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зі спінальною м’язовою атрофією, 

боротьба ніколи не зупиняється

Тепер вони мають лікування,  

що працює так само наполегливо:

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
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та віку пацієнта*
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Введення дозатором перорально 
або через зонд чи гастростому
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в домашніх умовах

*Лікування спінальної м’язової атрофії (СМА) у пацієнтів віком від 2 місяців

КОРОТКА ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосування лікарського засобу Еврісді (EvrysdiTM). Склад: діюча речовина: рисдиплам (risdiplam); 1 пляшка містить містить 60 мг рисдипламу; 1 мл відновленого розчину містить 0,75 мг рисдипламу. Лікарська форма. 
Порошок для орального розчину. Код АТХ M09A X10. Фармакологічні властивості. Лікарський засіб Еврісді, порошок для орального розчину, містить рисдиплам, який є модифікатором cплайсингу попередника матричної РНК (прe-мРНК) гену, що кодує білок 
виживання мотонейронів 2 (SMN2). У клінічних дослід жен нях Еврісді призводив до збільшення рівня білка SMN. Результати клінічних досліджень підтверджують ефективність препарату Еврісді для лікування СМА у пацієнтів віком від 2 місяців, а також доводять 
необхідність раннього початку лікування лікарським засобом Еврісді. Показання. Лікування cпінальної м’язової атрофії (СМА) у пацієнтів віком від 2 місяців. Протипоказання. Відсутні. Застосування у період вагітності або годування груддю. Відсутні належні 
дані щодо ризику для розвитку, асоційованого із застосуванням препарату Еврісді вагітним. У дослід жен нях на тваринах застосування рисдипламу при вагітності або в пренатальний період, так і протягом годування груддю призводило до негативного впливу 
на розвиток при клінічно значущій експозиції лікарського засобу або експозиції лікарського засобу, що перевищує клінічну. Годування груддю. Немає інформації щодо присутності рисдипламу в молоці людини, впливу на немовлят, які отримують годування 
груддю, або впливу на вироблення молока. Слід враховувати користь грудного вигодовування для розвитку та здоров’я, а також клінічну потребу матері у лікуванні препаратом Еврісді та будь-які потенційні побічні ефекти препарату Еврісді або основного 
захворювання матері на дитину, яка знаходиться на грудному вигодовуванні. Тестування на вагітність рекомендується жінкам дітородного віку до початку лікування препаратом Еврісді. Необхідно порадити жінкам дітородного віку застосовувати ефективну 
контрацепцію під час лікування препаратом Еврісді та протягом щонайменше 1 місяця після отримання останньої дози. Безпліддя Чоловіки. Лікування препаратом Еврісді може порушувати фертильність у чоловіків. Пацієнти чоловічої статі можуть розглянути 
можливість збереження сперми до початку лікування. Спосіб застосування та дози. Лікарський засіб Еврісді необхідно прийняти відразу після його набору в оральний шприц. Якщо препарат Еврісді не прийнятий протягом 5 хвилин, слід звільнити оральний 
шприц від препарату і приготувати нову дозу. Лікарський засіб Еврісді приймають перорально один раз на добу після прийому їжі приблизно в один і той же час щодня. Якщо немовлята знаходяться на грудному вигодовуванні, препарат Еврісді необхідно 
прийняти після кормління грудьми. Еврісді не слід змішувати з молочною сумішшю чи молоком. Після прийому Еврісді необхідно випити води, щоб переконатися, що препарат повністю проковтнувся. Якщо пацієнт не може ковтати і йому встановлено назога-
стральний зонд або гастростомічну трубку, Еврісді можна вводити через зонд/трубку. Після введення препарату зонд/трубку слід промити водою.

Таблиця 2. Режим дозування дорослим та дітям залежно від віку та маси тіла.

Вік та маса тіла Рекомендована добова доза

від 2 місяців до < 2 років 0,20 мг/кг

≥ 2 роки та маса тіла < 20 кг 0,25 мг/кг

≥ 2 роки та маса тіла ≥ 20 кг 5 мг

Приготування орального розчину медичним фахівцем. Лікарський засіб Еврісді у вигляді порошку повинен бути відновлений до орального розчину медичним фахівцем, який має відповідну кваліфікацію, перед відпуском пацієнту. Побічні реакції. Клінічні 
дослід жен ня СМА із пізнім початком. Найбільш поширеними побічними реакціями були лихоманка, діарея та висипання. Клінічні дослід жен ня СМА з інфантильним початком. Найбільш поширені побічні реакції були подібними до тих, що спостерігались у пацієнтів 
із пізнім початком СМА в дослід жен ні 2. Крім того, повідомляли про наступні побічні реакції: інфекція верхніх дихальних шляхів, пневмонія, запор та блювання. Термін придатності. 24 місяці. Умови зберігання. Зберігати сухий порошок при температурі від 
20 ºС до 25 ºС в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці. Зберігати відновлений оральний розчин в оригінальній пляшці бурштинового кольору з метою захисту від світла. Зберігати у холодильнику при температурі від 2 ºС до 8 ºС. Не заморожувати. 
Викинути будь-який невикористаний об’єм через 64 дні після відновлення. Зберігати пляшку у вертикальному положенні з щільно закритою кришкою. Дата останнього перегляду 23.10.2020.
Інформацію надано у скороченому вигляді. Перед застосуванням уважно ознайомтеся з Інструкцією для медичного застосування лікарського засобу Еврісді 
(Наказ МОЗ України від 23.10.2020 № 2418 Реєстраційне посвідчення № UA/18405/01/01. Зміни внесено Наказ МОЗ України 20.08.2021 № 1768)

Матеріал підготовлено на замовлення ТОВ «Рош Україна». Повідомити про побічні явища під час терапії лікарським засобом ТОВ «Рош Україна» або поскаржитись на його якість ви можете за контактними реквізитами офісу або на електронну адресу ukraine.
safety@roche.com. Запит медичної інформації про лікарські засоби ТОВ «Рош Україна» ви можете надіслати на електронну адресу: ukraine.medinfo@roche.com

Для розміщення у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних закладів або спеціалістів у галузі охорони здоров’я

ТОВ «Рош Україна», 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська 139, 5 поверх. Тел.: +380 (44) 354 30 40, факс: +380 (44) 354304. www.roche.ua M-UA-00000409
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Порошок для орального розчину. Код АТХ M09A X10. Фармакологічні властивості. Лікарський засіб Еврісді, порошок для орального розчину, містить рисдиплам, який є модифікатором cплайсингу попередника матричної РНК (прe-мРНК) гену, що кодує білок 
виживання мотонейронів 2 (SMN2). У клінічних дослід жен нях Еврісді призводив до збільшення рівня білка SMN. Результати клінічних досліджень підтверджують ефективність препарату Еврісді для лікування СМА у пацієнтів віком від 2 місяців, а також доводять 
необхідність раннього початку лікування лікарським засобом Еврісді. Показання. Лікування cпінальної м’язової атрофії (СМА) у пацієнтів віком від 2 місяців. Протипоказання. Відсутні. Застосування у період вагітності або годування груддю. Відсутні належні 
дані щодо ризику для розвитку, асоційованого із застосуванням препарату Еврісді вагітним. У дослід жен нях на тваринах застосування рисдипламу при вагітності або в пренатальний період, так і протягом годування груддю призводило до негативного впливу 
на розвиток при клінічно значущій експозиції лікарського засобу або експозиції лікарського засобу, що перевищує клінічну. Годування груддю. Немає інформації щодо присутності рисдипламу в молоці людини, впливу на немовлят, які отримують годування 
груддю, або впливу на вироблення молока. Слід враховувати користь грудного вигодовування для розвитку та здоров’я, а також клінічну потребу матері у лікуванні препаратом Еврісді та будь-які потенційні побічні ефекти препарату Еврісді або основного 
захворювання матері на дитину, яка знаходиться на грудному вигодовуванні. Тестування на вагітність рекомендується жінкам дітородного віку до початку лікування препаратом Еврісді. Необхідно порадити жінкам дітородного віку застосовувати ефективну 
контрацепцію під час лікування препаратом Еврісді та протягом щонайменше 1 місяця після отримання останньої дози. Безпліддя Чоловіки. Лікування препаратом Еврісді може порушувати фертильність у чоловіків. Пацієнти чоловічої статі можуть розглянути 
можливість збереження сперми до початку лікування. Спосіб застосування та дози. Лікарський засіб Еврісді необхідно прийняти відразу після його набору в оральний шприц. Якщо препарат Еврісді не прийнятий протягом 5 хвилин, слід звільнити оральний 
шприц від препарату і приготувати нову дозу. Лікарський засіб Еврісді приймають перорально один раз на добу після прийому їжі приблизно в один і той же час щодня. Якщо немовлята знаходяться на грудному вигодовуванні, препарат Еврісді необхідно 
прийняти після кормління грудьми. Еврісді не слід змішувати з молочною сумішшю чи молоком. Після прийому Еврісді необхідно випити води, щоб переконатися, що препарат повністю проковтнувся. Якщо пацієнт не може ковтати і йому встановлено назога-
стральний зонд або гастростомічну трубку, Еврісді можна вводити через зонд/трубку. Після введення препарату зонд/трубку слід промити водою.
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Приготування орального розчину медичним фахівцем. Лікарський засіб Еврісді у вигляді порошку повинен бути відновлений до орального розчину медичним фахівцем, який має відповідну кваліфікацію, перед відпуском пацієнту. Побічні реакції. Клінічні 
дослід жен ня СМА із пізнім початком. Найбільш поширеними побічними реакціями були лихоманка, діарея та висипання. Клінічні дослід жен ня СМА з інфантильним початком. Найбільш поширені побічні реакції були подібними до тих, що спостерігались у пацієнтів 
із пізнім початком СМА в дослід жен ні 2. Крім того, повідомляли про наступні побічні реакції: інфекція верхніх дихальних шляхів, пневмонія, запор та блювання. Термін придатності. 24 місяці. Умови зберігання. Зберігати сухий порошок при температурі від 
20 ºС до 25 ºС в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці. Зберігати відновлений оральний розчин в оригінальній пляшці бурштинового кольору з метою захисту від світла. Зберігати у холодильнику при температурі від 2 ºС до 8 ºС. Не заморожувати. 
Викинути будь-який невикористаний об’єм через 64 дні після відновлення. Зберігати пляшку у вертикальному положенні з щільно закритою кришкою. Дата останнього перегляду 23.10.2020.
Інформацію надано у скороченому вигляді. Перед застосуванням уважно ознайомтеся з Інструкцією для медичного застосування лікарського засобу Еврісді 
(Наказ МОЗ України від 23.10.2020 № 2418 Реєстраційне посвідчення № UA/18405/01/01. Зміни внесено Наказ МОЗ України 20.08.2021 № 1768)
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Прамістар. Прамірацетам. Лікарська форма. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою. Фармакотерапевтична група. Ноотропні засоби. Код ATX N06B X16. Рекомендоване дозування: по 1 таблетці двічі 
на добу. Клінічно значущий ефект можна очікувати не раніше 4-8 тижнів лікування. Показання. Зниження здатності до концентрації уваги; розлади пам’яті дегенеративного або судинного характеру, особливо в 
осіб літнього віку.  Протипоказання. Підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якої допоміжної речовини. Крововилив у мозок та інше. Побічні реакції. Сухість у роті, диспепсія, нудота, біль у ділянці 
шлунка, погіршення апетиту та інше. Застосовувати у дітей не рекомендується через відсутність даних. Категорія відпуску. За рецептом.
Перед застосуванням, будь ласка, уважно ознайомтеся з повною інструкцією для медичного застосування, повним переліком побічних реакцій, протипоказань, особливостей застосування препарату Прамістар №1250 
від 26.05.2020.  

По 1 таб. 
2 рази на день2

РП
 №

 U
A

/1
08

37
/0

1/
01

•  Довготривала та короткочасна пам’ять1

•  Концентрація уваги та здатність до навчання2

•  Підвищення контрольованості лікування1

•  Стала безпечність при тривалому застосуванні1

•   Антидепресивна дія та задоволеність результатами 
лікування пацієнта1,2

НООТРОП з АНТИДЕПРЕСИВНИМ  ефектом 
БЕЗ  протипоказань при АГ, ІХС, ЦД, СН 2
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А.В. Шатілло, к. мед. н., Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України, м. Харків

Впровад жен ня міжнародних рекомендацій щодо ведення
пацієнтів зі спінальною м’язовою атрофією у клінічну практику
Спінальна м’язова атрофія (СМА) –  тяжке, інвалідизувальне і небезпечне для життя автосомно-рецесивне 
спадкове захворювання, що перебігає з ураженням рухових нейронів спинного мозку й порушенням 
функцій різних органів і систем. СМА є основною генетично зумовленою причиною смерті немовлят 
та дітей молодшого віку. Важливою особливістю СМА є широкий спектр тяжкості клінічних проявів 
хвороби –  від малосимптомних дорослих форм до захворювань новонароджених із неминучим донедавна 
летальним прогнозом. СМА не супроводжується когнітивними порушеннями.

Розрізняють декілька типів перебігу СМА. СМА І типу 

(або хвороба Вердніга –  Гоффмана) маніфестує у віці до шес-

ти місяців; діти дуже слабкі вже у перші місяці життя, 

мають значні труднощі з диханням і ковтанням, прогноз 

зазвичай несприятливий. СМА ІІ типу дебютує в дитя-

чому віці між 6-м і 18-м місяцями; діти можуть сидіти 

без сторонньої допомоги, однак ніколи не ходять самос-

тійно. СМА ІІІ типу (або хвороба Кугельберга –  Валлан-

дера) має м’якший перебіг, маніфестація відбувається 

після 18 місяців; пацієнти впевнено стоять, часто ходять. 

СМА ІV типу починається у дорослому віці [1-6].

Етіологія СМА
Встановлено, що СМА зумовлена зниженням рівня 

білка SMN (протеїну, що забезпечує виживання мото-

нейронів) через делеції або точкові мутації в гені вижи-

вання мото нейронів SMN1 в екзоні 7, що знаходиться 

на 5-й парі хромосом 5q13 [1-3]. У здорових людей ген 

SMN1 забезпечує продукцію всього необхідного організму 

білка SMN. При СМА, у зв’язку з пошкод жен ням гену 

SMN1, організм хворого використовує лише ген SMN2, 

на основі якого синтезується біля 90% низькофункціо-

нального нестабільного білка SMN і тільки незначна кіль-

кість функціонально повноцінного білка SMN. Його де-

фіцит є критичним для виживання мотонейронів і чинить 

негативний ефект на периферичні органи й тканини. Бі-

лок SMN у нормі експресується в усіх еукаріотичних клі-

тинах, наявний як у їх ядрах, так і в цитоплазмі та впливає 

на численні клітинні процеси [1-4].

Останніми роками продовжує накопичуватися все більше 

доказів, що дефіцит SMN-білка в інших тканинах та орга-

нах має клінічне і патогенетичне значення. Зокрема, вияв-

лені різноманітні структурні й функціональні патологічні 

зміни у скелетних м’язах, серці та судинах, підшлунковій 

залозі, печінці, нирках, шлунково-кишковому тракті, кіст-

ковій тканині та імунній системі [1-4].

Діагностування СМА
Встановлення діагнозу СМА базується на клінічній 

підозрі та підтверджується генетичним тестуванням [7]. 

Ця клінічна підозра залежить від настороженості медич-

них працівників. Однак затримка діагностики СМА все 

ще є значною [8].

Діагностика СМА здійснюється з урахуванням віку по-

чатку захворювання та наявних клінічних ознак і симп-

томів [1-9]. Процес встановлення діагнозу СМА є віднос-

но легким завдяки поєднанню типових клінічних ознак 

та симптомів, особливо у пацієнтів зі СМА з дебютом у ран-

ньому дитинстві. Однак часто виникає затримка між поя-

вою клінічних ознак та підтверд жен ням діагнозу при СМА. 

Затримання встановлення діагнозу може бути тривалим, 

особливо для пацієнтів, які мають більш легкі, менш спе-

цифічні клінічні ознаки та симптоми.

Методи встановлення/підтверд жен ня діагнозу
В основі діагностування СМА лежать молекулярні ге-

нетичні аналізи. Генетичне тестування методом мульти-

плексної лігазної ампліфікації ДНК-зондів (MLPA) 

чи кількісної полімеразної ланцюгової реакції (кПЛР) 

із залученням, якщо потрібно, секвенування за Сенгером 

або наступного покоління належить до обстежень першої 

лінії при підозрі на СМА, дозволяє виявити делеції та інші 

мутації у 7-му екзоні 5-ї пари хромосом та підтвердити 

діагноз. Слід звернути увагу, що за допомогою генетич-

ного тесту тип СМА не визначається. Його встановлюють 

на основі функціональних можливостей дитини і часу поя-

ви перших клінічних симптомів (табл. 1). Клінічний тип 

СМА визначає лікар-невролог з урахуванням добре зіб-

раного анамнезу, клінічних симптомів і результатів оцінки 

функціональних можливостей дитини [1-10].

Скринінг новонароджених
У немовлят, що хворіють на СМА, понад 95% рухових 

нейронів дегенерують протягом перших шести місяців 

життя, що свідчить про вузьке терапевтичне вікно [1]. 

Для таких пацієнтів раннє терапевтичне втручання має 

вирішальне значення щодо максимізації користі від ліку-

вання та порятунку рухових нейронів до прогресування 

денервації [5, 12, 13]. Цю потребу демонструють дані клі-

нічних випробувань, які підкреслюють переваги якнай-

швидшого виявлення СМА [5, 14].

Рання діагностика повинна бути полегшена шляхом 

СМА-скринінгу новонароджених [13, 14]. Крім того, по-

слідовний висновок у клінічних випробуваннях із вивчення 

препаратів, що модифікують перебіг хвороби (ХМП), поля-

гає в тому, що лікування виявляє більшу клінічну користь 

при меншій тривалості СМА [12, 15]. Найзначніші терапев-

тичні переваги спостерігалися, коли лікування починалося 

до появи перших клінічних симптомів. Оскільки середній 

вік діагнозу для СМА із початком при народ жен ні стано-

вить приблизно шість місяців, рання діагностика є ключо-

вою для виявлення безсимптомних пацієнтів.

Функціональна класифікація
Класифікація підтипів СМА передбачає клінічні фено-

типи та прогноз під час діагностики. Однак індивідуальне 

прогресування захворювання може суттєво відрізнятися 

від типового сценарію через супутні патології або генотипи. 

Більш практичним підходом до ведення пацієнтів є розподіл 

за функціональною класифікацією, тобто поточним станом 

рухових здібностей: не здатні сидіти (nonsitters), здатні сидіти 

(sitters), здатні ходити (walkers) (рис. 1) [9, 10].

Клінічне обстеження при веденні пацієнтів зі СМА 

включає огляд лікаря, оцінку стану кістково-м’язової сис-

теми та пов’язаних з нею функціональних порушень [10]. 

Обстеження кістково-м’язової системи має відповідати 

ступеню тяжкості захворювання та включати:

• оцінку трофіки та сили м’язів;

• визначення об’єму й амплітуди рухів у суглобах;

• підрахунок балів за відповідними моторними функціо-

нальними шкалами;

• визначення рівня функціональних показників, що ві-

дображають повсякденну діяльність, наприклад за шкалою 

оцінки рівня незалежності (SMAIS).

Функціональні оцінювання слід проводити регулярно. 

Такий моніторинг дозволить визначити динаміку про-

гресування хвороби, необхідність змін у веденні пацієнта 

та відповідь на втручання. Результати індивідуальної оцінки 

також можуть бути корисними для порівняння з траєкто-

ріями прогресування, про які повідомлялося в останніх 

дослід жен нях [10].

Природний перебіг хвороби
Швидкість прогресування СМА відрізняється залежно 

від віку та функціональних можливостей [16]. У пацієнтів 

із раннім початком СМА зазвичай спостерігається швидке 

прогресування захворювання, тоді як в осіб із більш пізнім 

початком СМА, які можуть ходити, вона прогресує повіль-

ніше [12]. Траєкторія патології у пацієнтів зі СМА останнім 

часом покращується завдяки активнішому підходу до ліку-

вання, навіть у хворих на тяжкі форми СМА.

Еволюція захворювання
Розуміння СМА значно змінилося з часу опису перших 

випадків захворювань 130 років тому, проведеного Верднігом 

та Гофманом [10]. У нову еру лікування ХМП виникли проб-

леми з доступністю медикаментозних методів, які змінюють 

відомі траєкторії розвитку СМА [10].

Із часу запровад жен ня нових фармакологічних методів 

лікування СМА спостерігаються траєкторії розвитку за-

хворювання, які суттєво відрізняються від відомого при-

родного перебігу [12]. Наприклад, пацієнти з початком 

до 6-місяч ного віку можуть досягти самостійного сидіння, 

якщо терапію розпочато на ранніх етапах [12]. Попри вра-

жаючий успіх нових препаратів, важливо усвідомлювати, 

що вони все ще є «лікуванням», а не «гарантією одужання».

З появою нових траєкторій захворювання клінічний під-

хід до контролю СМА також може змінитись [12]. У дуже 

тяжких випадках із пренатальним початком медикамен-

тозне лікування навряд чи сприятиме відповідному поліп-

шенню рухових функцій або зможе запобігти необхідності 

постійної вентиляції легень; тому фармакотерапія може 

виявитися недоцільною [12]. Однак початок лікування 

у пацієнта до появи симптомів може забезпечити майже 

нормальний моторний розвиток [12].

Лікування
СМА –  це спектральне захворювання, яке розглядається 

як системне і потребує залучення фахівців із різних галузей 

знань. Згідно з міжнародними рекомендаціями та світовою 

клінічною практикою, менеджмент пацієнтів зі СМА по-

лягає у використанні поєднання етіопатогенетичних ХМП 

та підтримувальної терапії.

Для медикаментозного лікування СМА на сьогодні 

у світі зареєстровано три етіопатогенетичні ХМП, такі 

як рисдиплам, нусінерсен та онасемноген абепарвовек. 

А.В. Шатілло

Табл. 1. Класифікація СМА за типами

Тип СМА Вік дебюту
Максимум 

рухових 
функцій

Тривалість 
життя

0-й (найтяжчий)* 0 міс. Сидіння ніколи 
не досягається <6 міс.

1-й (тяжкий)
Вердніга –  
Гофмана**

0-6 міс. Сидіння ніколи 
не досягається <2 років

2-й (проміжний)
хвороба 
Дубовиця

7-18 міс. Стояння ніколи 
не досягається >2 років

3-й (легкий)
ювенільна форма 
Кугельберга –  
Веланде***

Після 18 міс.
Впевнено 

стоять, 
часто ходять

Може бути 
нормальною

4-й (доросла 
форма)

Друге чи третє 
десятиріччя 

життя

Мало 
відрізняється 

від «здорових»
Нормальна

Примітки: * СMA у новонароджених спостерігається рідко і класифікується 
як СМА 0-го типу, що зазвичай призводить до дихальної недостатності 
при народ жен ні та смерті протягом кількох тижнів [2]. ** СМА 1-го типу 
можна додатково розділити на три підтипи залежно від віку початку: 2 тижні, 
3 і 6 міс. *** СМА 3-го типу можна додатково розділити на три підтипи 
залежно від віку початку: <3, >3 та >12 років. Рис. 1. Співвідношення клінічної та функціональної 

класифікацій СМА

Нова класифікація СМА

Ті, здатні ходити 
(walkers)

Ті, хто не здатні сидіти 
(nonsitters)

Ті, хто здатні сидіти 
(sitters)

Більшість тих, хто 
не сидить, мають 
СМА 1-го типу. 
Однак особи, які сидять 
самостійно на початку 
захворювання –  через 
6 міс. після народ жен ня 
(тип 2), можуть втратити 
цей навик і повернутися 
до групи, що не сидить.

Особи зі СМА 
3-го або 
4-го типу, 
які набувають 
та зберігають 
здатність 
ходити.

До цієї групи належать 
діти зі СМА 2-го типу 
та неамбулаторні 
пацієнти зі СМА 
3-го типу.
Вони досягають сидіння 
без допомоги в будь-
який момент розвитку, 
але не досягають 
здатності ходити 
вільно або втрачають 
здатність ходити.

Тип 1 Тип 2 Тип 3

Тип 0 Тип 4

Традиційна класифікація СМА10%

Продовження на наст. стор.
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Кожний з них використовують разом із підтримувальною 

терапією. У міжнародних багатоцентрових дослід жен нях 

було показано, що ці препарати забезпечують поліпшення 

виживаності, дихальної та рухової функції, якості життя 

пацієнтів зі СМА.

Підтримувальна терапія включає респіраторну підтрим-

ку, належне харчування, ортопедичну корекцію, фізичну 

терапію/реабілітацію, симптоматичне лікування. Найбільш 

відповідним і ефективним способом забезпечення пацієнтів 

зі СМА необхідною допомогою зазвичай є залучення міждис-

циплінарної команди фахівців. Схема міждисциплінарного 

підходу представлена на рисунку 2.

Незалежно від того, чи отримує пацієнт зі СМА етіо-

патогенетичне медикаментозне лікування, належна під-

тримувальна терапія, що включає контроль симптоматики, 

і профілактика ускладнень разом із забезпеченням психоло-

гічного й соціального добробуту є основою для досягнення 

найкращої можливої якості життя пацієнтів. Оптимальний 

контроль перебігу хвороби потребує співпраці багатьох 

фахівців у сфері охорони здоров’я.

Комплексна стандартна підтримувальна терапія при СМА 

детально описана у міжнародних рекомендаціях 2018 р. 

До першочергових заходів такої терапії належать [1-11]:

1. Респіраторна підтримка –  пацієнти зі СМА 1-го та 2-го 

типу потребують інвазивної або неінвазивної вентиляції ле-

гень (постійної чи тимчасової), забезпечення відкашлювання 

та санації дихальних шляхів тощо. У разі розвитку респі-

раторних ускладнень хворі можуть потребувати інтенсивного 

лікування у відділенні реанімації та інтенсивної терапії.

2. Гастроентерологічна підтримка включає забезпечен-

ня належного харчування через назогастральний зонд або 

гастро стому та корекцію гастроентерологічних порушень.

3. Ортопедична корекція включає використання ортезів 

(тутора), корсетів (для корегування постави), вертикалі-

заторов, хірургічну корекцію сколіозу.

4. Вакцинація.

5. Супутня симптоматична терапія (муколітики, ін-

гібітори протонної помпи, препарати для профілактики 

нудоти і блювання, профілактики та лікування дисбіозу, 

закрепу тощо).

6. Фізична реабілітація –  вправи для поліпшення рухової 

та дихальної функції, самообслуговування.

Поліпшення впровад жен ня стандартів лікування спінальної м’язової атрофії 
на міжнародному рівні: платформа «SoC For All»

На конгресі Всесвітнього товариства нервово-м’язових захворювань, який відбувся в онлайн-форматі 
20-24 вересня 2021 р., було представлено проєкт, над яким працювала група науковців із 10 європейских 
країн, включно з Україною. Мета проєкту – вдосконалення впровад жен ня стандартів лікування пацієнтів 
зі спінальною м’язовою атрофією (СМА) на міжнародному рівні завдяки розробці платформи «SoC For All» 
(«Стандарти лікування СМА для всіх»). Пропонуємо до вашої уваги огляд презентованих результатів.

Стандарти лікування пацієнтів із нервово-м’язовими захво-

рюваннями були вдосконалені з розробкою міжнародних реко-

мендацій, проте їх впровад жен ня у практику в різних країнах 

світу варіює. Було розроблено програму навчання для підви-

щення інформованості та знань про СМА, впровад жен ня стан-

дартів лікування для пацієнтів зі СМА та поліпшення доступу 

до стандартизованої багатопрофільної допомоги, що надається 

місцевими спеціалізованими центрами по всьому світу. 

Зокрема, створено сім модулів, які висвітлюють практичні 

питання ведення пацієнтів зі СМА та можуть бути використані 

для навчання багатопрофільної команди, що здійснює догляд 

за хворими. Ці навчальні модулі доступні на платформі «Стан-

дарти лікування СМА для всіх» (https://smasoc.global). Ведеться 

робота з розробки відповідної секції для пацієнтів. 

Методи
Процес було розпочато з опитування спеціалістів із захво-

рювань нервово-м’язової системи та фізіотерапевтів із різних 

країн з метою оцінки загальних знань про сучасну практику 

ведення пацієнтів зі СМА, а також визначення прогалин у знан-

нях та їх застосуванні в клінічній практиці (рис. 1).

Багатопрофільний комітет експертів із захворювань 

нервово- м’язової системи використав дані міжнародного 

опитування щодо загальних стандартів лікування СМА для 

розробки нав чальних модулів, забезпечення освітньої роботи 

та підтримки.

Результати
Платформа стандартів лікування

У міжнародному опитуванні, в якому взяли участь 39 мед-

працівників із п’яти країн (як-то Польша, Україна, Сербія, 

Росія, Болгарія), були виявлені основні проблеми, пов’язані 

з лікуванням СМА: брак мультидисциплінарних груп; трудно-

щі з належним скеруванням пацієнтів, зокрема до спеціалістів 

із респіраторної терапії, і застосуванням вентиляції легень; 

недостатнє залучення фахівців із фізіотерапії/реабілітації, а та-

кож неефективна освіта щодо СМА для членів багатопрофіль-

них груп і пацієнтів.

Навчальні модулі платформи стандартів лікування СМА на-

ведені в таблиці 1, а приклади змісту модулів –  на рисунках 2-4.

