рухового апарату на одному 

з етапів біомеханічного сервомеханізму хребто-

вих рухових сегментів, регіонів хребта, кінцівок 

та статики загалом. Розрізняють патогенетичні 

та саногенетичні зміни біомеханіки.

Причинами патобіомеханічних розладів 

є порушення постави, як-от сутулість, круг-

ла спина, сколіоз, кіфоз, лордоз, та аномалії 

розвитку: асиміляція атланта, платибазія, 

базилярна імпресія, аномалії Кімерлі тощо.

Виявлення проєкційної деформації тіла 

при «зупиненому падінні» уперед або назад 

дозволяє сформувати належний лікувальний 

алгоритм. Якщо тіло пацієнта відхиляється 

за центральною осьовою лінією уперед, то є «зу-

пиненим падінням» тулуба вперед (вентральне 

зміщення ортостатики). При цьому вирівню-

ється поперековий та поглиблюється шийний 

лордоз. Як наслідок, виникає тонусово-силове 

напруження поздовжніх м’язів спини. Пацієн-

ти з такою патобіомеханічною конструкцією 

дуже часто звертаються по медичну допомогу 

із люмбаго, люмбалгією, а тоді, коли підключа-

ється вертеброгенний синдромокомплекс, та-

кож із радикуло-ішемічним компонентом, який 

проявляється як люмбоішіалгія. Отже, поки 

не буде відновлено проєкційної нормативної 

моделі, хворий знаходитиметься у «зупиненому 

падінні» та страждатиме на СМБ.

Аналогічний приклад можна навести при 

«зупиненому падінні» тулуба назад. При цьому 

голова нахиляється уперед, розпрямляється 

шийний та поглиблюється поперековий лор-

доз, ноги трохи згинаються у колінних сугло-

бах. При зазначеній конструкції найчастіше 

виникає нижній або верхній перехресні синд-

роми. Це — виразна м’язово-тонічна напруга, 

позбутися якої можна лише шляхом повернен-

ня нормостатики та нормодинаміки до єдиної 

правильної нормативної конструкції.

У разі проєкційної деформації тіла при «зу-

пиненому падінні» убік (на практиці у 85% –  

праворуч) спостерігається м’язово-тонічне 

напруження 23 м’язових груп. Проте, щойно 

вдається зафіксувати зазначену конструкцію, 

можна визначити той лікувальний синдромо-

комплекс, який дозволяє вирівняти її як у пер-

шому та другому прикладах –  повернути орто-

статику й ортодинаміку до нормативної моделі.

Загалом із метою візуальної діагностики 

біомеханічних порушень оцінюють:

1. Положення тіла у тривимірному просто-

рі (статичні та динамічні показники).

2. Симетричність положення голови щодо 

плечового поясу.

3. Обсяги активних та пасивних рухів зага-

лом та в різних відділах хребтового стовбура 

й плечового поясу.

4. Біомеханічні порушення тазового поя-

су та їх взаємозв’язок із патологією шийно- 

комірцевої зони.

5. Різницю в довжині ніг.

6. Дані візуальної та пальпаторної діагнос-

тики міофасціальної дисфункції різних «по-

верхів» тіла, а також їх взаємозв’язок.

При цьому оцінюють особливості сформо-

ваної постави та рухів, наявність патологіч-

них вигинів хребта, згладженість фізіологічних 

вигинів хребта, наявність саногенетичного 

анталгічного сколіозу, вкорочення ноги чи 

напівтаза, наявність кривошиї та її патогене-

тичну залученість у біомеханічні порушення, 

взаємозв’язок порушеної біомеханіки регіонів 

у структурі цілісної біолокомоторної системи.

Своєю чергою діагностичними ознаками 

корінцевого болю є чітка дистальна ірадіація, 

гіпер- та гіпестезія у зоні іннервації, знижен-

ня сухожильних рефлексів і моторної актив-

ності у зоні іннервації, протрузія чи екструзія 

міжхребцевого диску за даними магнітно- 

резонансної томографії, зміна швидкості 

проведення імпульсів за результатами елек-

тронейроміографії, виразні зміни Н-рефлексу.

Лікування: комплексний підхід
З огляду на вищезазначене, доповідач за-

значив, що лікування СМБ не може бути об-

меженим лише медикаментозною терапією. 

Воно має бути доповненням до методів фізіо- 

та мануальної терапії, біомеханічної корекції, 

лікувальної фізкультури.

Зокрема, мануальна терапія спрямована 

на оптимізацію статичного та динамічного сте-

реотипу, а саме –  на підтримку рівномірності 

гравітаційного обтяження регіонів хребта та кін-

цівок у статиці й динаміці з мінімальною витра-

тою м’язового скорочення за рахунок усунення 

функціональних блоків хребтово-рухових сег-

ментів, регіонального поступального дисбалан-

су м’язів та формування оптимальних рухових 

стереотипів. Фармакологічне лікування полягає 

у купіруванні больового синдрому за допомо-

гою несте роїдних протизапальних препаратів 

(НПЗП), локальному протизапальному впливі 

шляхом застосування глюкокортикостероїдів, 

а також в усуненні болісного м’язового спазму.

Еторикоксиб: ефективність 
та профіль безпеки

Для купірування больового синдрому при 

скелетно-м`язовому болю серед НПЗП широ-

ко застосовується високоселективний інгібітор 

ЦОГ-2 еторикоксиб. В Україні еторикоксиб 

(Аркоксія®) доступний у лікарській формі таб-

леток для перорального застосування з дозу-

ваннями 60, 90 та 120 мг. 

Аркоксію використовують у межах тера-

пії гострих проявів та загострень хронічного 

кістково- м’язового болю в периферичних суг-

лобах та спині при таких клінічних станах, як:

• остеоартрит (ОА);

• ревматоїдний артрит (РА);

• анкілозивний спондиліт;

• гострий подагричний артрит;

• вертеброгенні синдроми.

У метааналізі даних 176 досліджень порівню-

вали ефективність, безпеку і переносимість дик-

лофенаку, ібупрофену, напроксену, целекоксибу 

й еторикоксибу в пацієнтів з ОА чи РА. Було 

встановлено, що серцево-судинні ризики вия-

вилися однаковими при застосуванні всіх за-

значених препаратів. Тобто вплив еторикоксибу 

на серцево- судинну систему не перевищує та-

кий інших НПЗП (van Walsem et al., 2015).

Також у багатоцентровому дослідженні 

(67 центрів у 29 країнах) порівнювали ефектив-

ність та переносимість еторикоксибу й дикло-

фенаку в осіб з ОА колінного або кульшового 

суглоба. Пацієнтів рандомізували для отриман-

ня еторикоксибу в дозі 60 мг/добу (n=256) або 

диклофенаку по 50 мг тричі на добу (n=260) про-

тягом шести тижнів. Згідно з результатами, міні-

мальна доза еторикоксибу (Аркоксії) 60 мг була 

еквівалентною щодо зменшення скутості суг-

лобів максимальній добовій дозі диклофенаку 

150 мг (Zacher et al., 2003), що свідчить про ви-

разну протизапальну активність еторикоксибу.

Загалом дослідники дійшли висновку, 

що еторикоксиб у мінімальній дозі 60 мг про-

демонстрував клінічну ефективність при тера-

пії ОА, еквівалентну максимальній рекомен-

дованій добовій дозі диклофенаку. При цьому 

клінічний ефект при застосуванні еторикокси-

бу в перший день наставав швидше, ніж у разі 

прийому диклофенаку. Обидва препарати 

добре переносилися.

Роль центральної сенситизації 
у хронізації болю та місце Аркоксії 
у терапії хронічного болю

Центральна сенситизація –  патофізіологіч-

ний аспект переходу гострого болю у хронічний. 

Вона полягає у підвищенні збудливості нейронів 

у ЦНС, насамперед у задніх рогах спинного моз-

ку, внаслідок чого «нормальні» за інтенсивністю 

стимули призводять до аномальної відповіді.

Усе більше даних накопичується щодо 

місця центральної сенситизації у підтрим-

ці та модуляції хронічного ноцицептивного 

болю при таких захворюваннях, як ОА, РА 

та хронічний неспецифічний біль у спині. 

При цьому обговорюється провідна роль за-

значеного механізму на більш пізніх стадіях 

розвитку цих захворювань.

В основі центральної сенситизації лежить 

підсилення активації рецепторів глутамату. 

Її умовно поділяють на дві фази, як-то:

• рання фаза негайної відповіді, яка є ко-

роткочасною та транзиторною (трансляція);

• пізня фаза з повільним початком, що 

є тривалішою (транскрипція).

У фазі транскрипції на спінальному рівні 

синтезуються ендогенні опіати та цикло-

оксигеназа (ЦОГ)-2, що є принципово 

важливим із позицій оцінки механізму ін-

гібування ЦОГ-2 у профілактиці хронічного 

болю (Давидов, 2016).

 Еторикоксиб, високоселективний інгі-

бітор ЦОГ-2, швидко досягає пікової кон-

центрації у плазмі та спинномозковій рідині, 

що забезпечує швидке досягнення знеболю-

вального ефекту, який зберігається 24 год. 

У клінічному до слі д жен ні було доведено, 

що еторикоксиб (Аркоксія) виявляє подвій-

ну аналгезивну дію за рахунок пригнічення 

центрального і периферичного механізмів 

болю (Arendt-Nielsen et al., 2016). 

Простагландини чинять вплив впродовж 

усього ноцицептивного шляху, зокрема у спин-

ному мозку, де простежується дія як ЦОГ-1, так 

і ЦОГ-2. Здатність НПЗП реалізовувати цен-

тральний ефект шляхом проникнення через ге-

матоенцефалічний бар’єр є мінливою та зале-

жить від різних молекулярних характеристик, 

як-от розмір, розчинність у ліпідах та здатність 

зв’язуватися з білками плазми крові.

Продемонстровано високий рівень зв’я-

зування еторикоксибу з білками плазми, 

а також його здатність проникати у ЦНС. 

Це сприяє накопиченню значущих концен-

трацій препарату в спинномозковій рідині. 

Тобто еторикоксиб здатен чинити знеболю-

вальний ефект за межами суглобів, впливаю-

чи на пластичність відповіді нервової системи 

як на периферичному рівні, так і у ЦНС.

У порівняльному дослідженні було пока-

зано, що терапія 60 мг еторикоксибу вдвічі 

зменшила скутість суглобів у 75% пацієнтів 

з ОА, тоді як 15 мг мелоксикаму –  лише у 30% 

(Завадовський та співавт., 2016). Також про-

фесор підкреслив, що дані нещодавно прове-

деного експериментального дослідження доз-

воляють говорити про хондропротекторний 

ефект етори коксибу (Аркоксія), що виділяє 

його з-поміж інших НПЗП (Wen et al., 2020). 

В експериментальному дослід жен ні застосу-

вання еторикоксибу сприяло збільшенню вміс-

ту трансформуючого фактора росту β (TGF-β, 

ТФР-β), який здатен гальмувати продукцію 

ферментів, що руйнують хрящ, у хрящовій тка-

нині суглобів лабораторних тварин. Кількісний 

аналіз показав, що еторикоксиб сприяв значу-

щому підвищенню рівня ТФР-β
1
-позитивних 

хондроцитів у колінному хрящі у представників 

груп з експериментальним ОА. Водночас при 

використанні еторикоксибу в хрящовій тканині 

зменшувався вміст фактора росту нервів (ФРН, 

NGF), який здатен призводити до патологічної 

іннервації суглобового хряща при ОА та виник-

нення чи посилення периферичної сенситизації.

Отримані результати на моделі експери-

ментального ОА дозволили дійти висновку, 

що еторикоксиб при пероральному прийомі 

уповільнював розвиток патологічного проце-

су, сприяв зниженню ноцицепції, а також мо-

дулював метаболізм хондроцитів, пригнічую-

чи експресію ФРН та збільшуючи –  ТФР-β.

Таким чином, у схемі лікування скелетно- 

м’язового болю препаратом вибору серед НПЗП 

можна вважати еторикоксиб (Аркоксія®) завдяки 

його виразному протизапальному та знеболю-

вальному ефектам, сприятливому профілю без-

пеки та хондропротекторним властивостям.

Підготувала Олександра Демецька

О.А. Ярошевський
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Запальні захворювання головного мозку 
в пацієнтів із коронавірусною інфекцією

У медицині головними ліками є сам лікар
Антон Кемпінський

Кожне захворювання має свою історію розвитку, клінічні симп-

томи, перебіг, наслідки. Атипова пневмонія, що викликана новим 

зоонозним бетакоронавірусом SARS-CoV-2, стала реальністю 

і катастрофою для населення в усьому світі. Вона характеризу-

ється високим ступенем несприятливих ускладнень і летальності, 

що причинно пов’язані не лише з порушенням газообміну в ле-

геневих альвеолах, прогресувальною дихальною недостатністю, 

гіпоксією, але й із декомпенсацією функціонування, структурним 

ураженням багатьох органів і систем, які забезпечують життє-

діяльність організму, зокрема головного і спинного мозку. Ана-

ліз численних публікацій, присвячених коронавірусній інфекції 

(COVID-19), свідчить про те, що у патологічний процес можуть 

залучатися оболонки, судини, паренхіма головного мозку тощо.

Аналіз результатів міжнародних досліджень
L. Wang et al. внаслідок аналізу понад 40 досліджень, що вклю-

чали близько 4700 пацієнтів із COVID-19, виявили три категорії 

неврологічних уражень [4, 27, 38]:

• перша категорія –  неврологічні захворювання, при яких нев-

рологічну симптоматику (як-от нейрональна травма, цереброваску-

лярні розлади) було виявлено до інфікування COVID-19, що робить 

таких пацієнтів більш схильними до ураження вірусом SARS-CoV-2.

• до другої категорії відносяться випадки неспецифічної нев-

рологічної симптоматики, яка може проявлятися як системна від-

повідь на інфекцію або ж як відповідь на нейроінвазію (головний 

біль, швидка стомлюваність, міалгії).

• третя категорія –  специфічна неврологічна симптоматика, 

яка виникає при інфікуванні нервової системи вірусом SARS-

CoV-2 (енцефаліти, менінгіти, різні судоми, мієліти).

Клітинні реакції, що виникають під впливом вірусного агента, 

який проник через гематоенцефалічний бар’єр (ГЕБ) у централь-

ну нервову систему (ЦНС) залежно від стану Т- і В-клітинного 

імунітету хворого, можуть мати безсимптомний, моносимптом-

ний перебіг або викликати клінічні прояви менінгіту, енцефаліту, 

енцефалопатії [9, 16, 18, 22, 31-34, 36, 37]. Вважається, що віруси 

потрапляють у ЦНС гематогенним шляхом або за допомогою 

ретроградного нейронального транспорту [10]. Після досягнення 

ЦНС віруси викликають зміни у нейронах. Про це свідчать дані 

J. Gu et al., які виявили гістопатологічні зміни у корі й гіпотала-

мусі восьми пацієнтів із COVID-19 [15].

На моделі гризунів доведено, що деякі коронавіруси потрап-

ляють по нюховому тракту при інокуляції у носову порожнину. 

Так, до четвертої доби від дня зараження вірус було виявлено 

у нюховій корі, стовбурі головного і спинному мозку [12]. Залу-

чення стовбура головного мозку може бути клінічно значущим, 

оскільки там містяться ядра, що становлять дихальний центр [8].

Гострий менінгоенцефаліт вперше описаний у 24-річного жи-

теля м. Ухань (Китай), який перебував на амбулаторному ліку-

ванні з приводу грипу [25]. Початок захворювання був гострий. 

На тлі лихоманки, яку не вдалося корегувати антипіретиками, 

розвинувся головний біль, що на 9-й день змінився енцефалі-

тичною реакцією у вигляді транзиторних білатеральних тоніко- 

клонічних судом та втрати свідомості (1,6 бала за шкалою ком 

Глазго). При неврологічному огляді виявлялася ригідність поти-

личних м’язів, вогнищеві симптоми відсутні.

Лікворний тиск становив 320 мм вод. ст., цитоз ліквору –  12/мкл 

(10 –  мононуклеари); тест на SARS-CoV-2 позитивний, у крові, 

мазку з носоглотки –  негативний. Антитіла до простого герпесу 

1-го типу і Varicella zoster у зразках сироватки крові не встановлені. 

За результатами комп’ютерної томографії (КТ) головного мозку: 

ознаки набряку не візуалізувалися. КТ легень: у правій верхній 

та обох нижніх частках локальні тіні, фокуси ущільнення за типом 

«матового скла», характерні для пневмонії СOVID-19. За дани-

ми магнітно-резонансної томографії (МРТ) у режимах Т2, DWI 

і FLAIR: гіперденсивність стінки правого бічного шлуночка, 

медіального відділу скроневої частки, гіпокампа.

Проведене лікування, як-от штучна вентиляція легень, вну-

трішньовенне введення ацикловіру, цефтріаксону, ванкоміцину, 

кортикостероїдів, а також леветирацетаму для усунення судом 

і фавіпіравіру через назогастральний зонд протягом 10 діб, дало 

позитивний результат [1].

Аналогічний випадок представлений M. Ye et al., коли у па-

цієнта віком 28 років за подібності симптомів, даних оцінки лік-

вору, КТ легень і головного мозку, позитивного результату тесту 

на SARS-CoV-2 довести наявність коронавірусу в цереброспі-

нальній рідині не вдалося [41]. Було висловлене припущення, 

що це пов’язано з його швидкою елімінацією з цереброспінальної 

рідини і, відповідно, низьким титром, про що свідчить відсутність 

антитіл до SARS-CoV-2 IgM та IgG.

Після закінчення курсу лікування, що включало інгаляцію 

кисню, інфузію маніту, введення арбідолу через зонд, було до-

сягнуто повного одужання хворого –  вірус при дворазовій оцінці 

мазків із носоглотки не виявлений. Діагноз встановлений клініч-

но, МРТ головного мозку не проводили.

На підставі оцінки наявних даних можна дійти висновку, що 

результати неврологічного обстеження, лабораторної та проме-

невої діагностики дорослих хворих є зіставними [1, 7, 11, 13]. 

Винятком є випадки, коли причиною гіпертермії та менінго-

енцефаліту стає інший збудник. C. Lovati et al. опублікували дані 

спостереження за розвитком запального ураження головного моз-

ку в період спалаху СOVID-19 в Італії, ассоційованого з вірусом 

простого герпесу першого типу (Herpes simplex virus Type 1) [20]. 

Його наявність у лікворі, характерні зміни при нейровізуалізації 

та негативні результати тестування на SARS-CoV-2 (кров, ліквор) 

не викликають сумніву в правильності діагнозу.

У дослід жен ні Y. Wu et al. докладно описані клінічні аспекти 

менінгоенцефаліту на прикладі ще одного клінічного випадку [39]. 

Пацієнтка віком 42 роки з надмірною масою тіла поступила до клі-

ніки з головним болем, високою температурою і судомним синдро-

мом. У соматичному статусі: частота дихання –  20/хв, температура 

тіла –  38,6 °C, сатурація кисню –  99% при подачі через назальну 

канюлю зі швидкістю 2 л/хв, артеріальний тиск –  126/68 мм рт. ст., 

ознак респіраторного дистрес-синдрому не виявлено. Пацієнтка 

була у свідомості, дещо сонлива, орієнтована у місці, часі та влас-

ній особистості. Відзначалися ригідність потиличних м’язів, 

виразна світлобоязнь. М’язову силу в кінцівках збережено.

При КТ головного мозку із внутрішньовенним контрасту-

ванням –  без вогнищевої патології. У лікворі визначено лімфо-

цитарний плейоцитоз. Рентгенографія органів грудної клітки 

не виявила ознак ураження легень.

У межах лікування призначено антибіотики (цефтріаксон, ван-

коміцин), на тлі приймання яких температура тіла не знижувалася, 

у зв’язку з чим до терапії додали ацикловір. Протягом наступних 

48 годин температура залишалася у межах 39 °C, було додатково 

призначено протисудомні препарати; за даними електроенцефа-

лограми (ЕЕГ) епілептиформної активності не виявлено.

За час госпіталізації тричі проводили рентгенографічне дослі д-

жен ня легень, за результатами якого ознак пневмонії не виявлено. 

На третю добу перебування у стаціонарі в неврологічному статусі 

відзначено негативну динаміку з розвитком енцефалопатії з галю-

цинаторним синдромом, втратою просторової та часової орієн-

тації, епізодами психомоторного збуд жен ня. Після призначення 

леветирацетаму повторних судомних нападів не спостерігалося, 

психомоторне збуд жен ня регресувало. З огляду на продовжувану 

лихоманку, виконаний аналіз (мазок із носоглотки) на SARS-

CoV-2. Після отримання позитивного результату проведено 

терапію гідроксихлорохіном зі сприятливим ефектом.

На дев’яту добу госпіталізації стан помітно покращився. Тес-

тування ліквору на наявність SARS-CoV-2 не проводили (не було 

технічної можливості). Незважаючи на це встановлено діагноз: 

вірусний менінгоенцефаліт на тлі COVID-19 за відсутності рес-

піраторних проявів коронавірусної інфекції [2].

L. Zhou et al. описали випадок вірусного енцефаліту в пацієнта 

віком 56 років із підтвердженим діагнозом COVID-19, причому 

SARS-CoV-2 було виділено у лікворі [43]. N. Poyiadji et al. предста-

вили перший випадок ймовірної COVID-19-асоційованої гострої 

некротизувальної геморагічної енцефалопатії –  рідкісного захво-

рювання, яке зазвичай пов’язане з іншими вірусними інфекція-

ми [30]. У його патогенезі велике значення приписують так звано-

му цитокіновому шторму, який значно підвищує проникність ГЕБ.

І.К. Тернових і співавт. (2020) проаналізували вісім публікацій, 

в яких описано клінічні випадки енцефалітів і менінгоенцефалітів 

у пацієнтів із COVID-19 [3]; сім із них містять описи поодиноких 

випадків [13, 14, 25, 29, 30, 41, 43], в одній статті наведено дані 

аналізу парного випадку [7]. Із 9 описаних пацієнтів було 5 жінок 

і 3 чоловіків, в 1 випадку стать не вказано (середній вік –  55,5 ро-

ків). Клінічні прояви переважно обмежувалися лихоманкою. 

У 3 випадках відзначені менінгеальні симптоми, у 4 –  головний 

біль, ще у 3 –  епізоди епілептичних нападів. У 7 випадках було 

виконано аналіз ліквору методом полімеразної ланцюгової реак-

ції (ПЛР) на SARS-CoV-2 – 2 результати виявилися позитивними 

[25, 43], 5 –  негативними [7, 14, 29, 41]; автори двох клінічних 

описів відзначили, що виконання оцінки ліквору не було доступ-

ним [30]. Більшість хворих отримували лікування антибіотиками 

широкого спектра і противірусними препаратами. При цьому 

пацієнти з описаного парного випадку одужали спонтанно про-

тягом чотирьох днів [7].

У дітей віком до 16 років, інфікованих SARS-CoV-2, невроло-

гічні ускладнення не виникали [21]. Лише деякі з них скаржилися 

на головний біль. Проте єдиний опис розвитку менінгоенцефалі-

ту у дитини 11 років змушує по-іншому оцінити висновок, якого 

дійшли автори [23]. Йтиметься про незвичайний випадок. Згідно 

з анамнестичними даними, у хворого за відсутності підвищення 

температури і катаральних ознак та за наявності виразної стом-

люваності раптово розвинувся епілептичний статус, який був 

усунутий антиконвульсантами. Вогнищевої симптоматики також 

не спостерігалося. Характерних для запального процесу і набряку 

головного мозку ознак при проведенні КТ не виявлено. На ЕЕГ 

зареєстровано повільну активність дельта-діапазону в лобних 

частках. У лікворі: домішки крові (еритроцити –  921, лейкоци-

ти –  16, рівень білка і глюкози –  в нормі). Результат тесту з носо-

глотки SARS-CoV-2 позитивний. Через шість днів без етіотропної 

терапії настало одужання. Таким чином, це поставило під сумнів 

формулювання діагнозу.

Такі минущі клінічні прояви і зміни у лікворі можливі при ати-

повому субарахноїдальному крововиливі внаслідок часткового 

розриву інтракраніальної артеріальної аневризми. Проведення 

спіральної КТ і МРТ-ангіографії з метою уточнення діагнозу 

дозволяє розвіяти сумніви. Це так само стосується дослід жен ня 

ліквору на наявність коронавірусу [25, 28]. 

Як приклад можна навести клінічний випадок M. Al-Olama 

et al. [5]. За представленими даними, причиною повторного звернен-

ня хворого до лікаря на четвертий день захворювання стали головний 

біль, загальномозкові прояви у вигляді загальмованості, порушення 

орієнтування в часі й місці, сомноленції, блювання, що виникли 

на тлі підвищення температури, міалгії, сухого кашлю, діареї.

ПЛР-тест на SARS-CoV-2 був негативний, КТ легень при 

поступ ленні до стаціо нара без особливостей. Неврологічний ог-

ляд не виявив відхилень. Аналіз крові: лейкоцитоз, високий вміст 

глюкози, прокальцитоніну, D-димеру. Мазок із носоглотки: ре-

зультат на SARS-CoV-2 позитивний. КТ головного мозку: інтра-

лобарна, субдуральна гематома, субарахноїдальний крововилив, 

набряк мозку, мас-ефект, накопичення контрасту оболонками 

мозку. КТ-ангіографія виключила наявність тромбозу синусів, 

вен, аномалій розвитку цереб ральних судин. Діагностовано гемо-

рагічний менінгоенцефаліт. При аналізі ліквору під час операції 

тест на коронавірус позитивний [1].

Здатність проникати до ліквору та головного мозку виявляють 

не тільки SARS-CoV-2, але й інші коронавіруси людини і тварин 

(OC43, 229E, MERS і SARS) [15, 17, 39, 42]. Проте реально ушкод-

жен ня оболонок і паренхіми мозку виникає вкрай рідко [6, 19, 

29, 35]. Оцінити частоту даного ускладнення, орієнтуючись тільки 

на публікації, неможливо. Глибокого аналізу зазвичай піддаються 

клінічні, лабораторні та інструментальні дані, результати автопсії, 

що відображають стан і розвиток запального процесу у верхніх 

і нижніх дихальних шляхах, легенях. Цілеспрямоване патомор-

фологічне дослід жен ня стану головного мозку ще попереду. Усі 

зусилля медичного персоналу повсюдно спрямовані на збереження 

здоров’я і життя хворих. Тому через обмежені можливості викорис-

тання спеціальних методів дослід жен ня (як-от люмбальна пунк-

ція, ЕЕГ, КТ, МРТ) ставити діагноз у цих умовах лікар може, лише 

спираючись на власне клінічне мислення, досвід і професіоналізм.