Рис. 2. Мультидисциплінарний підхід у лікуванні СМА

Пульмонологічне 
лікування

Нервово-
м’язові аспекти / 

реабілітація

Ортопедичне 
лікування

Харчування, 
стан шлунково-

кишкового тракту 
та кісток

Інтенсивна 
терапія

Ураження 
інших органів

Медикаментозна 
терапія

К оо р д и н ато р

Сім’я

Пацієнт 
зі СМА

Табл. 1. Навчальні модулі платформи 
загальних стандартів лікування СМА

№ Назва

1 СМА: хвороба та комплекс засобів і методів лікування

2 Невідкладне лікування та служба швидкої допомоги

3 Ортопедичне лікування та позиціонування

4 Респіраторна підтримка

5 Харчування та ковтання

6 Фізична реабілітація

7 Лікар первинної ланки та пацієнт/доглядальники

Адаптовано за C. Lilien et al., 2021

Рис. 1. Процес розробки багатопрофільних 
загальних стандартів лікування СМА

Адаптовано за C. Lilien et al., 2021

Міжнародне 
опитування 

щодо загальних 
стандартів 

лікування СМА 
(n=39)

Засідання експертного комітету 
з планування огляду результатів опитування, 
розробки схеми та змісту програми навчання

7 авторських команд, створених з метою розробки контенту 
для навчальних модулів загальних стандартів лікування 

СМА з урахуванням освітніх потреб

Перегляд та затверд жен ня 
загального змісту комітетом експертів 

із нервово-м’язових захворювань

Багатопрофільний комітет експертів 
із нервово-м’язових захворювань

19 членів, зокрема невропатологів, фізіотерапевтів, спеціалістів 
із надання невідкладної / первинної медичної допомоги, фахівців 

із нервово-м’язових / респіраторних захворювань, з питань 
харчування та ковтання, а також представників асоціації пацієнтів

Рис. 2. Респіраторна підтримка (модуль 4) та стадії кашлю
Адаптовано за C. Lilien et al., 2021

Пацієнт повинен мати здатність 
глибоко вдихати

Процес кашлю ґрунтується на закритті 
голосової щілини, що створює високий 
внутрішньогрудний тиск; це є ключовим 
моментом для індукування динамічного 
стиснення дихальних шляхів, що важливо 
для ефективного відкашлювання

Респіраторна підтримка
Зміст модуля

 Порушення дихання 
у пацієнтів зі СМА

 Клінічні оцінки 
при застосуванні 
вентиляції легень

 Методи 
контролю секреції

 Рекомендації щодо 
застосування вентиляції

Фізіологія кашлю
Кашель –  складний процес. Він має чотири стадії:

Для здатності відчувати 
подразнення дихальних 
шляхів та секрецію необхідні 
неушкоджені сенсорні шляхи

Окрім того, пацієнт потребує 
можливості скорочення м’язів 
на видиху, при закритих 
дихальних шляхах, 
щоб очистити їх від секрету

Складний механізм кашлю може зумовлювати труднощі з процедурою відкашлювання 
для пацієнтів зі СМА та спричиняти проблеми з очищенням дихальних шляхів від секрету.

1

4

2

3

Рис. 3. Фізична реабілітація (модуль 6) та аспекти реабілітації для пацієнтів зі СМА, які здатні сидіти
Адаптовано за C. Lilien et al., 2021

Фізична реабілітація
Зміст модуля

 Роль фізичної терапії

 Оцінювання клінічного 
та функціонального 
стану

 Цілі та складові 
реабілітаційних 
програм залежно 
від функціональної 
класифікації

Реабілітація для пацієнтів зі СМА, які здатні сидіти
Поліпшення функцій, тренування сили й рухливості, 
респіраторна підтримка та додаткові підходи

Поліпшення функціонування

Програми вправ та дій, що стимулюють активацію м’язів, 
є корисними для пацієнтів, які здатні сидіти, 
оскільки підтримують та поліпшують:
• функціонування
• силу
• діапазон рухів
• витривалість
• баланс

• активність повсякденного 
життя

• участь у шкільному житті, 
громадській діяльності 
та зайнятості на роботі

Застосування субмаксимальних аеробних навантажень, 
зокрема ходьби, плавання та велотренажерів, настійно 
рекомендоване для:
• зменшення болю
• витрачання калорій

• психологічного впливу
• проведення реабілітації

Під час кожної вправи важливо дотримуватися симетрії 
навантажень на обидва боки тіла та групи м’язів 
як з точки зору постуральної симетрії, так і частоти 
й інтенсивності вправ.

Уражені групи м’язів 
у пацієнтів зі СМА

Початок на попередній стор.
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Впровад жен ня тренінгу 
зі стандартів лікування СМА

1. Для запровад жен ня змін у практику лікування пацієнтів 

зі СМА на локальному рівні важливо здійснювати навчання 

спеціалістів загальним стандартам лікування СМА та надава-

ти вказівки й підтримку для подальшого забезпечення таких 

змін (рис. 6).

2. У 2021 р. було здійснено підготовку фахівців у великих 

регіональних центрах (англійською мовою, в режимі онлайн). 

У майбутньому планується проводити очні тренінги.

3. Тренінги включають також самоосвіту та безперервне 

навчання на цій платформі.

4. Навчальні модулі наразі перекладаються різними мовами 

для забезпечення навчання медичних працівників у регіональ-

них медичних центрах.

5. Відгуки про здійснену підготовку фахівців у крупних ре-

гіональних центрах були надзвичайно позитивними (рис. 7). 

Близько 85% спеціалістів вважали, що зміст навчального мо-

дуля був чудовим, а >90% оцінили рівень контенту як належ-

ний для їхнього навчання.

6. Тренінги 66 фахівців із п’яти країн (Болгарії, Польщі, 

Росії, Сербії та України) наразі завершено.

Висновки
1. Існувала очевидна потреба у розробці програми загаль-

них стандартів лікування СМА (SMA «SoC For All»), і ця 

програма була дуже добре сприйнята.

2. Доступність навчання місцевими мовами є важливою 

для успішного впровад жен ня, оскільки більшість лікарів 

у країнах, де проводять тренінги, не володіють англійською.

3. Надання пацієнтам та доглядальникам важливої ін-

формації, яка допомагає рятувати життя в надзвичайних 

ситуаціях, було визнано важливою частиною програми.

4. Для задоволення всіх потреб та врахування перспек-

тив важливо залучати всіх членів 

багатопрофільної команди, а також 

асоціації пацієнтів.

5. Успішна реалізація платформи 

загальних стандартів лікування СМА 

може бути запроваджена у декількох 

країнах і потенційно використову-

ватися щодо інших рідкісних захво-

рювань.

Самостійна підтримувальна терапія (без етіопатогенетич-

ного лікування) при СMA не може змінити перебіг основ-

ного захворювання.

Розбіжності у наданні медичної допомоги
Ведення пацієнта згідно зі стандартами медичної допомоги 

вже на ранніх етапах особливо важливе для хворих на СМА 

із раннім початком. Міжнародний комітет із залученням ме-

дичних працівників та фахівців щодо роботи з пацієнтами 

розробив рекомендації для контролю перебігу захворюван-

ня і терапії дітей, осіб молодого віку, дорослих зі СМА. Ре-

комендації для сімей були опубліковані 2007 р. під назвою 

«Міжнародні стандарти лікування СМА». Відтоді з’являється 

дедалі більше свідчень про те, що пацієнти зі СМА та їхні ро-

дини можуть очікувати вищої якості життя, ніж було можливо 

в минулому, переважно завдяки розвитку медицини й появі 

нових можливостей терапії. Стало очевидним, що оригінальні 

стандарти вже належним чином не відображали покращень 

та змін у підходах до лікування й контролю перебігу хвороби.

Надання медичної допомоги пацієнтам зі СМА з розробкою 

міжнародних рекомендацій поліппшилося. Проте їх впрова-

д жен ня у клінічну практику в різних країнах відрізняється.

За результатами опитування пацієнтів зі СМА 2-го та 3-го 

ти  пу та їхніх родин виявлено, що хоча вплив поточного клі-

нічного стану та очікувань хворих сприймається респон-

дентами схожим чином, відмінності між країнами Європи 

щодо системи догляду все ще існують [17]. Географічні роз-

біжності спостерігаються у наданні респіраторної підтрим-

ки, використанні неінвазивної вентиляції легень (НІВЛ), 

фізичної терапії та реабілітації. Наприклад, більшу частку 

трахеостомій проводять у Східній Європі (Білорусії, Мол-

дові, Польщі, Україні). НІВЛ є більш загальною практи-

кою в Західній Європі (таких країнах, як Австрія, Бельгія, 

Фінляндія, Франція, Німеччина, Ірландія, Італія, Іспанія, 

Швеція, Швейцарія та Велика Британія) [17].

При опитуванні дитячих неврологів та дитячих респіратор-

них спеціалістів Канади було показану значну різницю у від-

ношенні лікарів до різних аспектів медичної та психологічної 

допомоги пацієнтам із СМА 1-го типу [18]. У деяких регіонах 

Канади НІВЛ при хронічній дихальній недостат ності засто-

совують у 3,6 раза менше та як профілактику респіраторних 

ускладнень –  у тричі менше, ніж в інших регіонах. Більш ніж 

половина респондентів вважають, що при інтубації у зв’яз-

ку з гострою респіраторною подією ймовірність успішної 

екстубації без трахеостомії низька, хоча є докази успішної 

екстубації дітей зі СМА. Значну варіабельність між регіонами 

було продемонстровано щодо застосування трахеостомії, 

призначення респіраторного обладнання, оцінки клінічного 

та психологічного стану дітей зі СМА.

Розробка освітньої платформи «SoC For All» 
(«Стандарти лікування СМА для всіх»)

Існує очевидна потреба в адаптації міжнародних рекомен-

дацій до української системи охорони здоров’я та навчанні 

лікарів впровад жен ню міжнародних і національних настанов 

щодо менеджменту пацієнтів зі СМА у клінічну практику. 

Для підготовки національних медико-технічних документів 

зі стандартизації медичної допомоги при СМА вже створена 

і працює робоча група МОЗ України. Окрім того, Інститут 

неврології, психіатрії і наркології НАМН України (м. Хар-

ків) брав участь у розробці спеціальної міжнародної освіт-

ньої платформи «SoC For All» («Стандарти лікування СМА 

для всіх») разом з Європейськими клініками Італії, Франції 

та Польщі за підтримки компанії Hoffmann-La Roche.

 Список літератури знаходиться в редакції

Рис. 5. Бібліотека ресурсів пацієнта: приклад контенту
Адаптовано за C. Lilien et al., 2021
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План надання невідкладної допомоги пацієнтові зі СМА

Проблеми з диханням –  найчастіша причина надзвичайної ситуації у дітей зі СМА, 
на другому місці –  проблеми зі шлунково-кишковим трактом
Слід своєчасно реагувати на клінічні ознаки, за яких пацієнти потребують екстреної допомоги, 
і залучати до надання невідкладного лікування спеціалістів із нервово-м’язових захворювань

Гостра травма
У разі травмування слід враховувати 
такі моменти:

1. Через остеопенію перелом можливий навіть 
внаслідок незначного удару або падіння
2. Іммобілізація підвищує ймовірність погіршення 
стану м’язів і розвитку суглобових контрактур
3. Ремобілізацію слід здійснювати за першої 
можливості, щоб запобігти погіршенню стану
4. Реабілітацію необхідно обговорити з членами 
багатопрофільної команди, зокрема ортопедом, 
невропатологом, реабілітологом, фізіотерапевтом 
та трудотерапевтом

Респіраторна підтримка
Неінвазивна вентиляція легень має бути 
лікуванням першої лінії для дітей із гострою 
дихальною недостатністю; слід також 
контролювати показники газообміну
У разі проблем із диханням 
не варто застосовувати кисень без:

• вентиляції легень
• контролю рівня вуглекислого газу

Рис. 4. Роль лікарів первинної ланки та пацієнтів/доглядальників (модуль 7) та членів мультидисциплінарної команди
Адаптовано за C. Lilien et al., 2021

 Оцінювання стану після 
встановлення діагнозу

 Активності 
та обладнання, 
що сприяють поліпшенню 
функціонування 
пацієнтів зі СМА

 Профілактичні заходи 
для частих надзвичайних 
ситуацій

 Роль членів 
мультидисциплінарної 
команди у веденні 
пацієнтів

Роль членів мультидисциплінарної команди

Мультидисциплінарний підхід є критично важливим у веденні пацієнтів зі СМА. Лікарі первинної медичної допомоги 
та батьки/опікуни відіграють важливу роль у координуванні оцінки стану пацієнтів зі СМА та догляду за ними.

Дитячий невролог

• несе основну відповідальність 
за діагностування СМА та оцінку 
прогресування захворювання

• також відповідає 
за координацію різних 
аспектів догляду та спілкування 
з мультидисциплінарною командою 
і членами сімей пацієнтів

• інформує пацієнта та його родину 
про доступні терапевтичні підходи

Лікар первинної ланки та пацієнт/доглядальники
Зміст модуля

Рис. 7. Хмара ключових слів, 
що узагальнюють відгуки фахівців

ефективно непогано

зручна онлайн-освіта

потужний контент
відкритий образ мислення відмінно

розширює можливості щодо лікування СМА

дуже корисно
цінно

Рис. 6. Передача знань щодо загальних стандартів 
лікування СМА

Адаптовано за C. Lilien et al., 2021

Передача знань щодо загальних стандартів 
лікування СМА від експертного комітету 

до медичних працівників на рівні громад

Багатопрофільний комітет експертів 
із нервово-м’язових захворювань

Проведення тренінгів місцевими мовами 
є важливим, оскільки навчання лише 
англійською виключає для багатьох 
медпрацівників можливість отримувати 
життєво важливу для їхньої практики освіту

Підготовка фахівців у великих регіональних/національних 
центрах (англійською мовою)

Навчання медичних працівників у менших медичних центрах 
регіональними експертами (місцевою мовою)

Роль та обов’язки лікарів, які надають медичну допомогу

  Дитячий невролог
                     Дитячий пульмонолог
                             Спеціаліст із респіраторної підтримки
                               Дієтолог
                                 Фізіотерапевт
                                  Трудотерапевт
                                 Ортопед
                                Логопед та спеціаліст із корекції мовлення
                             Психолог
                         Команда паліативної допомоги
                   Лікар первинної медичної допомоги
          Сім’я

Картка пацієнта зі СМА

Картка-пам’ятка: 
спінальна м’язова атрофія (СМА)

Ім’я: ____________ Дата народ жен ня:  ____________

Тип СМА та функціональний статус:  ____________

Медикаментозне лікування:  ____________________

У разі потрапляння до відділення невідкладної 
допомоги зв’яжіться з моїм

спеціалістом із нервово-м’язових 
захворювань:

Ім’я: _______________ Телефон:  ___________________

спеціалістом із респіраторної підтримки:

Ім’я: _______________ Телефон:  ___________________

Що таке СМА?
СМА характеризується прогресуючою слабкістю м’язової атрофії та паралічем. М’язова слабкість 
може спричинити ускладнення, пов’язані з харчуванням, функціями дихання й ортопедією, 
а у тяжких випадках –  призвести до дихальної недостатності та смерті.
Рекомендації та запобіжні заходи

1. СМА пов’язана з ризиком зниження 
щільності кісткової тканини, тому пацієнтам 
за показаннями рекомендоване введення 
вітаміну D та кальцію
2. Хворі на СМА мають ризик перелому 
після відносно незначної травми
3. Прикорм здійснюється через назогастральний 
зонд доти, доки не вдасться встановити 
гастростомічну трубку на тривалий строк
4. У разі виникнення гастроезофагеального 
рефлюксу за потреби слід призначити 
антирефлюксний препарат

5. Хвороби легень є основною причиною 
захворюваності та смертності у пацієнтів зі СМА
6. Слід дотримуватися календаря 
профілактичних щеплень, зокрема робити 
щорічні щеплення від грипу, респіраторно-
синцитіального вірусу та пневмококу
7. Неінвазивна вентиляція легень повинна 
бути лікуванням першої лінії у дітей із гострою 
дихальною недостатністю; також необхідний 
моніторинг газообміну
8. У разі госпіталізації через проблеми 
з диханням: не застосовувати кисень 
без апарату штучної вентиляції легень 
та контролю рівня вуглекислого газу
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Особливості діагностики й лікування 
вертиго та запаморочення

У червня 2021 р. в Одесі пройшла науково-практична конференція «НЕПіКа: неврологія, ендокринологія, 
психіатрія і кардіологія», на якій обговорювалися теми ведення пацієнтів з інсультом, істерією та люмбоішіалгією, 
а також лікування артеріальної гіпертензії та цукрового діабету. У заході взяли участь неврологи, кардіологи, 
ендокринологи та лікарі загальної практики з усіх регіонів України. Вельми актуальною була доповідь, присвячена 
особливостям діагностики й лікування вертиго та запаморочення, яку представила д. мед. н., професорка 
Марина Анатоліївна Тріщинська (Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ).

На початку лекції спікерка нагадала слу-

хачам визначення та основні відмінності між 

вертиго й запамороченням. Запаморочення 

(невестибулярне) –  це порушення сприйнят-

тя руху, простору й часу. Вертиго (вестибу-

лярне) –  ілюзія уявного руху простору навко-

ло себе, або себе у просторі.

У разі виявлення вертиго необхідно про-

вести диференційну діагностику із запамо-

роченням, яка полягає у визначенні наяв-

ності ротаторного компонента. Під час збору 

анам незу слід запитати у пацієнта, в який бік 

у нього «обертаються» предмети (або ж сам 

хворий навколо них). При вертиго даний 

компонент буде наявний, а при запаморо-

ченні –  відсутній.

Запаморочення
Етіологія

Запаморочення може виникати при бага-

тьох патологіях: отовестибулярній (у 32,9% 

випадків), серцево-судинній (21,1%), рес-

піраторній (11,5%), неврологічній (11,2%, 

зокрема в 4% –  при цереброваскулярній), 

метаболічній (11%), психіатричній (7,2%); 

захворюваннях травної (7%) та сечостате-

вої (5,1%) систем; у разі інфекцій (2,9%), 

а також при травмах/отруєнні (10,6%) 

(Newman-Toker et al., 2008). До того ж низ-

ка захворювань нервової системи супрово-

джується запамороченням. До них нале-

жать травма голови, епілепсія, деменція, 

паркінсонізм, пухлини головного мозку. 

Патофізіо логічно це зумовлено порушен-

ням зв’язків між вестибулярною системою 

та іншими структурами головного і спинно-

го мозку (Harding, Gronow, 2019).

Окрім того, запаморочення зустрічається 

при особливих станах, що характеризують-

ся функціональним дисбалансом систем. 

Їх природа може бути:

• серцевово-судинна (ортостатична гі-

потензія, цереброваскулярні захворювання, 

синдром каротидного синуса, стеноз аор-

ти, синдром підключичного обкрадання, 

аритмії);

• метаболічна (гіпоглікемія, надниркова 

недостатність, гіпотиреоз);

• гематологічна (анемія, синдром гіпер-

в’язкості);

• психогенна (генералізована тривога, 

агорафобія, панічні атаки, гіпервентиляція);

• офтальмологічна (порушення зору).

Серед причин запаморочення також слід 

відзначити наркотичну інтоксикацію, як-то 

гостра інтоксикація алкоголем або нарко-

тиками, отруєння чадним газом, хронічне 

зловживання, ятрогенний (побічна дія анти-

гіпертензивних засобів, антидепресантів, 

аміноглікозидів, антиаритміків) та інфекцій-

ний фактори (гострі бактеріальні інфекції, 

хвороба Лайма, ВІЛ). Синдром мультисен-

сорного запаморочення виникає при змен-

шенні вхідних даних від більш ніж однієї 

сенсорної системи при зниженні зору, вес-

тибулярній дисфункції, периферичній або 

вегетативній невропатії.

Клінічна картина
Симптоми запаморочення включають від-

чуття порожнечі у голові, потемніння в очах, 

псевдозапаморочення, оніміння, переднепри-

томні стани, конфузії (коли пацієнт, наприк-

лад, забуває, навіщо він прийшов до кімна-

ти), синкопе. З-поміж негативних емоційних 

симптомів запаморочення –  страх смерті, кла-

устро-/агорафобії, кінетоз (морська хвороба), 

акро-/ніктофобія, асцендо-/есцендофобії.

Вертиго
Етіологія

Причини вертиго полягають в однобічному 

порушенні проведення збуд жен ня сенсорних 

клітин, які в нормі під час руху ендолімфи 

справа наліво з одного боку активізуються, 

а з протилежного –  гальмуються. Вертиго 

є досить поширеною скаргою у рутинній 

практиці лікарів при багатьох патологіях 

та супроводжується труднощами при ходьбі, 

порушенням балансу, атаксією, шумом у ву-

хах (тинітус) та втратою слуху. Останні два 

прояви є суміжними симптомами у неврології 

та оториноларингології.

Тинітус –  звукове відчуття за відсутності 

зовнішнього акустичного стимулу, що зустрі-

чається у 10-15% дорослого населення. У 25% 

із них він негативно позначається на повсяк-

денному житті, а 1-3% відчувають значне зни-

ження якості життя (Henry et al., 2005).

За етіологією об’єктивний тинітус можна 

поділити на судинний та несудинний:

1. Несудинні причини: ідіопатична вну-

трішньочерепна гіпертензія; зяюча євстахі-

єва труба; піднебінний міоклонус; міоклонус 

стремінцевого м’яза або м’яза –  натягувача 

барабанної перетинки.

2. Судинні причини: артеріальні (каротид-

ний шум, атріовентрикулярна мальформація, 

пухлини); венозні: аномалії стінки сигмо-

подібної пазухи, стеноз поперечного синуса.

Клінічна картина
Симптоми вертиго включають вегетативні, 

як-от нудота, блювання, підвищене потови-

ділення, що переважають над психічними, 

атаксію, спонтанний ністагм у момент запа-

морочення, шум у вухах, часті падіння.

Центральна та периферична 
вестибулопатія
Етіологія

Вестибулоцеребелум (вузлик та клап-

тик мозочка) разом з іншими структурами 

у стовбурі головного мозку складає цен-

тральний вестибулярний апарат людини. 

При його ураженні спостерігається карти-

на центральної вестибулопатії, для якої ха-

рактерні цереброваскулярні захворювання 

та мігренозне вертиго (Chakor et al., 2012). 

Під час ураження периферичної частини ве-

стибулярного апарату, а саме внутрішнього 

вуха (лабіринту), вестибулярних нервів у ді-

лянці мостомозочкового кута або в піраміді 

скроневої кістки, відзначається, відповідно, 

периферична вестибулопатія (Тринус, 2007). 

Типовими її проявами є вестибулярний ней-

роніт, хвороба Меньєра або доброякісне 

пароксизмальне позиційне запаморочен-

ня. Співвідношення центральної та пери-

феричної вестибулопатії становить 25 і 75% 

відповідно (Chakor, 2012).

Клінічна картина
Характерними особливостями перифе-

ричного вертиго є низка особливостей (Мо-

розова, 2012):

• нападоподібний характер (раптовий по-

чаток і кінець);

• обмеженість нападу в часі (рідко >24 год);

• поєднання запаморочення з виразними 

вегетативними розладами;

• задовільне самопочуття між нападами;

• швидкий початок компенсації внаслі-

док включення центральної компенсатор-

них механізмів –  тривалість залишкової 

вестибулярної дисфункції рідко перевищує 

місяць.

Ураження вестибулярного аналізатора 

в ділянці лабіринту характеризується гос-

трим раптовим початком, виразною інтен-

сивністю запаморочення, посиленням при 

поворотах голови, спонтанним однобічним 

горизонтальним ністагмом у здоровий бік, 

вестибулярною атаксією з тенденцією на-

хилу або падіння в бік ураженого лабіринту. 

Також зустрічаються вегетативні порушення 

(нудота, блювання, гіпергідроз), вестибуляр-

ний нейроніт (гостра периферична вестибу-

лопатія), позитивна проба доброякісного па-

роксизмального позиційного запаморочення 

Дікса –  Холлпайка.

Стани, що супроводжуються порушенням 

слуху: хвороба Меньєра, інфаркт лабіринту, 

результатом якого є незворотна глухота, пух-

лини (невринома VIII пари черепних нервів, 

менінгіома, холестома), лабіринтит, баротрав-

ма, наркотична й лікарська інтоксикація, 

патологія зовнішнього і середнього вуха.

Для вестибулярного запаморочення цен-

трального ґенезу характерні:

1. Хронічний перебіг, відсутність чітких 

часових меж.

2. Помірна інтенсивність.

3. Поєднання з симптомами ураження 

центральної нервової системи.

4. Тривала (місяці, роки) наявність за-

лишкової вестибулярної дисфункції внаслі-

док обмеженості компенсаторних можливос-

тей при центральному ураженні.

5. Відсутність слухових порушень.

У разі гострого процесу в центральній 

нервовій системі, що гостро впливає і на вес-

тибулярні утворення, запаморочення за харак-

тером та інтенсивністю багато в чому подібне 

до того, яке спостерігається при патології 

периферичного відділу вестибулярного ана-

лізатора. Так, 11% пацієнтів з ізольованими 

мозочковими інфарктами мають лише ізольо-

ване вертиго, ністагм або постуральну неста-

більність, що входить до симптомокомплексу, 

який виникає зі справжнім вестибулярним за-

памороченням. Це свідчить про доцільність 

диференціальної діагностики (Lee, 2014).

Труднощі при ходьбі, порушення балансу 

або координації можуть бути наслідком влас-

не судинного ураження або низки тригерних 

факторів, таких як інсульт (ішемічний, гемо-

рагічний чи вестибулярної кори), синдром 

хребетної артерії, тромбоз сигмоподібного/

поперечного синуса або вестибулярний 

пароксизм (Chakor et al., 2012).

Лікування
У лікуванні вестибулярних дисфункцій ви-

користовують декілька підходів. По-перше, 

це фармакологічний вплив на вестибулярну 

дисфункцію через активацію гістамінових 

рецепторів, що знаходяться в структурах 

головного мозку, і погіршення кровотоку 

у внутрішньому вусі та ділянці вестибуляр-

них ядер. Окрім того, застосовують вестибу-

лярну реабілітацію, яка поєднує прискорення 

компенсації функції вестибулярної системи 

та створення умов для якнайшвидшої адап-

тації до її пошкод жен ня.

Серед основних груп фармакологічних пре-

паратів можна виділити три найефективніші:

• засоби, що поліпшують вестибулярну 

провідність;

• седативні препарати та нейролептики;

• вестибулостабілізатори.

Асиметрія у генерації та проведенні сприй-

мається як сигнал вертиго/запаморочен-

ня. Вестибулостабілізатори є препаратами 

вибору через значну перевагу над іншими 

фармакологічними групами завдяки своїй 

здатності до відновлення сприйняття руху 

шляхом повернення передачі імпульсів, 

що йдуть від правого та лівого аналізатора.

Типовим представником вестибулоста-

білізаторів є поєднання цинаризину (20 мг) 

і дименгідринату (40 мг) у фіксованих низь-

ких дозах (Otto et al., 2008). У подвійному 

сліпому дослід жен ні (n=37) було доведено 

майже вчетверо вищу ефективність цього 

комбінованого препарату (одна таблетка три-

чі на день) порівняно зі стандартною, згідно 

із затвердженою інструкцією, дозою бета-

гістину (36 мг/добу) щодо зменшення проявів 

запаморочення, пов’язаних із вертебробази-

лярною недостатністю. Поліпшення показ-

ників тесту Унтербергера для оцінки бокового 

коливання вестибулоспінальних параметрів 

виявилося більш значущим у пацієнтів, що 

приймали фіксовану комбінацію, ніж у тих, 

хто отримував плацебо (p<0,001).

Серйозних побічних ефектів не спостеріга-

лося у жодній терапевтичній групі. Перено-

симість фіксованої комбінації оцінювалася 

як дуже хороша або хороша –  у 91% (бета-

гістину –  73%, плацебо –  82%).

На вітчизняному фармринку фіксована 

низькодозова комбінація представлена ори-

гінальним препаратом Арлеверт®. Синергія 

цинаризину (селективного блокатора каль-

цієвих каналів –  вестибулолітика) з димен-

гідринатом (ангигістамінним агентом з анти-

холінергічними властивостями) дозволяє 

досягти потрібного ефекту через дію на рівні 

різних анатомічних структур, залучених до па-

тогенезу запаморочення та тинітуса. Препарат 

впливає на периферичну й центральну ланки 

вестибулярного аналізатора, тому є ефектив-

ним при запамороченні будь-якого типу.

У метааналізі даних п’яти рандомізова-

них подвійних сліпих клінічних досліджень 

було показано, що зменшення дози кожно-

го із компонентів у 2,5 рази та їх поєднання 

у препараті Арлеверт® майже вдвічі збільшує 

ефективність лікування запаморочення. 

Це вказує на принципову відмінність дії 

низьких доз компонентів цього лікарського 

засобу під час терапії центрального, перифе-

ричного та поєднаного вестибулярного за-

паморочення (Schremmer et al., 1999). Його 

застосування перевершує терапію бетагісти-

ном на 87% за ефективністю ліквідації вегета-

тивних симптомів та вертиго, а також сприяє 

відновленню параметрів спонтанного і рота-

ційно-індукованого ністагму на 1-му й 4-му 

тижнях (Scholtz et al., 2012).

Висновки
Наприкінці лекції М.А. Тріщинська під-

сумувала: завдяки синергічній дії компонентів, 

Арлеверт® забезпечує виразний терапевтичний 

ефект при запамороченні, усуває супутні веге-

тативні симптоми –  нудоту і блювання, а та-

кож сприяє зниженню проя вів симптому шуму 

у вухах. Арлеверт® є препаратом першої лінії 

терапії запаморочення центрального, пери-

феричного та змішаного (тобто будь-якого) 

ґенезу. Він характеризується зіставною або 

кращою порівняно з іншими засобами для лі-

кування запаморочення переносимістю і в рази 

перевершує їх за ефективністю.

Підготував Денис Соколовський

М.А. Тріщинська





ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
ІНФОРМАЦІЯ

11

www.health-ua.com

Медична газета «Здоров’я Ук ра ї ни»
Тематичний номер «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія»

Засновник – Іванченко Ігор Дмитрович
Видавництво ТОВ «МЕДІАПРОСТІР «ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР Ігор Іванченко
ДИРЕКТОР З РОЗВИТКУ Людмила Жданова

Адреса для листів: 
вул. Світлицького, 35, м. Київ, 04123 
EWmail: zu@healthWua.com;  www.healthWua.com

Контактні телефони:
Редакція   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +38 (044) 521^86^86
Відділ маркетингу . . . . . . . . .+38 (044) 521^86^91 (92, 93)
Відділ передплати та розповсюдження  +38 (044) 364^40^28

Газету віддруковано у типографії ТОВ «СТУДІЯ 69», 
04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, буд. 11.

Підписано до друку: жовтень 2021 р.
Замовлення № 130102021
Наклад 15 000 прим.

Свідоцтво КВ № 14866W3837Р від 15.01.2009 р. 
Передплатний індекс 37633

Редакція має право публікувати матеріали, 
не поділяючи точки зору авторів. 

За достовірність фактів, цитат, імен, географічних назв 
та інших відомостей відповідають автори. 
Передрук матеріалів допускається тільки з дозволу 
редакції. Рукописи не повертаються і не рецензуються.

Медична газета «Здоров’я України» 
Тематичний номер «Неврологія. Психіатрія. 
Психотерапія» є спеціалізованим виданням 
для медичних установ та лікарів.

Юридично підтверджений наклад

Медична газета «Здоров’я України»

Тематичний номер «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія»

Редакційна колегія

К.М. Амосова, д. мед. н., професор, член-кореспондент НАМН України

О.Я. Бабак, д. мед. н., професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1
Харківського національного медичного університету

Г.М. Бутенко, д. мед. н., професор, академік НАМН України, член-кореспондент НАН України 
і РАМН, директор ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України»

Б.М. Венцківський, д. мед. н., професор, член-кореспондент НАМН України, 
завідувач кафедри акушерства і гінекології № 1 НМУ ім. О.О. Богомольця

Ю.В. Вороненко, д. мед. н., професор, академік НАМН України, ректор НМАПО 
ім. П.Л. Шупика

С.І. Герасименко, д. мед. н., професор, заступник директора з науково-лікувальної роботи 
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» 

І.І. Горпинченко, д. мед. н., професор, директор Українського інституту сексології 
та андрології

Ю.І. Губський, д. мед. н., професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри 
паліативної та хоспісної медицини НМАПО ім. П.Л. Шупика

Д.І. Заболотний, д. мед. н., професор, академік НАМН України, віце-президент НАМН України, 
директор ДУ «Інститут отоларингології ім. О.С. Коломійченка НАМН України»

Д.Д. Іванов, д. мед. н., професор, завідувач кафедри нефрології та нирковозамісної терапії 
НМАПО ім. П.Л. Шупика

В.М. Коваленко, д. мед. н., професор, академік НАМН України, віце-президент 
НАМН України, директор ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України»

В.В. Корпачев, д. мед. н., професор, завідувач відділу клінічної фармакології 
та фармакотерапії ендокринних захворювань ДУ «Інститут ендокринології та обміну 
речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України»

Б.М. Маньковський, д. мед. н., професор, член-кореспондент НАМН України, 
завідувач кафедри діабетології НМАПО ім. П.Л. Шупика

Ю.М. Мостовой, д. мед. н., професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб 
Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова

В.І. Паньків, д. мед. н., професор, завідувач відділу профілактики ендокринних захворювань 
Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних 
органів і тканин МОЗ України

О.М. Пархоменко, д. мед. н., професор, член-кореспондент НАМН України, 
науковий керівник відділу реанімації та інтенсивної терапії ДУ «ННЦ «Інститут кардіології 
ім. М.Д. Стражеска» НАМН України»

Н.В. Пасєчнікова, д. мед. н., професор, член-кореспондент НАМН України, 
директор ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України»

В.В. Поворознюк, д. мед. н., професор, керівник відділу клінічної фізіології та патології 
опорно-рухового апарату ДУ «Інститут геронтології НАМН України», 
директор Українського науково-медичного центру проблем остеопорозу

С.С. Страфун, д. мед. н., професор, член-кореспондент НАМН України, 
завідувач відділу мікрохірургії та реконструктивної хірургії верхньої кінцівки 
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»

І.М. Трахтенберг, д. мед. н., професор, академік НАМН України, член-кореспондент 
НАН України, завідувач відділу токсикології ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»

М.Д. Тронько, д. мед. н., професор, академік НАМН України, член -кореспондент 
НАН України, віце -президент НАМН України, директор ДУ «Інститут ендокринології 
та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України»

Ю.І. Фещенко, д. мед. н., професор, академік НАМН України, директор ДУ «Національний 
інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України»

Н.В. Харченко, д. мед. н., професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри 
гастроентерології, дієтології та ендоскопії НМАПО ім. П.Л. Шупика

В.І. Цимбалюк, д. мед. н., професор, академік НАМН України, президент НАМН України, 
заступник директора ДУ «Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМН України»

В.П. Черних, д. ф. н., д. х. н., професор, член-кореспондент НАН України, 
ректор Національного фармацевтичного університету

:

30
52
99

–
 3
76
33

)
(2
02
2

:

30
52
99

–
 3
76
33

)
(2
02
2

41
39
38
30

U
A

U
A

41
39
38
30

Шановні читачі!
Оформити передплату на тематичний номер 

«Неврологія. Психіатрія. Психотерапія» ви можете:

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

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

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

• через регіональні передплатні агентства

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

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

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

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

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

• вказати адресу доставки примірників

ПЕРЕДПЛАТА НА 2022 РІК!



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
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СПІНРАЗАСПІНРАЗА
(Нусінерсен) розчин для інтратекального

введення 2,4 мг/мл (12 мг/5 мл)

РОЗКРИЙТЕ 
ЇХНІЙ ВНУТРІШНІЙ 
П О Т Е Н Ц І А Л 
ІЗ ПРЕПАРАТОМ 
С П І Н Р А З А
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Патогенетична терапія для дітей зі спінальною м’язовою 
атрофією в Україні: початок лікування

У вересні 2021 р. відбулася І спільна конференція громадської організації «Українська академія 
дитячої інвалідності» (УАДІ) та Європейської академії дитячої інвалідності (EACD) «Медико-соціальна 
реабілітація дітей з обмеженням життєдіяльності». В межах заходу завідувач кафедри дитячої 
неврології та медико-соціальної реабілітації Національного університету охорони здоров’я України 
імені П.Л. Шупика (м. Київ), к. мед. н. Володимир Юрійович Мартинюк надав актуальну інформацію 
про проблему спінальної м’язової атрофії (СМА) в Україні та доступні методи терапії пацієнтів зі СМА.

СМА зустрічається у різних регіонах світу, при цьому гене-

тична структура популяцій також варіює. Орієнтовна частота 

захворювання становить 1 випадок на 6-11 тис. населення.

Донедавна проблема СМА виступала нездоланною перепоною 

на шляху до щасливого дитинства. Перший препарат нусінерсен 

(Спінраза), що подарував надію сім’ям, став доступним у 2016 р.

За даними офіційної статистики в Україні, визначити точні 

поширеність та захворюваність на СМА (код G-12 за Міжнарод-

ною класифікацією хвороб 10-го перегляду), на жаль, немож-

ливо. Існує недержавна база даних хворих на СМА, створена 

Харківським благодійним фондом «Діти зі CМА» (далі –  Фонд). 

Принцип функціонування українського реєстру –  пацієнт-

сько-лікарський. Це означає, що пріоритети для внесення осо-

бистих даних надаються хворим (їхнім батькам/опікунам), потім 

їх перевіряє лікар-куратор реєстру. Опубліковані дані свідчать, 

що станом на 01.01.2020 р. в Україні проживали 267 осіб зі СМА.

Станом на травень 2021 р. у реєстрі Фонду був запис про 251 

пацієнта, з них 227 –  із діагнозом, підтвердженим аналізом ДНК:

• СМА І типy –  31 пацієнт;

• СМА II типу –  151 пацієнт;

• СМА III типу –  45 пацієнтів.

Зменшення кількості зареєстрованих 2021 р. хворих на СМА 

пояснюється еміграцією пацієнтів зі СМА в інші країни для отри-

мання терапії та їхнім перерозподілом із таких причин, як втрата 

зв’язку, уточнення діагнозу, смерть. На жаль, на сьогодні більш 

як 50 родин виїхали з України для лікування у Польщі, що пов’я-

зано з недосконалістю системи забезпечення доступної допомоги.

Кількість новонароджених в Україні становить приблизно 

400 тис. малюків на рік, тож щорічний приріст дітей зі СМА 

є неухильним. Саме тому основними завданнями, які поста-

ють перед українськими лікарями, є:

1. Створення референтних центрів для пацієнтів із цим 

орфанним захворюванням у великих містах (Київ, Дніпро, 

Одеса, Харків, Львів).

2. Формування мультидисциплінарних команд.

3. Співпраця центрів та лікарів із компаніями-виробниками.

4. Контроль та оцінка ефективності й безпеки патогенетич-

ної терапії у пацієнтів зі СМА.

Активна взаємодія медичної ланки, пацієнтів, представників 

компанії-виробника та держави дозволяє оформлювати фінан-

сове забезпечення. На сьогодні на лікування пацієнтів зі СМА 

(препаратами нусінерсен та рисдиплам), які проживають 

у Києві, виділенні кошти зі столичного бюджету.

 Станом на 2021 р. в Україні більш ніж 200 дітей молодшого 

віку мають можливість отримати переваги від застосування 

двох препаратів, що доступні на вітчизняному фармринку: 

нусінерсену та рисдипламу.

Нусінерсен (Спінраза) внесений до переліку зареєстрова-

них в Україні засобів. За словами спікера, користь від його 

застосування отримують всі хворі на СМА. Наразі на терапії ну-

сінерсеном перебувають більш як 9300 пацієнтів у світі. Також 

346 хворих різних вікових груп були включені у дослід жен ня.

Нусінерсен має зрозумілий таргетний механізм дії, який 

полягає у збільшенні вмісту білка виживання мотонейронів 

SMN2. Було продемонстровано достовірну ефективність 

та сприятливий профіль безпеки у пацієнтів, які перебувають 

на терапії вже понад шести років.

До переліку масштабних досліджень входять (Darras et al., 2019):

1. NURTURE (Study of Multiple Doses of Nusinersen 

Delivered to Infants With Genetically Diagnosed and Presymp-

tomatic Spinal Muscular Atrophy) –  дослід жен ня ефективності 

декількох доз нусінерсену в немовлят із генетично діагнос-

тованою та пресимптомною СМА. Результати дослід жен ня 

пацієнтів на пресимптомній стадії:

• 100% немовлят живі та не потребували вентиляції легень;

• 100% немовлят мали змогу сидіти без підтримки;

• 92% немовлят мали змогу ходити з підтримкою;

• 88% немовлят мали змогу ходити самостійно.

2. ENDEAR (Study to Assess the Efficacy and Safety of 

Nusinersen in Infants With Spinal Muscular Atrophy) –  дослі-

д жен ня ефективності та безпеки застосування нусінерсену 

в немовлят зі СМА I типу:

• 97% пацієнтів, які отримували нусінерсен, продемон-

стрували поліпшення або стабілізацію рухових функцій при 

оцінці за шкалою HINE;

• у 71% осіб зі СМА з початком в дитячому віці (відповідає 

I типу), які отримували Нусінерсен, було досягнуте значне 

поліпшення за шкалою CHOP INTEND більш ніж на 4 бали 

порівняно з вихідним рівнем; у групі плацебо поліпшення 

такого рівня спостерігалося лише у 3% пацієнтів;

• 84% немовлят, які отримували нусінерсен (67/80), були живі 

в кінці дослід жен ня порівняно з 61% у контрольній групі (25/41).

3. SHINE (Study for Participants With Spinal Muscular Atro-

phy Who Previously Participated in Nusinersen Investigational 

Studies) –  дослід жен ня за участю осіб зі СМА, які раніше були 

залучені у випробування ефективності нусінерсену. Під довго-

строковим спостереженням перебували діти з раннім почат-

ком СМА, які отримували нусінерсен:

• 60% пацієнтів зі СМА I типу в разі початку лікування 

до віку 5,42 місяця розвинули або утримали здатність сидіти 

без підтримки при продовженні терапії в межах дослід жен ня 

SHINE до 240-го дня;

• усі пацієнти, що розвинули здатність ходити з підтрим-

кою, зберегли її при продовженні терапії в межах дослід жен ня 

SHINE до 240-го дня.

4. CHERISH (Study to Assess the Efficacy and Safety of 

Nusinersen in Participants With Later-onset Spinal Muscular 

Atrophy) –  дослід жен ня для оцінки ефективності та безпеки 

нусінерсену в учасників із пізнім початком СМА (вік маніфеста-

ції –  більш як 6 місяців, вік на момент включення –  2-12 років):

• пацієнти, які отримували нусінерсен, показали поліп-

шення рухової функції вже через три місяці після початку 

терапії та продовжували демонструвати під час 15-місячного 

дослід жен ня;

• збільшення показника за розширеною шкалою оцінки 

моторних функцій Хаммерсміта (HFMSE) на 3 бали вважало-

ся клінічно значущим і вказувало на поліпшення щонайменше 

двох моторних навичок;

• у пацієнтів зі СМА II типу, які отримували нусінерсен, рухо-

ві функції продовжували розвиватися після трьох років, а у хво-

рих на СМА III типу було досягнуте збереження рухових навичок 

при продовженні лікування в межах дослід жен ня SHINE;

• 56% осіб зі СМА II типу продемонстрували клінічно значуще 

(на 2 бали) поліпшення функції верхньої кінцівки до 1050-го дня;

• 100% пацієнтів зі СМА III типу досягли максимального 

показника функції верхньої кінцівки до 350-го дня і зберегли 

цю відповідь до 1150-го дня;

• у хворих, які отримують терапію нусінерсеном і здатні 

самостійно ходити (n=13), під час періоду понад три роки 

продовжують поліпшуватися показники тесту з 6-хвилинною 

ходьбою (6MWT).

Таким чином, сучасна терапія СМА із застосуванням новітніх 

препаратів, таких як нусінерсен, дозволяє повернути дітям надію 

на фізіологічний ріст та розвиток, незважаючи на нещодавню при-

реченість на інвалідність унаслідок мутації у гені SMN1. Своє-

часні діагностика та лікування пацієнтів мають бути всеохоплю-

ючими і покладаються на батьків, спеціалістів медичної сфери, 

Міністерство охорони здоров’я України та керівництво держави.

Підготувала Маргарита Марчук

CP-258288

Розроблено новий метод вивчення 
нейродегенеративних захворювань

Деякі білки у клітинах здатні розділятися на маленькі частинки, подібні до крапель 
олії у воді. Порушення цього процесу в мозку літніх людей можуть бути причиною 
появи нейродегенеративних захворювань. Дослідники Ратґерського університету 
(Нью-Джерсі, США) розробили новий метод кількісної оцінки крапель білка, які беруть 
участь у розвитку цих захворювань.

Новітня технологія, яка одночасно визначає поверхневий натяг та в’язкість або тов-
щину білкових крапель, допоможе розібратися, як змінюються такі структури. Це від-
криє шлях до кращого розуміння механізмів розвитку нейродегенеративних патологій 
та методів медикаментозного лікування.

Команда дослідників вивчала біомолекулярні конденсати, які представляють собою 
краплі рідини, що виникають через сепарацію білків і РНК всередині клітин. Фізичні 
властивості цих білкових крапель важливі, оскільки вони відіграють ключову роль 
у розвитку нейродегенеративних захворювань, як-от бічний аміотрофічний склероз 
(БАС), хвороби Альцгеймера та Паркінсона. Основна ідея полягає в тому, що краплі 
певних білків можуть перетворюватися на агрегати молекул, що є характерними 
ознаками цих патологій.

Дивно, але досі немає чітко встановлених методів кількісної оцінки властивостей 
цих крапель білка. Найімовірніше, така ситуація склалася тому, що ці частинки є над-
звичайно дрібними –  приблизно трильйонна частина об’єму краплі дощу.

Дослідники розробили простий метод на основі того, як люди п’ють через соломинку: 
тиск всмоктування у роті та швидкість течії напою в соломинці можуть визначити влас-
тивості рідкого напою. Подібним чином можна виміряти властивості матеріалу білкових 
крапель, вивчивши те, як саме крапля рухається і виходить із кінчика крихітної скляної 
трубки, так званої мікропіпетки.

Дослідники розглянули краплі звичайних рідин, таких як олія та вода. Виявляється, 
необхідний надзвичайний тиск, щоб перемістити їх у мікропіпетку, через високий по-
верхневий натяг цих рідин у такому вузькому проході. Але щойно цей натяг подолано, 
краплі олії та води рухаються надто швидко, щоб їх можна було зафіксувати камерою, 
через низьку в’язкість. Однак краплі білка мають потрібні поверхневий натяг і в’язкість, 
які можна кількісно вивчити за допомогою техніки мікропіпеток.

Як зауважив провідний автор дослід жен ня, доцент кафедри хімії та хімічної біоло-
гії Zheng Shi, той факт, що є можливість застосувати техніку мікропіпеток для точного 
вимірювання біомолекулярних конденсатів, підкреслює істотну відмінність між краплями 
білка та звичайними рідинами. Так, поверхневий натяг білкових крапель у тисячі разів 
нижчий, тоді як їх в’язкість у тисячі разів вища, ніж в олії чи води. Тепер, нарешті, з’явилася 
нагода кількісно вивчити, як змінюються властивості білків під час нейродегенерації.

Науковці очікують, що дана техніка широко застосовуватиметься і допоможе усу-
нути низку обмежень щодо сучасних підходів. Це відкриє двері для розкриття пато-
генезу нейродегенеративних захворювань, а також полегшить терапевтичний прогрес 
при їх лікуванні.

За матеріалами www.sciencedaily.com

НеврологіяДАЙДЖЕСТ

В.Ю. Мартинюк
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Спастичність після інсульту та ботулінотерапія: 
чи допоможе програма медичних гарантій?

На сьогодні проблема післяінсультної спастичності набуває все більшої поширеності серед українців. 
Ботулінотерапія є дуже важливою для поліпшення якості життя таких пацієнтів, зменшення інвалідизації. 
Володимир Анатолійович Голик, к. мед. н., лікар-невролог, лікар фізичної та реабілітаційної медицини 
(КНП «Міська клінічна лікарня № 4» ДМР, м. Дніпро), поділився своїми міркуваннями із приводу даної тематики.

 Володимире Анатолійовичу, наскільки 

проблема післяінсультної спастичності 

актуальна для України?

Щороку в нашій країні трапляється 

близько 125 тис. інсультів, а пов’язана 

з ними летальність орієнтовно становить 

30%. Серед українців інсульт найчастіше 

з-поміж інших патологій призводить до ін-

валідності та посідає друге місце у переліку 

основних причин смерті. Це захворювання 

може спричинити параліч кінцівок, втрату 

зору, порушення ходи, мови та психічних 

функцій. Окрім того, інсульт різко підвищує 

ризик розвитку деменції. Особливу тривогу 

викликає зростання частоти інсульту серед 

осіб працездатного віку: близько трети-

ни всіх епізодів виникає у віці до 60 років, 

і лише невелика частка з тих, хто пережив 

інсульт, повертається до роботи.

За даними Міністерства охорони здоров’я 

України (2019), більшість людей, які вижили 

після інсульту, впродовж життя страждають 

від його фізичних, когнітивних, психічних 

та соціально-економічний наслідків, що зу-

мовлює величезний тягар хвороби для сімей, 

громад і держави. 

Згідно з даними дослід жен ь, пошире-

ність спастичності після інсульту становить 

приб лизно від 10 до 50%. Згідно з рекомен-

даціями Королівського коледжу лікарів Ве-

ликої Британії (RCP, 2018) щодо контролю 

спас тичності з використанням ботулініч-

ного токсину (БоНТ), спастичність, яка 

потребує специфічного лікування, виникає 

у 33% пацієнтів з інсультом.

 На яких особливостях післяінсультної 

спастичності слід наголосити?

Спастичність зумовлена ураженням цен-

трального мотонейрона, що призводить 

до переривчастої або стійкої мимовільної 

активації м’язів (Pandyan et al., 2005). Спас-

тичність є загальною проблемою, яка пе-

решкоджає функціонуванню пацієнтів, 

що відновлюються після інсульту, черепно- 

мозкової травми (ЧМТ) або травми спинно-

го мозку (Esquenazi et al., 2013).

Структура спастичності різниться залеж-

но від типу, місця розташування, розміру 

та часу після ураження. Основними чинни-

ками, що спричиняють підвищення тонусу 

в кінцівках після пошкод жен ня централь-

ного мотонейрона, є (RCP, 2018):

• надмірна м’язова активація (нейроген-

ний компонент);

• жорсткість, укорочення м’язів та інших 

м’яких тканин (біомеханічний компонент).

Деякі особливі риси спастичності –  

це жорсткість м’язів, біль, клонус (ритмічне 

скорочення, що виникає кілька разів за се-

кунду), спазми (раптові, мимовільні, час-

то болючі рухи), гіперактивні сухожильні 

рефлекси, спастична дистонія, втрата сприт-

ності й тонкого контролю, швидка стомлю-

ваність (Balakrishnan, Ward, 2013; Stevenson, 

2010). Комплекс вказаних порушень може 

призвести до аномалії постави тулуба й кінці-

вок, контрактур, а отже – активної та пасив-

ної втрати функцій і серйозного негативного 

впливу на якість життя пацієнтів (RCP, 2018). 

Індивідуалізований підхід до їхньої реабіліта-

ції має вирішальне значення для адекватно-

го контролю спастичності (Doan et al., 2012; 

Sunnerhagen et al., 2013; Jacinto, 2020).

У проспективному когортному дослід-

жен ні за участю 165 австралійських паці-

єнтів, які надходили до відділення невід-

кладної допомоги з інсультом у період між 

2009 та 2010 рр., у 52% (95% довірчий ін-

тервал [ДІ] 44-59) розвинулася принаймні 

одна контрактура впродовж шести місяців. 

Контрактури плеча (25% пацієнтів) або 

ліктя/ передпліччя (22%) були найчастіши-

ми обмеженнями рухливості верхніх кінці-

вок, тоді як контрактури стегна (28%) та го-

мілковоступневої ділянки (15%) –  нижніх 

кінцівок (Kwah et al., 2012).

 Тож як виявити спастичність у пацієнта 

після інсульту?

Оцінку та діагностику спастичності має 

проводити мультидисциплінарна реабіліта-

ційна команда, яка складається з лікаря фі-

зичної та реабілітаційної медицини, фізич-

ного терапевта, ерготерапевта (RCP, 2018).

Існують три ключові етапи оцінки дорос-

лих та дітей зі спастичністю (Stevenson, 2010):

1. Спостереження: оцінка постури, рухів 

та наявних спонтанних спазмів.

2. Оцінка активного руху: з’ясувати, що 

є основною проблемою – спастичність 

або слабкість.

3. Оцінка опору пасивному руху: встано-

вити внесок нейрогенної та біомеханічної 

складової.

Слід проаналізувати фізичні зміни, такі 

як опір руху, слабкість та контрактури, 

а також вплив спастичності на пацієнта 

і активність повсякденного життя (АПЖ) 

(Stevenson, 2010). За допомогою модифі-

кованої шкали Ешворта (MAS) оцінюють 

м’язовий тонус, шкали Тардьє –  спастич-

ність. Загалом ці інструменти дозволяють 

визначити ступінь і кут скорочення м’я-

зів, а також амплітуду дозволених рухів 

(Thibaut et al., 2013).

 Як саме післяінсультна спастичність 

впливає на функціонування пацієнта?

Спастичність верхньої (СВК) та нижньої 

кінцівки (СНК) у дорослих може порушити 

АПЖ шляхом обмеження здатності пацієнта 

виконувати щоденні завдання, що включа-

ють (Flachenecker et al., 2014; Adams et al., 

2005; Stroke Center, 2011):

• догляд за собою, наприклад годування, 

одягання та загальний догляд;

• особисту гігієну, наприклад купання 

та відвідування туалету;

• контроль сечового міхура і кишківника;

• мобільність, включно із ходьбою, рів-

новагою, підйомом сходами тощо;

• переміщення, наприклад від ліжка 

до крісла;

• статеві функції;

• сон;

• працездатність.

За даними систематичного огляду дослі  д-

жен ь, виконаних у період з 2002 по 2012 рр., 

було встановлено вплив СНК на рухли-

вість, рівновагу, функцію ходьби та здат-

ність підніматися сходами у дорослих 

із СНК (Marciniak et al., 2011; Pang et al., 

2008; Sosnoff et al., 2011). За допомогою 

міжнародного онлайн-опитування, про-

веденого з квітня 2014 по травень 2015 рр., 

оцінювали ефект спастичності (СВК, 

СНК чи обох) на АПЖ (Barnes et al., 2017). 

Респонденти (n=281) мали спастичність різ-

ного поход жен ня, зокрема пов’язану з інсуль-

том (47%), ЧМТ (10%), розсіяним склерозом 

(8%), ДЦП (9%) та спінальною травмою (8%). 

Найчастішими відповідями пацієнтів 

на запитання, яким чином спастичність 

впливала на щоденне життя, були вплив 

на рівень якості життя (72%), втрата неза-

лежності (44%) та депресія / зміна нас трою 

(44%). Лише 3% учасників повідомили, 

що спастичність жодним чином не впли-

вала на їхнє життя (Esquenazi et al., 2020).

Загальними симптомами, пов’язани-

ми зі спастичністю, були низька впевне-

ність у собі (52,4%), біль (51,4%), депресія 

(45,7%) та недосипання (40,9%). Пацієнти 

також повідомляли про скутість (70,5%), 

м’язові спазми (62,9%), труднощі при 

переміщенні нижніх кінцівок, зокрема 

спотикання, падіння та втрату рівноваги 

(49,5%). Загалом 51,2% пацієнтів засвід-

чили, що спастичність впливає на час, 

проведений ними на роботі. Хоча 77,8% 

пацієнтів були працевлаштовані, 46,6% 

з них повідомили про необхідність звіль-

нитися з роботи через повторення симпто-

мів, а 45,1% –  зниження продуктивності. 

Про те, що тривале полегшення симпто-

мів є незадоволеною потребою, розповіли 

72,2% учас ників (Esquenazi et al., 2020).

На додаток, біль, пов’язаний зі спастич-

ністю, значною мірою корелював із соціаль-

ним уникненням, порушенням повсякденної 

життєдіяльності, потребою у додатковому 

втручанні та соціальним збентеженням се-

ред пацієнтів (для всіх р<0,01) (McKay et al., 

2018). Особи із вираженою спастичністю по-

відомляли про вищий ступінь розладів сну 

(4,3±3,0) порівняно з такими із помірною або 

легкою спастичністю (3,0±2,6 та 2,1±2,2 від-

повідно) (Flachenecker et al., 2014).

 Пане Володимире, який реальний тя гар 

догляду за дорослими пацієнтами зі спас-

тичністю?

Спастичність м’язів верхніх та/або ниж-

ніх кінцівок –  хронічний стан, що потребує 

втручання впродовж усього життя та асо-

ційований зі значним навантаженням 

як на пацієнтів, так і їхніх опікунів (Miller 

et al., 2010; Martin et al., 2014). При догляді 

за такими пацієнтами виникають трудно-

щі, пов’язані з гігієнічними процедурами 

та одяганням, оскільки кінцівки, деформо-

вані внаслідок спастичності, мають обмеже-

ний діапазон рухів (Doan et al., 2012; Denno 

et al., 2013; Lam et al., 2012).

За даними вищезгаданого міжнародного 

онлайн-опитування, за 64% респондентів 

зі спастичністю (179 з СВК та 281 з СНК) 

доглядають члени сім’ї (Barnes et al., 2017). 

Допомогу від родича одержують 179 пацієн-

тів, причому 35% доглядачів повинні були 

змінити свій робочий час, аби мати для цьо-

го можливість, а 15% довелося звільнитися.

Опікуни пацієнтів зі спастичністю та-

кож страждають на тривогу та депресію, 

що пов’язано зі збільшенням навантаження 

щодо догляду. За результатами глобально-

го перехресного опитування, проведеного 

у період 2007-2009 рр., в якому взяли участь 

153 доглядачі осіб віком 18 років після пе-

ренесеного інсульту зі спастичністю, 86,3% 

становили близькі родичі (донька, син, чо-

ловік або партнер). Також було показано, 

що 21,6% опікунів мали тривогу, а 22,2% –  

депресію (Denno et al., 2013).

 Яким є пряме та непряме навантаження 

спастичності на працівників сфери охоро-

ни здоров’я та державний бюджет?

Дослід жен ня прямих витрат на охоро-

ну здоров’я, асоційованих зі спастичністю, 

повідомляють про суттєве навантаження. 

При цьому витрати на лікування пацієнтів 

зі спастичністю після інсульту в чотири рази 

перевищують показники осіб з інсультом 

без спастичності (Turner-Stokes et al., 2020).

Прямі витрати на охорону здоров’я осіб 

зі спастичністю пов’язані з такими фак-

торами, як (Lundstrom et al., 2010; Arroyo 

et al., 2011):

1. Використання ресурсів охорони здо-

ров’я (як-то госпіталізація, відвідування 

поліклініки, медична допомога та лабора-

торні тести).

2. Ліки та вироби медичного призначення.

3. Підтримка доглядача.

4. Реабілітація (включно з фізичною те-

рапією).

Непрямі витрати, що корелюють зі спа-

стичністю, включають втрату продук-

тив ності пацієнтів та їхніх доглядачів. 

Як показало опитування 281 пацієнта 

зі спас тичністю, 38% повідомили, що вони 

непрацездатні та ще 10% наразі не пра-

цюють (Barnes et al., 2017).

 Розкажіть, будь ласка, як запобігти 

післяінсультній інвалідизації внаслідок 

формування спастичності?

Досвід багатьох країн свідчить, що якіс-

на медична допомога особам із гострим 

мозковим інсультом може істотно знизити 

ризик набутої інвалідності чи передчасної 

смерті. Гост рий мозковий інсульт слід роз-

глядати як невідкладний стан, а допомога 

має бути безперервним ланцюгом ліку-

вальних заходів: від першого повідомлення 

до максимального відновлення чи повно-

го видужання. Команди фахівців повинні 

надавати допомогу якісно і вчасно впро-

довж усього маршруту пацієнта, при цьому 

узгоджувати та документувати всі кроки. 

За даними МОЗ України (2019), доступ 

до належного лікування інсульту не має 

залежати від місця проживання, часу доби, 

віку чи статків пацієнта.