Разом із тим, проведення повноцінного обстеження при доміну-

ванні у клінічній картині психопатологічних порушень та за відсутнос-

ті менінгеальних і вогнищевих симптомів дозволяє ідентифікувати 

не запальну, а автоіммунну природу їх виникнення. Збільшення у лік-

ворі вмісту інтерлейкіну 6 (ІЛ-6), антитіл до N-метил-D-аспартатних 

(NMDA) глутаматних рецепторів виразно свідчить про ймовірність 

розвитку у хворих на COVID-19 параінфекціоного анти- NMDA-

рецепторного енцефаліту [26]. Внутрішньовенне введення імуно-

глобуліну та застосування високих доз дексаметазону навіть у разі 

відміни антипсихотичної терапії дає позитивний результат.

Участь автоімунних механізмів у демієлінізації білої речови-

ни мозку передбачається і при впливі коронавірусу на нейро-

глію [40]. Це переважно стосується випадків відсутності плейо-

цитозу в лікворі. Апоптоз, загибель олігодендроцитів, активація 

прозапальних цитокінів (гамма-інтерферону, IЛ-1, IЛ-6, IЛ-12, 

транс формувального фактора росту β) спричиняють імуноопо-

середковане ураження певних, найбільш схильних до ексайто-

токсичності церебральних структур, що морфологічно про-

являється у вигляді лейкоенцефаліту [24, 31]. Імунокорекція 

на початку курсового лікування у вигляді плазмаферезу за відсут-

ності ознак активної інфекції забезпечує регрес загальномозкової 

та вогнищевої нев рологічної симптоматики [11].

С.М. Стаднік
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Клінічний випадок менінгоенцефаліту на тлі COVID-19 
із власного практичного досвіду

Пацієнт, 21 рік, військовослужбовець, звернувся по допомогу 

зі скаргами на головний біль, нежить, підвищення температури 

тіла до 37 оС. Оглянутий ЛОР-лікарем, виконано рентгенографію 

додаткових пазух носа. Встановлено діагноз: гострий наб ряковий 

риносинусит. Призначене лікування при медпункті військової 

час тини. Через два дні різко посилилися головний біль, лихоман-

ка до 39,2 оС, приєдналися світлобоязнь і багаторазове блювання. 

У зв’язку із погіршенням стану доставлений у Військово-медич-

ний клінічний центр Західного регіону, госпіталізований у нев-

рологічне відділення.

Стан при госпіталізації тяжкий. Глибоке оглушення. Ізоко-

рії, ністагму, диплопії не виявлено. Згладжена права носо-губна 

складка, парез погляду вправо, парез у правій руці, ригідність 

потиличних м’язів (на п’ять пальців не дістає підборіддям гру-

дини), позитивний синд ром Керніга з обох сторін. Патологічні 

стопні знаки з обох сторін.

Дані аналізу крові: лейкоцитоз –  20,5х109/л, креатинфосфокіна-

за (КФК) –  1139 Од./л, міокардіальна фракція КФК –  32,3 Од./л, 

прокальцитонін –  2,8 нг/мл. ПЛР-тест на COVID-19  позитив-

ний. Люмбальна пункція: ліквор безбарвний, мутний, цитоз –  82,0 

в 1 мл, білок –  10 г/л, цукор –  2,0 ммоль/л, реакція Панді (+).

КТ легень: в S10 субплеврально правої легені та в S3,6,10 лівої 

легені субплеврально ділянки зниження пневматизації легене-

вої тканини за типом «матового скла» з елементами ущільнен-

ня. Клінічний висновок: КТ-ознаки двобічної інтерстиціальної 

COVID-пневмонії (рис. 1).

КТ головного мозку: в обох півкулях поодинокі ділянки ло-

кальної пониженої щільності. Серединні структури не зміщені, 

бокові шлуночки симетричні. Конвекситальні простори, борозни 

і щілини виражені достатньо. Клінічний висновок: КТ-зміни від-

повідають розвитку енцефаліту (рис. 2).

Встановлений клінічний діагноз: коронавірусна хвороба; не-

госпітальна (COVID-19) двобічна полісегментарна пневмонія се-

редньої тяжкості. ЛН І. Вторинний менінгоенцефаліт. Розпочато 

антибактеріальну (лінесса 300,0×2 р/добу в/в, мепенам 1,0×3 р/добу 

в/в), нейротропну (гліятон), протинабрякову (L-лізину есцинат, 

дексаметазон), антикоагулянтну (фраксипарін), гастропротекторну 

(діапразол) терапію, призначено пробіотики, вітаміни групи В, С.

На четвертий день захворювання загальний стан хворого 

тяжкий. Ступінь пригнічення свідомості –  глибоке оглушення- 

сопор. При зверненні розплющує очі, намагається слідкувати, 

але швидко виснажується, засинає. На запитання не відповідає. 

Періодично виникає психомоторне збуд жен ня, що потребує се-

дації. В неврологічному статусі без наростання неврологічного 

дефіциту. Зіниці рівномірні, фотореакції жваві, парез погляду 

вправо. Асиметрія обличчя справа. Парез правої руки. Нечіткі 

симптоми Бабінського, Штрюмпеля з обох сторін. Утримується 

ригідність потиличних м’язів на попередньому рівні. Позитивні 

симптоми Керніга, Брудзинського. Не лихоманить.

Дані аналізу крові: зменшення лейкоцитозу до 10,7×109/л, на-

ростання швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ) до 40 мм/год, 

КФК –  477 Од./л, підвищення рівня С-реактивного білка (СРБ) 

до 150,6 мг/л, D-димеру –  1528,3 нг/мл.

До лікування додано біовен-моно 5% –  50,0 в/в крапельно 

10 р/добу протягом трьох днів.

На шостий день захворювання загальний стан пацієнта тяж-

кий. Ступінь пригнічення свідомості –  оглушення. Лежить 

із відкритими очима, слідкує за молоточком, проте не розмов-

ляє. Команди намагається виконувати, але не диференціює. 

У неврологічному статусі: зіниці рівномірні, фотореакції жва-

ві, конвергенція з акомодацією незначно ослаблені. Ністагму, 

парезу погляду немає. Незначно згладжена права носо-губна 

складка. Ковтання не порушене. Сухожилкові та періостальні 

рефлекси переважають справа. Незначний парез у правій руці, 

сила –  4 бали. Патологічних стопних знаків немає. Ригідність 

потиличних м’язів значно зменшилася (до двох пальців не дістає 

підборіддям грудини). Незначний позитивний симптом Керніга 

з обох сторін. Психомоторного збу д жен ня не було. Став актив-

нішим у ліжку, хоче сідати.

Дані аналізу крові: рівень лейкоцитів –  7,4×109/л, ШОЕ –  

36 мм/год, СРБ –  17,2 мг/л.

На восьмий день захворювання загальний стан залишається 

тяжким. За попередню добу відзначене незначне поліпшення: 

став активнішим, відповідає окремими словами, проте швидко 

виснажується. У свідомості. Дезорієнтований у часі, просторі, 

власній особистості. Зіниці рівномірні, фотореакції жваві, кон-

вергенція з акомодацією ослаблені. Парезу погляду, ністагму не-

має. Мова порушена, але за добу значне покращення: говорить 

окремі слова. Патологічних стопних знаків немає. Ригідність по-

тиличних м’язів (до трьох пальців не дістає підборіддям грудини). 

Незначно позитивний симптом Керніга з обох сторін.

На десяту добу захворювання загальний стан тяжкий. У сві-

домості, сонливий, адинамічний, астенізований. На запитання 

відповідає односкладно, правильно, проте швидко виснажу-

ється. Дезорієнтований у часі, просторі й частково у власній 

особистості. В неврологічному статусі: зіниці рівномірні, фо-

тореакції жваві, конвергенція з акомодацією знижені. Згладже-

на права носогубна складка. Язик по серединній лінії. Мова, 

ковтання не порушені. Ригідність потиличних м’язів не значна. 

Симптом Керніга негативний. Сухожилкові та періостальні 

рефлекси з рук та ніг вищі справа. Незначно знижена сила 

у правій руці до 4,5 балів.

Дані аналізу крові: рівень лейкоцитів –  6,5×109/л, КФК –  

631 Од./л, СРБ –  7,2 мг/л, D-димеру –  1259,5 пг/мл. Люмбальна 

пункція: ліквор безбарвний, прозорий, цитоз –  9,6 в 1 мл, рівень 

цукру –  3,14 ммоль/л, білка –  0,3 г/л, реакція Панді (+).

На 12-ту добу загальний стан хворого середньої тяжкості. 

У свідомості. Став активнішим у ліжку, охоче спілкується, при-

гадав події перед госпіталізацією. Астенізований, швидко висна-

жується. Не лихоманить. Зіниці рівномірні, фотореакції жваві, 

конвергенція з акомодацією незначно ослаблені. Згладжена пра-

ва носо-губна складка. Мова, ковтання не порушені. Незнач-

на ригідність потиличних м’язів. Сухожилкові та періостальні 

рефлекси з рук та ніг дещо вищі справа. Сила у правій кисті 

знижена до 4,5 балів. Симптом Керніга негативний. Патологіч-

них стопних знаків немає.

На 18-ту добу загальний стан хворого задовільний. Свідо-

мість ясна. Орієнтований правильно в часі, просторі, власній 

особистості. Зіниці рівномірні, фотореакції жваві, конвергенція 

з акомодацією незначно ослаблені. Мова, ковтання не порушені. 

Сила у правій кисті знижена до 4,5 балів. Менінгеальних ознак, 

патологічних стопних знаків немає.

Дані аналізу крові: рівень лейкоцитів –  6,3×109/л, ШОЕ –  

22 мм/год, рівень аспартатамінотрансферази –  40 Од./л, аланін-

амінотрансферази –  32 Од./л, СРБ –  6,6 мг/л, D-димеру –  

411,2 нг/мл. ПЛР-тест на COVID-19 негативний.

Надалі скарг не було, стан розцінювався як задовільний, роз-

ширення рухового режиму переносив добре. На 24-ту добу хворий 

виписаний у задовільному стані.

Таким чином, представлений клінічний випадок яскраво 

демонструє різноманітність клінічних масок COVID-19, де ра-

зом з ураженням легень на перший план виступає патологія 

того чи іншого органа. Поява неврологічних симптомів є інди-

катором поганого прогнозу щодо перебігу захворювання, тому 

попереджання такої симптоматики є вкрай важливим для ліку-

вання пацієнтів із COVID-19.

Висновки
За останні кілька місяців уявлення про поширеність, патогенез 

і клінічну гетерогенність коронавірусної пневмонії SARS-CoV-2 

суттєво доповнилися та модифікувалися. Тож на сьогодні можна 

із впевненістю стверджувати, що клінічна картина неврологічних 

захворювань і синдромів, викликаних коронавірусною інфекцією, 

відповідає звичним уявленням на відміну від результатів нейрові-

зуалізаційних і лабораторних методів дообстеження. Пуб лікації, 

що присвячені розвитку неврологічних станів, асоційованих 

із COVID-19, не дають вичерпної відповіді: чи є вони наслідком 

прямої нейротропної дії вірусу, чи опосередковані імунною від-

повіддю та іншими реакціями, зокрема прозапальними ефектами.

Безумовно, необхідні додаткові дослід жен ня за участю великих 

груп пацієнтів для остаточного розуміння механізмів розвитку 

запальних захворювань головного і спинного мозку, ступеня 

їх зв’язку з COVID-19, розробки схем терапії та подальшої реабі-

літації. Все перераховане вище визначає необхідність мультидис-

циплінарного підходу до лікування COVID-19 та його ускладнень 

з обов’язковою участю невролога.
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Підвищений ризик розвитку інфекцій сечовивідних шляхів 
та нирок на тлі розсіяного склерозу

Згідно з результатами нового дослід жен ня, щороку приблизно 1 із 60 дорослих па-
цієнтів із розсіяним склерозом (РС) віком 18-64 роки проходять стаціонарне лікування 
із приводу інфекцій сечовивідних шляхів або нирок. Це більш ніж у чотири рази переви-
щує такі показники в контрольній когорті (без РС). Хворі на РС також уразливіші до інших 
типів інфекцій.

Провідна авторка дослід жен ня Riley Bove, д. мед. н., доцентка Інституту нейронаук Калі-
форнійського університету в Сан-Франциско (США) представила отримані висновки на за-
сіданні Комітету Америки з лікування та досліджень розсіяного склерозу. Вона зазначила, 
що відносний ризик усіх видів стаціонарних інфекцій та більшості амбулаторних значно зро-
стає серед хворих на РС. Хоча очікувалося, що матиме місце збільшення відносного ризику 
інфекційного ураження нирок, сечовивідних шляхів та респіраторного тракту, також було 
виявлено високі показники щодо вірусних, грибкових, шкірних та опортуністичних інфекцій.

Дослідники проаналізували дані комерційних страхових компаній США з 2010 
по 2019 рр. Вони зіставляли відомості про дорослих хворих на РС із суб’єктами контроль-
ної групи, які мали діагнози щодо будь-якого іншого стану, з інтервалом не менш ніж 30 
днів. Загалом у дослі д жен ні взяли участь 87 755 пацієнтів (середній вік –  47,3 року; 75,7% 
жінок). У хворих на РС в амбулаторних умовах інфекції сечовивідних шляхів і нирок були 
найпоширенішими. Вони також зустрічалися набагато частіше, ніж у когорті контролю 
(14,23 vs 7,82%).

Щодо інших інфекцій в амбулаторних хворих на РС порівняно з контрольною групою 
результати були такі: пневмонія/грип –  3,2 vs 2,76%, інфекції інших органів дихання / 
горло –  30,31 vs 30,05%, вірусні інфекції –  6,83 vs 5,74%, інфекції шкіри –  5,99 vs 4,73%, 
грибкові ураження –  6,30 vs 4,88% та опортуністичні інфекції –  1,02 vs 0,68% відповідно.

Що стосується стаціонарних госпіталізацій, були отримані такі дані для пацієнтів із РС 
порівняно із групою контролю: інфекції сечовивідних шляхів/нирок –  1,60 vs 0,36%, 
пневмонія/грип –  0,77 vs 0,35%, інші органи дихання / горло –  0,43 vs 0,18%, вірусні 

інфекції –  0,23 vs 0,09%, інфекції шкіри –  0,57 vs 0,29%, грибкові ураження –  0,32 vs 
0,09% та опортуністичні інфекції –  0,07 vs 0,04% відповідно.

Загальні та терапевтичні передумови. Неврологиня, д. мед. н. із Каліфорнійського 
університету в Лос-Анджелесі (США) Barbara Giesser акцентувала, що дисфункція сечо-
вого міхура зустрічається у більш ніж 80% осіб із РС і може бути суттєвою передумовою 
зниження функціональності та якості життя на додаток до збільшення захворюваності 
та витрат на охорону здоров’я. Цей поширений серед хворих на РС патологічний стан 
робить їх уразливішими до інфекцій сечового міхура і нирок. Окрім того, деякі пацієнти 
можуть намагатися самостійно керувати симптомами шляхом обмеження споживання 
рідини, що лише погіршує ситуацію.

Докторка B. Giesser порадила неврологам враховувати та передбачати сечові розлади 
у хворих, а не чекати, коли пацієнти самі згадають про них. Адже вони часто соромляться 
починати дискусію про генітуринну дисфункцію з лікарями, але будуть вдячні за можливість 
дослі джувати та лікувати ці розлади. Неврологи мають переконатися, що дана область 
неврологічної функції розглядається рутинно при веденні пацієнтів, оскільки дисфункція 
сечового міхура, захворюваність і пов’язані з нею ускладнення піддаються запобіганню їх 
розвитку і лікуванню.

Зі свого боку докторка R. Bove рекомендувала запроваджувати ранню та ефективну 
ідентифікацію ризику, відповідні втручання першої лінії, такі як фізіотерапія тазового дна 
та освіта пацієнтів, а також раннє скерування до урологів, кваліфікованих для лікування 
нейрогенного сечового міхура. Крім того, важливо стежити за побічними ефектами ліків, 
щоб переконатися, що немає недіагностованого імунодефіциту.

Також авторка дослід жен ня застерегла, що загальні симптоми інфекцій сечовивідних 
шляхів в осіб із РС включають такі, що також поширені при нейрогенному сечовому міхурі: 
терміновість, нетримання сечі й частоту. Це може утруднювати діагностику та відтермі-
новувати необхідне лікування.

За матеріалами www.medscape.com
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Рис. 1. КТ легень пацієнта: 
ознаки двобічної 

інтерстиціальної COVID-19-
асоційованої пневмонії Рис. 2. КТ головного мозку пацієнта: зміни відповідають розвитку енцефаліту
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Клінічна ефективність декскетопрофену трометамолу 
при гострому болю

Гострий біль визначається як короткий за часом прояву біль, причину якого легко ідентифікувати. 
Він може бути спричинений ушкод жен ням чи запаленням тканин організму внаслідок травми, 
хірургічного втручання, патофізіологічних подій тощо. Біль знижує якість життя, самопочуття 
та функціональність пацієнтів, що може призводити до проблем зі сном. Терапія гострого болю 
спрямована насамперед на лікування основного захворювання, зменшення запалення, регенерацію 
пошкоджених тканин. Метою огляду M. Hanna та J.Y. Moon була оцінка ефективності та переносимості 
декскетопрофену трометамолу при гострих больових станах на підставі якісних наукових даних. 
Пропонуємо до вашої уваги основні положення цього матеріалу з акцентом на ефективності препарату 
при гострому м’язово-скелетному ушкод жен ні, профілі безпеки та рекомендаціях із застосування 
й дозування. Статтю розміщено у виданні Current Medical Research and Opinion (2019; 35 (2): 189-202).

Ушкод жен ня або запалення тканин активує ноцицептори, 

а ноцицептивні стимули передаються у вигляді електричних 

імпульсів по висхідних больових шляхах у спинному мозку 

до центральної нервової системи, що призводить до відчуття 

болю. Пошкод жен ня клітин викликає вивільнення медіаторів 

запалення, таких як цитокіни та простагландини, які знижу-

ють поріг активації ноцицепторів, що зумовлює посилення 

больової чутливості в місці ушкод жен ня (Reddi, Curran, 2014).

Нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП) є одним 

із найчастіше використовуваних класів знеболювальних засо-

бів (Conaghan, 2012). Вони діють шляхом інгібування фермен-

тів групи циклооксигеназ (ЦОГ) і тим самим перешкоджають 

синтезу простагландинів, результатом чого є зменшення пе-

риферичної сенсибілізації, болю та запалення (Herrero et al., 

2003). Класичні (неселективні) НПЗП пригнічують обидві 

ізоформи ферменту ЦОГ. ЦОГ-1 наявна у багатьох тканинах 

і бере участь у гомеостатичних процесах у шлунково-киш-

ковій, дихальній, серцево-судинній та нирковій системах.

Таким чином, інгібування ЦОГ-1 може спричиняти нега-

тивні наслідки через блокаду фізіологічних функцій. На від-

міну від цього, ЦОГ-2 насамперед індукується медіаторами 

запалення, а її пригнічення меншою мірою впливає на синтез 

простагландинів, що беруть участь у гомеостазі.

Це стало поштовхом до розробки селективних інгібіторів 

ЦОГ-2, які забезпечують ефективність, подібну до такої тра-

диційних неселективних НПЗП, але з меншою кількіс тю по-

бічних ефектів із боку шлунково-кишкового тракту (Herrero 

et al., 2003). Проте усі НПЗП, включно з інгібіторами ЦОГ-2, 

пов’язані з розвитком несприятливих явищ, зокрема серцево- 

судинного ризику різного ступеня (Conaghan, 2012).

Альтернативна стратегія поліпшення фармакологіч-

ного профілю інгібіторів ЦОГ базувалася на гіпотезі про 

те, що простагландини, які утворюються під дією ЦОГ-1 

і ЦОГ-2, беруть участь у виникненні болю, та інгібування 

обох ізоферментів ЦОГ необхідне для забезпечення ефектив-

ного знеболення (Herrero et al., 2003). Ризик побічних ефек-

тів можна знизити, зменшуючи дозу за рахунок збільшення 

активності та/або абсорбції лікарського засобу. Наприклад, 

були синтезовані модифіковані неселективні інгібітори ЦОГ, 

такі як похідні трометамінової солі. Декскетопрофену троме-

тамол –  один із таких препаратів.

Декскетопрофену трометамол –  модифікований несе-

лективний інгібітор ЦОГ. Декскетопрофен, S-енантіомер 

кетопрофену, проявляє більшу активність, ніж рацемічна 

сполука. Крім того, трометамінова сіль декскетопрофену 

(декскетопрофену трометамол) швидко всмоктується, і пі-

кові концентрації у плазмі крові досягаються за короткий 

час. Це є потенційною перевагою при лікуванні пацієнтів 

із помірним та сильним болем. Клінічна практика показала, 

що декскетопрофену трометамол чинить ефективну знебо-

лювальну дію зі швидким початком (Rodriguez et al., 2008).

Ефект декскетопрофену трометамолу 
при гострому м’язово-скелетному ушкод жен ні

НПЗП здатні полегшувати біль у пацієнтів із гострим 

пошкод жен ням м’яких тканин та є одним із рекомендованих 

варіантів для осіб із гострим болем у попереку, які потребують 

застосування анальгетиків (Jones et al., 2015; Koes et al., 2010). 

Інгібітори ЦОГ-2 та інші НПЗП забезпечують зіставний рі-

вень знеболення при гострому ушкод жен ні м’яких тканин 

(Jones, Lamdin, 2010).

За даними двох рандомізованих контрольованих дослі-

джень (РКД) було виявлено, що однократне застосування 

декскетопрофену трометамолу перорально або парентерально 

забезпечувало таке ж полегшення болю, як при терапії дик-

лофенаком в осіб із гострим м’язово-скелетним ушкод жен-

ням (Leman et al., 2003; Zippel, Wagenitz, 2007). У першому 

РКД взяли участь 122 пацієнти із гострими травмами нижніх 

кінцівок, які отримали одноразову дозу декскетопрофену 

трометамолу (25 мг) або диклофенаку (50 мг) перорально. 

Біль оцінювали з інтервалом у 15 хв протягом однієї години 

за допомогою 11-бальної шкали болю –  об’єднаної візуальної 

аналогової шкали (ВАШ) та візуальної рейтингової шкали.

Середня оцінка болю знижувалася швидше у групі декске-

топрофену трометамолу, ніж при застосуванні диклофенаку, 

при цьому середня різниця становила -0,53 (p=0,026) через 

15 хв, збільшилася до -0,89 (p=0,002) через 45 хв та досяг-

ла -0,83 (p=0,008) через 60 хв. Однак загальна різниця між 

групами щодо середніх показників болю 1 бала суттєво 

не відрізнялася для двох методів лікування. У пацієнтів, 

які отримували декскетопрофену трометамол, імовірність 

зменшення болю на 1 або 2 бали у будь-якій часовій точці 

до однієї години була значно більшою, ніж у хворих, що ви-

користовували диклофенак, при цьому відношення шансів 

(ВШ) становило 5,54 (95% довірчий інтервал [ДІ] 1,90-16,15) 

для 1 бала і 5,87 (95% ДІ 2,68-12,88) для 2 балів.

У другому дослід жен ні 370 пацієнтів із гострим болем 

у попереку рандомізували для застосування декскетопро-

фену трометамолу в дозі 50 мг внутрішньом’язово або дик-

лофенаку по 75 мг внутрішньом’язово двічі на добу протя-

гом двох днів. Первинну кінцеву точку (сумарну різницю 

інтенсивності болю за ВАШ від вихідного рівня до 6 год, 
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становили 117,3 мм/год для декскетопрофену трометамолу 

порівняно з 114,7 мм/год для диклофенаку. Скореговане 

співвідношення середніх балів становило 1,023 із нижнім 

95% ДІ 0,81, що відповідало заданим критеріям неменшої 

ефективності декскетопрофену трометамолу (>0,8). Крім 

того, між декскетопрофену трометамолом та диклофенаком 

не спостерігалося значущих відмінностей щодо середньої 

різниці максимальної інтенсивності болю порівняно з ви-

хідним рівнем (31,9 vs 30,5; р=0,528) або часу для досягнення 

цього показника (3,6 vs 3,7 год, р=0,496).

Профіль безпеки препарату
У межах когортного дослід жен ня вивчали застосування 

декскетопрофену трометамолу при гострому болю легкого 

та помірного ступеня тяжкості в умовах первинної медичної 

допомоги (n=7337). Частота побічних ефектів при лікуванні 

цим препаратом становила 3,6%, тобто була нижчою, ніж при 

застосуванні диклофенаку/ацеклофенаку, ібупрофену/декс-

ібупрофену, напроксену та піроксикаму (Carne et al., 2009). 

Також дослідники визначили, що ризик розвитку несприят-

ливих явищ із боку шлунково-кишкового тракту на тлі терапії 

декскетопрофену трометамолом суттєво не відрізнявся від та-

кого для парацетамолу/метамізолу: скорегований відносний 

ризик (ВР) був 1,30; 95% ДІ 0,77-2,19.

НПЗП та інгібітори ЦОГ-2 при тривалому застосуванні мо-

жуть різною мірою впливати на підвищення серцево-судин-

них та шлунково-кишкових ризиків. Існує загальна думка, 

що інгібування ЦОГ-2 при довгостроковому використанні 

призводить до підвищення серцево-судинної та зниження 

шлунково-кишкової токсичності, хоча докази не є очевидни-

ми. До того ж такі фактори, як тип препарату, селективність 

рецепторів, дозування, період напіввиведення та супутні лі-

карські засоби можуть відігравати свою роль у цьому процесі 

(Patrono et al., 2017; Pelletier et al., 2016).

Протягом останніх 10 років серцево-судинним ризикам, 

пов’язаним із лікуванням НПЗП, особливо селективними 

інгібіторами ЦОГ-2, та меншою мірою –  неселективними 

НПЗП, приділяли значну увагу (Sondergaard et al., 2017).

K.B. Sondergaard et al. (2017) повідомили про підвищений 

ранній ризик позалікарняної зупинки серця при застосуванні 

неселективних НПЗП диклофенаку та ібупрофену, але при те-

рапії інгібіторами ЦОГ-2 (рофекоксибом та целекоксибом) або 

напроксеном такого зв’язку не було. Подібним чином A. Arfe 

et al. (2016) виявили значне зростання ймовірності розвит-

ку серцевої недостатності на тлі лікування дев’ятьма НПЗП, 

як-от кеторолак, еторикоксиб, індометацин, набуметон, ро-

фекоксиб, піроксикам, диклофенак, ібупрофен та німесулід, 

але не целекоксибом, ацеклофенаком та кетопрофеном.