Першими кроками у створенні програ-

ми терапії осіб зі спастичністю є встанов-

лення конкретних досяжних цілей та пла-

нування стратегії їх досягнення (Barnes 

et al., 1998). Загальні цілі лікування спас-

тичності включають:

В.А. Голик

Закінчення на наст. стор.
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• лікування симптомів та порушень 

(наприклад, зняття болю, зниження час-

тоти спазмів м’язів);

• поліпшення активних/пасивних функ-

цій;

• уникнення прогресування порушення 

(включно з розвитком контрактури);

• покращення естетичного та посту-

рального вигляду;

• посилення впливу звичайних реабілі-

таційних заходів.

З-поміж варіантів допомоги при спас-

тичності слід відзначити фізичну тера-

пію, медикаментозне лікування, як-от 

пероральні системні ліки, інтратекальний 

баклофен, ботулінічний токсин типу А 

(БоНТ-A), нейролітичні блокади фено-

лом/спиртом та хірургічне втручання, хоча 

жодне єдине лікування або комбінація ме-

тодів не пов’язані з цілком задовільними 

результатами (RCP, 2018).

 Який метод лікування пацієнта з після-

інсультною спастичністю є вирішальним?

БоНТ-А застосовується при спастич ності 

після інсульту близько 30 років і є загально-

прийнятим стандартом лікування фокаль-

ної спастичності після інсульту (Wissel et al., 

2009). Він здатний тимчасово суттєво полег-

шити динамічні контрактури й повторювані 

поворотні рухи та є першим вибором ліку-

вання більшості дистоній (Hyman et al., 2000).

Спастичність є одним із найпоширені-

ших показань для ботулінотерапії. Хоча 

БоНТ-А можна використовувати при 

будь-якому типі спастичності, загалом 

вважається, що його доречно призначати 

лише за розвитку її фокального типу. Ме-

тою лікування є поліпшення функціонуван-

ня (кінцівок, рівноваги, ходи), полегшення 

догляду та позиціонування, запобігання або 

зменшення болю, полегшення здійснення 

гігієнічних процедур, попереджання дефор-

мацій і утворення пролежнів, а також по-

кращення результатів реабілітації та хірургії 

(Truong et al., 2013).

На сьогодні відомо, що БоНТ-A –  ос-

новний фармакологічний засіб для терапії 

спастичності СВК та СНК, який є без-

печним та ефективним і пов’язаний з ак-

тивними й пасивними функціональними 

перевагами (Esquenazi et al., 2017). Крім 

того, БоНТ-A є першою лінією фармако-

терапії при фокальній та мультифокальній 

спастичності після інсульту, що, на дода-

чу до мультидисциплінарного підходу, має 

бути частиною реабілітаційної програми для 

сприяння оптимальному клінічному ефекту 

(Simpson et al., 2016; Teasell et al., 2012).

Використання БоНТ-A та інноваційних 

методик сприяло розробці більш індивідуалі-

зованого підходу до лікування спастичності 

після інсульту, що надає клініцис там можли-

вість оптимізувати результати та розв’язати 

кілька терапевтичних завдань. При призна-

ченні лікування БоНТ-A із зас тосуванням 

допоміжних процедур слід враховувати ін-

дивідуальні потреби пацієнта й цілі терапії 

(Francisco et al., 2021).

 Якими є характеристики та фармако-

логічні властивості БоНТ-А?

Активний нейротоксин у складі БоНТ-А 

складається із двох ланцюгів – важкого 

100 кДа (Н) та легкого 50 кДа (Л).

Описано п’ять наступних етапів дії 

БоНТ-А: зв’язування з високою спорідне-

ністю з пресинаптичною мембраною ске-

летних і вегетативних холінергічних нер-

вових закінчень, ендоцитоз, транслокація 

легкого ланцюга через мембрану везикул, 

та, нарешті, блокада вивільнення ацетил-

холіну шляхом розщеп лення транспортно-

го білка SNAP-25, що входить до білкового 

комплексу SNARE (розчинний рецептор 

приєднання NSF) (Francisco et al., 2021).

Для лікування спастичності широко вико-

ристовують такі препарати БоНТ-A:

• Диспорт® (абоботулотоксин А; Ipsen 

Ltd);

• Ботокс® (онаботулотоксин А; Allergan 

Inc);

• Ксеомін (інкоботулотоксин А; Merz 

Pharmaceuticals).

Таким чином, уведений внутрішньом’я-

зово БоНТ-A блокує вивільнення ацетил-

холіну в нервово-м’язовому синапсі 

та зумовлює вибіркове зниження тонусу 

м’язів- мішеней при місцевому введенні 

у скелетні м’язи. Це вибіркове зниження 

тонусу гіперактивних м’язів триває близь-

ко 3-4 місяців. Оскільки з часом ефект 

зменшується, може знадобитися повторне 

введення препарату Диспорт® (Patel, 2010). 

Також БоНТ-A може блокувати передачу 

сенсорних нейромедіаторів, що забезпечує 

знеболювальну дію засобу незалежно від 

розслаблення м’язів (Ranoux et al., 2008).

 Коли настає та скільки триває клініч-

ний ефект БоНТ-А?

Клінічний ефект БоНТ-А настає впро-

довж 36-72 год після внутрішньом’язової 

ін’єкції, триває два тижні, а пік найбільшої 

інтенсивності досягається на 2-4-му тижні 

(Bakheit et al., 2001). Тривалість ефекту зале-

жить від того, скільки часу потрібно комп-

лексу SNARE, щоб знову вступити в дію, що 

може змінюватися залежно від типу БоНТ 

(найдовший у БоНТ-A), дози (чим вища 

доза, тим довший ефект) та способу введен-

ня (Pirazzini et al., 2017; Meunier  et al., 2002).

Нервово-м’язова передача зазвичай від-

новлюється впродовж 3-4 місяців за допо-

могою двох незалежних механізмів, описа-

них у дослід жен нях in vivo на лабораторних 

тваринах. Це колатеральне проростання, 

що визначається як утворення нових си-

наптичних зв’язків, які починають з’явля-

тися через 3-4 дні, а також регенеративні 

процеси, тобто відновлення анатомічної 

та функціо нальної цілісності нер вових 

терміналей, на які спочатку впливав токсин 

(Bakheit, 2001; Palazón-García et al., 2021). 

Таким чином, ефекти БоНТ-A не є постій-

ними, і нейротрансмісія відновлюється 

поступово у міру відновлення нервово- 

м’язового з’єднання (Truong et al., 2006).

 Який профіль безпеки БоНТ-А,  та як 

збіль шити користь від застосування 

препарату в пацієнтів?

Ефективність терапії БоНТ-A при спас-

тичності підтверджено численними об-

ґрунтованими фактами, що підкреслюють 

клінічні переваги, пов’язані з цим варіан-

том лікування. Крім того, БоНТ-A зазвичай 

добре переноситься; серйозні несприятливі 

події зустрічаються рідко, помірні, тимчасові 

та самообмежувальні небажані явища мо-

жуть включати локальну м’язову слабкість, 

дисфагію, висип та грипоподібні симптоми, 

субклінічну вегетативну дисфункцію, зміну 

смаку й дихальну недостатність (повідомля-

лося в окремих випадках у дітей) (RCP, 2018).

Оскільки терапія БоНТ-А є високоінди-

відуальною, були розроблені детальні кон-

сенсусні рекомендації, що містять алгорит-

ми лікування і схеми ін’єкцій при дистонії 

та спастичності на допомогу клініцистам. 

Алгоритми включають лікування БоНТ-А, 

способи поєднання терапевтичних методик 

та модифікації для їх адаптації до окремих 

клінічних ситуацій. Схеми ін’єкції описують 

цільові м’язи пацієнта та відповідні дозуван-

ня (Dressler et al., 2021).

 Володимире Анатолійовичу, якому ва-

ріантові БоНТ-А віддаєте перевагу 

саме Ви і чому?

Я віддаю перевагу препарату Диспорт® –  

це комплекс ботулінічний токсин типу 

А- гемаглютинін, що вибірково пригнічує 

передачу нервових імпульсів і тим самим 

зменшує патологічно підвищений м’язовий 

тонус. Станом на 8 жовтня 2020 р. Диспорт® 

мав дозвіл на продаж у більш ніж 90 країнах 

світу за показаннями для терапевтичного 

зас тосування. Його дозволено використо-

вувати для симптоматичного лікування фо-

кальної спастичності верхніх і нижніх кінці-

вок у дорослих внаслідок інсульту або ЧМТ.

Як невід’ємна частина лікування спас-

тичності, Диспорт® забезпечує довгостро-

кове полегшення симптомів, на що вказує 

тривалий час до повторного лікування 

(16 тижнів) за даними рандомізованих 

клінічних досліджень. Вказана тривалість 

ефекту, що була відтворена у реальних умо-

вах, сприяє економії прямих витрат на те-

рапію. Це передбачає можливість лікування 

більшої кількості пацієнтів на рік, аніж при 

використанні інших препаратів БоНТ-А.

Диспорт® вводять внутрішньом’язово, 

при цьому дозування залежить від показань 

для лікування:

1. Рекомендована максимальна доза для 

СВК становить 1000 ОД.

2. Рекомендована максимальна доза для 

СНК становить 1500 ОД.

 Ступінь фармакологічної дії БоНТ-A 

на нервово-м’язовий зв’язок різниться 

у кожного пацієнта впродовж всього періо-

ду лікування. Однак як показали клінічні 

дослід жен ня, середній зареєстрований по-

чаток терапевтичного ефекту становив 12,9 

(12,1-13,7) дня, а середній час досягнення 

максимального ефекту –  5 (4,7-5,4) тижнів 

(Jacinto et al., 2020).

Достовірно встановлено, що Диспорт® 

(Otero-Romera et al., 2016; Deltombe et al., 

2017; Hebert et al., 2016; Sandrini et al., 2018; 

Winstein et al., 2016; RCP, 2018):

• знижує тонус м’язів порівняно із пла-

цебо з 1-го по 12-й тиждень у різних дозах 

при СВК та СНК;

• значно зменшує спастичність (згід-

но з оцінкою за шкалою Тардьє) у всіх 

трьох групах м’язів (як-то пальці, зап’ястя 

та згиначі ліктьового суглоба) порівняно 

із плацебо;

• препарат у дозах 1000 та 1500 ОД має 

довгострокову дію; п’ята частина пацієнтів 

досягає відповіді, що триває 16 тижнів, при 

цьому 5,4% не потребують повторного ліку-

вання впродовж 5 місяців, що свідчить про 

тривале полегшення при СНК;

• суттєво покращує діапазон активних 

рухів у всіх вимірюваних групах м’язів при 

СВК порівняно із плацебо;

• значно знижує м’язовий тонус і має 

тривалий ефект, оскільки 35% пацієн-

тів не потребують повторного лікування 

до 16-го тижня;

• допомагає пацієнтам з СВК досягти 

цілей лікування та покращує комфортну 

швидкість ходьби під час повторних тера-

певтичних циклів;

• за даними мережевого метааналізу по-

казано порівнянні ефективність та безпеку 

засобів Диспорт®, Ботокс® і Ксеомін при 

СВК із деякими числовими перевагами для 

препарату Диспорт®;

• підходить для лікування пацієнтів, які 

раніше отримували інші БоНТ-А;

• небажані явища при застосуванні 

препарату Диспорт® узгоджуються з тими, 

що зазвичай асоційовані з БоНТ-А і пере-

важно є легкими та тимчасовими;

• при повторному використанні не спо-

стерігається зростання частоти розвитку 

небажаних явищ.

 І на завершення: у чому ж тоді причина 

високої поширеності післяінсульної спа-

стичності в умовах наявності ефективного 

та безпечного засобу терапії?

Фінансова неспроможність пацієнтів 

є основною причиною недоступності да-

ного методу терапії. З цього приводу мож-

на згадати перехресне онлайн-опитування 

427 осіб зі спастичністю, які отримували 

БоНТ-A впродовж 1 року, та 188 осіб, 

що здійснювали догляд, для оцінки впли-

ву спастичності й лікування на пацієнтів 

та доглядачів. Опитування проводили 

з 10 лис топада 2017 р. по 28 лютого 2018 р. 

через платформу Carenity. 

Вартість отримання ін’єкцій, наявність 

своєчасних призначень та частота ін’єкцій 

були названі пацієнтами як найпроблемніші 

при застосуванні БоНТ-A. Найбільш проб-

лемними аспектами лікування вважалися 

витрати на отримання ін’єкцій, логістика 

та наявність своєчасних призначень (Murie-

Fernandez et al., 2018). Вартість отримання 

ін’єкцій БoНТ-A викликала фінансові труд-

нощі у 76% учасників (Bahroo et al., 2018).

У відповідь на зазначену проблему було 

створено низку програм, згідно з якими па-

цієнти мають можливість отримати БоНТ-А 

за спрощеним у фінансовому плані алго-

ритмом.

Що стосується нашої країни, у 2020 р. 

згідно із Законом «Про державні фінансові 

гарантії медичного обслуговування насе-

лення» на всіх рівнях медичної допомоги 

працює Програма медичних гарантій. Лі-

кування інсульту визначене пріоритетним. 

Національна служба здоров’я України по-

криває підтверд жен ня діагнозу, терапію та, 

формально, реабілітацію у гострому стані. 

Для пацієнта послуги є повністю безоплат-

ними (МОЗ України, 2020).

У 2021 р. пакет «Медична реабілітація до-

рослих та дітей від трьох років з ураженням 

нервової системи» сплачується в розмірі 

7729 грн та включає: первинне обстеження, 

постановку діагнозу, складання індивіду-

ального плану, надання послуг із медичної 

реабілітації, поточний контроль, визначен-

ня прогнозу, лабораторні/інструменталь-

ні обстеження, консультування лікарем- 

невропатологом, навчання пацієнтів/родини/

доглядачів, психологічний супровід, харчу-

вання в умовах стаціонара. 

Вимоги до спеціалізації та кількості фа-

хівців затверджені у такому вигляді (НСЗ 

України, 2021):

• лікар-невропатолог (дорослий або ди-

тячий) –  принаймні дві особи;

• лікар із фізичної і реабілітаційної меди-

цини, та/або лікар із лікувальної фізкульту-

ри, та/або лікар із лікувальної фізкультури 

і спортивної медицини, та/або лікар-фізіо-

терапевт –  щонайменше дві особи;

• лікар-психолог, та/або психолог, та/або 

лікар-психотерапевт –  принаймні одна 

особа;

• фізичний терапевт –  щонайменше дві 

особи;

• ерготерапевт –  принаймні дві особи;

• асистент фізичного терапевта, та/або 

асистент ерготерапевта, та/або сестра медич-

на із лікувальної фізкультури, та/або сестра 

медична з масажу –  щонайменше дві особи.

• сестра медична –  принаймні чотири 

особи.

Як було зазначено, традиційною реабі-

літаційною допомогою пацієнту з після-

інсультною спастичністю є мультидис-

циплінарний підхід з активною руховою 

реабілітацією на тлі застосування БoНТ-A. 

Таким чином, реабілітація після інсульту 

в пацієнта зі спастичністю верхньої та/або 

нижньої кінцівки має включати всі вивчені 

з точки зору доказової медицини стратегії, 

оскільки успішна реабілітація є вирішаль-

ною для відновлення якості життя, пра-

цездатності та нівелювання тягаря догляду 

за інвалідизованим пацієнтом із боку роди-

ни та країни потерпілого.

Забезпечення доступності ефективного 

та безпечного засобу терапії, а саме отри-

мання БoНТ-A Диспорт® за програмою ме-

дичних гарантій є оптимальною стратегією 

та має бути реалізовано в межах усієї країни.

Підготувала Маргарита Марчук

DYS-UA-000922

Початок на попередній стор.
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Баксоколін® –  нейропротективна дія
біоактивних речовин для когнітивної функції
Світова тенденція щодо збільшення тривалості життя супроводжується 
стрімким зростанням частоти когнітивних порушень. Сьогодні на планеті 
налічується приблизно 962 млн осіб віком від 60 років, зокрема 44,4 млн 
пацієнтів із деменцією. Ситуація в Україні відповідає світовим тенденціям, 
оскільки нині майже 10 млн –  особи віком від 60 років.

Комплексний підхід 
до профілактики когнітивних порушень

Оскільки когнітивні порушення зумовлені 
комплексним впливом на мозок, їх лікування 
та профілактика не можуть обмежуватися прин-
ципом «одна мішень –  одна молекула». Тому 
актуальності набуває застосування комплексних 
препаратів, зокрема з рослинними компонентами.

Частота захворюваності на хворобу Альцгейме-
ра (ХА) стрімко зростає (Feany, Dickson, 1996). 
За оцінками, у 2015 р. на ХА страждали 46,8 млн 
осіб у всьому світі, а до 2030 р. ця кількість зросте 
до 75 млн. Основними припущеннями щодо при-
роди даного захворювання є холінергічна, аміло-
їдна і тау- гіпотези, згідно з якими серед причин 
когнітивного зниження –  недостатність нейро-
трансмітера ацетилхоліну, накопичення позаклі-
тинного білка β-амілоїду та утворення конгломе-
ратів τ-білка всередині нервової клітини відповідно 
(Eisele et al., 2015; Зимнякова, 2019).

На думку професора D. Breder sen, автора про-
токолу ReCODE, розробленого для запобігання 
розвитку та лікування ХА (Каліфорнійський уні-
верситет, США), патологічний процес ХА розви-
вається за сукупності критичної кількості факторів 
ризику, як неконтрольованих (генетика, стать, вік), 
так і модифікованих (супутні захворювання, не-
правильне харчування, порушення сну, токсичні, 
запальні, стресові чинники). Цим пояснюється та-
кож різноманітність клінічних варіантів хвороби 
і варіативність відповіді на терапевтичні втручан-
ня. Тож боротися треба не з наявними надлишками 
β-амілоїду і τ-білка, а причинами їх утворення:

• не допускати тривалої активації захисних 
реакцій організму;

• відновлювати рівні вітамінів В
12

 і D, гомо-
цистеїну;

• корегувати гормональний дисбаланс, інсу-
лінорезистентність за допомогою вітамінів, біоло-
гічно активних добавок, спеціальної дієти, бороть-
би зі стресовими факторами немедикаментозно.

Такий підхід потребує ретельних досліджень 
для підтверд жен ня ефективності. Але отримані 
докази на користь того, що дотримання здоро-
вого способу життя та профілактика церебровас-
кулярних хвороб сприяють зниженню частоти 
когнітивних порушень.

Серед біологічно активних добавок із власти-
востями підтримки когнітивних функцій на ува-
гу заслуговує Баксоколін®* –  джерело біологічно 
активних речовин, що сприяють поліпшенню 
мозкового кровообігу, компенсації когнітивного 
дефіциту шляхом покращення пам’яті, уваги, кон-
центрації, підвищення здатності до розумової ді-
яльності, орієнтації, прий няття рішень. Основни-
ми компонентами дієтичної добавки є цитиколін 
(250 мг на капсулу) та сухий екстракт лікарської 
рослини Бакопа моньє (50 мг на капсулу).

Нейропротекторний ефект цитиколіну
Цитиколін –  органічна сполука, наявна у клі-

тинах людини, що утворюється в процесі продуку-
вання фосфатидилхоліну, основного компонента 
для біосинтезу фосфоліпідів мембран. Цитиколін 
є донором цитидину й холіну, з яких у мозку син-
тезується ацетилхолін –  основний нейромедіатор 
когнітивних процесів (Grieb et al., 2014). Нейро-
протективні властивості цитиколіну доведено 
на тваринних моделях гострої/хронічної ішемії 
та дегенерації головного мозку: він запобігає окси-
дативному ушкод жен ню мембран нейронів, акти-
вуючи ресинтез фосфоліпідів і блокуючи утворен-
ня вільних жирних кислот (Gareri, Castagna, 2017).

Позитивні ефекти цитиколіну на когнітивні 
функції при судинних та дегенеративних порушен-
нях мозку підтверджено у клінічних випробуваннях 
за участю осіб похилого віку та тих, хто нещодавно 
переніс ішемічний інсульт (Cotroneo et al., 2013; 
Alvarez-Sabin et al., 2016). Окрім того, приймання 
дієтичних добавок цитиколіну впродовж 12 тиж-
нів сприяло поліпшенню загальної продуктивності 
пам’яті, особливо епізодичної, у здорових літніх 
осіб із віковим порушенням пам’яті. Тож регулярне 

споживання цитиколіну може бути безпечним і по-
тенційно корисним для запобігання зниженню 
пам’яті через старіння (Nakazaki et al., 2021).

Завдяки біохімічним, фармакологічним і фар-
макокінетичним характеристикам цитиколін 
ви користовують для лікування порушень, пов’я-
заних з ішемією мозку внаслідок черепно-моз-
кових травм. Як показав аналіз результатів клі-
нічних досліджень J.J. Secades (2021), приймання 
цитиколіну прискорює відновлення свідомості 
та поліпшує клінічні наслідки пацієнтів із че-
репно-мозковою травмою. До того ж цитико-
ліну притаманний відмінний профіль безпеки, 
що робить його потенційно корисним нейро-
протекторним препаратом.

Значущо зменшуючи наслідки оксидативно-
го стресу порівняно із плацебо, цитиколін також 
сприяє тривалому підтриманню психомоторної 
пильності людини, активації реакції та поліпшен-
ню зорової робочої пам’яті (Hayder et al., 2020).

На додаток, цитиколін посилює синтез дофамі-
ну і пригнічує його захоплення. У систематичному 
огляді даних семи досліджень було підтверджено 
сприятливі ефекти допоміжної терапії цитико-
ліном для зменшення проявів ригідності, акіне-
зії, тремору, покращення почерку та мови в осіб 
із хворобою Паркінсона. Ад’ювантна терапія ци-
тиколіном дозволила ефективно знизити дозуван-
ня леводопи (до 50%) та поліпшити показники 
когнітивного статусу хворих (Que et al., 2021).

Біоактивні компоненти Бакопи моньє
Бакопа моньє (Bacopa monnieri) –  лікарська 

рослина з ноотропними властивостями, здавна 
відома як «трава, що стимулює пам’ять» (Srinath, 
2014). Її використовували як ефективний засіб 
при неврологічних розладах.

T. Dubey і S. Chinnathambi (2019) дослідили 
влас тивості сумарного екстракту B. monnieri та біо-
активних компонентів у її складі, що належать 
до різних хімічних сімейств, як-то бакозиди А і В, 
бакосапоніни, бетулінова кислота тощо. Кожен 
із них відіграє значущу роль у нейрозахисті.

Серед нейропротекторних властивостей екс-
тракту B. monnieri слід відзначити зменшення кон-
центрації активних форм кисню та інтенсивності 
нейрозапалення, інгібування агрегації -амілоїду 
і поліпшення когнітивної/навчальної поведінки. 
Було висунуто гіпотезу про пригнічувальну роль 
компонентів рослини щодо токсичності, опо-
середкованої -білком, та зроблено висновок, 
що препарати на основі її екстракту можна вико-
ристовувати для лікування ХА й інших невроло-
гічних розладів (Chaudhari et al., 2017).

Антиоксидантні властивості
Оксидативний стрес є причиною численних 

неврологічних дисфункцій через окиснення фер-
ментів, агрегацію білків і порушення мембран, 
що призводить до поступової втрати нейронів 
(Kennedy et al., 2012). Для подолання цього стресу 
нейрони мають антиоксидантний механізм із фер-
ментативними та неферментативними шляхами. 
Перший включає білки, подібні до супероксид-
дисмутази (SOD), каталази, глутатіонпероксидази. 
Антиоксидантні властивості B. monnieri полягають 
у підвищенні експресії таких молекул, як SOD 
і глутатіон, пригніченні оксидативного стресу, 
опосередкованого Н

2
О

2
, регуляції активності 

ліпоксигенази (Singh, Ramassamy, 2010).

Нейрозапалення та роль 
компонентів B. monnieri

Травми мозку, вплив токсинів і відкладення 
білкових агрегатів викликають запальні реакції 
у ЦНС. За нейрозапалення у ЦНС в основному 
відповідають імунні клітини мікроглії; до процесу 
залучені сигнальні білки, переважно інтерлейкіни 
(ІЛ-)6, ІЛ-10, фактор некрозу пухлин (ФНП)-α 
та цитокіни (Das, Chinnathambi, 2019).

Вплив ліпополісахаридів (ЛПС), амілоїдних 
-волокон тощо є імуногенним фактором, який 
запускає активацію мікроглії. Мікроглія М1 

секретує прозапальні білки, зокрема ІЛ-1, ІЛ-6 
і ФНП-, що призводить до нейрозапалення. 
Нейро захисний ефект екстракту B. monnieri по-
лягає у зниженні нейрозапалення шляхом змен-
шення вмісту ІЛ та ФНП- у ЛПС-індукованих 
мікрогліальних клітинах N9 (Debnath et al., 2013).

Каспази –  цистеїнові аспартатні протеази, за-
лучені до процесів апоптозу та запальних шляхів. 
Каспаза-10 бере участь у протеолітичному розще-
пленні білка –  попередника інтерлейкінів. Екст-
ракт B. monnieri регулює її вміст, що зумовлює змен-
шення нейро запалення (Nemetchek et al., 2017).

Встановлено, що компонент B. monnieri бету-
лінова кислота зменшує ЛПС-опосередковану 
протизапальну реакцію у клітинах через вплив 
на експресію циклооксигенази-2 та продукцію 
простагландину Е2. Завдяки цьому екстракт рос-
лини чинить потужну протизапальну дію, захи-
щаючи клітини ЦНС від нейродегенерації (Dubey, 
Chinnathambi, 2019).

Вплив екстракту B. monnieri 
на β-амілоїд і τ-білок

Бета-амілоїд і τ-білок є маркерними білками 
кількох нейронних дисфункцій, що призводять 
до розвитку ХА. Генерація реакційних форм кис-
ню, посилення нейрозапалення та нейротоксич-
ність –  основні процеси, пов’язані з агрегацією 
τ-білка, що зумовлюють появу деменції та пору-
шень поведінки (Khanam et al., 2016).

Інгібування агрегації -амілоїду і -білка –  нова 
стратегія гальмування розвитку ХА. Їх олігомери 
є головною причиною мітохондріальної дисфунк-
ції, що призводить до нейрональної токсичності 
та спричиняє ХА, тому вважаються основною мі-
шенню в лікуванні ХА (Jeong, 2017). Компонент 
B. monnieri бакозид А виявляє нейропротекторну 
активність, сприяючи розчиненню зрілих агре-
гатів -амілоїду і зменшуючи опосередковану 
ним цитотоксичність (Malishev et al., 2017). Бе-
тулінова кислота індукує швидку фібрилізацію 

-амілоїду, результатом чого є зниження рівня 
його олігомерів (Planchard et al., 2012).

Нейродегенерація значною мірою погіршує 
когнітивну функцію та пам’ять. Є дані, що екс-
тракт B. monnieri сприяє поліпшенню пам’яті 
й відновлює пізнавальну та навчальну ефектив-
ність мозку (Chaudhari et al., 2017). 

У межах рандомізованого подвійного сліпого 
плацебо контрольованого дослід жен ня 28 здо-
рових осіб віком від 55 років проходили когні-
тивний тренінг (3 години на тиждень протягом 
12 тижнів); 15 із них отримували стандартизова-
ний екстракт B. monnieri, 13 – плацебо. Було оці-
нено виконання завдань пізнавального характеру, 
задоволеність життям, скарги на пам’ять і настрій 
до та через 12 тижнів. Аналізували також дифу-
зійну тензорну візуалізацію і дисперсію орієнтації 
нейритів та їх щільність у сірій/білій речовині. 

Результати продемонстрували вищу середню 
точність виконання завдань в осіб, які отримували 
екстракт B. monnieri. Також нейровізуалізаційний 
аналіз показав збільшення середнього значення 
коефіцієнта дифузії нейритів у білій речовині 
та показника їх дисперсії – у сірій, зменшення 
фракційної анізотропії у білій речовині та щіль-
ності нейритів – у сірій (McPhee et al., 2021).

Висновки
Натепер накопичені дані щодо дії компо-

нентів дієтичної добавки Баксоколін® на по-
ліпшення мозкового кровообігу та компенсації 
когнітивного дефіциту шляхом покращення 
пам’яті, уваги, концентрації, підвищення здат-
ності до розумової діяльності, орієнтації, прий-
няття рішень. Як джерело біологічно активних 
речовин, Баксоколін можна успішно застосову-
вати в межах комплексної профілактики розвит-
ку когнітивних порушень.
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Проблеми діагностики транзиторної ішемічної атаки
Завтра, як і сьогодні … Лікар збереже свій сан жреця, а разом з ним і свою страшну, всезростаючу відповідальність… 

І життя лікаря залишиться таким самим, як сьогодні –  важким, тривожним, героїчним та піднесеним
Андре Моруа

Останніми роками безтурботне став-

лення до транзиторних ішемічних атак 

(ТІА) змінилося розумним підходом 

зі своєчасною госпіталізацією і такими ж 

обстеженням та лікуванням, як при гост-

рому цереб ральному процесі. Проте да-

леко не завжди як самі пацієнти та їхні 

родичі, так і лікарі усвідомлюють необ-

хідність такого підходу.

Діагностика ТІА представляє певні 

труднощі, та багато дослідників не мають 

спільної думки у цьому питанні [19, 29]. 

Крім того, специфічність діагнозу є до-

сить низькою у зв’язку з наявністю захво-

рювань, які імітують ТІА [8, 16, 41, 46]. 

Найважче доводиться лікарям загальної 

практики і швидкої медичної допомоги, 

але іноді й у неврологів діагноз ТІА також 

викликає сумніви [29, 41]:

• з одного боку –  помилковий діагноз 

може мати катастрофічні наслідки через 

високі ризики розвитку інсульту;

• з іншого боку –  важливо ідентифі-

кувати інші патології, щоб уникнути не-

потрібних і дороговартісних обстежень 

та недоречного довгострокового про-

філактичного лікування.

ТІА заслуговує на серйозну увагу, 

оскільки є найінформативнішою озна-

кою, яка сигналізує про загрозу розвит-

ку інфакту головного мозку [13]. Ризик 

розвитку інсульту після ТІА доведений 

у численних епідеміологічних дослід жен-

нях [14, 30, 36, 39]. Упродовж найближ-

чих 3-6 місяців після розвитку ТІА ризик 

інсульту становить 10-20%, а за деякими 

даними –  до 30%. Більш ніж у 10% паці-

єнтів, які перенесли ТІА, у перші два дні 

розвивається інфаркт головного мозку, 

що диктує важливість їхнього екстреного 

обстеження і лікування.