За результатами аналізу даних 92 163 госпіталізованих паці-

єнтів із серцевою недостатністю та 8 246 404 осіб контрольної 

групи, декскетопрофен був другим препаратом, що асоці-

ювався з найнижчим ризиком (ВР 0,86; 95% ДІ 0,41-1,81). 

P. McGettigan та D. Henry (2013) також повідомили про ста-

більно вищий серцево-судинний ризик при застосуванні 

рофекоксибу, еторикоксибу, диклофенаку та найнижчий –  

для напроксену. Більшість експертів зазначили, що ці ризики 

потрібно враховувати при розгляді питання про подовження 

анальгетичної терапії.

Рекомендації щодо застосування та дозування
У Європі декскетопрофену трометамол для перорального 

застосування схвалений для терапії болю легкого та помір-

ного ступеня тяжкості (у парентеральній формі –  помірного 

й сильного болю), коли пероральне приймання не є доціль-

ним (Menarini Farmaceutica Internationale SRL, 2015). Парен-

теральне введення декскетопрофену трометамолу можливе 

лише для короткочасного лікування –  до двох днів.

Рекомендована доза декскетопрофену трометамолу в пе-

роральній формі становить 25 мг кожні 8 год, максимальна 

загальна добова доза –  75 мг. Препарат слід застосовувати 

принаймні за 30 хв до їди. Рекомендована доза трометамолу 

декскетопрофену для парентерального введення становить 

50 мг кожні 8-12 год (хоча можливе використання з інтер-

валом у 6 год), максимальна загальна добова доза –  150 мг. 

Лікарський засіб можна вводити внутрішньом’язово або 

у виг ляді повільної внутрішньовенної інфузії (10-30 хв) / 

повільного внутрішньовенного болюсу (15 с).

Показано, що розчин декскетопрофену трометамолу для 

ін’єкцій або концентрат для приготування розчину для ін-

фузій сумісний при змішуванні у невеликих об’ємах (на-

приклад, у шприці) з ін’єкційними розчинами гепарину, 

лідокаїну, морфіну та теофіліну. Крім того, розчин декс-

кетопрофену трометамолу для ін’єкцій або концентрат 

для приготування розчину для інфузій, розведений у 100 мл 

фізіологічного розчину або розчину глюкози, сумісний 

із такими лікарськими засобами, як дофамін, гепарин, гід-

роксизин, лідокаїн, морфін, петидин і теофілін (Menarini 

Farmaceutica Internationale SRL, 2015).

У пацієнтів літнього віку пероральне приймання декске-

топрофену трометамолу слід розпочинати з нижньої межі 

діапазону доз (загальна добова доза –  50 мг), однак при па-

рентеральному введенні корегування дози не потрібне.

Дозування декскетопрофену трометамолу в обох формах 

слід зменшити до загальної добової дози 50 мг в осіб із лег-

кою дисфункцією нирок та у пацієнтів із легким/ помірним 

порушенням печінки. Не слід застосовувати лікарський 

засіб хворим на помірну/тяжку ниркову недостатність 

або тяжку печінкову недостатність (Menarini Farmaceutica 

Internationale SRL, 2015).

Цей лікарський засіб не рекомендований для застосування 

у дітей. Декскетопрофену трометамол також протипоказа-

ний хворим із шлунково-кишковою кровотечею / перфора-

цією / пептичною виразкою (або цими станами в анамнезі), 

диспепсією, кровотечами / порушенням згортання крові, 

хворобою Крона / виразковим колітом, тяжкою серцевою 

недостатністю, тяжкою дегідратацією, жінкам у третьому 

триместрі вагітності та пацієнтам із побічними реакціями 

при застосуванні інших НПЗП в анамнезі (як-от гіперчут-

ливість, астма/бронхоспазм, кропив’янка, ангіоневротич-

ний набряк, фототоксичність). Препарат слід застосовува-

ти з обережністю пацієнтам з алергією в анамнезі та лише 

після ретельного обстеження –  особам зі встановленими 

серцево-судинними захворюваннями. Не рекомендовано 

використовувати декскетопрофену трометамол одночасно 

з іншими НПЗП або антикоагулянтами, кортикостероїдами, 

літієм, метотрексатом, гідантоїнами або сульфонамідами 

(Menarini Farmaceutica Internationale SRL, 2015).

Висновки
Згідно з наявними даними, декскетопрофену трометамол 

забезпечує ефективне знеболення під час терапії гострого 

болю. Препарат демонструє швидкий початок дії, добре 

переноситься та безпечний при короткочасному лікуванні. 

Варто зауважити, що швидка анальгетична дія є важливою 

при гострих больових станах. Також необхідно зазначити, 

що для лікування такого стану, як гострий біль у попереку 

показано використовувати саме ін’єкційну форму декс-

кетопрофену, наприклад препарат Декенор – ін’єкційний 

високоякісний декскетопрофен виробництва відомої євро-

пейської фармацевтичної компанії «КРКА» за доступною 

ціною. До того ж в осіб із гос трим болем дексекетопрофену 

трометамол чинить знеболювальний ефект, еквівалентний 

такому при застосуванні інгібіторів ЦОГ-2.

Підготувала Олена Коробка
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Психоендокринологічні аспекти лікування шизофренії
Торік у листопаді в режимі онлайн відбувся ІІ Науковий конгрес із міжнародною участю «Психосоматична 
медицина XXI століття: реалії та перспективи». Програма заходу передбачала обговорення актуальних напрямів, 
зокрема психонейроімуноендокринології в сучасній медицині. Представляємо до вашої уваги огляд доповіді 
завідувачки кафедри психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи Харківського національного 
медичного університету, д. мед. н., професорки Ганни Михайлівни Кожиної, яку було присвячено аналізу 
психоендокринологічних аспектів у підходах до лікування такого тяжкого психотичного розладу, як шизофренія.

 Шизофренія посідає одне із провідних 

місць серед причин інвалідизації населення 

(понад 60% пацієнтів працездатного віку). Діа-

гноз корелює зі зменшенням тривалості життя 

на 20%, причому до 40% смертей пов’язані з суї-

цидом (Hany et al., 2020). Шизофренія має тяжкі 

клініко-психопатологічні та соціальні наслід-

ки, до яких належать переважання негативних 

симптомів та когнітивних порушень, хроніч-

ний рецидивний перебіг, високий суїцидаль-

ний ризик, агресивність, безробіття, зниження 

соціального функціонування та якості життя 

пацієнтів. Ссоціальна дисфункція є  ключовою 

проблемою шизофренії. Тому вкрай важливо 

підбирати адекватну терапію для її усунення.

Персоніфікований підхід та якість життя
Основними цілями на шляху до поліпшення 

якості лікування та реабілітації осіб із шизофрені-

єю є безпека, ефективність, орієнтованість на паці-

єнта, своєчасність, раціональність та неупередже-

ність допомоги (Kilbourne et al., 2018). При цьому 

психосоціальна терапія та психосоціальна реабілі-

тація є вкрай важливими та доповнюють одна одну.

Різні етапи перебігу шизофренії потребують 

персоніфікованого підходу до надання психіатрич-

ної допомоги, головною метою якого є забезпечен-

ня зменшення виразності симптомів. Також вкрай 

важливі поліпшення соціального функціонування 

та якості життя пацієнтів, профілактика рецидивів, 

забезпечення моніторингу/контролю за небажани-

ми ефектами лікування (Марута, 2017).

За словами лекторки, сьогодні ми живемо 

в епоху сучасних антипсихотичних засобів, що 

дозволяють швидко усувати психотичну симп-

томатику. Але, на жаль, вони пов’язані з низкою 

побічних явищ, які іноді, з точки зору хворого, 

нівелюють ефективність препарату.

За даними дослід жен ня CATIE, 24% пацієнтів 

припиняють лікування антипсихотиками через 

недостатню, на їхню думку, ефективність, 15% –  

погану переносимість, 21% –  з інших причин 

(Lieberman et al., 2005). Таким чином, 60% пацієн-

тів не дотримуються режиму терапії, що призво-

дить до декомпенсації їхнього стану та погіршення 

психосоціального функціонування.

Вибір оптимального антипсихотика
Перша лінія науково обґрунтованої терапії ши-

зофренії та інших психічних розладів –  застосуван-

ня антипсихотиків. Однак переваги від лікування 

часто «перекриваються» їх побічними ефектами 

та медичними ризиками. Тож розуміння того, 

як уникнути цих проблем та успішно керувати 

ними, є актуальним для оптимізації застосування 

цих важливих, але суперечливих медикаментів.

При виборі оптимального антипсихотика слід 

враховувати несприятливі явища, які більш за все 

непокоять пацієнтів, а саме зайву вагу, екстрапі-

рамідні розлади, кардіоваскулярні та гормональні 

ефекти (зокрема, підвищення рівня пролактину). 

Моніторинг пацієнтів, що приймають антипсихо-

тики, має включати контроль маси тіла, дискіне-

зії, паркінсонізму, метаболізму глюкози та ліпідів, 

артеріального тиску й пульсу, сексуальної функції, 

седативного ефекту, даних електрокардіографії 

(ЕКГ), рівня пролактину перед призначенням 

терапії та у певні її періоди (Stroup, Gray, 2018).

Також доцільним є так званий фармакологічний 

менеджмент –  обговорення з пацієнтом / родича-

ми / опікуном вибору препарату та схеми терапії. 

При цьому обов’язково слід враховувати наявність 

супутніх захворювань, вживання психоактивних 

речовин та стан фізичного здоров’я.

Призначати доцільно один антипсихотик, 

починаючи з низьких доз і враховуючи можли-

ві медикаментозні взаємодії та побічні ефекти. 

Водночас важливими є соціальні та психологічні 

втручання, психотерапевтична і психоосвітня ро-

бота. До того ж кожні два тижні слід оцінювати 

відповідь пацієнта на антипсихотичний препарат, 

контролювати побічні ефекти та дотримання те-

рапії. За умов сприятливої відповіді на лікування 

спостереження і моніторинг потрібно продовжу-

вати. При поганій (недостатній) відповіді слід за-

мінити препарат або провести корегування дози.

Ефективність оланзапіну 
в межах комплексної терапії

Лекторка повідомила, що на базі кафедри, якою 

вона завідує, було проведено оцінку ефективності 

оланзапіну (препарату Олфрекс, Nobel). У дослі-

д жен ня було включено 152 особи з шизофренією, 

яких розподілили на дві групи:

• пацієнти І групи отримували Олфрекс у дозі 

10 мг/добу в поєднанні з психотерапією та психо-

освітніми програмами;

• хворі ІІ групи застосовували інший антипси-

хотик та методи психотерапевтичного впливу.

За структурою основних психопатологічних 

синдромів у пацієнтів було виділено депресив-

но-параноїдні, галюцинаторно-параноїдні та апа-

то-абулічні синдроми, що зустрічалися в обох гру-

пах з однаковою частотою. Усі хворі отримували 

персоніфіковану психотерапевтичну допомогу за-

лежно від провідного синдрому. Зокрема, до схеми 

лікування було додано сімейну психотерапію.

Препарат Олфрекс було обрано через його 

здатність швидко редукувати продуктивну 

симптоматику (завдяки селективній та неповній 

блокаді D
2
-рецепторів мезолімбічного шляху), 

ефективне зниження негативної симптома-

тики та виразну протитривожну дію (завдяки 

блокаді серотонінових рецепторів 5-НТ
2
, що 

знімає блокаду дофаміну в мезокортикально-

му шляху мозку). При цьому відносно слабка 

блокада дофамінових рецепторів (до 70-80%) 

забезпечує відсутність побічних нев рологічних 

ефектів, сприяє збереженню когнітивних функ-

цій і мінімізує стигматизацію хворих.

Крім того, вибір Олфрексу, що має доведену 

біоеквівалентість оригінальному оланзапіну, був 

зумовлений не тільки його впливом на основні 

патологічні симптоми-мішені (позитивні, нега-

тивні, когнітивні та емоційні порушення), але 

й сприятливим комплаєнсом у пацієнтів. Вста-

новлено, що на тлі використання оланзапіну 

відзначався вищий рівень дотримання режиму 

терапії, ніж інших атипових антипсихотиків. 

Зок рема, частота відмови від лікування оланза-

піном була достовірно нижчою, ніж рисперидо-

ном та кветіапіном (Gardner et al. 2015). До речі, 

оланзапін разом із клозапіном може розглядатися 

як еталон антипсихотичної терапії при резис-

тентній шизофренії.

Отже, на тлі застосування препарату Олфрекс 

та психоосвітніх стратегій було продемонстровано 

достовірно значущу сприятливу динаміку психопа-

тологічної симптоматики вже на початкових ета-

пах терапії (рис. 1), показників за шкалою оцінки 

позитивних і негативних симптомів (PANSS), зо-

крема високу достовірність оцінки позитивних/

негативних симптомів та загальнопатологічних 

порушень (рис. 2). Також при використанні Ол-

фрексу мало місце поліпшення рівня соціального 

функціонування за всіма напрямами. 

Варто зауважити, що в межах дослід жен ня було 

відзначено добру переносимість препарату. По-

бічні ефекти спостерігалися лише у 9% пацієн-

тів у вигляді збільшення маси тіла (в середньому 

на 4-4,5 кг) після 10-тижневого приймання. Сво-

єю чергою для зменшення імовірності розвитку 

даного побічного ефекту рекомендовано застосо-

вувати Олфрекс у мінімальних терапевтичних до-

зах, призначати дієту зі зниженим вмістом жирів 

та радити належні фізичні навантаження. 

Також можна застосовувати метформін, який 

допомагає не тільки знизити вагу, але й норма-

лізувати рівень глюкози та ліпопротеїнів низь-

кої щільності, а також зменшити вміст інсуліну 

в крові (Abi-Dargham, 2014). Контрольовані ви-

пробування дії метформіну продемонстрували 

його позитивний вплив на вуглеводний обмін 

та ефективність щодо зниження ваги пацієнтів 

із тяжкими психічними розладами, які отриму-

вали антипсихотичну терапію (оланзапіном, рис-

перидоном, кветіапіном) (McElrot, 2019).

Доповідачка також повідомила, що в дослід-

жен ні оцінювали динаміку ставлення пацієнтів 

до хвороби. На тлі застосування препарату Ол-

фрекс у складі комплексної терапії було пока-

зано високий рівень позитивної динаміки щодо 

конструктивного ставлення до захворювання. 

Окрім того, сприятливу динаміку відзначали 

щодо якості життя пацієнтів. За даними півто-

рарічного спостереження можна дійти висновку 

про наявність стійкого терапевтичного ефекту 

серед осіб, які отримували Олфрекс у складі 

комплексної терапії.

Насамкінець Г.М. Кожина зазначила, що на су-

часному етапі психосоціальної реабілітації та ре-

інтеграції пацієнтів із шизофренією оланзапін 

(Олфрекс) може бути рекомендований як пре-

парат тривалої терапії, що дозволяє відновити 

соціальну інтеграцію і підвищити якість життя.

Підготувала Олександра Демецька

Г.М. Кожина

Рис. 2. Показники переносимості терапії 
препаратом Олфрекс
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Рис. 1. Динаміка показників психічного стану 
обстежених на тлі лікування
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Профілактика, діагностика та лікування 
осіб із хворобою Лайма

Хвороба Лайма, або кліщовий бореліоз –  це природно-осередкове захворювання, що передається 
кліщами. Воно характеризується ураженням шкіри, суглобів, нервової, серцево-судинної систем 
та часто має хронічний, рецидивний перебіг. У 2020 р. Американське товариство з інфекційних 
хвороб (IDSA), Американська академія неврології (AAN) та Американська колегія ревматологів (ACR) 
спільно розробили клінічні практичні рекомендації з профілактики, діагностики та лікування 
хвороби Лайма. Пропонуємо до вашої уваги короткий виклад основних положень даного документа.

Які заходи безпеки слід застосовувати для запобі-

гання укусам кліщів та розвитку кліщових інфекцій?

Насамперед особи, які мають ризик інфікування, 

повинні вживати заходів індивідуального захисту 

для зменшення імовірності укусу кліщів, зараження 

кліщовою інфекцією та поширення кліщових пато-

генів (рекомендація на основі належної практики). 

Для запобігання укусам кліщів рекомендовано засто-

совувати репеленти, як-от N,N-діетил-мета-толуа-

мід, пікаридин, етил-3-(М-бутилацетамідо)-пропіо-

нат, олія лимонного евкаліпта, п-ментан-3,8-діол, 

2-ундеканон або перметрин (сильна рекомендація, 

докази помірної якості).

Видаляти кліщів рекомендовано негайно механіч-

ним способом шляхом використання чистого пінцета 

з гострими кінцями (або подібного пристрою), захо-

пивши тіло кліща якомога ближче до шкіри (реко-

мендація на основі належної практики). Не потрібно 

припалювати кліща (сірником / іншим нагріваль-

ним засобом) або застосовувати отруйні речовини 

чи наф топродукти, щоб він від’єднався від шкіри 

(рекомендація на основі належної практики).

Які діагностичні процедури необхідно використо-

вувати після укусу кліща?

Видаленого кліща рекомендовано подати до лабо-

раторії для визначення роду (рекомендація на основі 

належної практики). Проте не рекомендовано тесту-

вати кліща роду іксодових (Ixodes spp.) щодо інфек-

ції, викликаної бактеріями Borrelia burgdorferi, адже, 

незалежно від наявності або відсутності B. burgdorferi 

у кліща цього роду, вилученого в людини, немає 

можливості достовірно передбачити ймовірність 

клінічної інфекції (сильна рекомендація, докази по-

мірної якості). Стосовно діагностичного обстежен-

ня безсимптомних пацієнтів після укусу кліща роду 

іксодових, таких осіб не рекомендовано тестувати 

на предмет можливого впливу B. Burgdorferi (сильна 

рекомендація, докази помірної якості).

Кому слід проводити профілактику антибіотиками 

для запобігання розвитку хвороби Лайма після 

укусу кліща?

Профілактичну антибіотикотерапію рекомендо-

вано призначати дорослим та дітям лише протягом 

72 годин після видалення кліща з укусом високого, 

але не сумнівного або низького ризику (сильна ре-

комендація, докази помірної якості). Якщо укус клі-

ща неможливо віднести зі значущою достовірністю 

до групи високого ризику, доцільно почекати певний 

час. Укус кліща вважається небезпечним лише у тому 

разі, якщо відповідає таким трьом критеріям:

• ідентифіковано кліща-переносника Ixodes spp.;

• укус стався у високоендемічній зоні;

• кліщ лишався на шкірі протягом більш ніж 

36 годин.

Який найліпший режим приймання антибіотиків 

для хіміопрофілактики хвороби Лайма після укусу 

кліща з високим ризиком?

Після укусу кліща роду Ixodes spp. у всіх вікових 

групах рекомендоване застосування одноразової 

дози доксицикліну протягом 72 годин після видален-

ня кліща під наглядом (сильна рекомендація, докази 

помірної якості). Доксициклін призначають у вигляді 

одноразової пероральної дози: 200 мг для дорослих 

та 4,4 мг/кг (до максимальної –  200 мг) для дітей.

Якою є оптимальна стратегія діагностичного конт-

ролю за мігрувальною еритемою?

В осіб після потенційного контакту із кліщами 

в ендемічній зоні щодо хвороби Лайма, які мають 

одне або декілька уражень шкіри з виникненням мі-

грувальної еритеми, рекомендовано провести клініч-

ну діагностику, а не лабораторне дослід жен ня (силь-

на рекомендація, докази помірної якості). У пацієнтів 

з одним або кількома ураженнями шкіри, що вказу-

ють на наявність мігрувальної еритеми, але є для неї 

нетиповими, слід виконати тестування на антитіла 

на зразках сироватки крові, взятих у гострій фазі 

(з подальшим її аналізом у фазі видужання, якщо 

початковий результат негативний). 

Цей метод має переваги на відміну від доступних 

на даний час прямих способів виявлення, як-то по-

лімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) або посів зраз-

ків крові чи шкіри. Якщо потрібно, зразок сироватки 

фази видужання слід брати принаймні через 2-3 тижні 

після забору зразка гострої фази (слабка рекомендація, 

докази низької якості).

Які оптимальні схеми антибіотикотерапії для осіб 

із мігрувальною еритемою?

У пацієнтів із мігрувальною еритемою рекомендо-

вано застосовувати пероральну антибіотикотерапію 

доксицикліном, амоксициліном або цефуроксимом 

аксетилом. Для осіб, які не можуть приймати одночас-

но доксициклін та β-лактамні антибіотики, переваги 

має препарат другої лінії азитроміцин (сильна рекомен-

дація, докази помірної якості).

Як довго слід лікувати пацієнта з мігрувальною 

еритемою?

Хворих на мігрувальну еритему рекомендовано ліку-

вати 10-денним курсом доксицикліну або 14-денним –  

амоксициліну чи цефуроксиму аксетилу, але не трива-

лішими терапевтичними курсами (сильна рекомендація, 

докази помірної якості). Якщо пацієнт приймає ази-

троміцин, період лікування становить від 5 до 10 днів; 

у США курс терапії триває сім днів, оскільки цей тер-

мін вивчався у найбільшому клінічному дослід жен ні 

B.J. Luft et al. (1996), проведеному в цій країні.

Чи слід лікувати антибіотиками пацієнтів із ви-

сипом, викликаним укусом південного кліща 

(STARI)?

У пацієнтів, у яких після укусу кліща-одинака роду 

іксодових, виду Amblyomma americanum розвивається 

ураження шкіри STARI, що схоже на мігрувальну ери-

тему, неможливо дати рекомендації за чи проти засто-

сування антибіотиків. У певних географічних регіонах 

як STARI, так і хвороба Лайма є ендемічними (Feder 

et al., 2011). Тож якщо не буде ідентифіковано кліща, 

що став причиною STARI, відрізнити поодиноку мі-

грувальну еритему, викликану кліщовим бореліозом, 

від STARI буває клінічно неможливо (Wormser et al., 

2005). У випадках, коли STARI неможливо відрізнити 

від асоційованої з хворобою Лайма мігрувальної ери-

теми в ендемічних для обох станів регіонах, показано 

антибіотикотерапію, спрямовану на бореліоз. (Реко-

мендацій немає через брак доказів)

Яка стратегія діагностичного тестування має пере-

ваги при невробореліозі Лайма?

При оцінюванні пацієнтів із приводу можливого 

невробореліозу Лайма з ураженням периферичної 

або центральної нервових систем рекомендова-

но провести аналіз на антитіла у сироватці крові, 

а не ПЛР чи посів зразків ліквору (спинномозкової 

рідини [СМР]) / сироватки (сильна рекомендація, 

докази помірної якості). Якщо дослід жен ня СМР 

виконують в осіб із підозрою на невробореліоз Лай-

ма з пошкод жен ням центральної нервової системи 

(сильна рекомендація, докази помірної якості):

• рекомендовано одночасно отримати зразки лік-

вору та сироватки крові для визначення в них специ-

фічних антитіл;

• не рекомендоване серологічне дослід жен ня лік-

вору без вимірювання специфічних антитіл у СМР/

сироватці;

• не рекомендовано використовувати метод рутин-

ної ПЛР або брати посів зразків СМР/сироватки.

За наявності яких неврологічних проявів слід об-

стежувати пацієнтів із хворобою Лайма?

У пацієнтів з одним або декількома такими гостри-

ми розладами, як менінгіт, болісний радикулоневрит, 

множинна мононевропатія, гострі невропатії череп-

них нервів (зокрема VII, VIII, рідше III, V, VI тощо) 

або у хворих із підтвердженим запаленням спинно-

го мозку (або рідше –  головного), який особливо 

асоційований із болючим радикулітом, що уражає 

суміжні сегменти спинного мозку, та епідеміологіч-

но можливим контактом із кліщами, інфікованими 

B. burgdorferi, рекомендовано провести обстеження 

із приводу хвороби Лайма (сильна рекомендація, до-

кази помірної якості). У пацієнтів із типовим бічним 

аміотрофічним, рецидивно-ремітивним розсіяним 

склерозом, хворобою Паркінсона, деменцією, ког-

нітивною дисфункцією або вперше виниклими су-

домними нападами не рекомендовано проводити 

рутинне обстеження щодо хвороби Лайма (сильна 

рекомендація, докази низької якості). 

В осіб із неврологічними синдромами, що є від-

мітними від зазначених вище, у разі відсутності 

в анамнезі інших клінічних чи епідеміологічних 

даних на підтвер д жен ня діагнозу кліщового боре-

ліозу, не слід проводити скринінг на хворобу Лайма 

(сильна рекомендація, докази низької якості). У хворих 

із неспецифічними аномаліями білої речовини при 

проведенні магнітно-резонансної томографії мозку 

за відсутності в анамнезі інших клінічних чи епіде-

міологічних доказів, що підтверджували б діагноз 

хвороби Лайма, недоцільно виконувати обстеження 

із приводу кліщового бореліозу (слабка рекомендація, 

докази низької якості).

Чи слід обстежувати дорослих пацієнтів із психіч-

ними захворюваннями щодо наявності хвороби 

Лайма?

В осіб із психічними розладами не рекомендовано 

проводити рутинний скринінг із приводу кліщового 

бореліозу (сильна рекомендація, докази низької якості).

Чи потрібно обстежувати дітей із порушеннями роз-

витку, поведінки чи психічними розладами щодо 

наявності хвороби Лайма?

У дітей із порушеннями розвитку, поведінки чи пси-

хічними розладами недоцільно проводити рутинний 

скринінг із приводу кліщового бореліозу (слабка реко-

мендація, докази низької якості).

Закінчення на наст. стор.
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Які оптимальні схеми антибіотикотерапії за роз-

витку гострих неврологічних проявів хвороби Лай-

ма без ураження паренхіми головного та спинного мозку?

У пацієнтів із менінгітом, асоційованим із хворобою 

Лайма, невропатією черепних нервів, радикулоневро-

патією або іншими проявами ураження периферичної 

нервової системи, рекомендовано застосовувати вну-

трішньовенно (в/в) цефтріаксон, цефотаксим, пеніци-

лін G або пероральний доксициклін. 

Рішення щодо вибору антибіотика, зокрема способу 

використання, варто приймати здебільшого на основі 

індивідуальних факторів, таких як профіль побічних 

ефектів, легкість приймання, переносимість перо-

ральних ліків, занепокоєння щодо дотримання ре-

жиму терапії, не пов’язаного з ефективністю. Під час 

терапевтичного процесу спосіб лікування може бути 

змінений із в/в на пероральний. Бажана тривалість 

приймання антибіотика становить від 14 до 21 дня 

(сильна рекомендація, докази помірної якості).

Чи слід лікувати пацієнтів з ураженням паренхіми 

головного або спинного мозку, пов’язаним із хво-

робою Лайма, за допомогою пероральних або в/в анти-

біотиків?

У даній когорті хворих рекомендовано застосовува-

ти антибіотики в/в, а не перорально (сильна рекомен-

дація, докази помірної якості).

Чи потрібно хворим на кліщовий бореліоз із пара-

лічем лицьового нерва призначати кортикостероїди 

на додаток до антимікробної терапії?

У пацієнтів із паралічем лицьового нерва, що пов’я-

заний із хворобою Лайма, не рекомендовано засто-

совувати кортикостероїди разом з антибіотиками. 

В осіб віком від 16 років, які страждають на гострий 

параліч лицьового нерва, але без інших об’єктивних 

клінічних чи серологічних даних на підтверд жен ня 

хвороби Лайма, лікування кортикостероїдами слід 

проводити протягом 72 годин відповідно до сучасних 

рекомендацій щодо терапії паралічу лицьового нерва. 

(Рекомендацій немає через брак доказів)

Чи необхідно у всіх пацієнтів із кліщовим бореліо-

зом на ранній стадії проводити електрокардіограму 

(ЕКГ) для скринінгу на Лайм-кардит?

ЕКГ рекомендовано виконувати лише у хво-

рих з ознаками або симптомами, що відповідають 

Лайм-кардиту. Симптоми та ознаки ураження серця 

при хворобі Лайма включають задишку, набряки, 

надмірне серцебиття, запаморочення, біль за груди-

ною та синкопе (слабка рекомендація, докази низької 

якості).

Які групи хворих на Лайм-кардит потребують гос-

піталізації?

Пацієнтів із тяжкими серцевими ускладненнями 

хвороби Лайма, зокрема значним подовженням ін-

тервалу PR (>300 млс), іншими аритміями або клі-

нічними проявами міоперикардиту рекомендовано 

госпіталізувати з постійним контролем ЕКГ. Клі-

нічні прояви Лайм-кардиту включають зниження 

толерантності до фізичних навантажень, підвище-

не серцебиття, переднепритомний стан, синкопе, 

перикардитний біль, ознаки випоту в перикарді, 

підвищений рівень біомаркерів (як-от тропоніну), 

набряки та задишку (сильна рекомендація, докази 

дуже низької якості).

Який метод кардіостимуляції слід використовувати, 

якщо це необхідно при лікуванні Лайм- кардиту?

У пацієнтів із симптоматичною брадикардією 

внаслідок Лайм-кардиту, що не піддається медика-

ментозній терапії, рекомендовано застосувати тим-

часову кардіостимуляцію замість імплантації постій-

ного кардіостимулятора (сильна рекомендація, докази 

помірної якості).

Які схеми приймання антибіотиків мають переваги 

для лікування Лайм-кардиту?

В амбулаторних хворих на Лайм-кардит доцільно 

використовувати пероральні антибіотики замість 

в/в (слабка рекомендація, докази дуже низької якос-

ті). У госпіталізованих пацієнтів із Лайм-кардитом 

на початку лікування застосування цефтріаксону 

в/в має переваги над пероральною формою, поки 

не з’являться ознаки клінічного поліпшення, а по-

тім слід перейти на пероральний антибіотик для 

завершення терапії (слабка рекомендація, докази 

дуже низької якості). Особам із Лайм-кардитом 

призначають загальну антибіотикотерапію стро-

ком на 14-21 день протягом тривалішого терапев-

тичного періоду (слабка рекомендація, докази дуже 

низької якості). Для пероральної антибіотикотера-

пії у даній популяції хворих препаратами вибору 

є докси циклін, амоксицилін, цефуроксиму аксетил 

та азитроміцин.

Чи слід проводити скринінг на хворобу Лайма у па-

цієнтів, що обстежуються із приводу гострого міо-

кардиту/перикардиту чи хронічної кардіоміопатії неві-

домої етіології?

В осіб із гострим міокардитом/перикардитом не-

відомої причини у відповідних епідеміологічних 

умовах слід провести тестування на хворобу Лайма 

(сильна рекомендація, докази низької якості). Пацієн-

там із хронічною кардіоміопатією невідомої етіоло-

гії не рекомендовано проводити рутинний скринінг 

на кліщовий бореліоз (слабка рекомендація, докази 

низької якості).

Яка оптимальна стратегія діагностичного тесту-

вання із приводу Лайм-артриту?

При оцінці пацієнтів щодо потенційного Лайм- 

артриту необхідно провести аналіз на виявлення 

у сироватці крові антитіл за допомогою ПЛР або 

посіву зразків крові чи синовіальної рідини / тка-

нини (сильна рекомендація, докази помірної якості). 

У серо позитивних хворих, в яких є підозра стосовно 

наявності Лайм-артриту, але для прийняття рішення 

щодо лікування потрібна більш чітка інформація, 

рекомендовано застосувати ПЛР із залученням си-

новіальної рідини / тканини, а не культивування цих 

зразків для виявлення Borrelia (сильна рекомендація, 

докази помірної якості).

Який найліпший режим приймання антибіотиків 

для початкового лікування Лайм-артриту?

Для пацієнтів із Лайм-артритом рекомендовано 

використовувати пероральну антибіотикотерапію 

протягом 28 днів (сильна рекомендація, докази помір-

ної якості).

Які терапевтичні підходи слід застосовувати в паці-

єнтів, у котрих не вдалося повністю вилікувати 

Лайм-артрит?

У хворих на Лайм-артрит із частковою відповіддю 

(помірний залишковий набряк суглобів) після пер-

шого курсу пероральної антибіотикотерапії не реко-

мендовано проводити другий курс даного лікування, 

а ліпше продовжувати нагляд за пацієнтами. Слід 

розглянути можливість виключення інших причин 

набряку суглобів, окрім Лайм-артриту, дотримання 

режиму терапії, тривалість артриту до початкового 

лікування, ступінь проліферативних змін синовіаль-

ної оболонки. Другий курс перорального приймання 

антибіотиків строком до одного місяця може бути 

розумною альтернативою для пацієнтів, у яких пролі-

феративні зміни синовіальної оболонки є помірними 

порівняно з набряком суглобів, а також для тих, хто 

вважає за краще повторити курс лікування, перш ніж 

розглядати застосування в/в препаратів. (Рекоменда-

цій немає через брак доказів)

У пацієнтів із Лайм-артритом за відсутності або 

дуже низької відповіді (набряк суглоба від помір-

ного до виразного з мінімальним зменшенням ви-

поту в суглоб) після початкового курсу пероральної 

антибіотикотерапії переваги має 2-4-тижневий курс 

цефтріаксону в/в над другим курсом приймання пе-

роральних антибіотиків (слабка рекомендація, докази 

низької якості).

Яким чином слід лікувати Лайм-артрит після про-

ведення антибіотикотерапії?

Пацієнтам, які не пройшли один курс перораль-

ного приймання антибіотиків та один курс анти-

біотиків в/в, слід звернутися до ревматолога або ін-

шого кваліфікованого фахівця для розгляду питання 

про викорис тання протиревматичних хворобомоди-

фікувальних засобів, біологічних препаратів, вну-

трішньосуглобових стероїдів або артроскопічної 

синовектомії. Передбачається, що антибіотико-

терапія тривалістю довше ніж вісім тижнів не ма-

тиме додаткової користі у хворих на персистуваль-

ний артрит, якщо лікування включало один курс 

антибіотиків в/в (слабка рекомендація, докази дуже 

низької якості).

Чи потрібно пацієнтам із хворобою Лайма, що ма-

ють стійкі симптоми після стандартного лікуван-

ня, призначати додаткові антибіотики?

Пацієнтам із хворобою Лайма, що мають стій-

кі або повторювані неспецифічні симптоми, такі 

як слабкість, біль чи когнітивні порушення, отрима-

ли рекомендовану терапію, але в них відсутні об’єк-

тивні докази повторного інфікування або невдалого 

лікування, не рекомендовано застосовувати додат-

кову антибіотикотерапію. Докази стійкої інфекції 

або невдалого лікування включають об’єктивні оз-

наки активності захворювання, як-от артрит, ме-

нінгіт або невропатія (сильна рекомендація, докази 

помірної якості).

Який оптимальний режим антибіотикотерапії у па-

цієнтів із бореліальною лімфоцитомою?

В осіб із бореліальною лімфоцитомою рекомен-

довано використовувати пероральну антибіотикоте-

рапію протягом 14 днів (слабка рекомендація, докази 

низької якості).

Якою є найліпша схема антибіотикотерапії для лі-

кування хронічного атрофічного акродерматиту?

У даній когорті хворих доцільно застосовувати пе-

роральну антибіотикотерапію протягом 21-28 днів 

на відміну від коротшого періоду лікування (слабка 

рекомендація, докази низької якості).

За яких обставин слід обстежити пацієнта із хво-

робою Лайма із приводу наявності супутнього ана-

плазмозу чи бабезіозу?

В осіб із хворобою Лайма, які мають високу темпе-

ратуру або характерні відхилення лабораторних по-

казників від норми, клініцисти повинні оцінити на-

явність потенційної супутньої інфекції, викликаної 

Anaplasma phagocytophilum та/або Babesia microti, у гео-

графічних регіонах, де ці інфекції є ендемічними. 

Коморбідну інфекцію можна запідозрити у па цієнтів, 

які мають стійке значне підвищення температури 

більш ніж один день, перебуваючи на лікуванні ан-

тибіотиками із приводу хвороби Лайма. Якщо тем-

пература не знижується незважаючи на застосування 

доксицикліну, важливо врахувати інфекцію B. microti. 

Характерні відхилення лабораторних показників від 

норми, що виявляють як при анаплазмозі, так і ба-

безіозі, включають тромбоцитопенію, лейкопенію, 

нейтропенію та/або анемію. Ознаки гемолізу, серед 

яких підвищений рівень непрямого білірубіну, лак-

татдегідрогенази та анемія, особливо свідчать про 

наявність бабезіозу. (Рекомендація на основі належної 

практики)

Підготувала Олена Коробка

Оригінальний текст документа читайте на сайті 
www.aan.com

Початок на попередній стор.
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МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ
ПОГЛЯД ФАХІВЦЯ

№ 1 • Березень 2021 р.46

Маски COVID-19 у практиці невролога: 
як не піти хибним шляхом?

Науково-практичну фахову школу-семінар «Клінічні рекомендації в загальній практиці сімейного 
лікаря та терапевта» було успішно реалізовано в онлайн-форматі 23 лютого 2021 року. У своїй доповіді 
в межах заходу невролог, професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 2 Національного 
медичного університету імені О.О. Богомольця (м. Київ), д. мед. н. Сергій Геннадійович Сова висвітлив 
проблему неврологічних порушень при COVID-19.

За словами доповідача, у гострому пе-

ріоді хвороби неврологічні симптоми мають 

місце у 18-32%, а неврологічні ускладнен-

ня – у 11-16% хворих залежно від тяжкості 

інфекційного процесу. Чверть осіб із тяжким 

перебігом COVID-19 потребують ургентної 

допомоги із приводу неврологічних симп-

томів, як-от ажитація, панічні атаки, де-

ліpій, eпiлептичний синдром, сомноленція, 

кома, церебральні дисгемії та ін. Та й після 

перенесеної хвороби майже у кожного п’я-

того спостерігаються симптоми так званого 

пост ковідного синдрому, основними проя-

вами якого є психоневрологічні порушення 

(Belopasov et al., 2020).

Патогенез уражень нервової системи 
при COVID-19

Основними патогенетичними механіз-

мами ураження нервової системи при 

COVID-19 є (Федін, 2020):

1. «Цитокіновий шторм».

2. Гіпоксемія внаслідок вентиляційних 

порушень та гіпоперфузія внаслідок пору-

шень насосної функції серця при уражен-

ні міокарда, запальних уражень судинної 

стінки (васкуліти).

3. Порушення гемостазу (гіперкоагуляція) 

та гомеостазу внаслідок декомпенсації наяв-

ної патології, пов’язаної, перш за все, з пер-

систуючою ендотеліальною дисфункцією.

4. Нейротропність та нейровірулентність 

SARS-CoV-2 – генетичні маркери вірусу 

було виявлено у спинномозковій рідині 

та секційному матеріалі головного мозку.

5. Накопичення внутрішньоклітинного 

феритину, що веде до посилення оксидатив-

ного стресу.

6. Приєднання бактеріальної інфекції, 

сепсис.

7. Одночасний вплив зазначених факторів.

Встановлено, що основною групою ри-

зику для реалізації всіх ланок патогенезу 

ураження нервової системи при COVID-19 

є пацієнти з персистивною ендотеліальною 

дисфункцією, причиною якої є інсуліно-

резистентність, ожиріння, артеріальна гі-

пертензія, хронічні захворювання нирок, 

легень та ін. Особливо важко інфекція 

перебігає в імуноскомпрометованих осіб. 

Безперечно, сьогодні стає зрозумілою над-

важлива роль індивідуальної чутливості, 

що зумовлено генетичними аспектами 

сприйнятливості до різних етапів вірусної 

агресії та імунної відповіді. Проте багато ще 

залишається невідомим, особливо зважаю-

чи на високу мутагенну активність вірусу.

Неврологічна картина на тлі COVID-19
С.Г. Сова розподілив неврологічну симп-

томатику уражень нервової системи при 

COVID-19 залежно від періоду захворю-

вання. Гострий період (5-7-й день хвороби) 

включає слабкість та міалгії (14,4-100%), 

головний біль (3,4-41%), інсомнію (30,5%), 

запаморочення (7-9%), атаксію (0,5-1%), 

порушення нюху, що визнано специфічним 

маркером COVID-19 (до 88,2%), порушення 

смаку – гiпогевзію (47,5%), дисгевзію (21,1%) 

та агевзію (1,4-5,6%) (Belopasov et al., 2020).

Неврологічна картина гострого періоду 

найчастіше включає розвиток  нейропсихіч-

них порушень, як-то інсомнія (15,1-34,5%), 

тривожно-фобічні (8,5-34,8%) та депресивні 

розлади (9,5-28,5%), делірій (>50% пацієнтів 

віком понад 60 років, 20% стаціонарних хво-

рих та 80% осіб на ШВЛ), когнітивні й сома-

тоформні розлади (14,2-26,3%), епiлептич-

ний та галюцинаторний синд ром, включно 

з фантосмією (Belopasov et al., 2020; Федін, 

2020). Деякими дос лідниками відзначе-

не підвищення частоти суїциду, що є ре-

зультатом не лише емоційних розладів, 

але й впливом патогенетичних механізмів 

СOVID-19 на вищу нервову діяльність.

Нозологічні форми ураження цент раль-

ної нервової системи під час гострого періо-

ду СOVID-19 включають (Моo et аl., 2020; 

Helms et аl., 2020):

• гострий менінгоенцефаліт;

• гострий геморarічний енцефаліт / 

гост ра некротизуюча енцефалопатія;

• анти-NMDAR-енцефаліт;

• гострий дисемінований енцефаломієліт;

• гостра геморагічна задня оборотна ен-

цефалопатія;

• гемофагоцитарний лімфогістіоцитоз;

• гострий поперечний мієліт.

До інших уражень нервової системи при 

COVID-19 відносять (Федін, 2020):

1. Краніальні мононевропатії І, ІІІ, IV, V, 

VI, VI, IХ, Х черепних нервів.

2. Цереброваскулярні ускладнення – 

інсульти, венозні тромбози. 

3. Ураження м’язів (у третини пацієн-

тів) – міалгії, міозит та рабдоміоліз.

4. Синдром Гієна – Барре: авто імунний 

варіант (гостра демієлінізуюча полі ради-

кулоневропатія з антитілами до гангліозидів 

GD1b, гостра моторна аксональна невропа-

тія з високим рівнем антитіл до гангліозиду 

GM1), дисрегуляція антидіуретичного гор-

мона, синдром Міллера – Фішера (зовніш-

ня або між’ядерна офтальмоплегія, атаксія, 

арефлексія, антитіла до гангліозиду GQ1b).

Енцефалопатiї критичних станів є ще 

одним варіантом маніфестації гострого 

ураження головного мозку при COVID-19, 

серед яких виділяють:

• інфекційно-токсичну (цитокінову);

• гiпоксико-ішемічну, спричинену вен-

тиляційною недостатністю при гострому 

легеневому дистрес-синдромі, формуванні 

пневмофіброзу та порушенні нервової ре-

гуляції дихання;

• гіпоперфузійну – внаслідок ураження 

серця і судин, артеріального тромбозу;

• гостру гіпертензивну;

• венозну – при гострому тромбозі ве-

нозних синусів;

• метаболічну (діабетичну, ниркову, гiпо-

натріємічну);

• септичну (приєднання бактеріальної 

суперінфекції;

• змішану.

Крім цього, професор акцентував ува-

гу на частому загостренні вже наявної 

неврологічної патології при COVID-19  

(Beloрasov et al., 2020):

• цереброваскулярних захворювань;

• нейродегенеративних хвороб (пар-

кінсонізм, хвороба Альцгеймера, спадкові 

нейродегенерації);

• демієлінізуючих захворювань (розсія-

ний склероз, оптикомієліт та ін.);

• хронічних поліневропатій (запальних, 

автоімунних, парапротеїнемічних, спадко-

вих, метаболічних);

• мiaстенії та іншої нервово-м’язової 

патології.

Сергій Геннадійович підкреслив, що сьо-

годні постала ще одна серйозна проб лема – 

проблема постковідного синдрому, тобто 

наслідків перенесеної інфекції СOVID-19, 

при якій до 20% осіб страждають від довго-

строкових симптомів, що тривають 12 і біль-

ше тижнів (Sudre et al., 2020).

Симптомами постковідного синдрому 

є персистенція виразної слабкості, інспіра-

торної задишки та відчуття важкості у гру-

дях, головного болю, міалгій та артралгій, 

тривалої аносмії, фантосмії, спотворення 

запахy і смаку, тривалого субфебрилітету 

або, навпаки, гіпотермії, значних коливань 

температури тіла (Nabavi, 2020; Carlos del 

Riо, 2020). З боку шлунково-кишкової сис-

теми може спостерігатися діарея із хвиле-

подібним перебігом, яка не залежить від діє-

ти або прийому ліків. Окрім того, мають 

місце судинні та васкулітні прояви на шкірі, 

інші шкірні реакції (кропив’янка, капілярна 

сітка тощо), значні коливання артеріального 

тиску і пульсу, аритмії, тахікардія (зокрема 

ортостатична), запаморочення, а також тро-

фічні порушення – описано випадіння во-

лосся, зубів та кістозні утворення в щелепах 

(Hu et al., 2020; Marshall, 2020). Серед нейро-

психічних порушень домінують зниження 

пам’яті та уваги, неможливість зосередитися, 

дез орієнтація у просторі, відчуття «туману» 

в голові, емоційні розлади (тривога, депресія, 

паніка). В рідких випадках через 2-4 тижні 

після одужання може розвинутися синд ром 

Гієна – Барре (Таguet et al., 2020).

С.Г. Сова
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Спікер акцентував увагу на результатах 

дослідження, проведеного наприкінці 

2020 р., за даними якого в 20% осіб у пост-

ковідний період діагностують психічні 

розлади протягом 90 і більше днів. Най-

частіше спостерігаються тривога, депресія 

та безсоння (Таguet et al., 2020).

Психологічним підґрунтям високої час-

тоти емоційних та когнітивних порушень 

при СOVID-19 виступають:

• дистрес, пов’язаний із захворюван-

ням, ізоляцією, перебуванням у палаті 

інтенсивної терапії, реанімаційному від-

діленні; розвитком ускладнень, страхом 

смерті та втрати працездатності;

• низька резистентність до стресів че-

рез спадковість, проблеми в дитинстві 

та особливості виховання тощо;

• деморалізація, розпач, страх повтор-

ного зараження та обмеження самостій-

ності;

• вартість реабілітаційних заходів та не-

визначеність подальшого розвитку пан-

демії;

• відсутність психологічної підтримки 

і таргетної терапії розладів.

Резюмуючи, професор С.Г. Сова за-

значив, що пов’язані з СOVID-19 ура-

ження нервової системи потребують 

оптимізації психологічної допомоги хво-

рим, раннього проведення нейрореабілі-

таційних заходів, зокрема своєчасного 

призначення фармакотерапії відповідної 

симптоматики. Саме тому наявність у лі-

карському арсеналі препаратів із полі-

рецепторним механізмом дії, які здатні 

впливати на емоційні дезадаптації різ-

ного спектра та покращувати когнітивні 

функції, дозволяє запобігти поліпрагма-

зії, зменшити кількість небажаних явищ, 

а також ефективно відновлювати пору-

шені функції.

Оптимальним препаратом такої муль-

тимодальної рецепторної дії може висту-

пати тразодон (Триттіко). У клінічних нас-

тановах Управління з контролю за якістю 

харчових продуктів і медикаментів США 

(FDA) та Європейського агентства з лі-

карських засобів (ЕMА) щодо клінічного 

використання тразодону (Триттіко) зазна-

чено (Сuomо et al., 2019):

1. Тразодон є антидепресантом із дове- 

деним сприятливим профілем ефектив- 

ності для лікування депресії.

2. Ефективне дозування препарату за- 

звичай становить 150-300 мг/добу.

3. Тразодон добре переноситься: ризик 

виникнення антихолінергічних побічних 

ефектів (закреп, затримка сечі, сухість 

у роті) під час терапії низький.

4. Препарат не викликає збільшення 

маси тіла або порушень у сексуальній 

сфері.

5. Тразодону притаманні особливі пере-

ваги при лікуванні пацієнтів із депресією 

та супутнім безсонням, також він ефек-

тивний при застосуванні в осіб із тривож-

ністю та ажитацією.

6. Терапія тразодоном дає змогу якіс-

но корегувати порушення сну, знижувати 

рівень тривоги та занепокоєння, що доз-

воляє активно застосовувати його для лі-

кування емоційних порушень, які є най-

частішими нейропсихічними симптомами 

у структурі постковідного синдрому.

Також у дослідженнях останніх років 

було показано, що, крім корекції пору-

шень емоційного спектра та інсомнії, 

тразодон виявляє ще й пронейрогенний 

ефект – здатний поліпшувати когнітив-

ні функції (Wang et al., 2020; Bortolotto 

et al., 2017). Наявність контрамідної 

форми Триттіко забезечує сталу терапев-

тичну концентрацію препарату в крові 

та можливість його одноразового прийому 

протягом доби.

Враховуючи той факт, що в остан-

ні десятиріччя когнітивні порушення 

зай мають провідні позиції у структурі 

смертності та непрацездатності на пла-

неті, є найбільшим економічним тягарем 

для суспільства й одними з найчастіших 

психоневрологічних проявів СOVID-19, 

стає зрозумілим необхідність застосуван-

ня фармакологічних засобів суто нейро-

метаболічної спрямованості, здатних 

нормалізовувати нейропластичні проце-

си та ефективно корегувати когнітивну 

дисфункцію. 

Серед препаратів цього ряду провідне 

місце належить холіну альфосцерату (Гліа-

тилін), який в опублікованих дос лідженнях 

продемонстрував здатність покращувати 

інтелектуально-мнестичні функції при різ-

них патологічних станах, що супроводжу-

ються порушеннями дементивного спек-

тра. Унікальність препарату зумовлена його 

наступними характеристиками:

• містить холін (40,5%);

• проникає через гематоенцефалічний 

бар’єр;

• чинить центральний холіноміметич-

ний ефект;

• нормалізує холінергічну трансмісію 

у ЦНС;

• чинить нейропротекторний ефект;

• відновлює структуру і функцію клі-

тинних мембран.

Лектор привернув увагу до цих влас-

тивостей Гліатиліну, застосування якого 

дозволяє збільшити вміст двох базових 

для нервової системи нейропластичних 

факторів: ацетилхоліну (збільшується його 

синтез і виділення з терміналей) та фосфа-

тидилхоліну – структурного фосфоліпіду 

мембран нейроцитів, що також має проти-

набрякову дію.

Таким чином, за даними проведених 

дос ліджень, Гліатилін здатний відновлюва-

ти нейротрансмісію у ділянці пошкоджен-

ня, структуру і функцію мембран нейроци-

тів та, в підсумку, покращувати когнітивну 

функцію і навіть відновлювати рівень сві-

домості при черепно-мозковій травмі, ін-

сульті, епілептичному нападі, комі тощо. 

Корекція церебрального холінергічного 

дефіциту за допомогою Гліатиліну може 

бути ініційована залежно від мети засто-

сування (таблиця).

Підготувала Маргарита Марчук

Таблиця. Корекція церебрального холінергічного 
дефіциту за допомогою Гліатиліну

Мета Режим дозування

Захист мозку при ішемії Ампули по 1000 мг: 1000 мг/добу 
внутрішньом’язово

Пробуджувальний ефект Ампули по 1000 мг: до 4000 мг/добу 
внутрішньовенно повільно, за 2-4 ін’єкції

Відновлювальне лікування (інсульт, стан після 
черепно-мозкової травми, когнітивні розлади, 
деменція)

Кaпсули по 400 мг: 400 мг 2-3 p/добу до їди –  
3-6 місяців

www.health-ua.com
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Застосування локальних форм препаратів 
для лікування болю у спині

Біль у нижній частині спини (БНС) є найпоширенішим захворюванням кістково-м’язової системи. Значну частину 
причин БНС становлять дегенеративно-дистрофічні ураження хребта. Провідне місце в наявному арсеналі 
медикаментів для терапії БНС посідають нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП), однак застосування 
ліків цієї групи, особливо в осіб похилого віку, часто призводить до розвитку різноманітних ускладнень із боку 
шлунково-кишкового тракту та серцево-судинної системи. Однією з можливостей розв’язання цієї проблеми 
є застосування місцевих засобів без системної дії.

БНС є основною причиною звернен-

ня хворих до лікарів різного профілю: 

терапевтів, невропатологів, ревмато-

логів, гінекологів тощо. Поширеність 

БНС становить від 40 до 80%, а що-

річна захворюваність –  5%. Частіше 

на нього страждають чоловіки віком 

від З5 до 44 років та жінки –  від 25 

до 34 років. 

За даними експертів Всесвітньої 

організації охорони здоров’я, БНС 

у розвинених країнах досяг розмірів 

неінфекційної епідемії, та у більшості 

випадків пов’язаний зі збільшенням 

навантаження на людину.