Незважаючи на доступні дані, що вка-

зують на необхідність настороженого 

ставлення до цього синдрому, існує інша 

точка зору щодо ТІА як різновиду адап-

тації до ішемії, яка формується за меха-

нізмом ішемічного прекондиціонування. 

Зазначений процес характеризується роз-

витком коротких епізодів нетяжкої іше-

мії, які можуть згодом захистити мозок 

від смертельної ішемії [59, 60]. 

Таке припущення виникло після поя-

ви досліджень, які показали, що у паці-

єнтів після перенесеної ТІА частіше були 

сприятливі наслідки і менший об’єм ін-

фаркту головного мозку [56, 57]. Про-

те у роботі S.C. Johnston ця точка зору 

не знайшла підтверд жен ня [33]. Роком 

раніше цей самий автор опуб лікував дані 

про наявність вищого ризик розвитку 

інсульту після ТІА [36]. Не виключено, 

що у частки хворих процес ішемічно-

го прекондиціонування може розгля-

датися як саногенетичний механізм 

нейропротекції [56]. Крім того, згідно 

із даними Дж.Ф. Тула, у третини пацієн-

тів із ТІА надалі інсульт розвивається, 

а у решти – ні [13].

Дані літератури щодо епідеміології 

ТІА нечисленні. Поширеність і захво-

рюваність ТІА як в Україні, так і за кор-

доном важко оцінити через відсутність 

чітких критеріїв постановки діагнозу, 

які використовують в епідеміологічних 

дослід жен нях для виявлення цієї пато-

логії, що може призводити до значної 

недооцінки у діагностиці. 

Існує лише так зване визначення ТІА 

(фактично їх декілька) [14, 28]. Воно 

не містить жодної інформації про клі-

нічну картину, за винятком того, що 

симптоми мають виникати раптово, 

бути повністю зворотними і викликані 

церебральною ішемією, але при цьому 

не повинно бути гострого інфаркту моз-

ку за даними нейровізуалізації. У зв’язку 

з цим довести ішемічну природу захворю-

вання практично неможливо.

Інформованість населення щодо ТІА 

залишається низькою [34]. У Китаї 2015 р. 

було проведене дослід жен ня серед осіб 

віком від 18 років на предмет ТІА з ви-

користанням телефонного інтерв’ю. Се-

ред 98 658 учасників було виявлено 8560 

можливих випадків ТІА, а 2780 (2,82%) 

визнані такими, що мають ТІА. Із них 

407 випадків ТІА були задокументовані 

й підтверджені експертною групою невро-

логів, а в 2373 пацієнтів діагноз встано-

вили тільки під час опитування за теле-

фоном також експертна група неврологів. 

Лише 3,08% суб’єктів повідомили, що 

вони мали ТІА. Похилий вік, прожи-

вання у сільській місцевості, брак освіти 

були незалежно пов’язані з низькою ін-

формованістю про ТІА серед опитаних, 

як і наявність таких чинників, як курін-

ня, вживання алкоголю і дефіцит овочів, 

фруктів у харчуванні.

За оцінкою дослідників, тільки 44% па-

цієнтів із документованою ТІА зверну-

лися по допомогу до медичного закладу 

протягом 24 год від появи пешого епізо-

ду і лише 26% приймали рекомендова-

ні препарати. Автори дійшли висновку, 

що близько 23,9 млн осіб у Китаї, мож-

ливо, зазнали TІA. Тож існує нагальна 

потреба у розробці стратегій для поліп-

шення виявлення цієї патології, оскіль-

ки зниження ризику інсульту після ТІА 

може мати суттєвий вплив на здоров’я 

популяції, однак потребує покращання 

обізнаності населення у цій галузі [54].

На додаток, було встановлено відмін-

ності у захворюваності ТІА залежно від 

місцевос ті проживання і способу жит-

тя. За даними M. Correia et al., щорічна 

захворюваність на ТІА становить 0,67 

на 1 тис. чоловік, при цьому в сільських 

районах вона вища, ніж у містах (0,96 vs 

0,61 на 1 тис. осіб за рік) [21].

ТІА трапляється у будь-якому віці, 

зок рема дітей і підлітків [6]. Так само, 

як і при аналізі захворюваності на інсульт, 

частота ТІА помітно зростає з віком неза-

лежно від статі і расової належності та є 

вищою серед чоловіків [24, 37].

З-поміж пацієнтів, які звертаються 

з інсультом, поширеність попередньої 

ТІА коливається у діапазоні від 7 до 40% 

[7]. Великий інтервал зумовлений такими 

чинниками, як [18, 25, 40, 49]:

• спосіб визначення ТІА;

• підтип інсульту;

• характер дослід жен ня (популяційне 

або госпітальне).

Використання у діагностиці ТІА різ-

них методів нейровізуалізації головного 

мозку може істотно впливати на дані 

про захворюваність та поширеність ТІА. 

У дослі д жен ні американських вчених 

показано, що перегляд визначення ТІА 

у зв’язку з відсутністю пошкод жен ня 

мозку за результатами магнітно-резо-

нансної томографії (МРТ) може призвес-

ти до зміни даних щодо захворюваності 

на TІA на 30% у бік зниження і збіль-

шення чисельності інсультів на 7% [42]. 

У кінцевому підсумку чинники, пов’яза-

ні з діагностичним процесом, впливають 

на остаточний діагноз ТІА [44].

В Україні спостерігаються труднощі 

в організації допомоги хворим на ТІА 

і низька поінформованість населення. 

Через це пацієнти не звертаються своє-

часно по медичну допомогу, і статистика 

ТІА залишається недостовірною.

Особливо важливе значення має швид-

ке і своєчасне встановлення правильного 

діагнозу, адже ймовірність розвитку ін-

сульту при зворотних формах церебро-

васкулярної патології (ТІА, малому ін-

сульті) висока і становить не менш як 5% 

на рік [11]. Дослід жен ня, проведені в пе-

ріод з 1997 по 2003 рр., показали, що ри-

зик інсульту або гострого коронарного 

синдрому склав від 12-20% протягом пер-

ших трьох місяців після ТІА або малого 

інсульту [15, 35, 39].

За різними даними, ймовірність ін-

сульту після ТІА становить [53, 58]:

• від 1 до 10% упродовж перших двох 

днів;

• від 3 до 13% у перші 30 днів;

• від 3 до 17% протягом 90 днів.

Згідно з результатами низки дослі-

джень, ризик інсульту особливо високий 

у перші кілька днів після ТІА. До того ж 

15-30% ТІА передують ішемічному ін-

сульту в той же день [20, 48].

У межах кількох масштабних дослі-

джень виявлено, що від однієї чверті 

до половини інсультів, зафіксованих 

протягом перших трьох місяців, трапи-

лися у перші два дні [26]. Метааналіз да-

них 10 126 пацієнтів із ТІА показав, що 

7-денний ризик інсульту з моменту ТІА 

становив 5,2%: 95% довірчий інтервал 

(ДІ) 3,9-6,5 [30].

Використання сучасних організацій-

них, методичних, освітніх підходів за-

безпечує [10]:

1. Поліпшення якості надання медич-

ної допомоги особам із гострими пору-

шеннями мозкового кровообігу.

2. Посилення спадкоємності між до-

госпітальним етапом і стаціонаром.

Основу як інфаркту мозку, так і ТІА 

становить ішемія. Саме єдність патоге-

незу пояснює високий ризик рецидиву 

порушення мозкового кровообігу після 

ТІА [32].

У зв’язку з вищевикладеним, ТІА слід 

розглядати як стан, що потребує невід-

кладної медичної допомоги [22, 45, 51]. 

Крім того, ТІА –  чинник ризику розвит-

ку інфаркту міокарда (ІМ), який про-

тягом 10 років після ТІА діагностують 

у 30% хворих. Летальність в осіб із ТІА 

за п’ять років становить 20-25%, при цьо-

му велика частка смертей пов’язана з ІМ, 

а не інсультом [1]. 

Доступні дані дослід жен ня, за якими 

2,6% пацієнтів з ТІА були госпіталізовані 

через гострі коронарні події (ІМ, неста-

більну стенокардію або шлуночкову арит-

мію) протягом 90 днів із моменту ТІА. 

Протягом п’яти років майже рівна частка 

пацієнтів із ТІА матиме ІМ або випадок 

раптової коронарної смерті, як і інфаркт 

мозку. На основі отриманих результатів 

є докладні рекомендації з оцінки коро-

нарного ризику в осіб із ТІА [28].

Діагноз ТІА базується на описі паці-

єнтом симптомів і клінічних даних. Тому 

золотим стандартом діагностики ТІА за-

лишається огляд судинного невролога, 

що має вирішальне значення незважаючи 

на часті розбіжності неврологів та лікарів 

іншого фаху у підході до встановлення 

діагнозу ТІА [19, 41].

У 2009 р. J. Dawson et al. представили 

дані дослід жен ня, в межах якого було 

розроблено діагностичний алгоритм і клі-

нічну систему бальної оцінки для точні-

шої діагностики ТІА. На думку авторів, 

вони мають допомогти скоротити кіль-

кість помилок у встановленні діагнозу. 

Під наглядом перебували пацієн-

ти з ТІА і малим інсультом тривалістю 

24 год, у котрих було визначено низку 

параметрів, імовірно корисних при діа-

гностиці ТІА, серед яких:

• чинники ризику, як-от куріння, фіб-

риляція передсердь, артеріальна гіпертен-

зія, цукровий діабет тощо;

• неврологічні симптоми: однобічна 

слабкість руки, ноги, м’язів обличчя, по-

рушення мови, геміанопсія тощо, зокре-

ма ті, які можуть наводити на думку про 

диференційний діагноз (головний біль, 

синкопальні та пресинкопальні стани).

Для встановлення діагнозу в системі 

підрахунку балів обрані дев’ять показ-

ників (для яких р<0,001): вік, сімейний 

анамнез інсульту або ТІА, головний біль, 

диплопія, пресинкопальні стани, напа-

ди, порушення мови, однобічна слабкість 

кінцівок, однобічна слабкість м’язів об-

личчя. Для розрахунку остаточного бала 

всі значення повинні підсумовуватися. 

Встановлено, що >6,1 бала свідчить про 

ТІА як найбільш імовірний діагноз.

Шкала дозволила визначити 84% ви-

падків цереброваскулярних хвороб і 60% 

пов’язаних з іншими причинами патоло-

гій у 3216 пацієнтів, включених у дослі -

д жен ня, з яких 2215 (69%) мали діагноз ТІА 

або малий інсульт. Результати показали, 

що клінічну систему підрахунку балів мож-

на використовувати для того, щоб відріз-

нити ТІА від захворювань, що її імітують. 

С.М. Стаднік
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Однобічна слабкість кінцівок, лицьових 

м’язів, розлад мови, диплопія, сімейний 

анамнез і збільшення віку були предик-

торами ТІА [23].

Очевидні недоліки цієї скринінго-

вої системи (як-от відсутність у шка-

лі аmaurosis fugax, чутливих порушень 

і деяких ознак ураження вертебрально- 

базилярного басейну) спробував усунути 

D. Dutta. У межах дослід жен ня було роз-

роблено спеціальну шкалу діа гностики 

ТІА (DOTS) з урахуванням зорових розла-

дів і симптомів порушень у вер тебрально-

базилярному басейні, щоб допомогти 

фахівцям широкого профілю з більшою 

точністю прогнозувати діагноз ТІА. Ін-

струмент призначений для використання 

як мобільний застосунок та веб-кальку-

лятор. Проте його чутливість і специфіч-

ність були не дуже високими та становили 

93 і 74% від повідно [27].

Діагностика ТІА потребує негайно-

го обстеження головного мозку, серця, 

цереб ральних судин і оцінки чинників 

ризику для визначення ефективної стра-

тегії профілактики інсульту [4].

Зазвичай ТІА передує атеротромботич-

ному інсульту (до 50% випадків), рідше –  

кардіоемболічному (10%) або лакунарно-

му (20%), в інших пацієнтів розвивається 

геморагічний інсульт [5]. Чинниками, 

пов’язаними з підвищеним ризиком роз-

витку інсульту після ТІА, є [3, 14]:

• похилий вік;

• цукровий діабет;

• тривалість симптомів ТІА більш 

як 10 хв;

• переважання нестійкості й пору-

шення мови у клініці ТІА.

Згідно з нещодавнім об’єднаним ана-

лізом 4574 хворих на ТІА з 12 центрів, 

7-денний ризик розвитку інсульту піс-

ля ТІА без інфаркту становив 0,4%, що 

приб лизно у 20 разів менше, ніж відпо-

відний ризик після ТІА з формуванням 

інфаркту [17, 30]. Ці результати під-

креслюють необхідність швидкої оцін-

ки і лікування пацієнтів з симптомами 

ішемії та свідчать про те, що слід про-

являти обережність стосовно широкого 

застосування комп’ютерної томографії 

(КТ) головного мозку при діагностиці 

ТІА [50]. КТ не є надійним способом 

виявлення гострого інфаркту мозку 

на відміну від магнітно-резонансної 

томографії (МРТ). Дослід жен ня магіст-

ральних судин включає MРТ-/КТ-ангіо-

графію і дуп лексне сканування [38].

Ризик повторного ішемічного інсуль-

ту після перенесеного інсульту ниж-

чий, ніж унаслідок ТІА і становить від 

4 до 8% протягом перших трьох місяців. 

Чим більше часу проходить після ТІА, 

тим менша ймовірність розвитку ін-

сульту, проте вона залишається вищою, 

ніж в осіб, які ніколи не мали ТІА [1]. 

Було проведене дослід жен ня, в якому 

за 4789 па цієнтами з ТІА і малим інсуль-

том (за два роки з 61 госпіталю) спосте-

рігали протягом року. Упродовж цього 

періоду ризик великих фатальних або 

нефатальних серцево-судинних подій 

за шкалою Каплана –  Меєра склав 6,2%, 

інсульту –  5,1%. Ймовірність повторно-

го інсульту на 2-й, 7-й, 30-й, 90-й дні 

та через один рік була суттєво меншою, 

ніж за даними попередніх публікацій. 

Низьку частоту подій у цій групі мож-

на пояснити швидшою діагностикою 

та реалізацією стратегій профілактики 

повторного інсульту, як-то:

1. Негайне призначення антиагре-

гантів, статинів і гіпотензивних засобів, 

пероральних антикоагулянтів у разі фіб-

риляції передсердь.

2. Проведення невідкладної реваскуля-

ризації у хворих із критичним стенозом 

церебральних артерій.

При цьому більш ніж дві третини паці-

єнтів мали 4 бали за шкалою ABCD2 [15].

Необхідно відзначити, що оцінюваль-

ні шкали ABCD і ABCD2 (вік, підвище-

ний артеріальний тиск, клінічні ознаки, 

тривалість симптомів і цукровий діабет) 

є системою для прогнозування ризику 

інсульту протягом семи днів після ТІА. 

Це має значення при відборі пацієнтів 

із метою скерування до спеціалізовано-

го закладу і термінової вторинної про-

філактики. Такі інструменти рекомен-

довані за національними настановами 

багатьох країн [44, 47].

Упродовж останніх 15 років у літе-

ратурі накопичено величезну кількість 

досліджень, присвячених ефективності 

цієї системи. Наприклад, G. Tsivgouliset 

al. повідомляють про проспективний 

підрахунок балів за шкалою ABCD2 

в осіб із ТІА у трьох нев рологічних 

відділеннях. Так, 7- і 90-денний ризик 

розвитку інсульту (n=148) становив 8% 

(95% ДІ 4-12%) і 16% (95% ДІ 10-22%) 

відповідно. Оцінка ABCD2 відрізня-

лася у пацієнтів із високим 7-денним 

(відношення шансів [ВШ] 0,72; 95% ДІ 

0,57-0,88) і 90-денним ризиком інсульту 

(ВШ 0,75; 95% ДІ 0,65-0, 86). Ймовір-

ність інсульту протягом 3790 днів після 

ТІА була у сім разів більшою у хворих 

з ABCD2 >3 балів (28%; 95% ДІ 18-38%), 

ніж при 3 балів (4%; 95% ДІ 0-9%). 

Після корегування даних за соціально- 

демографічними чинниками показник 

ABCD2 >2 був пов’язаний із майже 

у п’ять разів вищим 90-денним ризиком 

інсульту (ВШ 4,65; 95% ДІ 1,04-20,84%; 

р=0,045) [52].

Однак на сьогодні є і суперечливі відо-

мості. Наприклад, у роботі J.M. Wardlaw 

et al. описано 29 досліджень, проведе-

них із 2005 по 2014 рр. Метааналіз даних 

13 766 пацієнтів із ТІА показав, що кіль-

кість балів за шкалою ABCD2 4 була 

чутливою (86,7%; 95% ДІ 81,4-90,7%), 

але не специфічною при розвитку ін-

сульту протягом семи днів (35,4%; 95% ДІ 

33,3-37,6%). Крім того, у 20% хворих 

із балом ABCD2 <4 мав місце симптом-

ний стеноз сонної артерії або фібриля-

ція передсердь. Близько 40% випадків, 

що імітували ТІА, і 66% справжніх TІA 

були оцінені за ABCD2 4.

Автори дійшли висновку, що оцін-

ка ABCD2 не дозволяє достовірно 

відрізнити пацієнтів із низьким і ви-

соким ризиком раннього інсульту, 

виявляти осіб зі стенозами сонної ар-

терії або фібриляцією передсердь, які 

потребують термінового втручання, 

а також оптимізувати необхідне спо-

стереження у спеціалізованому закла-

ді. Серед 1 тис. хворих, які відвідали 

кабінет із профілактики інсульту, було 

45% із несправжньою ТІА і лише 52% 

мали б оцінку ABCD2 4 [55].

Тож використання стратифікації ри-

зику недостатнє для прогнозування 

майбутнього інсульту. Тільки завдяки 

застосуванню протоколів діагности-

ки та спостереження у відділенні не-

відкладної допомоги можна виділити 

хворих із низьким ризиком інсульту, 

скоротити тривалість їхнього перебу-

вання у стаціонарі шляхом оптимізації 

лікування, а також знизити частоту 

інсульту [38].

У пацієнтів, які перенесли ТІА, пос-

тупово знижується прихильність до ре-

гулярного приймання лікарських за-

собів, що також вказує на доцільність 

тривалого диспансерного спостережен-

ня за цією групою хворих [9]. Ефектив-

ність профілактики ішемічного інсульту 

значно зростає, коли при веденні осіб 

після ТІА використовують необхідні 

медикаментозні та немедикаментозні 

методи. Поєднання декількох засобів 

профілактики ішемічного інсульту (як-

то дієта, фізичні вправи, застосування 

антиагрегантів, статинів і антигіпертен-

зивних засобів) дозволяє знизити ризик 

розвитку повторного інсульту майже 

на 80%, попередивши тим самим 4 із 5 

можливих інсультів [12].

Відповідно до зазначеного вище, можна 

зробити такі висновки:

1. ТІА –  це свідчення неблагополуччя 

(не обов’язково в церебральних струк-

турах) та зниження резервних саногене-

тичних можливостей, які можуть при-

звести до тяжких і навіть незворотних 

змін, насамперед у вигляді інсульту.

2. Хворі потребують термінового об-

стеження і лікування з одночасним про-

веденням диференційної діагностики 

ТІА з іншими минущими неврологіч-

ними розладами.

3. Із метою вдосконалення діагнос-

тики ТІА необхідна розробка нових 

точніших способів клінічної оцінки 

наявних симптомів, що першочергово 

дозволяють виключити захворювання, 

які найчастіше імітують ТІА, а також 

інші схожі на неї патології. Це має 

дуже важливе значення у профілакти-

ці інсульту.

4. До встановлення остаточного діа-

гнозу доцільно використовувати лікар-

ські засоби з широким спектром пато-

генетичної дії на провідні патологічні 

процеси, що розвиваються при гострих 

станах, і мінімальними побічними 

ефектами.

Список літератури знаходиться в редакції

Протисудомний препарат може допомогти 
пацієнтам із хворобою Альцгеймера 
з тихою епілептичною активністю

Хвороба Альцгеймера (ХА) є основною причиною деменції у всьому світі. Ранні симп-
томи включають короткочасну втрату пам’яті, зниження здатності розв’язувати проблеми, 
труднощі з пошуком слів та орієнтуванням у просторі. Серед пацієнтів із ХА у 10-22% 
розвиваються напади, а ще у 22-54-% спостерігається тиха епілептична активність.

Keith Vossel, д. мед. н., директорка Центру досліджень хвороби Альцгеймера у Калі-
форнійському університеті (США), зауважила, що за даними попередніх дослід жен ь 
в осіб із тихою епілептичною активністю швидше знижуються когнітивні функції. У цій 
когорті пацієнтів вчені вирішили вивчити вплив протисудомного препарату левети-
рацетам, який був схвалений Управлінням із контролю за якістю харчових продуктів 
та медикаментів США (FDA) 1999 р. та добре зарекомендував себе в експериментах 
на тваринних моделях ХА. Доза, випробувана у процесі дослід жен ня, становила 125 мг 
двічі на день, що набагато менше від типової дози, використовуваної при епілепсії.

Під час спостереження 54 пацієнти з легкими симптомами ХА були перевірені на на-
явність тихої епілептичної активності за допомогою електроенцефалограми (ЕЕГ) про-
тягом ночі, а також магнітоенцефалограми (МЕГ) для реєстрації окремих хвиль, що ви-
никають у результаті електричної активності. К. Vossel пояснила, що МЕГ може виявити 
епілептичну активність, яку ЕЕГ пропускає, оскільки цей метод дозволяє розглянути 
іншу популяцію клітин мозку.

Майже у 40% учасників мала місце епілептична активність, а у решти –  була відсутня. 
Пацієнти, які приймали протисудомні препарати через попередні судомні епізоди, були 
виключені зі скринінгу.

Залучених у дослід жен ня суб’єктів розподілили на дві групи. Одна отримувала плацебо 
протягом чотирьох тижнів, потім чотири тижні не приймала ліки, а згодом упродовж 

чотирьох тижнів застосовувала леветирацетам у дозі 125 мг двічі на день. Друга група 
отримувала таке ж лікування у зворотному порядку. Перехресний дизайн дозволив про-
тестувати втручання у всіх учасників, при цьому ні пацієнти, ні дослідники не знали, чи от-
римував хворий препарат у той чи інший проміжок часу.

Протягом дослід жен ня вчені перевіряли такі навички пацієнтів, як здатність розв’язу-
вати проблеми, міркувати, запам’ятовувати слова та орієнтуватися у просторі. Наприк-
лад, за допомогою симулятора водіння учасники вчилися орієнтуватися за маршрутами 
вулиць віртуального міста.

Науковці виявили, що у пацієнтів, які отримували леветирацетам, мала місце тенденція 
до поліпшення когнітивних функцій. До того ж, коли пацієнтів розділили на тих, у кого 
спостерігалася тиха епілептична активність і була відсутня, хворі з тихою епілептичною 
активністю продемонстрували явну користь від приймання препарату.

Доктор Vossel зауважив, що між групами були дуже чіткі відмінності. Існує підтип ХА, 
що вважається епілептичним варіантом, який зустрічається досить часто, –  приблизно 
у 60% пацієнтів. В осіб із цією формою ХА спостерігається симптоматичне поліпшення 
при застосуванні леветирацетаму.

При діагностуванні ХА лікарі зазвичай не перевіряють наявність тихих нападів. Тому 
результати дослід жен ня можуть спонукати їх замислитися над тим, чи немає у пацієнта 
епілептичної активності.

Окрім того, є деякі клінічні особливості, які вказують на те, що пацієнти із ХА більш 
схильні до  тихої епілептичної активності. Головна з  них  –  ранній початок (у  віці 
до 65 років). Леветирацетам також виявився корисним для більш молодих пацієнтів, 
навіть якщо у них не було виявлено епілептичної активності.

 Таким чином, дослід жен ня демонструє, що леветирацетам поліпшує когнітивні функ-
ції краще, ніж наявні методи лікування. Необхідні додаткові дослід жен ня, щоб з’ясу-
вати, чи може препарат за тривалого приймання сповільнити прогресування ХА.

За матеріалами www.news-medical.net
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Нестероїдні протизапальні препарати: 
докази ефективності, факти, міфи

Терапія болю є одним із першочергових завдань медичної допомоги і посідає важливе 
місце в роботі лікарів багатьох спеціальностей. У червні в Одесі відбулася науково-
практична конференція «НЕПіКа: неврологія, ендокринологія, психіатрія і кардіологія». 
Єлизавета Давидівна Єгудіна, д. мед. н., професорка, лікарка-ревматологиня 
МЦ «Клініка сучасної ревматології» (м. Київ), на основі особистого досвіду, даних наукових 
аналізів та світових досліджень озвучила рекомендації щодо безпеки застосування 
нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП) і розвіяла міфи, пов’язані з цими ліками.

 Біль –  прояв гострих захворювань, травм і хронічних 

патологій, що істотно знижує якість життя, працездат-

ність і соціальну активність пацієнтів. Найпотужнішим 

інструментом анальгетичної терапії є НПЗП. Препарати 

цієї групи мають відомий механізм дії, доведену ефек-

тивність, зручні у застосуванні й доступні. При деяких 

хронічних ревматичних захворюваннях НПЗП відігра-

ють роль патогенетичних засобів, зупиняючи прогре-

сування хвороби. Адже пацієнти з ускладненими рев-

матичними патологіями приймають їх роками. У разі 

призначення НПЗП лікар має звертати увагу на моні-

торинг їх побічних дій.

Класифікація та особливості застосування НПЗП
До традиційних НПЗП відносяться неселективні 

інгібітори циклооксигенази (ЦОГ-)1 і ЦОГ-2 дикло-

фенак, індометацин, ібупрофен, кеторолак, кетопро-

фен та напроксен. Селективні інгібітори ЦОГ-2, які 

меншою мірою впливають на ЦОГ-1, включають лор-

ноксикам, мелоксикам, набуметон і німесулід. Висо-

коселективні інгібітори ЦОГ-2 (коксиби) практично 

не діють на ЦОГ-1 (парекоксиб, рофекоксиб, целе-

коксиб, еторикоксиб).

Тривалість використання НПЗП передбачає такі ас-

пекти, як:

• короткострокове лікування;

• хронічна терапія –  пацієнт приймає НПЗП упро-

довж принаймні чотирьох тижнів незалежно від регу-

лярності чи дозування;

• постійне лікування –  особи зі спондилоартритом;

• лікування на вимогу –  хворі на остеоартрит прийма-

ють НПЗП, орієнтуючись на ступінь больового синдрому.

Кумулятивна частота побічних ефектів залежить від 

тривалості застосування НПЗП. При короткостроковому 

прийманні, наприклад для купірування гострого пода-

гричного нападу, гострого неспецифічного болю у спи-

ні, при загостренні остеоартриту, показане призначення 

препаратів, що мають найбільшу протизапальну та знебо-

лювальну активність. Адже у такому разі тривалість ви-

користання НПЗП є найменшою і, відповідно, кількість 

побічних дій –  мінімальною.

Диклофенак як золотий стандарт 
лікування больового синдрому

Нині диклофенак вважається золотим стандартом у лі-

куванні больового синдрому, оскільки максимально при-

гнічує синтез простагландину Е2 (PGE2). Застосування 

диклофенаку дозволяє знизити рівень PGE2 на 93%, 

що значно (майже на 20%) ефективніше, ніж аналогічні 

показники як для селективних інгібіторів ЦОГ-2 рофе-

коксибу та мелоксикаму, так і неселективних –  ібупро-

фену й напроксену. Крім того, диклофенак дієвіший, 

ніж мелоксикам відповідно до клінічних показників.

У процесі дослід жен ня MELISSA для зменшення болю 

пацієнти отримували терапію диклофинаком і мелокси-

камом. Учасники групи мелоксикаму на 38% частіше 

відмовлялися від лікування через його неефективність 

(80 із 4635 осіб) порівняно з тими, хто використовував 

диклофенак (48 із 4688 осіб) (Hecken et al., 2000). У таб-

лиці 1 наведене порівняння особливостей застосування 

диклофенаку та мелоксикаму.

Який же спосіб уведення диклофенаку при купіру-

ванні больового синдрому вважається найбільш ефек-

тивним? Було проведено огляд даних 26 рандомізованих 

контрольованих досліджень (РКД), в яких порівнювали 

ефект різних методів уведення НПЗП: внутрішньовен-

ного (в/в), внутрішньом’язового (в/м), внутрішньора-

нового, ректальних свічок та перорального приймання. 

Показання для призначення НПЗП включали скелетно- 

м’язові захворювання, післяопераційний біль, ниркову 

коліку та дисменорею. За отриманими результатами, 

істотних відмінностей в анальгетичній дії різних лі-

карських форм НПЗП не спостерігалося. Однак було 

показано, що в/в використання НПЗП порівняно із пе-

роральним виявилося ефективішим при знеболенні нир-

кової коліки (Combe et al., 2001).

Слід зазначити, що при інтенсивному гострому болю, 

як-от травми, хірургічні втручання, ниркова та біліарна 

коліки, гострий неспецифічний біль у спині й гострий 

подагричний артрит, швидкість знеболення може мати 

принципове значення. У цій ситуації перевагу варто 

віддавати в/в або в/м ін’єкціям НПЗП. Проте таке зас-

тосування НПЗП має бути короткостроковим. Після 

зняття гострого болю можна перейти до використання 

ректальних свічок чи пероральних форм НПЗП (Motov 

et al., 2017; Fraquelli et al., 2016).

Порівняння НПЗП та парацетамолу
Оцінка результатів двох однотипних перехресних 

12-тижневих досліджень показала, що НПЗП мають 

значно виразніші знеболювальні властивості, ніж пара-

цетамол чи ібупрофен. Тому 2020 р. у рекомендаціях щодо 

лікування остеоартриту диклофенак був визнаний най-

дієвішим препаратом, а парацетамол –  менш ефективним 

зі значною кількістю побічних ефектів.