Патогенетичні механізми 
виникнення болю

Оскільки наявність болю є основною 

причиною звернення хворих по медич-

ну допомогу, з метою повноцінного усу-

нення больового синдрому необхідно 

розуміти патогенетичні механізми його 

виникнення.

Існує декілька типів болю.

1. Ноцицептивний біль –  пошкоджу-

вальний подразник діє на периферич-

ні больові рецептори- ноцицептори, які 

є у шкірі, м’язах, зв’язках, суглобах, 

капсулах внутрішніх органів. Прикла-

ди: біль при опіку, травмі, запаленні, 

інфаркті міокарда.

2. Невропатичний біль (НБ) –  вини-

кає при органічному ураженні різних 

відділів нервової системи, які відпові-

дають за контроль і проведення болю. 

Приклади: діабетична поліневропатія, 

постгерпетична, тригемінальна неврал-

гія, постінсультний біль.

3. Змішані варіанти болю –  наприк-

лад, радикулопатія, тунельний синд-

ром, онкологічний біль, комплексний 

реґіонарний больовий синдром.

4. Психогенний біль –  провідну роль 

у механізмі розвитку відводять психо-

логічним факторам, які ініціюють біль 

за відсутності серйозних соматичних 

розладів.

Невропатичний біль
Невропатичний характер болю відзна-

чають у 30-40% пацієнтів, які страждають 

на біль у спині. При ураженні на рівні пе-

риферичних нервів та задніх корінців ви-

никає периферичний НБ на рівні спин-

ного мозку та центральний  – на рівні 

головного мозку.

Причиною розвитку НБ є ураження 

соматосенсорної системи. Від рецепторів 

соматосенсорної системи сигнали через 

периферичні Aβ-, Aδ- та C-волокна пря-

мують через спинний мозок, таламічні 

ядра –  до соматосенсорної кори. Ура-

ження соматосенсорної системи на будь-

якій із цих ділянок можуть призвести 

до невпорядкованої та зміненої передачі 

сенсорних сигналів.

Посилена аферентація больових сти-

мулів призводить до зміни збудливості 

ноцицептивних нейронів ганглія задньо-

го корінця і заднього рогу та формування 

феномена центральної та периферичної 

сенситизації. За нормальних умов больові 

імпульси передаються по аферентних но-

цицептивних волокнах у спинний мозок. 

За наявності патології сигнали болю прово-

дяться волок нами Aβ. При ураженні пери-

феричного нерва навколо нього відбуваєть-

ся накопичення імунних клітин. Активація 

запальних клітин веде до розширення су-

дин та виділення протеїнів плазми, зокрема 

серотоніну, брадикініну, P-субстанції, гіста-

міну й циклооксигенази, а також ліпоокси-

генази, що бере участь у метаболізмі арахі-

донової кислоти. Ноцицептори високого 

порогу активуються та стають чутливими 

до імпульсів низької щільності.

Внаслідок цих процесів зростає реак-

ція на термальні й механічні стимули, 

периферична сенситизація, первинна гі-

пералгезія й алодинія. Надалі спостеріга-

ється інтенсивна стимуляція дорсально-

го рогу спинного мозку. Демієлінізація, 

що супроводжує пошкод жен ня нерва, 

вик ликає ектопічні імпульси вздовж нер-

вового волокна. Вважається, що саме ці 

імпульси викликають персистувальний 

нейрогенний біль.

Постійні больові подразники фіксу-

ються центральною нервовою системою, 

що призводить до тривалої дисфункції 

відповідних груп м’язів. Формується 

порочне коло: біль –  м’язовий спазм –  

біль –  міофасціальний больовий синдром.

Міофасціальний больовий синдром
Міофасціальний больовий синдром 

(МБС) вважають чи не найпоширені-

шою патологією людини, що проявля-

ється локальним або сегментарним бо-

лем у різних частинах тіла. Його частота 

у дорослого населення становить 15-30%.

МБС –  поліетіологічне захворювання, 

основними причинами якого є:

• перевантаження окремих скелетних 

м’язів, зумовлене перенапруженням у не-

фізіологічних умовах внаслідок структур-

ної аномалії скелета (різна довжина ніг, 

плоскостопість, деформації таза тощо);

• неправильна постава, неоптималь-

ний баланс навантаження на м’язи внас-

лідок особливостей трудової діяльності;

• переохолод жен ня;

• під час психоемоційного стресу, 

який завжди супроводжується м’язовим 

напруженням.

До провідних патогенетичних меха-

нізмів МБС, незалежно від етіологічного 

чинника, відносять локальну вазомотор-

ну дисфункцію та рефлекторні тонічні 

зміни в м’язі або на його обмеженій 

ділянці. Рефлекторна концепція стала 

новим етапом дослід жен ня механізмів 

розвитку МБС.

Накопичення медіаторів запалення, 

серотоніну, простагландинів активує бо-

льові рецептори, що, зі свого боку, під-

тримує рефлекторне скорочення м’яза. 

На тлі локального порушення кровотоку 

в спазмованому м’язі відбувається нако-

пичення молочної кислоти, що є додат-

ковим джерелом подразнення нервових 

закінчень. Формується порочне коло 

болю за участю мікропошкод жен ня, ло-

кального запалення і м’язового спазму. 

В цих умовах відбувається формування 

тригерних точок (ТТ), патогномонічних 

для МБС. Активна ТТ завжди болюча, 

перешкоджає повному розтягуванню 

м’яза, послаблює його силу, зазвичай 

відбиває біль у відповідь на пряме натис-

кання, опосередковує локальну судомну 

відповідь м’язових волокон на адекватну 

стимуляцію і часто викликає вегетативні 

прояви в зоні відбитого болю.

Особливості лікування НБ та МБС
У 2006 р. Європейська федерація 

неврологічних товариств (EFNS) роз-

робила перші рекомендації щодо фар-

макологічного лікування НБ. Із 2006 р. 

проводять нові рандомізовані контро-

льовані дослід жен ня, метою яких є вив-

чення НБ при різних захворюваннях. 

Згідно з настановою EFNS, для лікуван-

ня НБ рекомендовано застосовувати три 

групи препаратів.

До лікарських засобів першої групи 

віднесені:

• антидепресанти, серед яких трици-

клічні (ТЦА) –  амітриптилін, іміпрамін, 

нортриптилін, дезипрамін, інгібітори 

зворотного захоплення серотоніну та нор-

адреналіну (венлафаксин, дулоксетин);

• α
2
β-ліганди кальцієвих каналів (га-

бапентин, прегабалін);

• 5% лідокаїновий пластир.

М.М. Орос

НПЗЗ — нестероїдні протизапальні засоби. 1. Інструкція для медичного застосування лікарського засобу Капсикам®. 2. Рачин А. П. Капсаициноиды в терапии боли: мишени 
патогенетической терапии / А. П. Рачин, М. Н. Шаров, С. Н. Выговская и др. // РМЖ. — 2017. — № 24. — С. 1800–1804. 3. Шишкова В. Современный взгляд на выбор безопасной терапии 
при болях в суставах и спине у пациента с коморбидной патологией / В. Шишкова // Врач. — 2018. — № 5. — С. 72–80.

Капсикам®

Моя сила у русі!
  Комплексний ефект 5 активних компонентів1, 2, 3

  Зменшує біль у м’язах і суглобах1, 2, 3

  Не містить НПЗЗ1

30
хвилин

Скорочена інформація про лікарський засіб Капсикам®.
Склад: діючі речовини: диметилсульфоксид, камфора рацемічна, олія терпентинна, бензилнікотинат, нонивамід; 1 г мазі містить 50 мг диметилсульфоксиду, 30 мг камфори 
рацемічної, 30 мг олії терпентинної, 20 мг бензилнікотинату, 2 мг нониваміду. Лікарська форма. Мазь. Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються місцево при 
болю у суглобах та м’язах. Показання. Препарат застосовувати при м’язовому та суглобовому болю: як розігріваючий засіб у спортивній медицині. Протипоказання. Під-

Побічні реакції. При підвищеній чутливості шкіри 
до компонентів мазі можуть виникати свербіж, набряк або кропив’янка, можливі алергічні реакції, включаючи шкірні висипання, подразнення, відчуття печіння, почерво-
ніння та ін. Спосіб застосування та дози. При м’язовому та суглобовому болю на уражену ділянку наносити за допомогою аплікатора 1-3 г мазі 2-3 рази на добу залежно від 
інтенсивності болю та накладати пов’язку, щоб збільшити тепловий ефект. Категорія відпуску. Без рецепта. Виробник. АТ «Гріндекс», вул. Крустпілс, 53, Рига, LV-1057, Латвія. 
та АТ Талліннський фармацевтичний завод, вул Тонді 33, 11316 Таллінн, Естонія.

Інформація для професійної діяльності медичних та фармацевтичних працівників. Призначена для розповсюджування на семінарах, конференціях, симпозіумах на медичну 
тематику. Перед застосуванням препарату необхідно ознайомитись з повною інструкцією. Р.П. № UA/6191/01/01 від 12.04.2017 (термін дії необмежений).

За додатковою інформацією звертайтесь до Представництва «АС «Гріндекс»:
03040, м. Київ, вул. Красилівська 11, оф. 3. Тел. (044) 498-42-32.
E-mail: info@grindeks.ua, https://www.grindeks.ua, https://kapsikam.ua
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До препаратів другої лінії належать:

• слабкі (трамадол) / сильні опіоїди 

(оксикодон);

• капсаїцинова мазь / пластир.

Серед препаратів третьої лінії:

• антиконвульсанти (карбамазепін, 

ламотриджин, вальпроєва кислота);

• селективні інгібітори зворотного 

захоплення серотоніну (пароксетин, 

флуоксетин);

• інші (мексилетин, лакозамід, декстро   -

меторфан);

• канабіноїди (сативекс –  набікси-

молс, дронабінол).

Стандартною для лікування МБС 

є комбінація НПЗП, міорелаксантів 

та вітамінних комплексів ґрупи В, що дає 

змогу скоротити термін лікування. У разі 

алодинії біль зменшується, якщо застосу-

вати 5% лідокаїновий пластир, що нале-

жить до анес тетиків місцевої дії (блокує 

транспорт йонів натрію через клітин-

ну мембрану периферійних нейронів). 

Якщо приєднується НБ, використовують 

антиконвульсанти другого покоління: 

габапентин та прегабалін. 

Завдання лікування –  ефективне зне-

болення та повернення пацієнта до ак-

тивності, що сприяє швидкому регресу 

симптомів і зниженню ризику хроніза-

ції болю.

Локальні форми медикаментів 
для лікування болю у спині

Наявність великого спектра небажа-

них явищ НПЗП привела до пошуків 

інших ефективних методів лікування 

захворювань опорно-рухового апарату, 

які включають і локальну терапію. Таке 

лікування передбачає місцеве застосу-

вання НПЗП, капсаїцину (нониваміду), 

димексиду, засобів, що містять природні 

отрути, та їх комбінацій. Сюди відносять 

також локальну ін’єкційну терапію про-

лонгованими глюкокортикоїдами, засо-

бами гіалуронової кислоти, алфлутопом 

або адгелоном.

Позитивним аспектом локальної те-

рапії є адресне надход жен ня лікарського 

засобу, який діє безпосередньо на вогни-

ще болю, не впливаючи на інші ткани-

ни. При цьому зазвичай спостерігається 

висока безпека застосування препаратів, 

оскільки їх концентрація у плазмі залиша-

ється невеликою, тоді як у тканинах суг-

лоба вона у кілька разів вища. До засобів 

безпечної та локальної терапії відносять 

мазі Випросал В® і Капсикам®.

Мазь Випросал В® – багатокомпонент-

на мазь природного походження на основі 

стандартизованої зміїної отрути, а також 

кількох відомих компонентів-подразни-

ків: саліцилової кислоти (1%), камфори 

(3%) та скипидару (3%). Ці складові ло-

кальної дії успішно використовують про-

тягом декількох десятиліть.

Камфора діє як місцевий подраз-

нювальний, анальгетичний і антисеп-

тичний компонент, поліпшує трофіку 

та місцевий кровотік. У концентрації 

1-3% вона впливає на шкірні рецеп-

тори і використовується як місцевий 

боле заспокійливий та протисвербіж-

ний засіб, а в концентрації більш як 

3% стимулює нервові закінчення шкіри 

та викликає зменшення інтенсивності 

болю і дискомфорту.

Терпентинне масло (живичний скипи-

дар) входить до складу подразнювальних 

препаратів та зарекомендувало себе як 

ефективний та безпечний компонент, 

що поліпшує місцевий кровообіг, сприяє 

всмоктуванню діючих складових у ткани-

ни і також має антисептичну дію.

Основною діючою речовиною засобу 

Випросал В® є отрута гадюки Vipera berus: 

вона є складною сумішшю білків, багато 

з яких мають ферментативну дію. Отрута 

містить протеолітичні ферменти, подіб-

ні тромбіну, фосфатазі, фосфодіестеразі, 

оксидазі L-амінокислот та ін. Невеликі 

концентрації отрути, які наносять на не-

ушкоджену шкіру, не мають системних 

ефектів, оскільки її білки не проникають 

крізь неї. Передбачається, що при місце-

вому застосуванні отрута гадюки діє як 

подразнювальний компонент. 

Хоча мазь Випросал В® є сумішшю 

протиподразнювальних складових, вони 

містяться в ній у невеликих концентра-

ціях і тому не призводять до надмірного 

подразнення шкіри. З іншого боку, фар-

макологічна активність окремих компо-

нентів досягається різними механізмами, 

чим і зумовлена   клінічна ефективність. 

Протиподразнення –  парадоксаль-

ний ефект, який зумовлює зменшення 

болю. При нанесенні на шкіру проти-

подразники стимулюють місцеве запа-

лення. При цьому мета полягає в тому, 

щоб забезпечити зменшення болю 

в іншій області, зазвичай суміжній або 

такій, що знаходиться під поверхнею 

шкіри.

Препарат Випросал В® випускається 

у сучасній лікарській формі – гідро-

фільній  емульсії, що забезпечує пос-

тупове вивільнення активних компо-

нентів та їх тривалу дію безпосередньо 

у вогнищі патології, не залишає плям 

та дозволяє шкірі дихати.

Біологічні ефекти мазі Випросал В® 

проявляються в анальгетичній і проти-

запальній активності, а також здатності 

відновлювати функцію пошкоджених 

тканин. Засіб швидко всмоктується 

з поверхні шкіри, глибоко проникає 

в уражену тканину, утворює концент-

раційний градієнт між шкірою і сино-

віальною оболонкою суглоба та швидко 

починає діяти.

Таким чином, мазь Випросал В® має 

високу протизапальну й анальгетичну 

активність і продемонструвала досто-

вірну позитивну динаміку активності 

хвороби в осіб з остеоартрозом та за-

хворюваннями м’яких тканин. 

Переносимість цього засобу також 

виявилася на належному рівні –  не спо-

стерігалося роздратування шкіри, гастро-

інтестинальних ускладнень чи гепато-, 

кардіо- та нейротоксичності. В одному 

випадку було зафіксовано кропив’янку 

через кілька днів після початку нанесен-

ня мазі- плацебо, що не містила зміїної 

отрути. Тож хороша переносимість та ви-

сока безпека дозволяють рекомендувати 

цю мазь для зовнішнього застосування.

Багатокомпонентна мазь Капсикам® – 

ефективний засіб на основі нониваміду 

(сучасного структурного аналога капсаї-

цину) та додатково камфори, скипида-

ру, диметилсульфоксиду (димексиду) 

і бензилнікотинату, також є позитивним 

прикладом швидкої знеболювальної те-

рапії. Саме ці компоненти і здійс нюють 

болезаспокійливу функцію на вищому 

рівні, а капсаїцин включений до євро-

пейських рекомендацій із лікування 

болю у спині.

Завдяки своїм властивостям, судино-

розширювальні та дратівливі компо-

ненти, зазначені вище, чинять вплив 

на чутливі нервові закінчення, і в під-

сумку пацієнт отримує якісний гіперемі-

зуючий, болезаспокійливий та місцевий 

подразнювальний ефект.

При нанесенні мазі на болючу ділянку 

шкіри підвищується місцева температу-

ра, потім відбувається посилення кро-

вообігу. Завдяки цьому вдається досягти 

полегшення ревматичних станів. Окрім 

того, мазь є дієвою при сильних ударах, 

розтягненнях м’язів та ін.

Висновки
У лікуванні  НБ та МБС найбільшу 

ефективність проявили локальні форми 

медикаментів, які асоційовані з мінімаль-

ною кількістю побічних ефектів і показали 

не менш дієвий результат у терапії болю 

в спині, ніж парентеральні засоби.

Для амбулаторного лікування міо-

фасціального компонента при легкій 

і середній тяжкості болю у спині реко-

мендовано використовувати препарат 

Випросал В®, зокрема для терапії артри-

ту, невралгії, радикуліту, м’язових спазмів 

та інших суглобових і м’язових захворю-

вань. Випросал В® добре зарекомендував 

себе як ефективний болезаспокійливий 

та протизапальний засіб, який містить 

у собі унікальні компоненти: отруту га-

дюки звичайної (зменшує запалення, 

полегшує біль), камфору (покращує жив-

лення тканин, полегшує біль), скипидар 

живичний (підсилює кровообіг, полег-

шує біль), саліцилову кислоту (зменшує 

запалення). Застосування мазі Випро-

сал В®  асоційоване з оптимальним спів-

відношенням ефективності й безпеки 

при лікуванні болю у спині.

Отрута може вбити, а може й врятува-

ти. Навіть найнебезпечніші для здоров`я 

людини речовини у невеликих дозах 

і при правильному використанні вияв-

ляються корисними.

Одним із ключових методів терапії нев-

ропатичного компонента болю на локаль-

ному рівні є мазь Капсикам®, що також 

активно застосовують в амбулаторній 

практиці. Капсикам® складається з речо-

вин, що впливають на біль та запалення 

різного походження, а саме ноніваміду 

(полегшує біль, розширює судини), бензи-

лнікотинату (розширює судини, покращує 

мікроциркуляцію), камфори (поліпшує 

живлення тканин, полегшує біль), ди-

метилсульфоксиду (сприяє проникнен-

ню компонентів препарату через шкіру), 

терпентинну олію (підсилює кровообіг, 

полегшує біль).
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Цукровий діабет 2-го типу як фактор ризику розвитку 
та прогресування хвороби Паркінсона

Цукровий діабет (ЦД) 2-го типу та хвороба Паркінсона (ХП) –  поширені захворювання, 
які часто співіснують в осіб похилого віку. Раніше в межах систематичних оглядів 
та метааналізів вже вивчали зв’язок між ЦД та ризиком розвитку ХП, але докази були 
суперечливими. H. Chohan et al. проаналізували дані обсерваційних досліджень із метою 
детальнішого розгляду ЦД 2-го типу як фактора ризику виникнення і прогресування ХП. 
Пропонуємо до вашої уваги огляд отриманих результатів, розміщених у виданні 
Movement Disorders (2021; doi: 10.1002/mds.28551).

За останніми даними, підтверджено біологічний взаємо-

зв’язок ЦД та ХП. Обидва захворювання характеризуються 

накопиченням аберантного білка, лізосомною та мітохонд-

ріальною дисфункцією, хронічним системним запаленням 

(Athauda, Foltynie, 2016). Інсулінорезистентність, що спо-

стерігається при ЦД 2-го типу, може являти собою важливий 

фактор, який призводить до розвитку ХП. У контрольних ви-

пробуваннях було підтверджено кореляцію ЦД з імовірністю 

появи ХП (Noyce et al., 2012; Lu et al., 2014). Окрім того, дані 

метааналізів проспективних когортних досліджень свідчать 

про підвищений ризик ХП у пацієнтів із ЦД (Noyce et al., 

2012; Yue et al., 2016). Однак слід зауважити, що зазначені 

роботи включали загалом хворих на ЦД, і не було враховано 

вужчого впливу ЦД 2-го типу на прогресування ХП. За до-

помогою сучасних методик аналізу причинно-наслідкового 

зв’язку кореляцію між ЦД 2-го типу та ризиком розвитку ХП 

також ретельно не вивчали.

Менделівська рандомізація (МР) –  метод у генетичній 

епідеміології, який можна використовувати з метою відсте-

ження спостережних асоціацій для підтверд жен ня істинних 

причинних ефектів (Bandres-Ciga et al., 2020). H. Chohan 

et al. (2021) поєднали метааналіз даних обсерваційних дос-

ліджень з оцінкою генетичних даних (МР-аналіз) для ви-

значення впливу ЦД 2-го типу на ризик розвитку ХП, а та-

кож на прогресування моторних та когнітивних порушень 

у пацієнтів із ХП.

Матеріали й методи дослід жен ня
Аналіз даних обсерваційних досліджень

Пошук літератури. У червні 2020 р. автори провели пошук 

наукової літератури, сфокусувавши увагу на метааналізах об-

серваційних епідеміологічних досліджень із використанням 

електронних баз даних PubMed, Web of Science, Scopus та Ovid, 

а для ширшого пошуку найновіших відомостей –  сервери пре-

принтів bio-Rxiv та medRxiv. Для пошуку застосовували такі 

формулювання, як «ЦД 2-го типу та ХП», або «ЦД 2-го типу 

та прогресування ХП», або «ЦД 2-го типу та ризик розвитку 

ХП». Загалом було виявлено 33 408 публікацій, з яких 28 відпо-

відали усім критеріям пошуку та були включені до метааналізу.

Критерії включення та виключення. До основного мета-

аналізу були включені обсерваційні дослід жен ня, присвячені 

вивченню ЦД 2-го типу, що попередньо розвинувся, та його 

впливу на ризик ХП, а також випробування, в яких аналізу-

вали зв’язок ЦД із прогресуванням ХП. Обсерваційні дослі-

д жен ня кореляції між ЦД (загалом) та ризиком виникнення 

ХП оцінювали окремо. До метааналізу не увійшли матеріали 

щодо необсерваційних досліджень, зокрема, без відповідних 

нових даних, такі як огляди, книги та листи, а також публі-

кації не англійською мовою.

Екстракція даних. При екстракції даних із проаналізова-

них публікацій автори дотримувалися рекомендацій щодо 

необхідних елементів звітування для систематичних огля-

дів та метааналізів (Moher et al., 2009). Було враховано ди-

зайн дос ліджень, оцінки ефектів, 95% довірчі інтервали (ДІ) 

та будь-які корегування, внесені з огляду на чинники, 

що могли вплинути на викривлення результатів. Для дослі-

джень, у котрих передбачали окреме вивчення даних щодо 

чоловіків та жінок, використовували спільну оцінку ефекту 

для обох статей. Для аналізу якості включених досліджень 

слугувала шкала Ньюкасла –  Оттави (NOS) (Stang, 2010).

Статистичний аналіз. Зв’язок між ЦД 2-го типу та ризиком 

ХП визначали за допомогою стандартних методів метаана-

лізу шляхом оцінки ефектів в окремих випробуваннях щодо 

ризику ХП. Ефекти у дослід жен нях за типом «випадок/кон-

троль» та когортних спершу аналізували окремо, а потім ра-

зом. Для оцінки прогресування ХП використовували стандарт-

ні шкали. Так, для контролю моторних порушень слугували 

III частина уніфікованої шкали оцінки хвороби Паркінсона 

(UPDRS3) або шкала Хен –  Яра, когнітивних –  монреальська 

шкала оцінки когнітивних функцій (MoCA) або коротка шкала 

оцінки психічного статусу (MMSE). Середнє річне прогресуван-

ня хвороби розраховували для отримання стандартизованої різ-

ниці середніх щодо кожного дослід жен ня окремо (Chinn, 2000).

Для об’єднання оцінок ризику було використано модель 

випадкових ефектів, а для оцінки прогресування –  модель 

фіксованих ефектів. Щоб встановити причини гетероген ності 

та перевірити наявність систематичної похибки, яка могла б 

пояснити різницю в оцінках щодо ризику розвитку ХП, 

дослід жен ня розділили за дизайном та часом включення па-

цієнтів (відповідно до впливу ЦД 2-го типу). В межах подаль-

шого аналізу автори вивчали, чи була тривалість ЦД 2-го типу 

визначальною для ризику появи ХП, а також враховували 

дослі  д жен ня, з яких було виключено учасників із серцево- 

судинними захворюваннями, що попередньо розвинулися.

МР-аналіз
При МР використовують однонуклеотидні поліморфізми 

(SNP), пов’язані з оцінюваним впливом хвороби (у даному 

випадку ЦД 2-го типу), для аналізу доказів причинного ефекту 

на результат (у даному випадку ХП). МР-аналіз має три ос-

новних припущення: SNP надійно пов’язані із впливом; SNP, 

не пов’язані з факторами, що можуть вплинути на викривлення 

даних; не існує альтернативного (плейотропного) шляху впливу 

SNP на результат, окрім оцінюваного (Lawlor et al., 2008).

Інструменти оцінювання впливу. Мультиетнічний мета-

аналіз повногеномних асоціативних досліджень (GWAS) був 

використаний для визначення генетичної схильності до ЦД 

2-го типу (Lawlor et al., 2008). Щоб уникнути систематич-

ної похибки через популяційні відмінності, відбирали лише 

GWAS-значущі SNP в учасників європейського поход жен ня 

(загалом 425 SNP; 148 726 пацієнтів, n контролю –  965 732). 

Частку варіабельності, що пояснюється генетичними варіан-

тами (R2), та силу кореляції фактора з результатом (F-статис-

тика) розраховували з використанням стандартних методів 

(Burgess et al., 2011; Noyce et al., 2017).

Аналіз результатів. Для оцінки ризику ХП слугували зведе-

ні статистичні дані останнього метааналізу щодо ХП GWAS 

(15 056 пацієнтів, n контролю –  12 637) (Nalls et al., 2019). 

Для оцінки прогресування ХП були обрані дані, подібні до та-

ких для метааналізу обсерваційного дослід жен ня (тобто балів 

за UPDRS3, MMSE та MoCA), отримані у GWAS щодо цих 

ознак прогресування ХП як результатів (Iwaki et al., 2019). 

Рис. 1. Кореляція ЦД 2-го типу зі зростанням ризику розвитку ХП
Примітка: Показники значущості взяті з аналізу випадкових ефектів. Адаптовано за H. Chohan et al., 2021

Дослід жен ня Оцінка ефекту (95% ДІ) Значущість, %

Дослідження за типом «випадок/контроль»

Herishanu et al., 2001 0,35 (0,15; 0,75) 2,02

Powers et al., 2006 0,62 (0,38; 1,01) 4,72

Загалом (I2=29,4%, р=0,234) 0,51 (0,30; 0,87) 6,74

Когортні дослідження

Palacios et al., 2011 0,88 (0,62; 1,25) 7,63

Yang et al., 2017 1,19 (1,08; 1,32) 19,03

Jacobs et al., 2020 1,27 (1,03; 1,57) 13,08

De Pablo-Fernandez et al., 2018 1,32 (1,29; 1,35) 21,79

Driver et al., 2008 1,34 (1,01; 1,77) 9,97

Xu et al., 2011 1,41 (1,20; 1,66) 15,66

Hu et al., 2007 1,83 (1,21; 2,76) 6,10

Загалом (I2= 51%, р=0,057) 1,29 (1,19; 1,40) 93,26

Підсумок (I2=74,7%, р=0,000) 1,21 (1,07; 1,36) 100,00

Зниження ризику Підвищення ризику

0,50,250,125 1 2 4 8

Величина ефекту

Рис. 2. Кореляція ЦД 2-го типу із суттєвішим прогресуванням моторних порушень при ХП
Адаптовано за H. Chohan et al., 2021

Дослід жен ня Оцінка ефекту (95% ДІ) Значущість, %

Cereda et al., 2012  0,35 (0,06; 0,65) 31,25

Malek et al., 2016 0,62 (0,41; 0,83) 61,67

Pagano et al., 2018 0,83 (0,21; 1,45) 7,08

Загалом (I2=32,8%, р=0,226) 0,55 (0,39; 0,72) 100,00

Пришвидшення прогресування моторних порушень

-1,45 0 1,45
Величина ефекту

Рис. 3. Кореляція ЦД 2-го типу із підвищенням порушень когнітивних функцій при ХП
Адаптовано за H. Chohan et al., 2021

Дослід жен ня Оцінка ефекту (95% ДІ) Значущість, %

Ong et al., 2017 -0,95 (-1,62; -0,27) 74,38

Pagano et al., 2018 -0,83 (-2,38; -0,08) 25,62

Загалом (I2=0%, р=0,860) -0,92 (-1,50; -0,34) 100,00

Підвищення когнітивних порушень

–2,38 0 2,38
Величина ефекту
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Розміри вибірки для досліджень прогресування ХП розрахо-

вували як середнє значення всіх SNP за зведеними статистич-

ними даними GWAS (n із ризиком ХП –  27 693; n із балами 

за UPDRS3-1398; n із балами за MMSE –  1329; n із балами 

за MoCA –  1000). Відносний ризик (ВР) для кожного резуль-

тату становив 1,2 (Burgess, 2014).

Статистичний аналіз. Для виключення SNP, що поясню-

вали більшу дисперсію результату, ніж впливу, застосовували 

фільтрування Штейгера. За допомогою статистично потужного 

методу зваженої зворотної дисперсії (ЗЗД) розраховували об’єд-

нані дані причинно-наслідкового зв’язку (Hemani et al., 2017). 

Також були проведені різні аналізи чутливості. Статистичний 

тест із низькою потужністю MR-Egger застосовували, щоб вия-

вити, як спрямований плейотропний ефект міг впливати 

на упередженість методу ЗЗД (Bowden et al., 2015). Метод зваже-

ної медіани вказував на адекватність застосування принаймні 

50% SNP. Метод MR-PRESSO слугував для виявлення статис-

тичних відхилень плейотропних ефектів SNP із подальшим ко-

регуванням об’єднаної оцінки за потреби (Verbanck et al., 2018). 

Q-критерій Кохрена для аналізу ЗЗД та тест перетинання даних 

за MR-Egger були обрані для оцінки гетерогенності, яка могла 

бути результатом плейотропії (Bowden et al., 2019).

Клінічні результати
Зв’язок ЦД 2-го типу та ризику ХП

У розглянутих дослід жен нях оцінка кумулятивного впли-

ву ЦД 2-го типу становила 1,21 (95% ДІ 1,07-1,36), загальна 

гетерогенність об’єднаного аналізу була високою: I2=74,7% 

(рис. 1) (Palacios et al., 2011; Jacobs et al., 2020; De Pablo-

Fernandez et al., 2018). У когортних дослід жен нях (ВР 1,29; 

95% ДІ 1,19-1,40) було показано, що ЦД 2-го типу пов’язаний 

із вищим ризиком розвитку ХП; у випробуваннях «випадок/

контроль» спостерігалася також зворотна кореляція (ВР 0,51; 

95% ДІ 0,30-0,87), що передбачало можливість систематичної 

похибки, але значення р становило 0,145.

Медіана віку учасників когортних досліджень не була визна-

чальним фактором для підтверд жен ня зв’язку між ЦД 2-го типу 

та ХП (р=0,540). У двох випробуваннях «випадок/контроль» вік 

взагалі не брали до уваги. Співвідношення чоловіків та жінок 

також не було враховане при оцінці диференціальних ефектів 

(р=0,165). Окрім того, автори розглядали когортні дослід жен-

ня окремо, залежно від включення пацієнтів, щоб визначи-

ти початок впливу хвороби (ЦД 2-го типу) на результат (ХП) 

(Chung et al., 2020). В одному когортному дослід жен ні ЦД 2-го 

типу розвинувся до періоду спостереження (ВР 0,88; 95% ДІ 

0,62-1,25), ще у двох були зафіксовані випадки появи хвороби 

(кумулятивний ВР 1,27; 95% ДІ 1,15-1,40), у решті чотирьох 

використовували комбінацію методів для визначення ЦД 

2-го типу (кумулятивний ВР 1,38; 95% ДІ 1,24-1,55).

У межах основного аналізу було отримано дані щодо трива-

лості ЦД 2-го типу (Driver et al., 2008; Xu et al., 2011). Сумарна 

оцінка ефекту становила 1,41 (95% ДІ 1,27-1,55), а гетероген-

ність була високою (I2=89,7%). У пацієнтів із ЦД 2-го типу, 

що хворіли менш ніж 10 років, вплив на ХП був значущішим 

(ВР 1,46; 95% ДІ 1,30-1,64), ніж в осіб із тривалістю недуги 

10 років і більше (ВР 1,20; 95% ДІ 0,88-1,63). Окремий аналіз 

результатів випробувань із виключенням осіб, у яких попе-

редньо розвинулися серцево-судинні захворювання, також 

підтвердив, що ЦД 2-го типу асоційований із підвищеним 

ризиком розвитку ХП (ВР 1,29; 95% ДІ 1,06-1,58).

Автори провели повторний метааналіз для оцінки ризику 

з використанням досліджень, в яких не було підтверджено 

впливу ЦД 2-го типу, а також включили пацієнтів із будь-

яким типом ЦД. Ці випробування були зазвичай нижчими 

за якістю, а гетерогенність –  ще вищою (I2=88,4%) (Savica 

et al., 2012; Kim et al., 2018; Skeie et al., 2013). Сумарна оцінка 

ефекту становила 1,11 (95% ДІ 0,94-1,30), що вказувало на за-

гальний нульовий ефект стосовно зв’язку між ЦД та ризиком 

розвитку ХП. Однак знову спостерігалася чітка розбіжність 

в кумулятивному ефекті між дослід жен нями «випадок/кон-

троль» (ВР 0,79; 95% ДІ 0,54-1,17) та когортними (ВР 1,28; 

95% ДІ 1,05-1,56). Також мали місце докази систематичної 

похибки при проведенні комбінованого аналізу зазначених 

випробувань (р=0,003).

Аналіз чутливості виявив збільшення сумарної оцінки 

ефекту до 1,25 (95% ДІ 1,07-1,47), що було подібним до показ-

ника в основному аналізі. Регресійний метааналіз не показав, 

що співвідношення чоловіків та жінок було визначальним 

фактором диференціального зв’язку між ЦД та ризиком ХП 

у всіх випробуваннях (р=0,516). У дослід жен нях «випадок/

випадок» у міру збільшення віку учасників кореляція ЦД 

із ризиком розвитку ХП змінилася з негативної на позитивну 

(р=0,043). Подібної зміни ефекту залежно від віку пацієнтів 

у когортних дослід жен нях не було (р=0,268).

Зв’язок між ЦД та прогресуванням ХП
Об’єднання даних трьох досліджень продемонструвало, 

що ЦД пов’язаний із швидшим прогресуванням тяжкості 

моторних симптомів у пацієнтів із ХП (рис. 2) (Malek et al., 

2016; Pagano et al., 2018). При цьому загальний річний показ-

ник стандартизованої різниці середніх значень становив 0,55 

(95% ДІ 0,39-0,72), а гетерогенність була низькою (I2=32,8%). 

Аналіз сумарних даних двох досліджень показав, що ЦД 

також асоційований зі швидшим зниженням когнітивних 

функцій в осіб із ХП (рис. 3) (Ong et al., 2017). Загальний 

річний показник стандартизованої різниці середніх значень 

становив -0,92 (95% ДІ від -1,50 до -0,34), гетерогенність була 

відсутня (I2=0,0%).

Результати МР-аналізу
Внаслідок окремого МР-аналізу було виявлено докази 

причинного ефекту ЦД 2-го типу на ризик виникнення ХП 

(ВР при ЗЗД 1,08; 95% ДІ 1,02-1,14; р=0,010) (таблиця). Аналізи 

чутливості надали подібні точкові дані щодо впливу генетично 

оціненого ЦД 2-го типу на ризик розвитку ХП, але із ширшими 

ДІ, що відображало їх нижчу статистичну силу (ВР при MR-

Egger 1,05; 95% ДІ 0,93-1,17; р=0,427; середньозважений ВР 

1,05; 95% ДІ 0,96-1,16; р=0,299). Результат тесту MR-PRESSO 

для визначення потенційних відхилень через плейотропні 

ефекти SNP виявився незначущим (р=0,990), тому кумуля-

тивний ефект далі не корегувався. За допомогою UPDRS3 були 

отримані певні дані щодо причинно-наслідкового зв’язку впли-

ву ЦД 2-го типу на прогресування ХП (ВР при ЗЗД 1,10; 95% ДІ 

1,01-11,20; р=0,032), але переконливих доказів за показниками 

MoCA (ВР при ЗЗД 0,81; 95% ДІ 0,49-1,33; р=0,399) або MMSE 

(ВР при ЗЗД 0,99; 95% ДІ 0,85-1,14; р=0,856) не спостерігалося.

Обговорення
Результати, отримані H. Chohan et al. (2021) при проведенні 

метааналізу обсерваційних та генетичних даних для вивчення 

ролі ЦД 2-го типу як детермінанти ризику розвитку та прогре-

сування ХП, зазвичай були зіставними. Обидва методи під-

твердили, що ЦД 2-го типу збільшує ймовірність виникнення 

ХП у майбутньому. Також було показано, що ЦД 2-го типу 

може пришвидшити прогресування порушення моторних 

функцій при ХП та дещо меншою мірою зумовлює когнітив-

ний дефіцит. Вплив ЦД 2-го типу на ризик розвитку ХП був 

найбільш очевидним у якісних проспективних дослі д жен нях, 

у яких вплив систематичних похибок різного типу виявився 

найменшим. На відміну від попередніх метааналізів, присвя-

чених зв’язку між ЦД та ХП, автори зосередили увагу саме 

на ЦД 2-го типу (Cereda et al., 2011; Lu et al., 2014).

Під час обох аналізів ризику спостерігалася різниця у ку-

мулятивних оцінках ефекту залежно від дизайну дослід жен ня. 

Так, випробування за типом «випадок/контроль» переваж-

но асоціювалися з меншою (навіть зворотною) ймовірністю 

поя ви ХП, а когортні –  з більшою (Cheong et al., 2020; Noyce 

et al., 2012). При розширеному вивченні автори також зосере-

дилися на оцінці впливу ЦД 2-го типу на прогресування ХП. 

Однак докази того, що цей зв’язок є причинно-наслідковим, 

були отримані лише щодо ефекту ЦД 2-го типу на показники 

моторних, але не когнітивних функцій при ХП у межах МР- 

аналізу. Цій методиці щодо визначення впливу ЦД 2-го типу 

на прогресування ХП бракувало статистичної потужності 

порівняно з МР-аналізом ризику та тих, що стосувалися 

обсерваційних досліджень.

З’являється все більше доказів на підтверд жен ня спільної 

біологічної основи для ЦД 2-го типу та ХП. При ЦД 2-го типу 

острівцевий амілоїдний поліпептид або агрегати аміліну при-

зводять до утворення амілоїдних бляшок у клітинах підшлун-

кової залози (Maluf et al., 2019). Подібним чином, при ХП від-

бувається внутрішньонейрональне накопичення α-синуклеїну. 

Деякі дані свідчать, що накопичення α-синуклеїну при ХП 

відбувається швидше за наявності острівцевого амілоїд ного 

поліпептиду (Horvatha, Wittung-Stafshedea, 2016). Циркулю-

ючий інсулін може відігравати нейропротекторну роль, тоді 

як інсулінорезистентність при системному та місцевому впли-

ві –  діяти на шляхи, важливі для патогенезу ХП, зокрема ті, 

що стосуються мітохондріальної дисфункції, нейрозапалення 

та синаптичної пластичності (Athauda, Foltynie, 2016).

Поглинання дофаміну посилюється на тлі інсуліну, а ви-

вільняється він за рахунок посиленої збудливості холінер-

гічних інтернейронів, що зумовлює активацію нікотинових 

ацетилхолінових рецепторів (Shaughness et al., 2020). Взаємо-

зв’язок ЦД 2-го типу та нейродегенерації існує не тільки 

щодо ХП. Шлях Akt є одним із декількох шляхів передачі 

сигналів інсуліну, а його надактивація асоційована із загост-

ренням хвороби Альцгеймера (Griffin et al., 2005). У разі ХП 

шлях Akt змінюється, спричиняючи надмірну експресію 

GSK-3β, що посилює утворення нейро фібрилярних клу-

бочків, які можуть призводити до розвитку деменції при ХП 

(Yang et al., 2018). Оскільки глобальний тягар ЦД 2-го типу 

різко зростає, дедалі стає все важливішим розуміти його по-

тенційну роль у нейродегенерації (Zheng et al., 2018).

ЦД корелює з передчасною смертю, тому зворотний зв’я-

зок між ЦД та ризиком ХП може виникати внаслідок підви-

щення летальності у популяції хворих на ЦД середнього віку 

(Lu et al., 2014). Тому H. Chohan et al. (2021) розглянули окре-

мо результати досліджень «випадок/контроль» та когортних, 

а також дані залежно від віку учасників і гендерного показни-

ка. Було показано, що вік та стать не чинили суттєвого впливу 

на оцінки обсерваційних досліджень.

Обмеження, з яким стикнулися автори, включають ви-

никнення потенційної систематичної похибки, узагальнення 

даних, обмежену статистичну потужність МР-аналізів прогре-

сування й відсутність можливості враховувати ефект лікування 

ЦД 2-го типу та його тяжкість. Також більшість результатів 

обсерваційних досліджень та всі генетичні дані були отримані 

у пацієнтів європейського поход жен ня. Тому докази не можуть 

бути узагальнені для всіх груп населення. Адже представники 

південноазійського та афрокарибського поход жен ня мають 

найвищий ризик розвитку ЦД 2-го типу (Oldroyd et al., 2005).

Крім того, вплив ЦД 2-го типу на прогресування ХП може 

різнитися залежно від етнічної належності. У когортному 

дослід жен ні показано, що поширеність ЦД була найбільшою 

серед латиноамериканців (30%), а ризик легких когнітив-

них порушень, асоційованих із ЦД 2-го типу, становив 11% 

для латино американців порівняно з 4,6% для іншої етнічної 

групи (Luchsinger et al., 2007). Отже, поширеність ЦД у різних 

етнічних групах може частково пояснювати відмінності щодо 

пошире ності та фенотипів ХП (Ben-Joseph et al., 2020).

Також автори зауважують, що популяція хворих на ЦД 

2-го типу варіює: є особи, які достеменно не знають про ре-

альний стан своєї хвороби; ті, хто обізнаний, але прихильність 

до терапії є низькою, і тому ЦД контролюється недостатньо; 

а також ті, хто дотримується лікування й належного режи-

му харчування. Ці фактори не брали до уваги у зазначено-

му дослід жен ні, тому необхідне додаткове вивчення впливу 

тяжкості ЦД 2-го типу на ХП із використанням біомаркерів 

контролю глікемії (Dorcely et al., 2017). На додачу, при прове-

денні аналізу автори не враховували, що ЦД 2-го типу може 

впливати на маркери прогресування ХП (показники моторних 

і когнітивних функцій) незалежно від прямого ефекту щодо 

ХП, однак діабетична нев ропатія та когнітивні порушення 

внаслідок захворювання дрібних судин також часто спосте-

рігаються у літніх пацієнтів із ЦД.

Висновки
H. Chohan et al. (2021) зосередили увагу на ролі ЦД 2-го типу 

й використанні обсерваційних і генетичних даних для визначен-

ня причинно-наслідкового зв’язку щодо його впливу на ризик 

розвитку та прогресування ХП. Були отримані переконливі якіс-

ні докази обсерваційних досліджень на користь того, що ЦД 

2-го типу асоційований із підвищеним ризиком розвитку ХП, 

та деякі дані з приводу того, що він може спричиняти швид-

ше прогресування моторних і когнітивних порушень при ХП. 

Потрібне додаткове вивчення ролі ЦД 2-го типу як фактора 

ризику виникнення ХП та стратегій щодо модифікації цього 

ефекту. До майбутніх обсерваційних та генетичних досліджень 

слід залучати більшу кількість представників різних етнічних 

груп, серед яких значна частка відчуває суттєвіший тягар ЦД 

2-го типу. До того ж лікування ЦД 2-го типу може уповільнити 

прогресування ХП, а ретельний скринінг на ЦД 2-го типу та від-

повідна рання терапія в пацієнтів із ХП також є доцільними.

Підготувала Олена Коробка

Таблиця. Дані МР-аналізу щодо впливу ЦД 2-го типу на ризик розвитку та прогресування ХП

Клінічні наслідки n, включно 
із SNP

Потужність 
даних, %

Метод ЗЗД Аналіз MR-Egger Зважена медіана Аналіз MR-PRESSO

ВР (95% ДІ) р ВР (95% ДІ) р ВР (95% ДІ) р Загальне значення р

Ризик розвитку ХП 185 38 1,08 (1,02-1,14) 0,010 1,05 (0,93-1,17) 0,427 1,05 (0,96-1,16) 0,299 0,990

Ознаки безперервного прогресування ХП

UPDRS3 157 14,80 1,10 (1,01-1,20) 0,032 1,09 (0,93-1,27) 0,301 1,14 (0,98-1,33) 0,101 0,841

MMSE 161 14,30 1,10 (1,01-1,20) 0,856 1,21 (0,92-1,60) 0,177 1,02 (0,77-1,35) 0,897 0,848

MoCA 114 11,80 0,81 (0,49-1,33) 0,399 0,41 (0,13-1,29) 0,129 0,71 (0,33-1,51) 0,371 0,233

Адаптовано за H. Chohan et al., 2021
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Порівняння ефективності дулоксетину та монотерапії СІЗЗС 
у пацієнтів із великим депресивним розладом і проявами болю
Великий депресивний розлад (ВДР) –  поширене захворювання, що чинить значущий негативний вплив 
на якість життя пацієнтів. Незважаючи на суттєвий прогрес, якого було досягнуто в лікуванні ВДР, повного 
видужання таким хворим досягти поки що дуже складно. У клінічній практиці важливо індивідуалізувати 
терапію: скласти лікувальний план для кожного пацієнта окремо та розглядати всі доступні методи, 
як-от фармакологічна, когнітивно-поведінкова, електросудомна терапія тощо. Слід зазначити, що 60% осіб 
із ВДР повідомляють про наявність у них болючих фізичних симптомів (БФС), які значною мірою впливають 
не тільки на якість життя, але й на тяжкість перебігу ВДР. A. Kuga et al. виконали обсерваційне дослід жен ня 
у реальних клінічних умовах, метою якого було вивчити, як клінічні та демографічні характеристики хворих 
впливають на ефективність лікування дулоксетином порівняно з монотерапією селективними інгібіторами 
зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС) у пацієнтів із ВДР та пов’язаними з ним БФС. Отримані результати 
опубліковані у виданні Neuropsychiatric Disease and Treatment (2017; 13: 2115-2124).

Для оптимізації терапії хворих на ВДР 

дослідники розробляють індивідуальні клі-

нічні підходи з використанням генетичних, 

біохімічних та нейровізуалізаційних мето-

дів, зокрема клінічних інтерв’ю для оцінки 

симптомів ВДР (Zajkowska et al., 2014; Thase, 

2014; Phillips et al., 2015; McGrath et al., 2008). 

У пацієнтів із ВДР залишкові симптоми піс-

ля лікування являють собою фактори ризику 

рецидиву хвороби (Judd et al., 1998). Зокре-

ма, БФС від помірних до тяжких є пошире-

ним залишковим симптомом у таких хворих, 

що пройшли терапію (Harada et al., 2016). 

До того ж слід зазначити, що зменшення 

БФС –  потенційний предиктор клінічного 

перебігу депресії (Fava et al., 2004). Таким чи-

ном, загальний вплив БФС на клінічні нас-

лідки осіб із ВДР підкреслює необхідність 

використання ефективніших лікувальних 

стратегій для цієї популяції пацієнтів.

Дулоксетин –  це інгібітор зворотного за-

хоплення серотоніну та норадреналіну, який 

продемонстрував свою ефективність у лі-

куванні болю в пацієнтів із фіброміалгією, 

хронічним болем у попереку, діабетичним 

периферичним невропатичним болем тощо 

(Arnold, 2007; Williamson et al., 2014; King 

et al., 2015). Варто зауважити, що, за даними 

рандомізованого клінічного дослі д жен ня, 

дулоксетин асоційований зі значно біль-

шою користю, ніж СІЗЗС, при оцінюванні 

проя вів болю та функціонування у пацієн-

тів із ВДР (Martinez et al., 2012). Однак сис-

тематичний аналіз не виявив переваг ду-

локсетину перед СІЗЗС при лікуванні осіб 

із депресією (Cipriani et al., 2012). Тож досі 

лишається відкритим запитання: як можна 

оптимізувати антидепресивну терапію для 

пацієнтів із ВДР та асоційованими з ними 

БФС? І зокрема: яка популяція пацієнтів 

може отримати найбільшу користь при зас-

тосуванні даного підходу?

У попередньому проспективному обсер-

ваційному дослід жен ні вивчали результати 

лікування японських пацієнтів із ВДР та БФС 

дулоксетином або СІЗЗС протягом 12 тиж-

нів. Через чотири тижні від початку спосте-

реження (первинна кінцева точка) не було 

виявлено статистично значущої різниці між 

групами терапії щодо зміни середнього по-

казника болю за коротким опитувальником 

оцінки больових симптомів (BPI-SF) (Kuga 

et al., 2017). Крім того, не було статистично 

значущих міжгрупових відмінностей згідно 

з 17-пунктовою шкалою Гамільтона для оцін-

ки депресії (HAM-D17), європейським опи-

тувальником щодо якості життя за п’ятьма ас-

пектами (EQ-5D), шкалою глобальної оцінки 

функціонального статусу (GAF) та шкалою 

самооцінки соціальної адаптації (SASS). 

Однак у пацієнтів, які отримували дулоксе-

тин, спостерігалися вищий рівень відповіді 

на терапію та виразніше зниження середнього 

показника болю за BPI-SF із часом порівняно 

з тими, хто лікувався СІЗЗС.

На основі зазначених результатів A. Kuga 

et al. (2017) проаналізували різні когорти 

хворих із метою вивчити, як базові харак-

теристики, зокрема вік, тяжкість симптомів 

і кількість епізодів депресії, можуть вплива-

ти на клінічні наслідки лікування дулоксети-

ном або СІЗЗС у реальних клінічних умовах.

Матеріали й методи дослід жен ня
Дизайн дослід жен ня 
та когорта учасників

У проспективному обсерваційному 12-тиж -

невому дослід жен ні порівнювали резуль-

тати лікування японських пацієнтів із ВДР 

та БФС, які отримували дулоксетин або один 

із таких СІЗЗС, як есциталопрам, сертралін, 

пароксетин і флувоксамін. Загалом було 

залучено 523 учасники (чоловіки та жінки 

віком 20 років): 273 увійшли до групи ду-

локсетину та 250 –  СІЗЗС. Усі хворі мали 

епізод ВДР без психотичних проявів від-

повідно до Посібника з діагностики та ста-

тистики психічних розладів 4-го видання 

(DSM-IV) (АРА, 2020). У пацієнтів було 

діагностовано принаймні помірну депресію 

за швидким опитувальником депресивної 

симптоматики (QIDS, 16 балів) та щонай-

менше помірні БФС (середня оцінка болю 

за BPI-SF 3 балів). 

У дослід жен ня не були включені пацієн ти 

з попереднім діагнозом біполярного афек-

тивного розладу, шизофренії чи іншого 

психотичного захворювання, із поточним 

діагнозом дистимічного розладу / розла-

ду адаптації. Також не були залучені особи 

із БФС, що виник ли як наслідок органічної 

патології, наявної на додаток до ВДР, та ті, 

хто лікувався опіоїдами із приводу БФС.

Перед початком дослід жен ня всі па-

цієнти надали письмову інформовану згоду 

на участь.

Методи оцінки лікування
Для кількісної оцінки БФС використову-

вали 5-й пункт за шкалою BPI-SF (середній 

показник болю). Додаткові критерії вклю-

чали аналіз депресивних симптомів згідно 

з HAM-D17, якості життя за EQ-5D, соці-

ального функціонування та працездатності 

за SASS і GAF.

Щодо статистичних методів оцінки, аналіз 

попередньо визначених підгруп показників 

ефективності терапії базувався на таких, як:

• наявність або відсутність попереднього 

депресивного епізоду;

• середня оцінка болю за BPI-SF (6 vs >6);

• загальний бал за HAM-D17 (18 vs >18);

• оцінка загальмованості за HAM-D17 

(7 vs >7);

• оцінка соматичних симптомів тривоги 

за HAM-D17 (6 vs >6);

• вік пацієнта (<65 vs 65 років).

Для порівняння груп лікування застосо-

вували коефіцієнт схильності до лікування, 

щоб скорегувати потенційний міжгруповий 

дисбаланс вихідних даних. Для розрахунку 

даного показника використовували логіс-

тичну регресію. Модель змішаних ефектів 

з аналізом повторних вимірювань слугувала 

для порівняння даних у всіх досліджува-

них підгрупах. Модель фіксованих ефектів 

включала тип терапії (дулоксетин/СІЗЗС), 

коефіцієнт схильності до лікування, вихідну 

оцінку стану, візити до клініциста, а також 

зв’язок між візитами й лікуванням, базовою 

оцінкою та візитами тощо. Усі статистичні 

аналізи ґрунтувалися на двосторонньому 

рівні значущості 0,05 та/або 95% довірчому 

інтервалі, а також проводилися із застосу-

ванням системи статистичного аналізу вер-

сії 9.13 або вище (компанія SAS Institute, 

м. Кері, Північна Кароліна, США).