Сумарна ефективність диклофенаку, оцінена за ди-

намікою індексу виразності остеоартрозу університетів 

Західного Онтаріо і МакМастер (WOMAC), виявилася 

приблизно на 40% вищою, ніж парацетамолу (р<0,05). 

Диклофенак продемонстрував виразніший ефект, ніж 

парацетамол або ібупрофен для післяопераційної анал-

гезії у дорослих із видаленням зубів і обробкою глибоких 

порожнин, оперованих під місцевою анестезією (Gazal, 

AL-Samadani, 2017).

Основні ускладнення, пов’язані з НПЗП
Необхідність контролю АГ та АТ

За результатами дослід жен ня PRECISION, в якому 

взяв участь 24 081 пацієнт, тривале застосування НПЗП 

асоціювалося з відносно низькою частотою розвитку 

тяжкої артеріальної гіпертензії (АГ), що потребувала 

госпіталізації. Серед НПЗП, які найчастіше викликали 

підвищення артеріального тиску (АТ), були ібупрофен, 

еторикоксиб і рофекоксиб. Під час приймання целе-

коксибу й напроксену зростання АТ відбувалося вкрай 

рідко –  у 0,3; 0,4 і 0,5% випадків. Збільшення тяжкості 

АГ було виразнішим у пацієнтів, які отримували інгібі-

тори ангіотензинперетворювального ферменту або бло-

катори рецепторів ангіотензину ІІ (Nissen et al., 2016).

Враховуючи дані дослід жен ня PRECISION, мульти-

дисциплінарна команда нефрологів, терапевтів, кардіо-

логів, ендокринологів і ревматологів надала рекомен-

дації щодо моніторингу АТ на тлі використання НПЗП:

1. Слід вимірювати АТ до початку приймання НПЗП.

2. Потрібно повторно вимірювати АТ через чотири 

тижні після початку застосування НПЗП (або раніше, 

якщо показано).

3. Варто проводити моніторинг АТ у домашніх умовах 

(ведення щоденника АТ).

4. Необхідний самоконтроль затримки рідини за до-

помогою зважування та перевірки наявності набряку 

гомілок і стоп.

Приймання НПЗП асоційоване із розвитком серцевої 

недостатності й атеросклеротичних судинних подій. Ри-

зик особливо зростає на тлі тривалого приймання етори-

коксибу, найнижчий –  при використанні целекоксибу 

та напроксену (Bally et al., 2017).

У таблиці 2 наведений алгоритм призначення НПЗП 

пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями.

Є.Д. Єгудіна

Табл. 1. Особливості застосування 
диклофенаку та мелоксикаму

Диклофенак, 
75 мг / 3 мл

Мелоксикам, 
15 мг / 1,5 мл

Має прямі показання щодо 
застосування при гострих станах:
• гострих нападах подагри
• нирковій та біліарній коліках
• болю та набряку після травм і операцій
• тяжких нападах мігрені

Не слід застосовувати 
для лікування 
пацієнтів, 
які потребують 
полегшення 
гострого болю

Табл. 2. Алгоритм призначення НПЗП пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями

Серцево-судинний ризик Визначення Вибір НПЗП

Дуже високий

• Ішемічна судинна подія в анамнезі (перенесений інфаркт міокарда, гострий 
коронарний синдром, реваскуляризація коронарних та інших артерій, 
гостре порушення мозкового кровообігу, транзиторна ішемічна атака)

• Клінічно виражена ішемічна хвороба серця
• Аневризма аорти
• Захворювання периферичних артерій
• Серцева недостатність ФК 3-4 за NYHA
• Документально підтверджений атеросклероз сонних і коронарних артерій
• Наявність ускладнень ЦД 2-го типу з ураженням органів-мішеней, 

ХХН 4-го ступеня (ШКФ<30 мл/хв/1,73 м2)

Уникати хронічної терапії 
НПЗП

Високий

• Значно підвищені фактори ризику
• Вміст холестерину 8 ммоль/л або ЛПНЩ >6 ммоль/л, 

або АТ 180/100 мм рт. ст.
• ХХН (ШКФ=30-59 мл/хв/1,73 м2)
• ЦД 2-го типу без ураження органів-мішеней 

(за винятком молодих пацієнтів із ЦД 1-го типу без факторів ризику)

Застосовувати НПЗП 
з обережністю, у мінімальних 
дозах, коротким курсом

Помірний Ризик за SCORE 1-<5% Застосовувати 
з обережністю будь-які НПЗП

Низький Ризик за SCORE <1% Застосовувати 
будь-які НПЗП

Примітки: ФК –  функціональний клас, NYHA – Нью-Йоркська асоціація серця, ЦД –  цукровий діабет, ХХН –  хронічна хвороба нирок, 
ШКФ –  швидкість клубочкової фільтрації, ЛПНЩ –  ліпопротеїни низької щільності, SCORE –  шкала систематичної оцінки коронарного ризику.

Адаптовано за S. Cheuk-Chun, 2020
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Гастроінтестинальні ризики
Диспепсія –  найпоширеніше небажане явище, що 

виникає у 20-30% хворих, які регулярно приймають 

НПЗП. Цей стан не загрожує життю, але істотно впли-

ває на його якість і є основним суб’єктивним критерієм 

переносимості НПЗП. Через диспепсію більш ніж 10% 

хворих припиняють застосовувати призначені НПЗП 

(Mallen et al., 2011).

Рекомендації щодо використання НПЗП у пацієнтів 

із різними гастроінтестинальними ризиками та їх про-

філактики:

1. Для лікування диспепсії, пов’язаної з прийманням 

НПЗП, слід використовувати інгібітори протонної пом-

пи (ІПП). Метааналіз даних 30 досліджень показав, що 

комбінація неселективних НПЗП та ІПП знижує ризик 

диспепсії на 66%, тоді як приймання лише селективних 

НПЗП – на 12%. Однак у такій клінічній ситуації не ре-

комендовано застосовувати антациди або антагоністи 

Н
2
-рецепторів. За результатами систематичного огляду 

шести РКД, ІПП були ефективнішими, ніж антагоністи 

Н
2
-рецепторів або антациди для лікування неспецифіч-

ної НПЗП-диспепсії (Cheuk-Chun et al., 2020).

2. Для профілактики ускладнень з боку верхніх відділів 

шлунково-кишкового тракту особам із помірним ризиком 

виразкової хвороби необхідно призначати терапію ком-

бінацією неселективних НПЗП та ІПП або селективних 

НПЗП. Пацієнтам із високим ризиком розвитку вираз-

кової хвороби рекомендоване сумісне застосування се-

лективних НПЗП та ІПП. За даними S. Cheuk-Chun et al. 

(2020), кумулятивна частота рецидивних виразкових кро-

вотеч за 18 місяців становила 5,6% у групі целекоксиб + 

омепразол і 12,3% –  напроксен + омепразол.

3. Пацієнтам із залізодефіцитною анемією через не-

зрозумілі причини, які потребують призначення НПЗП, 

рекомендовано використовувати селективні НПЗП 

та спрямувати їх на консультацію до гастроентеролога. 

Близько 10-15% осіб, які тривалий час приймають ас-

пірин чи інші НПЗП, мають залізодефіцитну анемію, 

імовірно пов’язану з гастроінтестинальною кровотечею 

легкого ступеня тяжкості (Cheuk-Chun et al., 2020).

Серед факторів ризику розвитку НПЗП-гастропатій 

варто відзначити такі (Chintse Reumations Data Center, 

2017):

• виразковий анамнез;

• наявність в анамнезі шлунково-кишкових кровотеч;

• супутнє приймання препаратів, що впливають 

на систему згортання крові (зокрема низькодозового 

аспірину);

• наявність Нelicobacter pylorі й одночасне прийман-

ня НПЗП підвищують ризик шлунково-кишкових кро-

вотеч у 6,13 раза;

• ерадикація Н. pylorі дозволяє істотно знизити ризик 

розвитку НПЗП-гастропатій (після і без неї частота ви-

разок становила 6,4 та 11,8% відповідно);

• похилий вік (>65 років);

• куріння;

• приймання глюкокортикоїдів;

• наявність диспепсії в анамнезі.

Алгоритм призначення НПЗП з метою запобігання 

гастроінтестинальним ускладненням представлений 

у таблиці 3.

Гепатотоксичні та нефротоксичні ризики
Усі НПЗП можуть викликати порушення функції 

печінки. Частота гепатотоксичних реакцій, що су-

проводжуються клінічно вираженим холестазом або 

розвитком гострої печінкової недостатності, стано-

вить 1 випадку на 10 тис. пацієнто-років (Unzueta, 

Vargas, 2013).

Згідно з результатами європейського епідеміологіч-

ного дослід жен ня за участю 400 тис. осіб, які прийма-

ли НПЗП, не відзначено істотних відмінностей щодо 

гепатотоксичності німесуліду та низки інших препа-

ратів цієї групи, таких як диклофенак та ібупрофен, 

порівняно з іншими НПЗП (Traversa et al., 2003; Donati 

et al., 2016). У популяційному дослід жен ні (2010-2014), 

яке включало 2232 пацієнтів, науковці прагнули про-

аналізувати гепато токсичні ризики (розвиток гострої 

патології печінки). Було показано, що сумарний ризик 

для НПЗП становив 1,89%, німесуліду –  2,1%, ібупро-

фену –  1,92%, диклофенаку –  1,5%, парацетамолу –  

2,97% (Traversa et al., 2003; Donati et al., 2016).

Рекомендації щодо використання НПЗП для запобі-

гання їх нефротоксичному впливу (Cheuk-Chun et al., 

2020):

1. Слід уникати приймання НПЗП пацієнтам із тяж-

кою хронічною хворобою нирок (ХХН) 4-го та 5-го сту-

пеня.

2. У всіх пацієнтів перед початком терапії НПЗП не-

обхідно визначити швидкість клубочкової фільтрації 

для оцінки функції нирок.

3. Потрібно провести моніторинг ниркової функ-

ції через один тиждень після початку використання 

НПЗП.

Таким чином, НПЗП є потужним й ефективним ін-

струментом анальгетичної та протизапальної терапії. 

Дос ліджений механізм дії, доведена ефективність, без-

пека (за дотримання належних рекомендацій), зруч-

ність у застосуванні й доступність роблять НПЗП пре-

паратами першої лінії терапії при травмах, хірургічних 

втручаннях, ниркових та біліарних коліках, болю у спи-

ні, артриті та багатьох інших захворюваннях.

Підготувала Людмила Тепла

Табл. 3. Алгоритм призначення НПЗП для запобігання гастроінтестинальним ускладненням

Гастроінтестинальний ризик Визначення Вибір НПЗП

Високий
Пацієнт з анамнезом раніше ускладненої виразки шлунка 
або дванадцятипалої кишки; одночасне застосування аспірину 
(низькі й високі дози), антиагрегантів, кортикостероїдів

Терапія селективними 
НПЗП + ІПП

Помірний
Наявність одного або двох із таких факторів ризику: вік від 
65 років, неускладнена виразка шлунка або дванадцятипалої 
кишки в анамнезі; інфікованість Н. pylorі, диспепсія, куріння

Терапія неселективними НПЗП + 
ІПП або селективними НПЗП

Низький Відсутність факторів ризику Терапія будь-якими НПЗП
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Я добровольно передаю указанные в анкете персональные данные ООО «Медична газета 
«Здоров’я України 21 сторіччя». Также даю согласие на их использование для получения от компаний 
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хранение данных.
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Роль запалення у розвитку 
цереброваскулярних захворювань і порушень

Цьогоріч у вересні відбулася конференція з міжнародною участю «Запалення і здоров’я нервової системи: 
від теорії до практики», присвячена ролі запалення у рутинній роботі неврологів, терапевтів, лікарів 
сімейної медицини, а також фізичної та реабілітаційної медицини. Під час конференції були розглянуті 
основні питання компетенції сімейного лікаря та невролога при веденні пацієнтів із запальними процесами, 
сучасні можливості профілактики, корекції та реабілітації в неврології та додаткові терапевтичні методики 
для підвищення ефективності лікування неврологічних хворих. Увагу слухачів привернула цікава доповідь на тему 
«Роль запалення у розвитку цереброваскулярних захворювань і порушень», яку представила лікарка вищої категорії, 
завідувачка неврологічного відділення Олександрівської міської лікарні (м. Київ) Лариса Олександрівна Вакуленко.

Багато захворювань центральної нервової 

системи (ЦНС) мають запальний компонент 

(Арсеньєв, 2019). До неврологічних патоло-

гій, які супроводжуються запаленням, слід 

віднести судинні ураження ЦНС, черепно- 

мозкові травми, мігрень, захворювання пе-

риферичної нервової системи.

Судинні захворювання головного мозку
В основі судинних захворювань головного 

мозку лежить порушення мозкового крово-

обігу, на тлі якого розвивається кисневе го-

лодування клітин. Внаслідок цього виника-

ють хронічні й гострі порушення мозкового 

кровотоку, судинна деменція.

Серед основних механізмів розвитку судин-

ної патології мозку можна виділити такі, як:

• атеросклеротичний стеноз і оклюзія 

екстра-/інтракраніальних відділів магіст-

ральних артерій голови (МАГ), що становить 

80% етіологічних чинників;

• патологія дрібних інтракраніальних ар-

терій (характерна для осіб молодого віку);

• порушення колатерального кровообігу;

• зниження цереброваскулярної реактив-

ності та механізмів авторегуляції;

• розлади загальної гемодинаміки (при-

таманні гіпертонікам);

• порушення реологічних і коагуляцій-

них властивостей крові, що характерні при 

інфекційних захворюваннях.

Атеросклеротичний процес –  хронічне про-

ліферативне гранулематозне запалення, що ви-

никає через ендогенний фактор (холестерин). 

Морфологічно атеросклеротична бляшка нале-

жить до макрофагальних гранульом (Струков, 

Кауфман, 1989). Запалення –  це процес, який 

зумовлює очищення та відновлення, що ке-

рується саморегулювальними системами під 

впливом різних медіаторів (як-от цитокіни, 

гормони). Комплексні біорегуляційні препа-

рати (КБП) чинять регулюючу дію шляхом сти-

мулювання або гальмування секреції медіаторів 

запалення імунокомпетентними клітинами.

Топологічний сенс запалення полягає у лік -

відації або обмеженні вогнища ураження та па-

тогенних факторів, що його викликали, до яких 

відноситься, зокрема, холестерин, який має 

бути знижений до цільового рівня. Астроцити 

також беруть участь у формуванні фенотипу 

мікроглії та нейрозапалення. Сама по собі 

астроглія може впливати на запалення через 

потенцію вання або послаблення секреції ци-

токінів, що діють на мікроглію і проникність 

гемато енцефалічного бар’єра (Арсеньєв, 2019).

Комплексний патогенетичний підхід 
до біорегуляційної корекції

Спікерка звернула увагу слухачів на основні 

захисні механізми організму, які підтримують 

гомеостаз. Це психо-нейро-імуно-ендокринна 

авторегуляція, мікроциркуляція, енергетичний 

баланс і дренажно-детокси каційні механізми.

У разі гострого або хронічного запалення 

захисні механізми організму активно залуча-

ються в цей процес, що, при певних умовах, 

може спричиняти дисрегуляцію психо-нейро-

імуно- ендокринної системи. Для адекватного 

завершення запалення слід діяти комплексно, 

беручи до уваги всі основні ланки патогенезу. 

Тобто необхідно підтримати детоксикаційні 

процеси, відновити авторегуляцію та енерге-

тичний баланс, покращити мікроциркуляцію 

і усунути імунну дисфункцію.

Універсальний біорегуляційний препарат 
для контролю та завершення запалення

Траумель С –  комплексний лікарський засіб 

при запальних процесах. Серед його основних 

властивостей слід відзначити такі ефекти, як:

• протизапальний;

• імунокорегуючий;

• знеболювальний;

• регенеруючий;

• антиексудативний;

• нормалізуючий реологію крові.

Траумель С впливає на всі фази запален-

ня при будь-якому його типі (інфекційному, 

асептичному, автоімунному, алергічному). 

Траумель С оптимізує запальний процес 

та сприяє його завершенню, нормалізує про-

никність судинної стінки (антиексудативна 

дія). На додаток, цей засіб має імунокоре-

гуючий та регенеруючий ефекти, оптимізує 

стандартну протизапальну терапію.

Окрім того, Траумель С поєднує протиза-

пальну (дозволяє контролювати інтенсив-

ність запалення, обмежувати його гіперак-

тивні прояви, але не блокувати повністю) 

та пророзрішувальну дію (підтримує меха-

нізми завершення запалення, що дозволяє 

відновити функцію і структуру тканини 

за відсутності незворотних змін).

Лариса Олександрівна наголосила, що 

Траумель С не має аналогів серед інших 

лікарських засобів.

Загалом на різні ланки патогенезу це-

ребро васкулярних патологій впливають 

такі КБП: Траумель С, Гепар комп. Хеель, 

Хепель –  дієві при атеросклерозі; Плацента 

композитум, Ескулюс композитум, Лімфо-

міозот –  порушеннях мікроциркуляції; Глі-

оксаль композитум, Убіхінон композитум, 

Коензим композитум –  розвитку гіпоксії; 

Траумель С, Ескулюс композитум –  змінах 

реологічних властивостей крові; Ангіо- 

Ін’єль –  розладах загальної гемодинаміки; 

Церебрум композитум Н –  зниженні це-

реброваскулярної реактивності та механіз-

мів центральної авторегуляції.

Ефективність застосування КБП 
у комплексному лікуванні хворих 
після ішемічного інсульту

Було проведене дослід жен ня, в якому 

взяли участь 50 пацієнтів, що перенесли 

ішемічний інсульт (Симонян, Джоджуа, 

2004). Хворих рандомізували на дві групи: 

основну (n=30) та контрольну (n=20). В ос-

новній групі, де пацієнти на додаток до стан-

дартної терапії отримували КБП (у гострий 

період: Лімфоміозот, Ескулюс композитум, 

Траумель С; з 10-го дня лікування: Церебрум 

композитум Н, Коензим композитум), спо-

стерігалася достовірна позитивна динаміка 

клінічних показників, а саме:

• зниження рівня неврологічного де-

фіциту;

• покращення показників біоелектрич-

ної активності мозку (підвищення частоти 

α-ритму);

• збільшення лінійної швидкості крово-

току, нормалізація кровонаповнення і тону-

су судин мозку;

• достовірне зниження рівня холестерину;

• зменшення кількості середньомоле-

кулярних пептидів, що свідчить про зни-

ження інтенсивності катаболічних процесів 

в організмі.

Роль та місце КБП у лікуванні 
неврологічних ускладнень на тлі COVID-19

В основі патогенезу коронавірусної інфек-

ції лежать, зокрема, синдром дисемінова-

ного внутрішньосудинного згортання крові 

та тромбоваскуліт. Обидва стани є чинни-

ками розвитку неврологічних ускладнень.

У тканинах головного мозку утворюють-

ся множинні мікротромби, дрібні кровови-

ливи, виразний набряк тканин, дистрофія 

нейронів та некроз мозкової тканини. Інфі-

кування і пошкод жен ня ендотеліальних клі-

тин приз водить до активації атеросклерозу 

в церебральних артеріях. Розвиток гіпоксії 

посилює пошкод жен ня тканин мозку.

Гострі порушення мозкового кровотоку 

становлять 50% від усіх неврологічних проявів 

інфекції COVID-19, викликаної вірусом SARS-

CoV-2, ішемічні інсульти –  87,5%, геморагіч-

ні –  5%, субарахноїдальні крововиливи –  2,5%.

Л.О. Вакуленко розглянула ефективність 

КБП у комплексній терапії неврологічних 

порушень на прикладі клінічних випадків. 

Клінічний випадок № 1Клінічний випадок № 1

Пацієнтка К., 36 років.
Скарги. Захворіла 17.02.2021, коли підви-

щилася температура тіла до 37,5 °C, з’яви-

лася загальна слабкість. На рентгенограмі 

органів грудної клітки від 21.02.2021: 2-бічна 

полісегментарна пневмонія.

Попереднє лікування. Приймала парацета-

мол, німесил, цефтріаксон. 02.03.2021 з’яви-

лися виразні головний біль та запаморочен-

ня, блювання. Хвору було госпіталізовано 

до інфекційного відділення.

Огляд. Неврологічний статус. Свідомість 

ясна, мова не порушена, менінгеальних ознак 

немає. Очні щілини S>D, зіниці S=D. Цент-

ральний парез VII і XII пар черепно-мозко-

вих нервів зліва. Бульбарних порушень немає. 

Проба Барре негативна. Глибокі рефлекси 

S>D, симптом Штрюмпеля з обох сторін.

Інструментальні та лабораторні дослід жен ня. 

Орофарингеальний мазок ПЛР до nCoV-2019 –  

позитивний. Спіральна комп’ютерна томо-

графія головного мозку: в скроневій ділянці 

справа –  кортикально-субкортикально гіпо-

денсна зона 48×36×27 з ділянками гемора-

гічної трансформації. Ультразвукове дослі-

д жен ня МАГ: виразний ангіоспазм судин 

каротидного басейну справа.

Лікування. До стандарної додана комп-

лексна біо регуляційна терапія:

1. Траумель С у дозі 2,2 мл внутрішньо-

м’язово (в/м) щодня № 10, потім по 1 таблет-

ці 3 р/добу три тижні.

2. Плацента композитум по 2,2 мл в/м, 

через день № 5, 2 р/тиждень № 5.

3. Вертігохеель по 10 крапель 3 р/день 

із 7-го дня перебування в лікарні.

4. Церебрум композитум Н у дозі 2,2 мл 

в/м, № 5 2 р/тиждень.

Результати терапії. Через чотири дні минув 

головний біль, запаморочення знижувалося 

поступово. Під час виписки через три тижні за-

лишилися скарги на незначну нестійкість при 

ходьбі й анізорефлексію, загальну слабкість.

Рекомендації при виписці. Пацієнтці було 

надано такі призначення:

1. Траумель С по 1 таблетці 3 р/день.

2. Галіум-Хеель по 10 крапель 3 р/день, 

1 флакон.

3. Вертігохеель по 10 крапель 3 р/день, 

1 флакон.

4. Енгістол по 1 таблетці 2 р/день, 1 місяць.

5. Церебрум композитум Н у дозі 2,2 мл 

в/м, № 5, 2 р/тиждень.

6. Убіхінон композитум по 2,2 мл в/м, 

№ 10, 2 р/тиждень.

7. Коензим композитум у дозі 2,2 мл в/м, 

№ 10, 2 р/тиждень.

8. Ксарелто по 10 мг/добу.

Клінічний випадок № 2Клінічний випадок № 2

Хворий В., 72 роки.
Скарги. Головний біль, запаморочення, хит-

кість при ході, погіршення пам’яті та уваги.

Анамнез. Більш ніж 20 років страждає на гі-

пертонічну хворобу, гіпотензивні ліки приймає 

нерегулярно, артеріальний тиск, при якому 

немає дискомфорту, – 160-180/100 мм рт. ст.

Інструментальні та лабораторні дослід жен ня. 

Магнітно-резонансна томографія головного 

мозку: лейкоареоз, множинні лакунарні вог-

нища з тенденцією до злиття. Ультразвукове 

дослід жен ня МАГ: локально позначені сте-

нози обох внутрішніх сонних артерій: справа 

до 60%, зліва до 65% по площі. Електрокар-

діограма: фібриляція передсердь, тахісис-

толічний варіант. Загальний холестерин –  

7,8 ммоль/л, аланінтрансфераза –  48 Од./л, 

аспартаттрансфераза –  54 Од./л.

Лікування. Пацієнтові призначено КБП:

1. Лімфоміозот + Нукс воміка-Гомакорд + 

Вертігохеель + Ескулюс композитум по 10 кра-

пель кожного, 3 р/день.

2. Траумель С + Хепель по 1 таблетці кож-

ного, 3 р/день.

3. Церебрум композитум Н у дозі 2,2 мл + 

Убіхінон композитум по 2,2 мл в/м № 10, 

2 р/тиждень.

4. Ангіо-Ін’єль у дозі 1,1 мл в/м № 10, 

через день.

5. Гепар комп. Хеель по 2,2 мл в/м № 10, 

2 р/тиждень.

Результати терапії. Під час планового ві-

зиту через три місяці хворий відзначав несут-

тєве запаморочення за різкого підйому голо-

ви, показники ліпідограми досягли цільових 

рівнів, головний біль майже не турбував.

Наприкінці доповіді Лариса Олександрів-

на підсумувала, що серед основних переваг 

біо регуляційної корекції –  підтримка захис-

них механізмів організму, відновлення само-

регуляції. Таким чином, став доступним новий 

підхід до терапії, який можна використовувати 

автономно або у поєднанні з іншими методами 

лікування. Застосування біорегуляційних за-

собів також дозволяє зменшити токсичне на-

вантаження масивної медикаментозної терапії 

стандартними препаратами.

Підготував Денис Соколовський

Л.О. Вакуленко
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Порівняння переваг і ризиків подвійної 
та однокомпонентної антитромбоцитарної терапії 

для вторинної профілактики інсульту
Лікування антиагрегантами є основою вторинної профілактики інсульту в осіб, 
що перенесли некардіоемболічний ішемічний інсульт та транзиторну ішемічну атаку (ТІА). 
Подвійна антитромбоцитарна терапія (ПАТТ) у пацієнтів після ішемічного інсульту або ТІА знижує 
частоту повторних епізодів, але також може асоціюватися зі збільшенням великих кровотеч порівняно 
з однокомпонентною антитромбоцитарною терапією (ОАТТ). За дорученням Американської асоціації 
серця та Американської асоціації з вивчення інсульту (AHA/ASA) D.L. Brown et al. виконали систематичний 
огляд та метааналіз переваг і ризиків застосування ПАТТ порівняно з ОАТT у межах вторинної 
профілактики ішемічного інсульту. Отримані результати опубліковані у виданні Stroke (2021; 52: 00-00).

ПАТТ може забезпечити додаткове зменшення ймовір-

ності інсульту порівняно з ОАТТ за рахунок потужнішого 

інгібування шляхів активації тромбоцитів. Однак клі-

нічні випробування, присвячені зіставній ефективності 

й безпеці ПАТТ та ОАТТ для вторинної профілактики, 

не показали послідовного зниження частоти повторного 

інсульту, до того ж наявні повідомлення про збільшення 

кількості кровотеч у хворих (Patti et al., 2019).

Група AHA/ASA з розробки клінічних рекомендацій 

2021 р. щодо профілактики повторного епізоду в паці-

єнтів з інсультом та ТІА доручила Незалежному комі-

тету з розгляду доказів проаналізувати актуальні дані 

рандомізованих контрольованих досліджень (РКД) сто-

совно відносної ефективності та безпеки застосування 

ПАТТ порівняно з ОАТT у межах вторинної профілактики 

інсульту.

Методи
Проведені систематичний огляд та метааналіз відпо-

відали вимогам PRISMA (параметри звітності для систе-

матичних оглядів та метааналізів). У процесі роботи було 

поставлене таке запитання в форматі PICOTS (популяція, 

втручання, порівняння, результати, час та умови): «Якими 

є переваги та ризики ПАТТ порівняно з ОАТT у пацієнтів 

з ішемічним інсультом або TIA протягом п’яти років для 

профілактики повторного інсульту?» (Moher et al., 2009).

Критерії відповідності та оцінка якості
Було виконано пошук літератури англійською мовою, 

опублікованої з 1999 по 2019 рр., у базах даних PubMed, 

Embase, Кокранівській базі даних систематичних огля-

дів та Кокранівському реєстрі контрольованих випробу-

вань. Внаслідок огляду літератури робоча група виявила 

179 статей, з яких за відповідними критеріями було відіб-

рано 13 звітів із даними семи випробувань.

Критеріями включення були РКД III або IV фази з вико-

ристанням ПАТТ порівняно з ОАТT, які включали щонай-

менше 100 пацієнтів із ТІА або ішемічним інсультом. Якщо 

у випробування були залучені змішані популяції хворих, 

приміром особи з інсультом/ТІА та пацієнти з інфарктом 

міокарда (ІМ), враховували лише ті, в яких проводили 

стратифіковану рандомізацію за інсультом/ТІА. Про від-

повідні клінічні результати повідомлялося протягом п’яти 

років після рандомізації. Не розглядалися антиагреганти, 

застосовувані внутрішньовенно, не схвалені Управлінням 

з контролю за якістю продуктів харчування та медикаментів 

США (FDA), не доступні у США, або ж якщо вони мали 

інші гіпотетичні механізми дії, що могли сприяти профілак-

тиці інсульту на додаток до антитромбоцитарних ефектів 

(наприклад, дипіридамол, цилостазол) (Gamboa et al., 2005).

Кожне РКД оцінювали на предмет потенційного ризику 

викривленнях даних за допомогою переглянутого інстру-

менту Кокранівського товариства для оцінки систематич-

ної похибки (Sterne et al., 2019).

Екстракція даних
Для кожного РКД вилучені дані включали деталі дослід-

жен ня, результати ефективності та безпеки. За можли-

вості інформація стосувалася таких показників, як пов-

торний ішемічний інсульт (первинний результат), 

внутрішньомозковий крововилив (ВМК) (або внутріш-

ньочерепна кровотеча та геморагічний інсульт, якщо таке 

визначення було відсутнє), усі рецидиви інсультів (іше-

мічний інсульт чи ВМК), ІМ, серйозні серцево-судинні 

події (MACE), шо включали кардіоваскулярну смерть, 

нефатальний ІМ/інсульт, а також летальні випадки 

від усіх причин, судинна смерть і велика кровотеча.

Окрім того, були зібрані дані щодо таких підгруп 

(за наявності): рандомізація протягом 72 год після почат-

ку інсульту/ТІА, великий інсульт, внутрішньочерепний, 

екстракраніальний стеноз, фібриляція передсердь, коли 

антикоагулянтна терапія протипоказана, та тривалість 

лікування ПАТТ/ОАТТ.

З огляду на тривалість терапії ретроспективні дослі -

д жен ня були розподілені на коротко- (90 днів) та дов-

гострокові (>90 днів). Короткочасні випробування 

включали суб’єктів, рандомізованих протягом семи днів 

з моменту розвитку інсульту/ТІА.