Результати дослід жен ня
Стратифікація відповідно 
до кількості попередніх епізодів

У групі пацієнтів із першими депресив-

ними епізодами лікування дулоксетином 

було зазвичай ефективнішим, ніж терапія 

СІЗЗС, щодо поліпшення більшості показ-

ників. Особливо це стосувалося середньої 

оцінки болю за BPI-SF на 8-му та 12-му 

тижнях після вихідного рівня (рис. 1А), 

а також загальних балів за HAM-D17, по-

казників за GAF, EQ-5D та працездатності 

через 12 тижнів. Чіткої міжгрупової різниці 

серед хворих, в яких спостерігався щонай-

менше другий повторний епізод депресії, 

не виявлено; всі учасники продемонструва-

ли поліпшення показників (рис. 1В). В обох 

групах лікування у пацієнтів із першим епі-

зодом депресії загалом були кращі резуль-

тати порівняно з тими, в кого депресія мала 

рецидивний характер.

Вихідний середній показник болю 
за BPI-SF

У пацієнтів із середнім балом >6 згідно 

з BPI-SF терапія дулоксетином асоціювалася 

із загальним поліпшенням більшості показ-

ників (рис. 2Б). Даний ефект був найбільш 

очевидним при аналізі праце здатності хворих 

через 12 тижнів після початку спостереження. 

При цьому особи, які отримували дулоксе-

тин, були значно частіше оцінені як здатні 

працювати на 12-му тижні після ініціації те-

рапії порівняно з тими, хто використовував 

СІЗЗС. У пацієнтів із середнім показником 

болю за BPI-SF 6 при лікуванні дулоксети-

ном та СІЗЗС мало місце поліпшення всіх 

показників, але чітких міжгрупових відмін-

ностей не спостерігалося (рис. 2А).

Оцінка за HAM-D17
В осіб із загальним балом >18 за HAM-D17 

при лікуванні дулоксетином було показане 

суттєвіше поліпшення більшості показни-

ків порівняно з тими, хто отримував СІЗЗС. 

У цій підгрупі хворих застосування дулоксе-

тину сприяло виразнішому поліпшенню 

середніх показників болю за BPI-SF через 

вісім тижнів (рис. 3Б), а також підвищен-

ню працездатності, згідно з показниками 

за GAF, через 12 тижнів від початку тера-

пії порівняно з тими, хто використовував 

СІЗЗС. У пацієнтів із загальним балом 18 

за HAM-D17 на лікуванні дулоксетином 

та СІЗЗС спостерігалося поліпшення всіх 

показників (рис. 3А).
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Результати щодо оцінки загальмова-

ності та соматичних симптомів тривоги 

були подібними до загальних показників 

відповідно до HAM-D17. 

У пацієнтів із виразнішими базовими 

параметрами за HAM-D17 (загальмова-

ність >7 балів, соматичні симптоми три-

воги >6 балів), які отримували дулоксе-

тин, зазвичай було виявлене покращення 

більшості показників порівняно із групою 

СІЗЗС. У хворих із нижчими вихідними 

балами за HAM-D17 (загальмованість 7, 

соматичні симптоми тривоги 6) спостері-

галося поліпшення всіх показників в обох 

групах лікування.

Оцінка відповідно до віку пацієнтів
У підгрупі пацієнтів віком 65 років 

лікування дулоксетином сприяло суттєві-

шому поліпшенню більшості показників 

порівняно із терапією СІЗЗС. У хворих 

віком <65 років терапія дулоксетином 

та СІЗЗС асоціювалася з покращенням 

усіх показників без чітких міжгрупових 

відмінностей.

Обговорення
A. Kuga et al. (2017) порівнювали ре-

зультати лікування дулоксетином та СІЗ-

ЗС пацієнтів із ВДР та помірними/тяжки-

ми проявами БФС у реальних клінічних 

умовах з урахуванням впливу вихідних ха-

рактеристик. Пацієнти з першим епізодом 

ВДР та особи із виразними БФС, тяжким 

ВДР або віком 65 років показали кращий 

результат після лікування дулоксетином 

порівняно із терапією СІЗЗС. У хворих 

з іншими вихідними характеристиками 

очевидних міжгрупових відмінностей щодо 

отриманих клінічних наслідків не було 

виявлено.

Зменшення проявів болю у пацієнтів 

із першим депресивним епізодом було 

більш значущим при лікуванні дулоксети-

ном, ніж у групі СІЗЗС. Загалом полегшен-

ня БФС у пацієнтів із першим депресивним 

епізодом при лікуванні дулоксетином або 

СІЗЗС було виразнішим, ніж в осіб із депре-

сивними епізодами, які мали рецидивний 

характер. Зменшення симптомів депресії 

(оцінка за HAM-D17), поліпшення функ-

ціонування (GAF) та якості життя (EQ-5D) 

у хворих із першим епізодом ВДР були сут-

тєвішими у тих, хто отримував дулоксетин, 

ніж у пацієнтів групи СІЗЗС.

Автори зазначають, що зменшення проя-

вів БФС у пацієнтів із ВДР має бути важ-

ливою метою лікування. Залишкові симп-

томи ВДР є факторами ризику рецидиву 

симптомів після терапії (Nierenberg, 2015). 

Адже стійкі БФС можуть бути предиктора-

ми подальших епізодів депресії. До того ж, 

за наявними даними, результати фармако-

терапії у хворих із першим та рекурентним 

епізодом ВДР значно відрізняються. При-

мітно, що результати лікування, найімовір-

ніше, не залежать від кількості депресив-

них епізодів (Joffe et al., 1999; Trivedi et al., 

2006). Однак цей показник є предиктором 

депресивного розладу, що має рецидивний 

характер (Hardeveld et al., 2010). Тому опти-

мальне лікування пацієнтів, у котрих ви-

явлено перші депресивні епізоди, є особ-

ливо важливим.

Отже, ефективне лікування виразного 

болю, пов’язаного із ВДР, може суттєво 

впливати на загальні клінічні наслідки. 

Беручи до уваги отримані результати щодо 

користі лікування дулоксетином порівня-

но із СІЗЗС в осіб із першим депресивним 

епізодом, можна дійти таких основних 

висновків:

1. У пацієнтів із ВДР та БФС початкове 

лікування БФС може змінити клінічний 

перебіг ВДР, адже залишкові симптоми 

чинять потенційний негативний вплив 

на довгостроковий прогноз.

2. Відзначений сприятливий ефект ду-

локсетину щодо БФС в осіб із першим 

епізодом ВДР.

Також дослідники прагнули вивчити 

вплив вихідного ступеня тяжкості депре-

сії на результати лікування. У пацієнтів 

із тяжким перебігом ВДР, які отримували 

дулоксетин, загалом спостерігалося вираз-

ніше поліпшення показників за BPI-SF 

порівняно із групою СІЗЗС. Ці дані узгод-

жуються з висновками Thase et al. (2007), 

відповідно до яких в осіб із помірною 

та тяжкою депресією частота ремісії піс-

ля терапії дулоксетином становила 35,9%, 

а після лікування СІЗЗС –  28,6%.

Автори зазначають, що поширеність 

хронічного болю серед осіб похилого віку 

є досить високою, і з віком цей показник 

зростає. Оскільки біль погіршує якість 

життя та функціональну здатність, його 

контроль у літніх хворих є критично важ-

ливим. У дослід жен ні A. Kuga et al. (2017) 

застосування дулоксетину в когорті па-

цієнтів похилого віку асоціювалося із ви-

разнішим зменшенням проявів БФС через 

8 та 12 тижнів після початку лікування по-

рівняно із СІЗЗС. Окрім того, поліпшення 

показника за GAF було суттєвішим у групі 

дулоксетину, ніж СІЗЗС. Автори вважають, 

що з урахуванням обмеженого розміру ви-

бірки можливі переваги терапії дулоксе-

тином у пацієнтів даної вікової категорії, 

що страждають на ВДР, потребують додат-

кового вивчення, перш ніж можна буде дій-

ти чіткіших висновків.

Висновки
Таким чином, отримані результати прос-

пективного обсерваційного дослід жен ня 

продемонстрували, що антидепресивна те-

рапія пов’язана зі сприятливими клінічними 

наслідками у пацієнтів із ВДР. Було показа-

но, що дулоксетин виявився ефективнішим 

порівняно із СІЗЗС у хворих на ВДР із су-

путніми БФС, в яких спостерігався перший 

депресивний епізод, в осіб із виразнішим 

ступенем тяжкості болю чи депресії, а також 

у пацієнтів похилого віку.

Підготувала Олена Коробка

Рис. 3. Вплив лікування дулоксетином та СІЗЗС на зниження середніх показників болю за BPI-SF 
залежно від вихідного загального бала за HAM-D17

Примітки: * Статистично значуща різниця на користь дулоксетину; р<0,05. Кількість пацієнтів на вихідному рівні: А –  з 18 балів за HAM-D17: група дулоксетину –  55, група СІЗЗС –  38; 
Б –  із >18 за HAM-D17: група дулоксетину –  200, група СІЗЗС –  200.
LS –  значення, обраховане за методом найменших квадратів, SE –  стандартна похибка.

Адаптовано за A. Kuga et al., 2017
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Рис. 1. Вплив лікування дулоксетином та СІЗЗС на зниження середніх показників болю за BPI-SF залежно від депресивного епізоду

Примітки: * Статистично значуща різниця на користь дулоксетину, р<0,05. Кількість пацієнтів на вихідному рівні: А –  з першим депресивним епізодом: група дулоксетину –  139, 
група СІЗЗС –  136; Б –  із 2 депресивними епізодами: група дулоксетину –  79; група СІЗЗС –  76.
LS –  значення, обраховане за методом найменших квадратів, SE –  стандартна похибка; n –  кількість пацієнтів на 12-му тижні після початку спостереження.

Адаптовано за A. Kuga et al., 2017
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Рис. 2. Вплив лікування дулоксетином та СІЗЗС на зниження середніх показників болю за BPI-SF 
залежно від середнього показника болю на початку дослід жен ня

Примітки: Кількість пацієнтів на вихідному рівні: А –  з 6 балів за BPI-SF: група дулоксетину –  177, група СІЗЗС –  185; Б –  із >6 за BPI-SF: група дулоксетину –  96, група СІЗЗС –  65.
LS –  значення, обраховане за методом найменших квадратів, SE –  стандартна похибка.

Адаптовано за A. Kuga et al., 2017
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МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ
ПОГЛЯД ФАХІВЦЯ

№ 1 • Березень 2021 р.54

Тривожно-депресивний синдром та COVID-19: 
інновації психофармакології

У березні 2021 року відбувся IX Всеукраїнський конгрес «Профілактика. Антиейджинг. Україна». 
Провідні фахівці представили доповіді щодо інноваційних розробок у галузі профілактичної та антиейджинг 
медицини, а також сучасні доказові підходи до лікування. Не оминули увагою й одну з найактуальніших 
проблем сьогодення – пандемію COVID-19 та її вплив на якість життя. Ганна Сергіївна Бондаренко, к. мед. н., 
лікар-невролог, виступила із промовою на тему «Тривожно-депресивний синдром в час пандемії COVID-19. 
Що нового в методах фармакологічної корекції?».

Пандемія COVID-19 суттєво впливає на якість життя лю-

дей, зокрема й на психічне здоров’я. Вивчення взаємозв’язку 

супроводжувальних COVID-19 психічних розладів є акту-

альною темою сучасних досліджень. Вагомі результати були 

отримані в ретроспективному когортному дослідженні дво-

спрямованих асоціацій між COVID-19 та психічним розладом 

(USA, Taquet et al., 2019). За аналізом 69 млн електронних 

медичних карток, зокрема з 62 тис. випадків COVID-19:

1. Кожному 5-му хворому на COVID-19 протягом перших 

трьох місяців після перенесеного захворювання був встанов-

лений психіатричний діагноз та кожен 4-й із них не мав пси-

хіатричного діагнозу до COVID-19.

2. Пацієнти з наявними психічними розладами мають ви-

щий ризик інфікування COVID-19.

3. Серед тривожних розладів найбільш частими були: розлад 

адаптації, генералізований тривожний розлад, посттравматич-

ний стресовий та панічний розлади. 

Доповідач зазначила, що пандемію COVID-19 у майбут-

ньому, ймовірно, супроводжуватиме пандемія тривожно-де-

пресивних розладів як один із вагомих клінічних критеріїв 

long-COVID.

Далі Г.С. Бондаренко представила до уваги слухачів клініч-

ний випадок, описаний нижче.

Клінічний випадок
Пацієнт 1971 р. н., має дві вищі освіти. Провідною скаргою 

є постійні епізоди стискання гортані та горла, з порушенням 

ковтання та відчуттям нестачі повітря, що супроводжуються 

важким відчуттям тривоги, нав’язливими думками із приводу 

можливих тяжких ускладнень після перенесеного в легкій 

формі COVID-19 та значно погіршують працездатність па-

цієнта. Скарги з’явилися на п’ятий день захворювання на 

COVID-19. Пацієнт був всебічно обстежений гастроентеро-

логом, отоларингологом, кардіологом. При лабораторно-ін-

струментальному обстеженні патологічних змін не виявлено.

Неврологічний статус. Орієнтований у собі, просторі та часі. 

Мова не порушена, прискорена. Вкрай сконцентрований на влас-

них відчуттях, роздратований, зухвало ставиться до навідних запи-

тань. Вогнищевої неврологічної симптоматики не виявлено. При 

огляді стався напад, що тривав 30 с і супроводжувався гіперсалі-

вацією, почервонінням обличчя, осипліс тю голосу, прискореним 

диханням.

Діагноз. Globus pharyngeus (F 45.8).

Від консультації психіатра та призначення синтетичних 

анти депресантів хворий категорично відмовився, мотивуючи 

це «повною адекватністю», запереченням психіатричного ді-

агнозу, страхом звикання, побічних ефектів та ін. 

Терапія. З огляду на вищезазначене, лікар-невролог при-

значив Кроксен по одній капсулі 1 раз на день; тривалість лі-

кування – два місяці. 

При огляді хворого через 4 тижні отримана позитивна ди-

наміка: зменшились відчуття тривоги, тривалість та частота 

епізодів відчуття стискання у горлі; ще через 4 тижні – епізо-

дичні приступи відбувались не частіше одного разу на декілька 

тижнів, не супроводжувались тривогою та іншими переліче-

ними скаргами.

Кроксен (компанія ZDRAVO) – комбінований рослин-

ний комплекс на основі екстракту шафрану (Crocus sativus 

L.), вітамінів групи В та магнію, що має антидепресивну 

та анксіолітичну дію, призначений для регулювання пси-

хоемоційних станів, пов’язаних із погіршенням настрою, 

дратівливістю, розладом сну, тривогою, апатією і неспоко-

єм. Клінічно значимими є споріднені властивості з діючою 

речовиною. 

Властивості екстракту Crocus sativus L. визначені наявністю 

трьох основних метаболітів:

• кроцин – клінічно доведені антидепресиві, антиокси-

дантні, нейропротекторні властивості;

• кроцетин – знижує наслідки фізичної втоми, сприяє 

поліпшенню якості сну, має захисну дію проти пошкодження 

сітківки ока;

• сафранал – клінічно доведена протисудомна, антиде-

пресивна, антиоксидантна дія.

Механізм дії даних компонентів забезпечує перешкод-

жання зворотного захоплення норадреналіну, серотоніну, 

підвищує синтез дофаміну, виявляє агоністичні властивості 

до ГАМК- рецепторів, що знижує клінічні прояви депресії та 

тривоги, нормалізує глибину та якість сну.

До складу препарату Кроксен також входять такі компо-

ненти: фолієва кислота – 500 мкг; вітамін В
1
 – 1,23 мг; вітамін 

В
6
  – 1,7 мг; вітамін В

12
 – 250 мкг; магній – 320 мг.

Ефективність та високий профіль безпеки екстракту 

Crocus sativus L. у лікуванні афективних розладів порівняно 

із класичними синтетичними антидепресантами доведено 

в межах досліджень. У подвійному сліпому рандомізованому 

плацебо -контро льованому випробуванні тривалістю 6 тиж-

нів E. Moshiri et al. (2006) вивчали ефект екстракту Crocus 

sativus L. в 40 хворих на легку та помірну депресію. Пацієнти 

основної групи прий мали Crocus sativus L. у дозі 30 мг/добу. 

За отриманими даними, не було виявлено істотних відмін-

ностей в обох групах з точки зору побічних ефектів. Через 

6 тижнів хворі, що отримували препарат на основі Crocus 

sativus L., мали кращий результат за шкалою HAM D, ніж у 

групі плацебо.

У 8 -тижневому подвійному сліпому рандомізованому до-

слідженні за участю 40 амбулаторних пацієнтів із депресією 

легкого та помірного ступеня порівнювали вплив препарату на 

основі Crocus sativus L. у дозі 15 мг двічі на добу та флуоксетину 

по 10 мг два рази на добу (Akhondzadeh Basti et al., 2006). Було 

виявлено зіставну ефективність препарату на основі Crocus 

sativus L. та флуоксетину: в обох групах рівень ремісії становив 

25%, без істотних відмінностей із точки зору несприятливих 

ефектів.

Ефективність екстракту Crocus sativus L. у дозі 60 мг/добу 

вив чали порівняно з сертраліном по 100 мг/добу в лікуванні 

пацієнтів із депресією у 6 -тижневому пілотному подвійному 

сліпому рандомізованому дослідженні (Ahmadpanah et al., 

2019). Опубліковані результати демонструють зіставність 

ефективності екстракту Crocus sativus L. та сертраліну в по-

тенціюванні вагомого зменшення симптомів депресії.

За результатами метааналізу 11 рандомізованих досліджень  

отримано висновки щодо значного впливу екстракту Crocus 

sativus L. на зниження тяжкості депресії, його ефективності по-

рівняно із плацебо та синтетичними антидепресантами (Tоth 

et al., 2019).

Таким чином, Кроксен – сучасний комбінований препарат 
на основі екстракту Crocus sativus L. із доведеною антидепресив-
ною, анксіолітичною дією, сприяє нормалізації психоемоційного 
стану та якості сну. Крім зазначеної ефективності, перевагою 
Кроксену є високий профіль безпеки: відсутність побічних реак-
цій при тривалому прийманні або сумісному застосуванні з іншими 
ліками.

Підготувала Анастасія Козловська

Постковідний синдром привернув увагу 

до постуральної ортостатичної тахікардії

До COVID-19 синдром постуральної ортостатичної тахікардії (POTS) багато людей, зокрема лікарі, 
не визнавали. За словами P.R. Taub, докторки медицини, очільниці програми серцевої реабілітації 
в Каліфорнійському університеті Сан-Дієго (США), більшість її колег вважали, що POTS –  вигадки 
тривожних молодих жінок з іпохондрією.   До пандемії «загадковий» вегетативний стан зустрічався 
в 1 із 3 млн американців. Наразі численні повідомлення про випадки POTS підтверджують, що 
це прояв постгострих наслідків інфекції SARS-CoV-2 або постковідного синдрому.

Як зазначила пані Taub, цей стан нарешті привернув до себе увагу. Вона сподівається, що за-
цікавленість Національного інституту охорони здоров’я (NIH) стосовно дослід жен ня POTS принесе 
користь пацієнтам, які страждають на серцево-судинну дисавтономію, що характеризується ор-
тостатичною непереносимістю за відсутності ортостатичної гіпотензії.

Постінфекційні POTS не є ексклюзивними для SARS-CoV-2. Про випадки POTS повідомлялося, 
наприклад, після хвороби Лайма та вірусу Епштейна –  Барр. Одна з теорій полягає в тому, що деякі 
антитіла, які утворюються проти вірусу, перехресно реагують і уражають вегетативну нервову 
систему, яка регулює частоту серцевих скорочень та артеріальний тиск.

Наразі невідомо, чи частіше COVID-19 викликає POTS, ніж інші інфекції, чи зростання кількості 
випадків просто відображає той факт, що понад 115 млн людей у всьому світі заразилися новим 
коронавірусом. За документом Державного наукового відділу NIH, Національного інституту серця, 
легень і крові (NHLBI) та Національного інституту неврологічних розладів й інсульту (NINDS), низь-
кий об’єм крові, порушення регуляції роботи вегетативної нервової системи та автоімунітет мо-
жуть відігравати роль у розвитку POTS, що, можливо, призводить до окремих підтипів синдрому. 
Частіше у пацієнтів зустрічається поєднання кількох підтипів POTS.

Відомо, що на POTS більшою мірою страждають жінки, ніж чоловіки. Ймовірно, це пов’язано 
з тим, що жінки також схильніші до автоімунних розладів. Вважається, що порушення регуляції 
роботи вегетативної нервової системи можуть бути імунно-опосередкованими.

K. Shouman, доктор медицини, вегетативний невролог із клініки Мейо у Рочестері (штат Мін-
несота, США), розповів про тактику лікування POTS. Так, загальне збільшення об’єму циркулю-
ючої крові за допомогою гіпертонічного розчину, компресійного одягу та поступової програми 
вправ відіграє важливу роль у реабілітації пацієнтів із POTS. При виборі терапевтичної тактики 
слід зважати на най імовірнішу основну причину. Але спершу пацієнти мають пройти клінічний 
огляд, щоб пересвідчитися у відсутності первинних проблем із легенями чи серцем.

Пан Shouman наголосив, що після проведення діагностики POTS потрібно визначити, який саме 
тип синдрому наявний у хворого. Пацієнтам із гіперадренергічним типом POTS (рівень норадре-
наліну, що перевищує 600 пг/мл) можуть допомогти івабрадин або »бета-блокатори.

Нещодавно під керівництвом P.R. Taub було проведене дослід жен ня, яке показало користь 
івабрадину для осіб із гіперадренергічними POTS, не пов’язаними з COVID-19. Вчена схильна 
віддавати перевагу івабрадину перед бета-блокаторами, адже він знижує частоту серцевих ско-
рочень, але не артеріальний тиск. Також бета-блокатори здатні посилювати втому та запаморо-
чення. За сприятливих умов (серцевий ритм –  80 уд./хв) другу дозу івабрадину можна зменшити.

Ще однією проблемою, з якою стикаються хворі на POTS, –  неможливість виконання фізичних 
вправ через ортостатичну непереносимість. Вправи у положенні лежачи спрямовані на декон-
диціонування та можуть зменшити гіперадренергічний ефект. Для початку корисно спробувати 
плавання, використання гребного тренажера тощо. Пацієнтам рекомендовано носити пульсо-
ксиметри, оскільки POTS – дуже динамічний стан, який легко переоцінити або недооцінити.

За матеріалами www.medscape.com та www.jacc.org

НЕВРОЛОГІЯДАЙДЖЕСТ



МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ
ОГЛЯД

55

www.health-ua.com

Т.О. Скрипник, І.А. Марценковський, к. мед. н., 
ДУ «Науково-дослідний інститут психіатрії МОЗ України», м. Київ

Розлади у немовлят, дошкільнят, 
дітей шкільного віку, підлітків та молоді

Продовження. Початок на стор. 13

Андрій Євгенійович Дубенко, д. мед. н., 

професор, президент Української проти-

епілептичної ліги, провідний науковий 

співробітник ІНПН НАМН України 

(м. Харків), прочитав лекцію на тему «Ін-

теріктальний дисфоричний розлад у хво-

рих на епілепсію», в якій торкнувся питань 

диференційної діагностики дисфоричних 

станів, що спостерігаються у пацієнтів 

з епілепсією. Доповідач нагадав авдито-

рії, що інтеріктальний дисфорічний розлад 

(ІДР) має три групи симптомів, які вини-

кають і зникають неперебачувано, не су-

проводжуються втратою свідомості та три-

вають від декількох годин до декількох діб:

• епізоди ейфорічного, пароксизмаль-

но-злобливого настрою;

• епізоди з депресивно-соматоформ-

ними лабільними симптомами;

• афективні епізоди із тривогою/стра-

хом.

ІДР діагностують у 19% пацієнтів з епі-

лепсією. За даними інших досліджень, 

до половини хворих на епілепсію мають 

симптоми дисфорії. Найчастіше діагностич-

ні критерії ІДР виявляють при фокальній 

скроневій епілепсії, на другому місці за по-

ширеністю симптоми дисфорії реєструють 

при нескроневій фокальній, на третьому –  

ідіопатичній генералізованій епілепсії. На-

явність ІДР впливає на індекс благополуч-

чя пацієнтів, якість життя, підвищує ризик 

побічних ефектів при терапії протиепілеп-

тичними засобами тощо. Для діагностики 

ІДР розроблено скринінгову шкалу M. Mula 

у вигляді опитувальника відповідно до кри-

теріїв, запропонованих D. Blumer.

Наразі відсутнє чітке розуміння, чи є ІДР 

самостійним психічним розладом або спе-

цифічним клінічним перебігом декількох 

коморбідних психічних розладів у паці-

єнтів з епілептизацією мозку. Адже ІДР 

значуще впливає на якість життя хворих 

на епілепсію.

Специфічних рекомендацій щодо ліку-

вання ІДР наразі не існує, але обговорюють-

ся певні терапевтичні стратегії. Більшість 

експертів як першочерговий варіант вибору 

підтримують застосування психотерапев-

тичних втручань для зменшення виразності 

афективних порушень. Також тривають дис-

кусії з приводу фармакотерапії антидепре-

сантами (СІЗЗС), тимоізолептичними засо-

бами із тимоаналептичними властивостями, 

насамперед ламотриджином. Найбільш су-

перечливим є використання антипсихотиків 

у малих дозах як коректорів поведінки.

Тетяна Олексіївна Скрипник, дитяча лікар-

ка-психіатриня, аспірантка відділу психіч-

них розладів дітей та підлітків НДІП МОЗ 

України (м. Київ), представила доповідь 

на тему «Клінічний патоморфоз первазив-

них розладів розвитку при епілеп сіях у ді-

тей». За словами лекторки, РАС та епілеп-

сія є порушеннями нейророзвитку, в основі 

яких лежать спільні варіанти генетичного 

поліморфізму. Поширеність епілепсій і РАС 

більша у когортах осіб із тяжкими та помір-

ними інтелектуальними, виразними мов-

леннєвими й руховими порушеннями.