Метааналіз
Експерти оцінили підсумкові ефекти лікування з вико-

ристанням метааналізу випадкових ефектів для досліджень 

із подібними тривалістю терапії та термінами оцінки ре-

зультатів. Для кожного РКД було розраховано некорегова-

ний відносний ризик (ВР) ішемічного інсульту та вторинні 

клінічні наслідки. При аналізі чутливості виключали будь-

яке дослід жен ня з високим ризиком систематичної похиб-

ки. Для кожного метааналізу за допомогою індексу I2 було 

кількісно визначено гетерогенність (25% –  свідчило про 

низьку, 50% –  помірну, 75% –  високу) (Higgins et al., 2003). 

Для всіх аналізів показник р<0,05 вважався статистично 

значущим без корегування за множинними порівняннями.

Результати
Короткострокові дослід жен ня

Було виявлено п’ять РКД, в яких вивчали призначене 

випадковим чином лікування строком на 14-90 днів. У всіх 

випробуваннях учасників зараховували в період від 12 год 

до 7 днів після перенесеного інсульту/ТІА.

А Повторний ішемічний інсульт

Дослід жен ня ВР (95% ДІ) Події
ПАТТ

Події
ОАТТ

% значу-
щості

POINT (2018) 0,73 (0,57; 0,92) 112/2432 155/2449 40,11

Zuo et al. (2017) 0,33 (0,14; 0,76) 6/66 19/68 5,28

CHANCE (2013) 0,69 (0,58; 0,82) 204/2584 295/2586 54,61

Загалом (І2=37,1%; р=0,204) 0,68 (0,55; 0,83) 322/5082 469/5103 100

Переваги ПАТТ Переваги ОАТТ
-1 1

Б Загальна частота повторних інсультів

Дослід жен ня ВР (95% ДІ) Події
ПАТТ

Події
ОАТТ

% значу-
щості

POINT (2018) 0,75 (0,59; 0,95) 116/2432 156/2449 40,54

Zuo et al. (2017) 0,33 (0,14; 0,76) 6/66 19/68 5,62

CHANCE (2013) 0,70 (0,59; 0,83) 212/2584 303/2586 53,84

Загалом (І2=41,5%; р=0,181) 0,69 (0,56; 0,85) 334/5082 478/5103 100

Переваги ПАТТ Переваги ОАТТ-1 1

В ВМК

Дослід жен ня ВР (95% ДІ) Події
ПАТТ

Події
ОАТТ

% значу-
щості

POINT (2018) 1,68 (0,40; 7,01) 5/2432 3/2449 31,88

CHANCE (2013) 1,00 (0,53; 2,65) 8/2584 8/2586 68,12

Загалом (І2=0,0%; р=0,559) 1,18 (0,53; 2,65) 13/5016 11/5035 100,00

Переваги ПАТТ Переваги ОАТТ
1 70,25

Г Великі кровотечі

Дослід жен ня ВР (95% ДІ) Події
ПАТТ

Події
ОАТТ

% значу-

щості

POINT (2018) 2,32 (1,10; 4,86) 23/2432 10/2449 75,30

CHANCE (2013) 1,00 (0,25; 4,00) 4/2584 4/2586 24,70

Загалом (І2=8,9%; р=0,295) 1,88 (0,93; 3,83) 27/5016 14/5035 100,00

Переваги ПАТТ Переваги ОАТТ
1 50,25

Рис. 1. Форест-діаграма даних короткочасних випробувань
Примітка: Для аналізу даних використовували модель рандомних ефектів. Закінчення на наст. стор.



ІНСУЛЬТ

№ 3 • Вересень 2021 р.24

У двох масштабних дослід жен нях –  POINT, присвячено-

му вивченню інгібування тромбоцитів в осіб із новим епі-

зодом TIA або малим ішемічним інсультом, та CHANCE, 

де оцінювали ефект клопідогрелю у пацієнтів групи висо-

кого ризику із гострими неінвалідизувальними порушен-

нями кровообігу, ризик повторного ішемічного інсульту 

був значно нижчим у хворих, які отримували ПАТТ, ніж 

ОАТТ; в обох РКД хворі були включені у випробування 

у межах 12 та 24 год відповідно з моменту появи симптомів 

(Johnston et al., 2018; Wang et al., 2013). У трьох невеликих 

дослід жен нях також спостерігалися переваги ПАТТ порів-

няно з ОАТТ щодо нижчої частоти рецидивів ішемічного 

інсульту (Zuo et al., 2017; He et al., 2015; Wang et al., 2015).

Результати метааналізу. До метааналізу увійшли три 

короткотривалих РКД, які включали переважно пацієн-

тів із малим інсультом або ТІА високого ризику (Johnston 

et al., 2018; Wang et al., 2013; Zuo et al., 2017). Звіти про 

отримані результати були надані у період 90 днів. ПАТТ 

порівняно з ОАТТ асоціювалася з меншою імовірністю 

повторного ішемічного інсульту протягом 90 днів: об’єд-

наний ВР 0,68; 95% довірчий інтервал (ДІ) 0,55-0,83 

(рис. 1А). При повторному аналізі результати були зі-

ставними, за винятком одного РКД з високим ризиком 

систематичної похибки (Zuo et al., 2017). Слід зауважити, 

що два інші дослід жен ня включали пацієнтів, у яких ми-

нуло 12-24 год від початку симптомів.

У трьох випробуваннях ПАТТ асоціювалася зі знижен-

ням загальної частоти рецидивного інсульту, що передбачав 

ішемічний інсульт + ВМК: кумулятивний ВР 0,69; 95% ДІ 

0,56-0,85 (рис. 1Б). Також було виявлено зменшення кіль-

кості MACE (об’єднаний ВР 0,76; 95% ДІ 0,64-0,92). Не спо-

стерігалося різниці між схемами антитромбоцитарної терапії 

щодо ВМК (n=2; рис. 1В), ІМ, летальних випадків від усіх 

причин (n=2), судинної смерті (n=2) та великої кровотечі 

(n=2): кумулятивний ВР 1,88; 95% ДІ 0,93-3,83 (рис. 1Г).

Три кінцеві точки –  частота MACE, повторного ішеміч-

ного та загального рецидивного інсульту –  мали помір-

ний ступінь гетерогенності. Хоча результати щодо великої 

кровотечі різнилися, показник I2 не вказував на значну 

неоднорідність.

Довгострокові дослід жен ня
У систематичний огляд було включено два випробу-

вання –  MATCH, до якого були залучені хворі на ате-

ротромбоз із високим ризиком, та SPS-3, присвячене 

вторинній профілактиці малих підкіркових інсультів. 

В обох РКД учасників випадковим чином розподілили 

для отримання клопідогрелю + аспірин або ОАТТ на пе-

ріод від 18 до 40 місяців. Пацієнти були зараховані протя-

гом перших трьох місяців після інсульту/ТІА до MATCH 

(середній час до рандомізації –  26,5 днів) та впродовж 

перших шести місяців після лакунарного інсульту –  

до SPS-3 (середній час до рандомізації –  62 дні).

Не було показано переваг тривалої ПАТТ порівняно 

з ОАТТ щодо повторного ішемічного інсульту. Частота ве-

ликих крововиливів була вищою у групі ПАТТ в обох РКД.

Результати метааналізу. Обидва довгострокові дослід-

жен ня були включені в метааналіз. ПАТТ порівняно 

з ОАТT не асоціювалася зі значним зменшенням випадків 

повторного ішемічного інсульту (кумулятивний ВР 0,89; 

95% ДІ 0,79-1,02) (рис. 2А). Також ПАТТ не корелювала 

із загальним рецидивним інсультом (ішемічним + ВМК), 

ІМ, MACE, летальністю від усіх причин або судинною 

смертю (рис. 2Б). Але ПАТТ була пов’язана з вищим ризи-

ком ВМК (кумулятивний ВР 1,76; 95% ДІ 1,13-2,76) та ве-

ликої кровотечі (кумулятивний ВР 2,42; 95% ДІ 1,37-4,30) 

(рис. 2В, Г). Значний ступінь гетерогенності між резуль-

татами досліджень мав місце щодо смерті від усіх причин 

(I2=78,5%) та великої кровотечі (I2=75,5%).

Результати, отримані у субпопуляціях
Для метааналізу не було виявлено жодної прийнятної 

субпопуляції. Тож автори представили результати окре-

мих досліджень.

Було відібрано чотири випробування з випадковим 

розподілом суб’єктів на групи лікування протягом 72 год 

від початку симптомів (He et al., 2015; Wang et al., 2015; 

Yi et al., 2014; Johnston et al., 2018). В усіх РКД повідомля-

лося про нижчий ризик повторного ішемічного інсульту 

на тлі ПАТТ, ніж ОАТТ. У дослід жен нях F. He et al. (2015) 

та C. Wang et al. (2015) зафіксовано значущу ймовірність 

систематичної похибки.

На додачу, було виявлено два випробування, що вклю-

чали лише пацієнтів з атеросклерозом великих арте-

рій (ураження інтра- або екстракраніальних артерій). 

У дослід жен нях С. Wang et al. (2015) та F.T. Zuo et al. (2017) 

взяли участь хворі після інсульту протягом перших 

48 год або 7 днів, а результати оцінювали через 30 або 

90 днів відповідно. У двох випробуваннях спостерігав-

ся нижчий ризик повторного ішемічного інсульту при 

використанні ПАТТ порівняно з ОАТТ, але також вва-

жалося, що для них була характерна значна ймовірність 

систематичної похибки.

Обговорення
Систематичний огляд та метааналіз досліджень 

D.L. Brown et al. (2021), в яких порівнювали ПАТТ 

та ОАТТ для вторинної профілактики інсульту, дозволив 

зробити кілька висновків. Так, на основі трьох випробу-

вань із раннім початком (<1 тижня) та короткочасним 

лікуванням (<90 днів) було продемонстровано, що ПАТТ 

перевершувала ОАТТ у межах профілактики повторно-

го ішемічного інсульту, будь-якого рецидиву інсульту 

та MACE в осіб із малим інсультом або значною ймовір-

ністю ТІА, які мали низький ризик кровотечі.

У дослід жен ні POINT було виявлено підвищений ри-

зик великої кровотечі на тлі ПАТТ порівняно з ОАТТ, 

тоді як у CHANCE –  ні. В останньому спостерігалася 

незначна кількість тяжких кровотеч (по чотири в кож-

ній групі лікування), але більше ВМК (20 на тлі ПАТТ 

та 16 –  ОАТТ) (Wang et al., 2016).

Таким чином, при застосуванні ПАТТ на ранніх ста-

діях після перенесеного ТІА високого ризику або малого 

ішемічного інсульту слід враховувати можливе зростання 

ризику кровотечі. У межах тривалої вторинної профілак-

тики ПАТТ не перевершувала ОАТТ щодо запобігання 

повторному ішемічному інсульту, але асоціювалася з під-

вищеним ризиком розвитку ВМК та великої кровотечі.

Причини суттєвішої користі ПАТТ порівняно з ОАТТ 

у короткочасних, але не у тривалих випробуваннях мо-

жуть бути пов’язані з термінами початку терапії. У ко-

роткострокових дослід жен нях лікування було розпочате 

незабаром після інсульту –  протягом 12 або 24 год у вели-

ких дослід жен нях (Johnston et al., 2018; Wang et al., 2013), 

та 72 год або 7 днів –  у менш масштабних (Zuo et al., 2017; 

He et al., 2015; Wang et al., 2015; Yi et al., 2014).

У тривалих випробуваннях терапію ініціювали протя-

гом 3 або 6 місяців від початку інсульту (Benavente et al., 

2012; Diener et al., 2004). Як відомо, абсолютний ризик 

рецидиву є найвищим (хоча й помірним) у перші кілька 

місяців після інсульту (Hoshino et al., 2017). Тому користь 

у зменшенні ймовірності повторного інсульту краще про-

стежується в РКД, де лікування розпочинали незабаром 

після інсульту. Подібним чином, на тлі тривалішої ПАТТ 

пацієнти могли бути уразливішими до кровотеч.

Висновки
Згідно з отриманими даними, ПАТТ є ефективнішою 

за ОАТТ щодо зменшення ймовірності повторного іше-

мічного інсульту, якщо її розпочинати незабаром після 

перенесеної ТІА високого ризику або малого інсульту 

і продовжувати протягом 21-90 днів. Тому автори заува-

жують, що ПАТТ відіграє певну роль у ранній вторинній 

профілактиці інсульту. Однак у разі тривалішого лікування 

та більш пізнього початку після інсульту або ТІА, ПАТТ 

не є дієвішою порівняно з ОАТТ щодо профілактики іше-

мічного інсульту і корелює з вищим ризиком кровотечі.

Необхідні додаткові дослід жен ня, щоб визначити най-

ліпші терміни початку лікування залежно від клінічної 

події, оптимальну тривалість ПАТТ для збалансованого 

співвідношення ризику й користі. Крім того, важливо 

встановити, чи можуть популяції хворих, виключені з ана-

лізованих досліджень, приміром після тяжкого інсульту, 

мати переваги від ранньої ПАТТ, а також чи впливають 

певні генетичні профілі на ефективність ранньої ПАТТ.

Підготувала Олена Коробка

А Повторний ішемічний інсульт

Дослід жен ня ВР (95% ДІ) Події
ПАТТ

Події
ОАТТ

% значу-
щості

SPS-3 (2012) 0,80 (0,62; 1,03) 100/1517 124/1503 25,79

MATCH (200) 0,93 (0,80; 1,08) 309/3797 33/3802 74,21

Загалом (І2=1,4%; р=0,314) 0,89 (0,79; 1,02) 409/5314 457/5305 100

Переваги ПАТТ Переваги ОАТТ

Б Загальна частота повторних інсультів

Дослід жен ня ВР (95% ДІ) Події
ПАТТ

Події
ОАТТ

% значу-
щості

SPS-3 (2012) 0,90 (0,71; 1,13) 125/1517 138/1503 27,59

MATCH (200) 0,98 (0,85; 1,13) 339/3797 347/3802 72,41

Загалом (І2=0,0%; р=0,534) 0,89 (0,79; 1,02) 409/5314 457/5305 100

Переваги ПАТТ Переваги ОАТТ

В ВМК

Дослід жен ня ВР (95% ДІ) Події
ПАТТ

Події
ОАТТ

% значу-
щості

SPS-3 (2012) 1,60 (0,80; 3,18) 21/1517 13/1503 42,09

MATCH (200) 1,89 (1,05; 3,40) 32/3759 17/253781 57,91

Загалом (І2=0,0%; р=0,716) 1,76 (1,13; 2,76) 53/5276 30/5284 100

Переваги ПАТТ Переваги ОАТТ

Г Великі кровотечі

Дослід жен ня ВР (95% ДІ) Події
ПАТТ

Події
ОАТТ

% значу-
щості

SPS-3 (2012) 1,86 (1,35; 2,55) 105/1517 56/1503 45,29

MATCH (200) 3,34 (2,08; 5,36) 73/3759 22/253781 45,29

Загалом (І2=75,5%; р=0,043) 2,42 (1,37; 4,30) 178/5276 78/5284 100

Переваги ПАТТ Переваги ОАТТ

1 3,50,75

1 5,5

-5 1 1,5

-5 1 1,5

Рис. 2. Форест-діаграма даних довгострокових випробувань
Примітка: Для аналізу даних використовували модель рандомних ефектів.

Початок на попередній стор.
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 Практичні рекомендації щодо вторинної профілактики 
ішемічного інсульту та транзиторної ішемічної атаки

У 2021 р. Американська асоціація серця й Американська асоціація з вивчення інсульту (АНА/ASA) 
спільно розробили оновлену практичну настанову з профілактики ішемічного інсульту або транзиторної 
ішемічної атаки (ТІА). Документ містить вичерпні рекомендації щодо діагностичної оцінки, контролю 
факторів судинного ризику, лікування відповідно до етіологічних аспектів тощо. Основна мета –  
допомогти лікарям у прийнятті зважених рішень при веденні цих хворих залежно від індивідуальних 
потреб, уподобань та клінічного стану як у США, так і в усьому світі. Клас рекомендацій вказує на їх силу, 
що охоплює передбачувану величину та визначення користі пропорційно ризику, а рівень доказовості –  
на якість даних клінічних випробувань та інших джерел, на яких ґрунтуються клінічні стратегії, втручання, 
методи лікування або діагностичні тестування. Рекомендації перевірено на предмет відповідності 
науково-доказовим принципам і схвалено Американською асоціацією неврологічних хірургів (AANS), 
Конгресом неврологічних хірургів (CNS), Товариством судинної та інтервенційної неврології (SVIN). 
Окрім того, Американська академія неврології (AAN) підтвердила їх цінність як навчального посібника 
для неврологів. Пропонуємо до вашої уваги ключові положення даної настанови.

Щороку в США у 795 тис. осіб трапляється інсульт, зокре-

ма у 87% (690 тис.) –  ішемічний; 185 тис. переносять інсульт 

повторно (Virani et al., 2020). Приблизно 240 тис. пацієн-

тів щороку зазнають TIA (Kleindorfer et al., 2005). Високу 

ймовірність повторного інсульту або ТІА можна зменшити 

шляхом проведення відповідної вторинної профілактики. 

У когортних дослід жен нях було продемонстроване зниження 

частоти повторних інсультів і ТІА впродовж останніх ро-

ків завдяки поліпшенню стратегій вторинної профілактики 

(Johnston et al., 2000; Amarenco, 2016).

Виникненню переважної більшості інсультів можна за-

побігти за допомогою контролю артеріального тиску (АТ), 

здорового харчування, регулярної фізичної активності та від-

мови від куріння. За наявними даними, 90,5% глобального 

тягаря інсульту пов’язано з факторами ризику, що піддаються 

модифікації (Feigin et al., 2016). Було показано, що цілеспря-

мований вплив на множинні чинники ризику зумовлює до-

даткові переваги у межах вторинної профілактики; зокрема, 

використання ацетилсаліцилової кислоти (АСК), статинів 

та антигіпертензивних препаратів у поєднанні з корегуванням 

режиму харчування та фізичними вправами дозволяє знизити 

ризик повторних судинних подій на 80% (Hackam et al., 2007).

Ключовими компонентами вторинної профілактики ін-

сульту є оцінка й усунення перешкод у дотриманні режиму 

терапії та здорового способу життя. Якщо під час застосування 

препаратів для вторинної профілактики інсульту в пацієнта 

розвинувся повторний епізод, важливо з’ясувати, чи приймав 

він призначені ліки та за можливості визначити й усунути 

фактори, що зумовили брак прихильності до терапії, перш 

ніж скасувати її через потенційну неефективність.

Діагностична оцінка в межах профілактики 
вторинного інсульту

Пацієнтам із підозрою на інсульт або ТІА рекомендовано 

проводити електрокардіографію (ЕКГ) для виявлення фіб-

риляції (ФП) і тріпотіння передсердь та контролю інших 

супутніх серцево-судинних захворювань (ССЗ) (1, B-R) 

(Sposato et al., 2015; Micheli et al., 2012). Також діагнос-

тична оцінка даної когорти хворих важлива для розуміння 

етіології та планування оптимальних стратегій запобігання 

розвитку повторного інсульту, при цьому обстеження має 

бути розпочате та завершене протягом 48 год із моменту 

появи симптомів інсульту (1, B-NR) (Arsava et al., 2016; Petty 

et al., 2000). В осіб із симптоматичним інфарктом головного 

мозку або ТІА, які є кандидатами на реваскуляризацію, слід 

проводити неінвазивну візуалізацію шийного відділу каро-

тидної артерії за допомогою ультразвукового дослід жен ня, 

комп’ютерно-томографічної (КТА) або магнітно-резонанс-

ної ан гіографії (МРА) для виявлення стенозу (1, B-NR) 

(Kim et al., 2018; Debrey et al., 2008).

Окрім того, пацієнтам із підозрою на інсульт або ТІА 

рекомендовано виконати комп’ютерну (КТ) чи магнітно- 

резонансну томографію (МРТ) головного мозку для підтвер-

д жен ня діагнозу симптоматичної ішемії головного мозку 

(1, B-NR) (Kvistad et al., 2019; Madsen et al., 2016). Особам 

із підтвердженим діагнозом необхідно зробити аналіз крові, 

зокрема загальний, для визначення протромбінового, част-

кового тромбопластинового часу, рівня глюкози, глікованого 

гемоглобіну (HbA
1С

), креатиніну та ліпідного профілю натще / 

не натще, щоб отримати уявлення про наявні фактори ризику 

інсульту та встановити терапевтичні цілі (1, B-NR) (Roquer 

et al., 2014; Agarwal et al., 2019).

У пацієнтів із криптогенним інсультом доцільно провести 

ехокардіографію (ЕхоКГ) із/без контрасту для оцінки можли-

вих джерел церебральної емболії (2а, B-R) (Holmes et al., 2014; 

Katsanos et al., 2016). У цій популяції хворих за відсутності 

протипоказань для антикоагулянтної терапії з метою виявлен-

ня інтермітивної ФП обґрунтованим є тривалий моніторинг 

ритму за допомогою мобільної кардіологічної амбулаторної 

телеметрії, імплантації петлевого реєстратора або іншого 

підходу (2а, B-R) (Gladstone et al., 2014; Wachter et al., 2016).

Якщо в осіб із підозрою на ішемічний інсульт на КТ або 

МРТ не виявлено симптоматичного інфаркту мозку, для 

підтверд жен ня діагнозу доцільне виконання контрольної 

КТ чи МРТ головного мозку (2а, B-R) (Hammoud et al., 2016; 

Nadeau et al., 2016). Якщо у пацієнтів із підозрою на ТІА 

первинна візуалізація за допомогою КТ або МРТ головного 

мозку не показала симптоматичного інфаркту мозку, слід 

виконати повторну МРТ для прогнозування ризику ранньо-

го інсульту та підтверд жен ня діагнозу (2а, B-R) (Kelly et al., 

2016; Wardlaw et al., 2014).

Для виявлення факторів ризику інсульту або чинників, 

що провокують його розвиток, у пацієнтів із криптогенним 

інсультом за клінічних показань доцільно застосовувати тести 

для виявлення: спадкового або набутого стану гіперкоагуляції; 

інфекцій крові або спинномозкової рідини; інфекцій, що мо-

жуть викликати васкуліт центральної нервової системи, як-от 

ВІЛ та сифіліс; вживання психоактивних речовин (ПАР); мар-

керів системного запалення; генетичних та спадкових захво-

рювань (2а, C-LD) (Hobohm et al., 2016; Bersano et al., 2016).

У пацієнтів з ішемічним інсультом або ТІА неінвазив-

на візуалізація інтракраніального відділу великих артерій 

та візуалізація екстракраніальної вертебробазилярної арте-

ріальної системи за допомогою МРА або КТА можуть бути 

ефективними для виявлення атеросклерозу, розшарування, 

хвороби моямоя або інших етіологічно значущих васкуло-

патій (2а, C-LD) (Liebeskind et al., 2014; Gulli et al., 2013).

У пацієнтів з ішемічним інсультом і планом лікування, 

що включає антикоагулянти, можна розглянути доцільність 

проведення КТ або МРТ головного мозку до початку терапії 

для оцінки геморагічної трансформації та остаточного роз-

міру інфаркту (2b, B-NR) (Paciaroni et al., 2018).

У хворих, які перенесли емболічний інсульт із невизна-

ченою причиною (ESUS), виконання трансезофагеальної 

ЕхоКГ, КТ чи МРТ серця може бути доцільним для вияв-

лення можливих кардіоаортальних джерел або транскарді-

альних шляхів церебральної емболії (2а, C-LD) (Khariton 

et al., 2014; Liberman et al., 2017).

В осіб з ішемічним інсультом або ТІА, у яких передба-

чається закриття відкритого овального вікна (ВОВ), слід 

провести скринінг на наявність серцевого шунта справа 

наліво за допомогою транскраніальної доплерографії 

з емболодетекцією (Mazzucco et al., 2018).

Алгоритм оцінки пацієнтів із діагнозом інсульту з метою 

оптимізації профілактики повторного ішемічного інсульту 

представлений на рисунку 1.

Контроль судинних факторів ризику
Модифікація способу життя

Харчування. Пацієнтам з інсультом та ТІА слід радити 

дотримуватися середземноморської дієти та вживати про-

дукти з низьким вмістом жирів, щоб знизити ризик повтор-

ного інсульту (2а, B-R) (Estruch et al., 2018; Rees et al., 2019). 

Особам з артеріальною гіпертензією (АГ), які перенесли 

інсульт чи ТІА, варто рекомендувати обмежити споживання 

солі щонайменше до 2,5 г/добу, щоб зменшити ймовірність 

серцево-судинних подій, включно з інсультом (2а, B-R) 

(He et al., 2020; Sacks et al., 2001).

Фізична активність. Пацієнтам з інсультом або ТІА, які 

здатні виконувати фізичні навантаження, рекомендовані 

аеробні вправи помірної інтенсивності принаймні по 10 хв 

чотири рази на тиждень або високої –  щонайменше 20 хв 

двічі на тиждень для зниження ризику повторного інсульту 

та комбінованої кінцевої точки, що включає рецидив інсуль-

ту, інфаркт міокарда (ІМ) або смерть через ССЗ (1, C-LD) 

(Turan et al., 2017). Особам після інсульту чи ТІА, які здатні 

та хочуть збільшити фізичні навантаження, заняття разом 

із консультуванням щодо зміни фізичної активності можуть 

бути корисними для зменшення кардіометаболічних фак-

торів ризику (2а, B-R) (Deijle et al., 2017; Wang et al., 2019).

Якщо у пацієнтів, що перенесли інсульт, спостерігається 

знижена здатність до фізичних навантажень, для вторинної 

профілактики інсульту на додаток до звичайної реабілітації 

може бути корисним контроль програми фізичних вправ 

фізіотерапевтом або фахівцем із кардіологічної реабілітації 

(2а, С-ЕО). Особам з інсультом або ТІА, які ведуть малорухо-

мий спосіб життя, зокрема сидять тривалий час без перерв, 

доцільно рекомендувати робити інтервали по 3 хв стоячи 

або легкі фізичні вправи кожні 30 хв для зміцнення серцево- 

судинної системи (2b, B-NR) (English et al., 2018).

Відмова від куріння. Із хворими після інсульту або ТІА, які 

курять, слід провести консультування з/без медикаментоз-

ного лікування (як-то нікотинова замісна терапія, бупропіон 

або варениклін) (1, А) та переконати їх відмовитися від цієї 

згубної звички (або хоча б зменшити кількість викурених 

сигарет щодня), щоб знизити ризик повторного інсульту 

(1, B-NR) (Chen et al., 2019; Huang et al., 2019). Пацієнтам 

з інсультом або ТІА для зменшення ймовірності рецидиву ін-

сульту рекомендовано уникати пасивного куріння (1, B-NR) 

(Pan et al., 2019; Lee et al., 2017).

Вживання психоактивних речовин. Особам з ішемічним 

інсультом або ТІА, які вживають >2 і >1 алкогольних на-

поїв на день для чоловіків та жінок відповідно, слід радити 

відмовитися від алкоголю або зменшити споживання для 

зниження ризику інсульту (1, B-NR) (Ricci et al., 2018; Patra 

et al., 2010). Пацієнтів після інсульту чи ТІА, які приймають 

стимулятори, а також хворих на інфекційний ендокардит 

при вживанні ПАР внутрішньовенно важливо перекона-

ти, що це являє серйозну загрозу для здоров’я, та їм слід 

зупинитися (1, С-ЕО). Пацієнтам з інсультом або ТІА, які 

страждають на розлад, пов’язаний зі зловживанням ПАР, 

варто рекомендувати звернутися до спеціалізованих служб, 

що допоможуть впоратися із залежністю (1, С-ЕО).

Ведення пацієнтів з артеріальною гіпертензією
У пацієнтів з АГ, які перенесли інсульт або ТІА, лікування 

тіазидним діуретиком, інгібітором ангіотензинперетворю-

вального ферменту (іАПФ) або блокаторами рецепторів ан-

гіотензину II (БРА) є корисним для зниження АТ та ризику 

повторного інсульту (1, А) (Zonneveld et al., 2018; Liu et al., 2009). 

Застосування класу рекомендацій 
та рівня доказовості при оцінюванні 
клінічних стратегій, терапевтичних втручань 
і методів або діагностичних інструментів 
під час лікування пацієнтів
Клас (сила) рекомендації

• клас 1 (сильна): переваги >>> ризики

• клас 2а (помірна): переваги >> ризики

• клас 2а (слабка): переваги  ризики

• клас 3: переваг немає (помірна): переваги = ризики

• клас 3: шкода (сильна): ризики > переваги

Рівень (якість) доказів

Рівень А
• докази високої якості з 1 РКД

• метааналіз даних високоякісних РКД

• 1 РКД, підкріплене даними якісних реєстрових 

досліджень

Рівень B-R (рандомізовані)
• докази помірної якості з 1 РКД

• метааналіз даних РКД помірної якості

Рівень B-NR (нерандомізовані)
• докази помірної якості з 1 добре спланованих, 

якісно виконаних нерандомізованих 

обсерваційних або реєстрових досліджень

• метааналіз даних таких досліджень

Рівень C-LD (обмежені дані)
• результати рандомізованих/нерандомізованих 

обсерваційних/реєстрових досліджень 

з обмеженнями у дизайні або при проведенні

• метааналіз даних таких досліджень

• дані фізіологічних або механістичних досліджень 

за участю людей

Рівень C-EO (експертна думка)
• консенсусні експертні висновки на основі 

клінічного досвіду

Примітка: РКД –  рандомізовані контрольовані дослід жен ня. Продовження на наст. стор.
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Для більшості хворих рекомендований рівень АТ становить 

<130/80 мм рт. ст. з метою зменшення ймовірності повторно-

го інсульту та судинних подій (1, B-R) (Kitagawa et al., 2019; 

Katsanos et al., 2017).

Окрім того, пацієнтам цієї когорти для максимальної 

ефективності терапії необхідно призначати індивідуальні 

схеми приймання препаратів з огляду на супутні захворюван-

ня та їхні уподобання, а також фармакологічний клас ліків 

(1, B-NR) (Lakhan et al., 2009; Wang et al., 2016). В осіб без АГ 

в анамнезі, які перенесли інсульт чи ТІА і мають середній 

АТ 130/80 мм рт. ст., лікування антигіпертензивними засо-

бами може мати переваги для зниження ризику повторного 

інсульту, ішемічної хвороби серця та інших судинних подій 

(2, B-R) (Mant et al., 2016; Bath et al., 2017).