Наявність РАС та епілепсії має взаємооб-

тяжувальний вплив. Епілептичний процес 

може призводити до дезінтеграції розвитку, 

втрати набутих навичок, погіршення ког-

нітивних функцій, регресу мовленнєвих/

моторних навичок. Епілептичні припадки 

нерідко бувають одним із проявів перва-

зивного розвитку (енцефалопатії розвитку).

Маніфестація епілепсії у дітей із РАС 

може бути спровокована терапією ноотроп-

ними та нейрометаболічними препаратами, 

а також іншими втручаннями, що не спира-

ються на принципи наукової доказовості. 

Застосування протиепілептичних засобів 

у дітей із подвійною діагностикою РАС 

та епілепсії інколи супроводжується контро-

версійним впливом на загальний розвиток 

та коморбідними психічними розладами. 

За період зростання та дорослішання 

у пацієнтів із первазивним розладом роз-

витку можуть спостерігатися:

• клінічний патоморфоз проявів ко-

морбідної патології;

• маніфестація в різні періоди часу 

РДУГ, епілепсії, афективних порушень, 

обсесивно- компульсивного, психотич-

них розладів.

Типологізація розладів неможлива без 

лонгітудинального оцінювання, ретель-

ного збору скарг, даних сімейної історії 

та анамнезу хвороби.

У процесі обговорення низки клінічних 

випадків і патоморфозу клінічної картини 

пацієнтів протягом тривалого часу спосте-

реження пані Тетяна продемонструвала, 

що рухові та поведінкові феномени при 

лобних епілепсіях, РАС, тикозних, обсе-

сивно-компульсивному розладах можуть 

мати схожий клінічний фенотип і потре-

бувати складної диференційної діагности-

ки. Останню в деяких випадках є нагода 

провести лише за результатами довгостро-

кового дослід жен ня. Результатів рутинної 

електроенцефалографії (ЕЕГ) та відео- 

ЕЕГ-моніторингу не завжди достатньо 

для диференційної діагностики психічних 

симптомокомплексів у структурі епілеп-

тичних нападів та інших пароксизмів пси-

хічних розладів. Значущими можуть стати 

тривале катамнестичне спостереження, 

аналіз відповіді на призначене лікуван-

ня, дані сімейної історії, анамнезу хвороби.

На додаток, окрему сесію та декілька 

пленарних лекцій під час заходу було при-

свячено питанням діагностики й фарма-

котерапії розладів на межі компетенції 

психіатрії та неврології.

Професор психіатрії та педіатрії медич-

ної школи Масачусетського університету 

UMass, медичний директор відділу безпе-

рервної психіатричної допомоги підліткам 

із розладами психіки та поведінки Центру 

відновної терапії (Вустер, Массачусетс, 

США) Борис Лорберг виступив із пленар-

ною лекцією на тему «Депресивні розлади 

в дитячій психіатричній та дитячій невро-

логічній практиках». Як зауважив спікер, 

тривалий час у фахівців існували сумніви 

щодо обґрунтованості діагностики де-

пресій у дитячому віці. Також точилися 

дискусії навколо питання стосовно від-

мінностей між критеріями діагностики 

у дітей та дорослих.

У низці наукових досліджень доведено, 

що депресивний розлад притаманний для 

педіатричної популяції. Клінічний фенотип 

дитячих депресій відмінний від дорослого:

1. Понад 90% дітей із депресією мають 

симптоми зниженого настрою й підвище-

ної дратівливості.

2. У 60% спостерігається відчуття змен-

шення інтересу та можливості отримувати 

задоволення від будь-чого, що супрово-

джується скаргами на нудьгу.

3. До 4% мають окремі розлади сприй-

няття (галюцинації).

При депресивному розладі в дитячому 

віці частими є порушення соціального 

функціонування (зниження академічної 

успішності, відсутність інтересу до нав-

чання, лінощі, труднощі з формуванням 

шкільних навичок, зокрема дислексія), 

соматичні скарги (на біль, поганий апе-

тит, розлади харчової поведінки, вегета-

тивні порушення), проблеми зі сном.

У підлітків перебіг депресивного роз-

ладу має більше схожих ознак із таким 

у дорослих. Складнощі в діагностиці де-

пресій у дітей та підлітків часто зумовлені 

поведінковими розладами (дратівливістю, 

агресією, автоагресією), які буває непрос-

то відрізнити від тих, що мають місце 

при тривожних і гіперкінетичних розла-

дах, чи психотичних клінічних феноменів.

За епідеміологічними даними, на депре-

сію у світі страждають 2% дітей і 5% підліт-

ків. Поширеність депресій у педіатричній 

популяції не різниться за гендером, проте 

з віком статеві відмінності зростають, при-

міром, у підлітків жіночої статі депресію 

діа гностують втричі частіше, ніж у юнаків.

Понад 70% дітей у світі, що мають де-

пресію, не отримують належної допомо-

ги та лікування. Починаючи із 40-х рр. 

минулого століття, кожне наступне по-

коління нащадків, за спостереженням 

науковців, характеризується в серед-

ньому більш раннім віком маніфестації 

депресивного розладу.

Професор Лорберг особливо наголосив 

на диференційній діагностиці біполярної 

та рекурентної депресій в педіатричній 

практиці. Симптоми, інколи схожі на клі-

нічні проя ви депресії, можуть спостері-

гатися у дітей із РАС, ПТСР, передувати 

маніфестації психотичного розладу тощо. 

Важливими ознаками для диференцій-

ної діагностики рекомендовано вважати:

• значущі дані сімейної історії;

• наявність психотичних симптомів 

та гіпоманіакальних проявів у клінічній 

картині;

• випадки інверсії фази, зумовлені 

прий манням лікарських засобів.

Також увагу слухачів було привернуто 

до важливості розуміння психіатричної 

та неврологічної коморбідностей при де-

пресивних розладах у дітей. Супутні пси-

хічні порушення при депресивних розла-

дах у дітей, найімовірніше, є правилом, 

аніж виключенням. Так, тривожні, пове-

дінкові розлади, РДУГ, стани, пов’язані 

з вживанням ПАР, РАС можна діагносту-

вати одночасно з епізодом рекурентної чи 

біполярної депресії, хронічним афектив-

ним розладом (циклотимією, дистимією).

Ранній епізод депресії (до початку стате-

вого дозрівання у дітей) значною мірою –  

до 20-50% –  підвищує ризик розвитку 

біполярного афективного розладу (БАР) 

у майбутньому. Прогностичне значення 

для подальшого перебігу БАР мають й інші 

клінічні особливості першого епізоду де-

пресії: виразність і тяжкість симптомів, 

наявність супутніх психічних порушень 

і резидуальних симптомів після одужан-

ня, низький соціально-економічний рі-

вень сім’ї, родинні проблеми, негативний 

стиль мислення тощо.

Другу частину свого виступу пан Борис 

присвятив менеджменту пацієнтів із депре-

сіями у педіатричній популяції. Організацію 

допомоги дітям та підліткам, які стражда-

ють на депресію, слід розпочинати із психо-

освітньої роботи з батьками та пацієнтом. 

Наступні терапевтичні кроки передбачають:

• покращання складових зовнішньо-

го середовища (режиму сну і відпочинку, 

харчування, оптимізацію часу, проведено-

го з гаджетами, тощо);

• організацію підтримки на рівні мікро-

соціального середовища (поліпшення сто-

сунків та взаємодії у родині, групі первинної 

підтримки дитини для забезпечення опти-

мальних умов її функціонування, нівелю-

вання впливу негативних факторів, що мо-

жуть погіршувати емоційний стан пацієнта).

Тільки після цього можна пропонува-

ти застосування психотерапевтичних ін-

тервенцій, направлених на редукування 

депресивних проявів, як-то КПТ, інтер-

персональна терапія та медикаментозне 

лікування. Особливу увагу має бути при-

ділено терапії коморбідних розладів.

Слід зауважити, що результати дослі-

джень показали кращу відповідь на лікуван-

ня антидепресантами в підлітків із депресія-

ми, ніж у дітей. У підлітків особливу увагу 

на початку терапії необхідно приділяти мо-

ніторингу стану та динаміки суїцидальних 

думок і намірів. У молоді до 24 років прий-

мання антидепресантів може супроводжу-

ватися зростанням суїцидального ризику.

Найбільша доказова база щодо ліку-

вання депресій у педіатричній практиці 

належить СІЗЗС, зокрема флуоксетину 

в дітей із 6-річного віку, есциталопра-

му –  в підлітковому віці. Поєднання КПТ 

із застосуванням флуоксетину демонструє 

значущу (до 70-80%) ефективність при те-

рапії депресій у педіатричній популяції.

Емілія Аурелівна Михайлова, д. мед. н., 

професорка кафедри психіатрії, наркології 

та медичної психології ХНМУ, керівниця 

відділення психіатрії ДУ «Інститут охоро-

ни психічного здоров’я дітей та підлітків 

НАМН України» (м. Харків), представила 

доповідь про соматоневрологічні маски де-

пресій у дітей на різних етапах онтогенезу. 

Тетяна Миколаївна Матковська, доцент-

ка кафедри педіатрії Харківського націо-

нального університету імені В.М. Каразіна, 

старша наукова співробітниця відділення 

психіатрії ІОЗДП НАМН України присвя-

тила лекцію соціально-біологічному аспек-

ту порушень поведінки у дітей та підлітків 

із депресивними розладами. Дмитро Іго-

рович Марценковський, асистент кафедри 

психіатрії та наркології НМУ ім. О.О. Бо-

гомольця (м. Київ), виступив із промо-

вою на тему «Соматичні симптоми у дітей 

та підлітків, зумовлені психічною травма-

тизацією –  питання спільної компетенції 

педіатра, невролога та дитячого психіатра».

Інна Іванівна Марценковська, к. мед. н., 

провідна наукова співробітниця відділу 

психічних розладів дітей та підлітків НДІП 

МОЗ України» (м. Київ), презентувала до-

повідь «Застосування протиепілептичних 

лікарських засобів при біполярному розладі 

лікарями загальної практики: рекомендації, 

що спираються на результати досліджень», 

в якій розповіла про менеджмент осіб із БАР 

на первинній ланці медичної допомоги.

Спікерка акцентувала увагу на тому, 

що БАР –  поширений психічний розлад, 

який не діагностується вчасно сімейними 

лікарями та лікарями загальної практики. 

Рекурентну депресію часто плутають із бі-

полярною. При цьому за розвитку БАР:

• у 69% пацієнтів вперше помилково 

виявляють інші психічні розлади;

• 35% осіб отримують коректний діагноз 

лише через 10 років від початку хвороби.

Закінчення на наст. стор.
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Лікарям первинної ланки потрібно 

знати, що інверсія фази при застосуванні 

антидепресантів може свідчити про біпо-

лярну природу депресії. БАР має високий 

рівень коморбідності з іншими психічни-

ми порушеннями, тому може помилково 

діагностуватися як тривожно-фобічний, 

гіперкінетичний, особистісний, зумовле-

ний зловживанням ПАР розлад.

Ретельне анамнестичне дослід жен ня 

зі скринінгом симптомів депресії, манії, 

пароксизмальної тривоги, гіперкінетичної 

симптоматики, руйнівної поведінки і станів 

залежності від ПАР дозволяє поставити пра-

вильний діагноз. Солі вальпроєвої кислоти 

та ламотриджин ефективні при лікуванні 

біполярної депресії та манії, а також можуть 

застосовуватися як препарати першої лінії 

на первинній ланці медичної допомоги.

Професор В.І. Коростій також пред-

ставив доповідь на тему «Профілактика 

та лікування хронічного больового синд-

рому: мульти дисциплінарне вирішення 

проблеми». На думку лектора, хронічний 

біль є розладом, що має міждисциплінар-

ну компетенцію. Патогенетичні чинники 

хронізації больового синдрому можуть 

бути зумовлені як соматичними (орган-

ними, неврологічними), так і психічними 

порушеннями. Ця діагностична категорія 

є актуальною і для дорослої, і для дитячої/

підліткової психіатричної практики. 

Лікування пацієнтів із хронічним бо-

льовим синдром має бути комплексним. 

Комбінація фармакотерапії з психоло-

гічним супроводом, психоосвітніми ін-

тервенціями, фізичною реабілітацією, 

навчанням методикам психофізичної ре-

гуляції, адекватним знеболенням, ліку-

ванням коморбідної патології забезпечує 

високий рівень ефективності.

Окремо Володимир Іванович зупинив-

ся на застосуванні ІЗЗСН. Дулоксетин де-

монструє високий терапевтичний ефект, 

швидше зменшення больового синдрому, 

гармонійну редукцію депресивної та три-

вожної симптоматики в осіб із хронічним 

больовим синдромом, зумовленим сома-

тичними чи неврологічними патологіями. 

Терапевтична відповідь у таких пацієнтів 

спостерігається з першого тижня прий-

мання дулоксетину і досягає максималь-

ної на 4-6-му тижні лікування. У таких 

хворих ефективними є відносно високі 

дози (до 120 мг/добу).

У пацієнтів із больовим синдромом, 

асоційованим із психічними розладами, 

терапевтична відповідь формується по-

вільніше, з редукцією больового синдрому 

на 8-12-му тижні лікування, депресивних –  

на 4-6-му тижні, тривожних –  на 6-8-му 

тижні, при менших (до 60 мг дулоксетину) 

індивідуально адекватних дозах.

І.А. Марценковський також прочитав лек-

цію на тему «Фармакотерапевтичні стратегії 

для поведінкових розладів у дітей із розлада-

ми аутистичного спектра та епілепсіями». 

Як зазначив спікер, на шляху вибору страте-

гії лікування розладів поведінки у дітей і під-

літків важливою є диференційна діагности-

ка поведінкових порушень, які можуть бути 

результатом органічного ураження мозку, 

афективних порушень, гіперкінетичного 

розладу і на кінцевому етапі –  виключення 

наявності опозиційного, антисоціального 

розладів, розладів особистості.

Загалом поведінкові розлади у дітей 

та підлітків характеризуються поліморбід-

ністю з іншими неврологічними та психіч-

ними порушеннями, маніфестацією комор-

бідних розладів на різних етапах розвитку 

дитини. За даними наукових досліджень, 

від 54 до 70% хворих на РАС мають один 

або більше супутніх психічних розладів: 

РДУГ, БАР, депресивний, обсесивно-ком-

пульсивний, тривожний та психотичний. 

Поведінкові розлади зустрічаються вдвічі 

частіше серед дітей, що мають епілепсію, 

ніж у загальній популяції. Нейробіологіч-

ною основою РАС, епілепсій, синдрому 

Туретта, БАР та гіперкінетичного розладів 

є патологічні явища, пов’язані з порушен-

нями процесу синаптичного скорочення 

нейротрасмітерних систем мозку. Функціо-

нальні порушення нейродинаміки під час 

розвитку мозку опосередковуються про-

цесами амігдалярного кідлінгу та супрово-

джуються гіперсинхронізацією. На додачу, 

існує певний зв’язок генетичного полімор-

фізму із клінічними проявами при тяжких 

варіантах перебігу розладів нейророзвитку.

Окрім того, лектор узагальнив дані літе-

ратури та результати багаторічного дослі-

д жен ня відділу психічних розладів дітей 

та підлітків НДІП МОЗ України щодо ефек-

тивності різних лікарських засобів при тера-

пії поведінкових порушень у пацієнтів із по-

ліморбідними первазивними розладами:

1. Гуанфацин та атомоксетин мають 

перевагу над клонідином та атиповими 

антипсихотиками при фармакотерапії по-

ведінкових порушень у дітей із РАС та симп-

томами гіперактивності й імпульсивності.

2. Афінність до використання риспе-

ридону та арипіпразолу збільшувалася 

у препубертатних пацієнтів при лікуванні 

тяжких поведінкових розладів.

3. Аугментація солями вальпроєвої кис-

лоти та ламотриджином, атиповими анти-

психотиками виявилася ефективною в осіб 

із тяжкими поведінковими порушеннями.

4. Відповідь на терапію арипіпразолом, 

рисперидоном та аугментація ламотри-

джином у постпубертатних хворих на РАС 

із переважанням дратівливості, психотич-

них симптомів у клінічній картині є ви-

разнішою, ніж при застосуванні конвек-

ційних антипсихотиків.

5. Арипіпразол та ламотриджин можуть 

бути рекомендовані дітям із РАС та полі-

морбідними розладами з виразною пов-

торюваною поведінкою.

6. У постпубертатному віці вищу ефек-

тивність продемонстрували флуоксетин 

та ламотриджин.

7. Вальпроати та ламотриджин мають 

гармонійний вплив як на судоми, так і по-

ведінкові розлади, пов’язані з РАС.

8. Карбамазепін, окскарбазепін поси-

люють гіперактивність та імпульсивність, 

топірамат може чинити негативну дію 

на когнітивне функціонування, а леве-

тирацетам при швидкому нарощуванні 

доз –  посилювати поведінкові розлади.

Роберт Ліндсей Клен, професор, медич-

ний директор Арізонського відділу для 

дітей та підлітків з обмеженими можли-

востями розвитку Інтегрованої системи 

охорони здоров’я Марікопи у Феніксі, 

медичного центру Св. Джозефа (США), 

присвятив виступ менеджменту феталь-

ного алкогольного синд рому (ФАС) пло-

да. За результатами наукових досліджень, 

вживання матір’ю алкоголю протягом 

вагітності впливає на нейроонтогенез, 

підвищує ризик завмерлої вагітності, ви-

кликає порушення розвитку плода, інте-

лектуальних порушень, епілепсії у дитини.

Серед основних фенотипових ознак 

ФАС слід відзначити дисморфію обличчя, 

що характеризується зменшеним просто-

ром між очима в ділянці носа, стоншеною 

червоною каймою верхньої губи, згладже-

ними носо-губними складками, вкороче-

ною і зменшеною очною щілиною, корот-

ким і широким переніссям, сплющеними 

ніздрями. У дітей із ФАС мають місце зни-

жені параметри зросту та маси тіла, змен-

шений розмір голови, порушення форму-

вання структур мозку, нефебрильні напади 

у вигляді роздратування та епізодів агресії, 

затримання психічного розвитку, як-то ін-

телектуальна недостатність або специфічні 

парціальні дефіцити розвитку: порушення 

формування шкільних, соціальних нави-

чок, зорово-просторової орієнтації, зни-

жена здатність до запам’ятовування.

Дітям із ФАС притаманні поведінкові 

порушення:

• труднощі з регуляцією настрою;

• порушення концентрації уваги;

• поганий імпульс-контроль;

• зниження емоційної регуляції;

• недостатня здатність до розпізнаван-

ня емоцій оточуючих.

Для діагностики порушення нейроон-

тогенезу, пов’язаного із вживанням алко-

голю, важливими є наявність вад розвитку 

центральної нервової системи та поведін-

кових розладів, що корелюють із даними 

аномаліями розвитку. В ранньому періоді 

дитинства важливими факторами для діа-

гностики ФАС є низка фізичних аномалій 

розвитку: вади розвитку серцево-судин-

ної, кістково-м’язової систем, вроджені 

аномалії органів зору та слуху, сечовиділь-

ної системи. За DSM-V нейроповедінкові 

порушення при ФАС повинні відповідати 

певним діагностичним критеріям: пов’я-

зані з вживанням алкоголю пренатально, 

симптоми спостерігаються з дитячого 

віку (мають бути порушення у соціальній, 

освітній та інших сферах функціонування, 

знижені навички соціальної комунікації, 

компетенції та взаємодії).

Найскладнішим у діагностиці є підтверд-

жен ня факту зловживання алкоголем або 

іншими ПАР упродовж вагітності; примі-

ром, у США існує доступний скринінговий 

тест T-ACE, який містить чотири запитання 

і прості варіанти відповідей, які опосеред-

ковано дають уявлення про ймовірність 

зловживання алкоголем та наркотиками 

в анамнезі жінки.

Професор проаналізував організацію 

медичної та соціальної допомоги дітям 

із ФАС у США, визначив сильні та слабкі 

сторони. Організацію допомоги таким па-

цієнтам слід розпочинати з ретельної діа-

гностики і виявлення супутньої патології, 

яка може впливати на розвиток дитини. 

Важливою є мультицентрова організа-

ція допомоги:

1. Оптимізація навчальних інтервенцій 

з огляду на високий відсоток інтелекту-

альної недостатності у даній когорті дітей.

2. Тренінги з соціальної компетентності.

3. Психоосвітня робота з батьками ди-

тини з акцентом на її розвиток та підви-

щення батьківської відповідальності.

4. Сімейна терапія, спрямована на пре-

венцію розвитку адикцій, лікування ко-

морбідних розладів.

На думку професора, терапія коморбід-

них розладів при ФАС має значні відмін-

ності від такої при первазивних розладах 

розвитку. Зокрема, при лікуванні РДУГ, 

під діагностичні критерії якого підпада-

ють майже 49% дітей із ФАС, варто відда-

вати перевагу застосуванню препаратів, 

що містять дексамфетамін, які є ефектив-

нішими, ніж метилфенідат.

Конференція з міжнародною участю 

«На межі компетенції неврології та психіа-

трії: розлади у немовлят, дошкільнят, дітей 

шкільного віку, підлітків та молоді» вкотре 

створила професійний інформаційний прос-

тір для навчання, зустрічі та обміну досві-

дом, поширення знань про сучасні методи діа-

гностики й тактику лікування серед фахівців 

різних спеціальностей. Пандемія COVID-19 

зумовила нові вимоги до організації заходу, 

але це стало не перепоною, а швидше, випро-

буванням, яке організаційний комітет заходу 

прийняв і запропонував нову форму для фахо-

вого навчання та спілкування.

Початок на стор. 13 
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НОВІ ОРОДИСПЕРСНІ ТАБЛЕТКИ 
ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ДЕМЕНЦІЇ1

МЕМТЕК®

memantine

МЕМТЕК®(MEMTEC) UA/17981/01/01
діюча речовина: memantine; Лікарська форма. Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині. Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються при деменції. 
Мемантин. Код АТХ N06D X01. Фармакологічні властивості. Мемантин являє собою потенціалзалежний, середньої афінності неконкурентний антагоніст NMDA-рецепторів. 
Мемантин модулює ефекти патологічно підвищених рівнів глутамату, який може призвести до дисфункції нейронів Показання. Хвороба Альцгеймера від легкого ступеня до тяжких 
форм. Протипоказання. Гіперчутливість до діючої речовини або до будь-якого компонента лікарського засобу. Слід уникати одночасного застосування мемантину та амантадину 
через ризик фармакотоксичного психозу. Особливості застосування. Слід дотримуватися обережності при призначенні лікарського засобу хворим на епілепсію, пацієнтам з 
епізодами судом в анамнезі, а також пацієнтам із факторами ризику розвитку епілепсії. Слід уникати одночасного застосування лікарського засобу з такими N-метил-D-аспартат 
(NMDA)-антагоністами, як амантадин, кетамін або декстрометорфан. Спосіб застосування та дози. Лікування слід розпочинати та проводити під наглядом лікаря. Терапію 
потрібно розпочинати тільки за умови наявності опікуна, який буде регулярно контролювати прийом лікарського засобу пацієнтом. Таблетки слід приймати 1 раз на добу кожного 
дня в один і той самий час. Таблетки можна приймати незалежно від вживання їжі. Дорослі. Максимальна добова доза становить 20 мг. З метою зниження ризику появи негативних 
реакцій підтримувальну дозу визначають шляхом поступового збільшення дози на 5 мг на тиждень протягом перших 3 тижнів таким чином: 1-й тиждень (1—7-й день): приймати 
по 5 мг на добу протягом тижня; 2-й тиждень (8—14-й день): приймати по 10 мг на добу протягом тижня; 3-й тиждень (15—21-й день): приймати по 15 мг на добу протягом 
тижня; розпочинаючи з 4-го тижня: приймати 2 таблетки (20 мг на добу) кожного дня. Рекомендована підтримувальна доза становить 20 мг на добу. Підтримувальне лікування 
можна продовжувати доти, доки терапевтичний ефект залишається сприятливим, а переносимість мемантину – доброю. Діти. Лікарський засіб не застосовують дітям у зв’язку 
з недостатністю даних щодо безпеки та ефективності його застосування. Побічні реакції. Згідно доступних даних відомо, що під час клінічних досліджень мемантину загальна 
частота небажаних явищ не відрізнялася від такої на тлі прийому плацебо, а негативні явища зазвичай мали легкий або середній ступінь тяжкості. Термін придатності. 3 роки.
Категорія відпуску. За рецептом. Заявник. ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця». Місцезнаходження заявника та адреса місця провадження його діяльності. Україна, 
02093, м. Київ, вул. Бориспільська, 13.  Виробник. Дженефарм СА. Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності. 18 км Мерезонос  Аве, 
Палліні Аттікі, 15351, Грецiя. 
1. ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосування лікарського засобу 2. Farooqui, A. A. (2017). Potential Treatments for Alzheimer’s Disease. Neurochemical Aspects of Alzheimer’s Disease, 
279–330. 3. McShane, R., Areosa Sastre, A., Minakaran, N., 2006. Memantine for dementia. Cochrane Database Syst. Rev. CD003154. 4. Schmidt R. et al.//European Journal of Neurol-
ogy 2015, 22: 889–898 5. Рекламний слоган. Мається на увазі описаний в інструкції для медичношго застосування лікарського засобу Мемтек® модулючий вплив мемантину на 
патолічно підвищені рівні глутамату, як однієї з причин прогресування нейродегенеративної деменції.

ЗАХИЩАЄ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ РІДНИХ!5

Захищає 
нейрони від 
перезбудження 
надлишковим 
рівнем глутамату2

Сповільнює 
індуковану глутаматом 
загибель холінергічних 
синапсів2

Подовжує 
час збереженого 
самообслуговування3

Посилює 
відклик від терапії 
холінергічними 
засобами4

ЗАХИЩАЄ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ РІДНИХ!5

самообслуговування

Посилює 
відклик від терапії 
холінергічними 
засобами4

ДОВЕДЕНА БІОЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ

Інформація наведена в скороченому вигляді, повна інформація про лікарські засоби міститься в інструкціях для медичного 
застосування лікарських засобів. ІНФОРМАЦІЯ НАВЕДЕНА В ДАНІЙ ЛИСТІВЦІ ПРИЗНАЧЕНА ВИКЛЮЧНО ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ 
У СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВИДАННЯХ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ МЕДИЧНИХ УСТАНОВ ТА ЛІКАРІВ, А ТАКОЖ ДЛЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ 

ВИКЛЮЧНО НА КОНФЕРЕНЦІЯХ, СИМПОЗІУМАХ, СЕМІНАРАХ З МЕДИЧНОЇ ТЕМАТИКИ.
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