Лікування гіперліпідемії 
в межах вторинної профілактики інсульту

Терапія та моніторинг ліпідів крові. Ефект гіполіпідемічної 

терапії у пацієнтів після ішемічного інсульту вивчали у ран-

домізованих контрольованих дослід жен нях (РКД) SPARCL 

та TST (Amarenco et al., 2006, 2020). В обох було виявлено 

значну користь від лікування, що знижує рівень холестерину 

(ХС), у запобіганні судинним подіям, включно з інсультом. 

Зокрема, результати SPARCL показали, що аторвастатин 

у дозі 80 мг/добу дієвіше порівняно із плацебо зменшував 

кількість рецидивів інсульту в пацієнтів з ішемічним інсуль-

том без підтвердженої ішемічної хвороби серця, значущих 

кардіальних джерел емболії та з рівнем ХС ліпопротеїнів 

низької щільності (ЛПНЩ) >2,6 ммоль/л (>100 мг/дл) (1, А). 

Так, протягом середнього періоду спостереження 4,9 року 

первинна кінцева точка інсульту сталася у 11,2% хворих, які 

використовували аторвастатин, та у 13,1% у групі плацебо. 

Дані, отримані у цих двох випробуваннях, надалі були 

підтримані доказами численних РКД ліпідних гіполіпі-

демічних препаратів, відповідно до яких хворі з висо-

ким ризиком атеросклеротичних ССЗ мають отримувати 

високо інтенсивну статинотерапію (80 мг/добу аторваста-

тину чи 20 мг/добу розувастатину) (AHA/ACC, 2018).

Для зменшення ймовірності розвитку серйозних серце-

во-судинних подій особам з ішемічним інсультом або ТІА 

та атеросклерозом (внутрішньочерепних, каротидних, ко-

ронарних артерій чи аорти) за потреби рекомендовано гіпо-

ліпідемічну терапію статинами, а також езетимібом, метою 

якої є досягнення концентрації ХС ЛПНЩ <1,8 ммоль/л 

(<70 мг/дл) (1, А) (Amarenco et al., 2020). Хворим, що пере-

несли ішемічний інсульт, із дуже високим ризиком (визна-

чається як інсульт + інше серйозне атеросклеротичне захво-

рювання або інсульт + декілька клінічних станів високого 

ризику), які приймають статини та езетиміб у максималь-

но переносимих дозах і все ще мають рівень ХС ЛПНЩ 

>1,8 ммоль/л, доцільно призначити інгібітор пропротеїн 

конвертази субтилізин/кексин типу 9 (PCSK9) для запобі-

гання атеросклеротичним подіям (2а, B-NR) (Sabatine et al., 

2017; Schwartz et al., 2018).

У пацієнтів з інсультом або ТІА й гіперліпідемією слід оці-

нювати прихильність до зміни способу життя та ефективність 

препаратів, що зменшують уміст ЛПНЩ, шляхом вимірю-

вання рівня ліпідів натще та відповідних показників безпе-

ки через 4-12 тижнів після початку приймання статинів або 

корегувати дозу кожні 3-12 місяців залежно від необхіднос-

ті аналізу дотримання режиму лікування чи безпеки (1, А) 

(Chiavaroli et al., 2018; Benner et al., 2004).

Лікування гіпертригліцеридемії. У хворих після ішеміч-

ного інсульту або ТІА із рівнем тригліцеридів (ТГ) натще 

1,5-5,6 ммоль/л (135-499 мг/дл), ХС ЛПНЩ 1-2,6 ммоль/л 

(41-100 мг/дл), HbA
1С

 <10% та без панкреатиту, ФП чи тяжкої 

серцевої недостатності (СН) в анамнезі, що перебувають 

на статинотерапії помірної або високої інтенсивності, ліку-

вання ікозапентетилом у дозі 2 г двічі на добу є доцільним 

для зниження ризику повторного інсульту (2а, B-R) (Bhatt 

et al., 2019; Tanaka et al., 2008). У пацієнтів із виразною 

гіпер тригліцеридемією (вміст ТГ натще 5,7 ммоль/л, або 

500 мг/дл) слід виявити та усунути причини розвитку гіпер-

тригліцеридемії. Якщо концентрація ТГ постійно зростає, 

необхідне подальше її зниження, щоб зменшити ймовірність 

виникнення атеросклеротичного ССЗ, шляхом дотримання 

режиму харчування із дуже низьким вмістом жирів і значною 

кількістю жирних кислот омега-3, відмови від вживання ра-

фінованих вуглеводів / алкоголю та, якщо це потрібно для 

запобігання гострому панкреатиту, призначення терапії фіб-

ратами (2а, B-NR) (Christian et al., 2012; Rhodes et al., 2015).

Контроль рівня глюкози. В осіб з ішемічним інсультом або 

ТІА, які також мають цукровий діабет (ЦД), мета конт ролю 

глікемії повинна бути індивідуалізована, залежно від ризику 

виникнення побічних явищ, індивідуальних характеристик 

та уподобань хворих. До того ж для більшості пацієнтів, осо-

бливо віком <65 років та без супутніх захворювань, які об-

межують якість життя, рекомендоване досягнення цільової 

концентрації HbA
1С

 7% для зменшення ймовірності розвит-

ку мікросудинних ускладнень (1, А) (UKPDS Group, 1998). 

Лікування ЦД має включати глюкозознижувальні препарати 

із доведеною користю для серцево-судинної системи з метою 

зниження ризику серйозних небажаних кардіоваскулярних 

подій у майбутньому, як-то інсульт, ІМ та серцево-судинна 

смерть (1, B-R) (Gerstein et al., 2019; Neal et al., 2017). Також 

у даній когорті хворих для досягнення цільових показників 

глікемії та зменшення факторів ризику інсульту показана 

комплексна медична допомога, зокрема консультування 

щодо способу життя, лікувальне харчування, навчання 

самоконтролю ЦД, підтримка та терапія (1, С-ЕО).

У пацієнтів із предіабетом та ішемічним інсультом або ТІА 

оптимізація способу життя, тобто дотримання здорового хар-

чування, регулярні фізичні навантаження та відмова від курін-

ня, може бути корисною для запобігання прогресуванню ЦД 

(2а, B-R) (Tuomilehto et al., 2001; Knowler et al., 2002). В осіб, 

які перенесли ТІА або ішемічний інсульт, доцільно проводити 

скринінг на предіабет/ЦД із вимірюванням HbA
1С 

(2а, С-ЕО). 

Метформін може бути корисний для пацієнтів із предіабетом 

та ішемічним інсультом або ТІА, особливо особам з індексом 

маси тіла 35 кг/м2, віком до 60 років чи жінкам із гестаційним 

ЦД в анамнезі для контролю рівня цукру в крові та запобігання 

розвитку ЦД (2b, B-R) (DeFronzo et al., 2011; le Roux et al., 2017).

Для хворих на ЦД після ішемічного інсульту чи ТІА перева-

ги інтенсивного контролю глюкози (досягнення HbA
1С

 7%) 

внаслідок гострої фази ішемічної події для профілактики пов-

торного інсульту невідомі (2b, B-R) (Kelly et al., 2009; Ray et al., 

2009). Якщо у пацієнтів мають місце інсулінорезистентність, 

HbA
1С

 <7,0% і відсутні СН або рак сечового міхура, а після 

ТІА або ішемічного інсульту минуло 6 місяців, може бути 

розглянуте лікування піоглітазоном для запобігання повтор-

ному інсульту (2b, B-R) (Kernan et al., 2016).

Ожиріння. Пацієнтам з ішемічним інсультом чи ТІА, 

які мають надмірну вагу або ожиріння, рекомендовано 

схуднути для поліпшення профілю факторів ризику ате-

росклеротичних ССЗ (1, B-R) (Ikramuddin et al., 2013; 

Schauer et al., 2012). Хворим після ішемічного інсульту або 

ТІА, які страждають на ожиріння, слід пройти інтенсивну 

багатокомпонентну програму модифікації способу життя 

для досягнення стійкої втрати ваги (1, B-R) (LeBlanc et al., 

2018; Kurth et al., 2002). В осіб з ішемічним інсультом або 

атеросклеротичними ССЗ під час епізоду необхідно роз-

рахувати індекс маси тіла і потім робити це щорічно для 

виявлення та класифікації ожиріння (1, С-ЕО).

Обструктивне апное уві сні. У пацієнтів з ішемічним ін-

сультом або TIA та обструктивним апное уві сні може бути 

корисним лікування за допомогою постійного позитивного 

тиску в дихальних шляхах (Jonas et al., 2017; Bravata et al., 

2018). Окрім того, у таких хворих слід розглянути доцільність 

оцінки обструктивного апное сну для діагностики апное 

уві сні (Saletu et al., 2018; McEvoy et al., 2016).

Лікування відповідно до етіологічних аспектів
Атеросклероз великих артерій

Атеросклероз інтракраніального відділу великих артерій. 

Пацієнтам з інсультом або ТІА, спричиненими 50-99% 

стенозом інтракраніального сегмента магістральної артерії 

(ІСМА), в межах антитромботичної терапії рекомендовано 

приймати АСК у дозі 325 мг/добу замість варфарину, щоб 

зменшити ймовірність повторного ішемічного інсульту 

та судинної смерті (1, B-R) (Chimowitz et al., 2005, 2011). 

В осіб із нещодавно (30 днів тому) перенесеним інсуль-

том чи ТІА внаслідок тяжкого стенозу (70-99%) ІСМА до-

давання 75 мг/добу клопідогрелю до АСК протягом 90 днів 

є доцільним для подальшого зниження ризику повторного 

інсульту (2а, B-NR) (Liu et al., 2015; Wong et al., 2010).

У хворих, які нещодавно (24 год тому) перенесли малий 

інсульт або ТІА високого ризику, із супутнім іпсилатеральним 

стенозом ІСМА >30% можна розглянути додавання 90 мг 

тикагрелору двічі на день до АСК протягом 30 днів для змен-

шення ймовірності повторного інсульту (2b, B-NR) (Amarenco 

et al., 2020). У пацієнтів з інсультом чи ТІА внаслідок 50-99% 

стенозу ІСМА для зниження ризику повторного інсульту 

доцільно розглянути застосування 200 мг/добу цилостазолу 

в поєднанні з АСК або клопідогрелем (2b, C-LD) (Uchiyama 

et al., 2015; Toyoda et al., 2019). Слід зазначити, що у цій ко-

горті хворих користь клопідогрелю, комбінації АСК та дипі-

ридамолу, лише тикагрелору або цилостазолу для вторинної 

профілактики інсульту вивчено недостатньо (2b, C-EO).

У пацієнтів з інсультом чи ТІА, спричинених 50-99% сте-

нозом ІСМА, рекомендовано підтримувати рівень систоліч-

ного АТ <140 мм рт. ст. (1, B-NR) (Amin-Hanjani et al., 2017).

У пацієнтів із тяжким стенозом ІСМА (70-99%), симпто-

мами, що активно прогресують, чи повторним ТІА/інсуль-

том та систолічним АТ <140 мм рт. ст., які розпочали ліку-

вання АСК і клопідогрелем та отримують високоінтенсивну 

статинотерапію, переваги ангіопластики або встановлення 

стенту для запобігання розвитку ішемічного інсульту в ді-

лянці стенозованої артерії невідомі (2b, C-LD) (Alexander 

et al., 2019; Aghaebrahim et al., 2019). В осіб після інсульту 

або ТІА через виразний стеноз ІСМА не слід проводити 

ангіопластику та стентування як ініціальне лікування, на-

віть у хворих, які приймали антитромботичні засоби під час 

епізоду (3: завдає шкоди, А) (Lutsep et al., 2015; Wabnitz et al., 

2018). У хворих після інсульту або ТІА внаслідок помір-

ного стенозу ІСМА (50-69%) ангіопластика чи стентування 

асоційовані з підвищеними захворюваністю та смертністю 

порівняно з медикаментозною терапією (3: завдає шкоди, 

B-NR) (Miao et al., 2012; Zaidat et al., 2015).

Пацієнтам з інсультом або ТІА, спричиненими 50-99% 

стенозом або оклюзією ІСМА, екстракраніально-інтракра-

ніальне шунтування не рекомендоване (3: переваг немає, B-R) 

(EC/IC Bypass Study Group, 1985).

Атеросклероз екстракраніального відділу великих артерій. 

Пацієнтам, які 6 місяців тому перенесли ТІА або ішемічний 

інсульт, що не призвів до інвалідності, та тяжким іпсилате-

ральним стенозом сонної артерії (70-99%) необхідно провести 

каротидну ендартеректомію (КЕА) для зменшення ймовір-

ності інсульту в майбутньому за умови, що ризик періопе-

раційної захворюваності та смертності становить <6% (1, А) 

(Rothwell et al., 2003). В осіб після ішемічного інсульту чи ТІА 

із симптоматичним стенозом екстракраніального сегмента 

сонної артерії, яким заплановане стентування сонної артерії 

(ССА) або КEA, процедури слід виконувати за встановлено-

го ризику перипроцедурного інсульту та летальних наслідків 

<6% для зменшення ймовірності побічних ефектів, пов’я-

заних із хірургічним втручанням (1, А) (Barnett et al., 1991). 

Рис. 1. Алгоритм оцінки пацієнтів із діагнозом інсульту з метою оптимізації профілактики повторного ішемічного інсульту
Примітки: 1 Якщо у хворих наявний минущий неврологічний дефіцит, клінічно характерний для ТІА, його слід обстежувати так само, як і пацієнтів, що перенесли 
ішемічний інсульт із підтвердженим візуалізацією інфарктом мозку. 2 Трансторакальна, трансезофагеальна ЕхоКГ, транскраніальна доплерографія, МРТ або КТ серця.

Адаптовано за D.O. Kleindorfer et al., 2021
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Хворим зі стенозом сонної артерії та ТІА або інсультом для 

зниження ризику повторного епізоду рекомендовано інтен-

сивну фармакотерапію антитромбоцитарними, гіполіпідеміч-

ними й антигіпертензивними засобами (1, А).

В осіб із нещодавно перенесеною ТІА або ішемічним ін-

сультом та іпсилатеральним помірним стенозом сонної артерії 

(50-69%), підтвердженим за допомогою катетерної або неін-

вазивної візуалізації, доцільно провести КЕА для зменшення 

ймовірності рецидиву інсульту, залежно від специфічних для 

хворого факторів, як-то вік, стать та супутні захворювання. 

При цьому ризик періопераційної захворюваності та смерт-

ності має оцінюватися як <6% (1, B-R) (Rothwell et al., 2003).

У пацієнтів віком 70 років з інсультом або ТІА, щодо яких 

розглядається питання про проведення реваскуляризації 

сонної артерії, доцільно вибрати КEA замість ССА, щоб зни-

зити частоту перипроцедурних інсультів (2а, B-R) (Howard 

et al., 2016). У хворих із запланованою реваскуляризацією 

протягом одного тижня після індексного інсульту варто 

віддати перевагу КEA замість ССА для зменшення частоти 

перипроцедурних інсультів (2а, B-R) (Rantner et al., 2017).

У пацієнтів із неінвалідизувальною ТІА або інсультом, 

яким показано реваскуляризацію, слід проводити процедуру 

протягом двох тижнів після основного епізоду, щоб збіль-

шити ймовірність сприятливого результату без інсультів 

(2a, C-LD) (Rothwell et al., 2004). Якщо в осіб із симптома-

тичним тяжким стенозом (70%) є анатомічні або клінічні 

умови, які підвищують ризик проведення хірургічного втру-

чання (наприклад, радіаційно-індукований стеноз або ре-

стеноз після КЕА), доцільним є ССА для зниження частоти 

перипроцедурних ускладнень (2a, C-LD) (Yadav et al., 2004).

У симптомних пацієнтів із помірним або низьким ризи-

ком ускладнень, пов’язаних з ендоваскулярним втручан-

ням, коли виявлений за допомогою неінвазивної візуалі-

зації стеноз внутрішньої сонної артерії становить 70% або 

катетерної –  більш ніж 50%, а очікувана частота перипроце-

дурного інсульту або смерті є <6%, ССА можна розглядати 

як альтернативу КEA для профілактики інсульту, особливо 

в осіб зі значними коморбідними ССЗ, що схильні до роз-

витку серцево-судинних подій після ендартеректомії (2b, A) 

(Brott et al., 2010). У хворих із нещодавно (протягом остан-

ніх шести місяців) перенесеним інсультом або ТІА користь 

реваскуляризації транскаротидної артерії для запобіган-

ня повторному інсульту та ТІА лишається невизначеною 

(2b, B-NR) (Schermerhorn et al., 2019).

Пацієнтам із нещодавно перенесеною ТІА або ішеміч-

ним інсультом при ступені стенозу <50% не слід проводити 

реваскуляризацію за допомогою КEA або CСА для зни-

ження ризику інсульту в майбутньому (3: переваг немає, А) 

(Rothwell et al., 2003). Особам із нещодавньою (протягом 

останніх 120 днів) ТІА / ішемічним інсультом, іпсилате-

ральним атеросклеротичним стенозом або оклюзією серед-

ньої мозкової чи сонної артерії екстракраніально-інтракра-

ніальне шунтування не рекомендоване (3: переваг немає, А) 

(Powers et al., 2011).

Хворим із нещодавнім симптоматичним стенозом 

екстракраніального відділу хребетної артерії для зниження 

ризику інсульту рекомендоване інтенсивне медикаментозне 

лікування, що включає антитромбоцитарну терапію, змен-

шення вмісту ліпідів та контроль АТ (1, А). У симптомних 

пацієнтів з ішемічним інсультом або ТІА та стенозом поза-

черепного сегмента хребетної артерії користь стентування 

недостатньо вивчено незалежно від оптимального фарма-

кологічного лікування (2b, B-R) (Markus et al., 2019). Ок-

рім того, у даної категорії хворих не встановлено переваги 

відкритих хірургічних процедур, зокрема ендартеректомії 

та транспозиції хребетної артерії, незважаючи на належну 

фармакотерапію (2b, C-EO).

Атеросклеротичні бляшки в дузі аорти. Пацієнтам з ін-

сультом або ТІА та ознаками атероми дуги аорти рекомен-

довано призначити інтенсивне регулювання рівня ліпідів 

до цільового ХС ЛПНЩ <1,8 ммоль/л (<70 мг/дл) для запо-

бігання повторному інсульту (1, B-R) (Amarenco et al., 2020). 

На додаток, у таких хворих для попереджання рецидиву 

інсульту слід проводити терапію антиагрегантами (1, С-LD) 

(Johnston et al., 2018; Antithrombotic Trialists Collaboration, 2002).

Хвороба моямоя та патологія дрібних судин
В осіб із хворобою моямоя та ішемічним інсультом або 

ТІА в анамнезі може бути корисною хірургічна реваскуля-

ризація із прямим/непрямим екстракраніально-інтракрані-

альним шунтуванням для профілактики ішемічного інсуль-

ту чи ТІА (2а, С-LD) (Jeon et al., 2018; Li et al., 2019). Також 

у цій когорті пацієнтів імовірні переваги застосування анти-

тромбоцитарного лікування, зазвичай монотерапії АСК, 

для профілактики ішемічного інсульту або ТІА (2а, С-LD) 

(Jang et al., 2017; Zhao et al., 2017).

У пацієнтів після ішемічного інсульту, пов’язаного із за-

хворюванням дрібних судин, користь цилостазолу для вто-

ринної профілактики інсульту невідома (2b, B-R) (Pan et al., 

2019; Wang et al., 2013).

Кардіоемболія
Фібриляція передсердь. Пацієнтам із неклапанною ФП 

та інсультом або ТІА рекомендовано призначати перо-

ральні антикоагулянти, наприклад апіксабан, дабігатран, 

едоксабан, ривароксабан або варфарин, для зменшення 

ймовірності повторного інсульту (1, А) (Granger et al., 2011; 

Giugliano et al., 2013). Особам із ФП та інсультом чи ТІА для 

зниження ризику рецидиву інсульту показана пероральна 

антикоагулянтна терапія, незалежно від того, чи є ФП па-

роксизмальною, персистентною чи стійкою (1, B-R) (Healey 

et al., 2012). Окрім того, таким хворим без мітрального стено-

зу (від помірного до тяжкого) або механічного клапана серця 

для зменшення ймовірності повторного інсульту рекомен-

довані апіксабан, дабігатран, едоксабан або ривароксабан, 

але не варфарин (1, B-R) (Mason et al., 2012; Olesen et al., 

2012). Це було підтверджено в межах чотирьох масштабних 

рандомізованих досліджень та отримано послідовні докази 

неменшої ефективності для зниження тромбоемболічного 

ризику і зменшення ймовірності кровотеч при застосуван-

ні зазначених препаратів порівняно з антагоністами віта-

міну К (Patel et al., 2011; Giugliano et al., 2013).

Пацієнтам із тріпотінням передсердь та інсультом або ТІА 

для зниження ризику рецидиву інсульту показано антикоагу-

лянтну терапію, аналогічну такій при ФП (1, B-NR) (Healey 

et al., 2012). В осіб із перенесеним інсультом, що мають ви-

сокий ризик геморагічної конверсії на тлі ФП, доцільно від-

класти застосування пероральних антикоагулянтів більш ніж 

на 14 днів для зменшення імовірності внутрішньочерепних 

крововиливів (2a, B-NR) (Seiffge et al., 2019; Ahmed et al., 2017).

У хворих, що перенесли ТІА на тлі неклапанної ФП, до-

цільно розпочати антикоагулянтне лікування одразу після 

індексної події, щоб знизити ризик повторного інсульту 

(2a, C-EO). У пацієнтів з інсультом або ТІА внаслідок не-

клапанної ФП, які мають протипоказання для проведення 

антикоагулянтної терапії впродовж життя, але здатні пере-

носити її щонайменше 45 днів, можна розглянути питання 

про черезшкірне закриття вушка лівого передсердя за до-

помогою пристрою Watchman, щоб зменшити ймовірність 

рецидиву інсульту та кровотеч (2b, B-R) (Holmes et al., 2014; 

Reddy et al., 2017).

В осіб з інсультом та низьким ризиком геморагічної кон-

версії на тлі ФП може бути доцільним розпочати приймання 

антикоагулянтів через 2-14 днів після індексної події, щоб 

зменшити ймовірність повторного інсульту (2b, B-NR) (Abdul-

Rahim et al., 2015) У пацієнтів із ФП та інсультом чи ТІА, 

які мають термінальну стадію ниркової недос татності або 

перебувають на діалізі, доцільно розглянути застосування 

апіксабану або варфарину (якщо показано, із корегуванням 

дози), щоб знизити ризик рецидиву інсульту (2b, B-NR). 

У великому ретроспективному дослід жен ні в осіб із ФП 

на діалізі, які приймали апіксабан та варфарин, було виявлено 

на 28% нижчу частоту кровотеч у тих, хто лікувався апіксаба-

ном (Siontis et al., 2018). Ці дані підтверджують ефективність 

використання апіксабану як альтернативного методу антикоа-

гулянтної терапії у пацієнтів із ФП, які перебувають на діалізі.

Захворювання клапанів серця. Пацієнтам з ішемічним 

інсультом чи ТІА та клапанною ФП (із мітральним сте-

нозом від помірного до тяжкого ступеня або механічним 

клапаном серця) рекомендовано призначати варфарин для 

зниження ризику повторного інсульту чи ТІА (1, B-R) (Pan 

et al., 2017; Avezum et al., 2015). В осіб із захворюванням 

клапанів серця (за винятком помірного/тяжкого мітраль-

ного стенозу або наявності механічного клапана серця), 

ішемічним інсультом або ТІА та ФП необхідно використо-

вувати пероральні антикоагулянти подвійної дії, як-то 

апіксабан, дабігатран, ривароксабан та едоксабан замість 

варфарину (Ezekowitz et al., 2016; Eikelboom et al., 2013). 

У пацієнтів із механічним мітральним клапаном та іше-

мічним інсультом або ТІА в анамнезі до заміни клапана 

слід застосовувати АСК в дозі 75-100 мг/добу на додаток 

до варфарину за цільового міжнародного нормалізовано-

го відношення (МНВ) у діапазоні 2,5-3,5 для зменшення 

ймовірності розвитку тромбозу та рецидиву інсульту чи TIA 

(1, C-LD) (Hering et al., 2005; Massel et al., 2013).

Хворим, що перенесли ішемічний інсульт або ТІА, страж-

дають на захворювання нативного аортального клапана або 

неревматичне ураження мітрального клапана, наприклад 

кальциноз мітрального кільця чи пролапс мітрального кла-

пана, та не мають ФП або інших показань для антикоагу-

лянтної терапії, рекомендовано призначити антитромбоци-

тарне лікування для зниження ризику повторного інсульту/

ТІА (1, C-ЕО). У пацієнтів із біопротезом аортального або 

мітрального клапана, ішемічним інсультом чи ТІА в анам-

незі до заміни клапана та за відсутності інших показань 

для використання антикоагулянтів через 3-6 місяців після 

встановлення клапана доцільною є тривала терапія АСК, 

на відміну від антикоагулянтів, для зменшення ймовірності 

рецидиву інсульту або ТІА (1, C-ЕО).

У пацієнтів з ішемічним інсультом чи ТІА та інфекційним 

ендокардитом, у яких, незважаючи на відповідну антибіоти-

котерапію, спостерігаються рецидивна емболія та персистив-

ні вегетації, доцільним є раннє хірургічне втручання (під час 

першої госпіталізації до завершення повного терапевтичного 

курсу антибіотиків) для зменшення ймовірності рецидиву 

емболії, якщо немає ознак внутрішньочерепного кровови-

ливу або значних неврологічних пошкоджень (2a, B-NR) 

(Garcнa-Cabrera et al., 2013; Kang et al., 2012).

В осіб з ішемічним інсультом або ТІА в анамнезі та ме-

ханічним аортальним клапаном проведення антикоа-

гулянтної терапії варфарином вищої інтенсивності для 

досягнення МНВ у діапазоні 2,5-3,5 або додавання АСК 

по 75-100 мг/добу може бути корисним для зниження ризику 

тромбоемболічних подій (2а, C-ЕО). У пацієнтів з ішеміч-

ним інсультом або ТІА та ендокардитом нативного лівобіч-

ного клапана, які мають рухливі вегетації довжиною більш 

ніж 10 мм, доцільно розглянути раннє хірургічне втручан-

ня (під час першої госпіталізації до завершення повного 

терапев тичного курсу антибіотиків) для зменшення ймо-

вірності повторної емболії, якщо немає ознак внутрішньо-

черепної кровотечі або значних неврологічних пошкоджень 

(2b, B-NR) (Thuny et al., 2005; Durante Mangoni et al., 2003).

У пацієнтів з ішемічним інсультом або ТІА та інфекційним 

ендокардитом рання операція на клапані (під час першої 

госпіталізації до завершення повного курсу антибіотико-

терапії) можлива за наявності показань до хірургічного втру-

чання та за відсутності ознак внутрішньочерепної крово-

течі або суттєвих неврологічних порушень (2b, B-NR) (Barsic 

et al., 2013). В осіб з інфекційним ендокардитом та великим 

ішемічним інсультом у разі внутрішньочерепної кровотечі 

доцільно розглянути відстрочення операції на клапані що-

найменше на чотири тижні, якщо гемодинамічні показники 

хворого стабільні (2b, B-NR). 

Рис. 2. Рекомендований режим лікування антитромботичними засобами у пацієнтів з ішемічним інсультом або ТІА в анамнезі та різними захворюваннями клапанів серця
Примітки: ЗКС –  захворювання клапанів серця, ПАПД –  пероральні антикоагулянти прямої дії, ЗМК –  захворювання мітрального клапана, АК –  аортальний клапан, МК –  мітральний клапан. 1 Визначення клапанної ФП; 
2 включно із кальцинозом мітрального кільця або пролапсом мітрального клапана; 3 ревматична та неревматична; 4 збільшити цільовий показник МНВ на 0,5 залежно від ризику кровотечі.

Адаптовано за D.O. Kleindorfer et al., 2021
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У пацієнтів з ішемічним інсультом або ТІА та механіч-

ними клапанами серця лікування дабігатраном заподіює 

шкоду (3: завдає шкоди, B-R) (Eikelboom et al., 2013).

На рисунку 2 узагальнено рекомендований режим ліку-

вання антитромботичними препаратами у пацієнтів з іше-

мічним інсультом або ТІА в анамнезі та різними захворю-

ваннями клапанів серця.

Тромбоз лівого шлуночка. Пацієнтам з інсультом або ТІА 

та тромбозом лівого шлуночка (ЛШ) рекомендовано призна-

чати антикоагулянтне лікування варфарином у терапевтич-

ній дозі протягом щонайменше трьох місяців для зменшення 

ймовірності повторного інсульту (1, B-NR) (Phan et al., 2019; 

Merkler et al., 2019). У хворих після інсульту чи ТІА на тлі 

гострого ІМ доцільно провести детальну візуалізацію серця 

(наприклад, контрастну ЕхоКГ або МРТ серця) для оцінки 

наявності тромбу в ЛШ (2а, C-ЕО).

В осіб з інсультом або ТІА та новим тромбозом ЛШ (<3 мі-

сяців) безпека застосування пероральних антикоагулянтів 

прямої дії для зниження ризику рецидиву інсульту є невизна-

ченою (2b, C-LD) (Fleddermann et al., 2019). У пацієнтів з ін-

сультом чи ТІА на тлі гострого переднього ІМ зі зниженою 

фракцією викиду (<50%), але без ознак тромбу в ЛШ можна 

розглянути емпіричну антикоагулянтну терапію протягом 

щонайменше трьох місяців для зменшення ймовірності пов-

торного кардіоемболічного інсульту (2b, C-EO).

Кардіоміопатія. Пацієнтам з ішемічним інсультом або ТІА 

і тромбозом лівого передсердя чи його вушка в умовах іше-

мічної, неішемічної або рестриктивної кардіоміопатії та дис-

функції ЛШ рекомендовано антикоагулянтну терапію вар-

фарином принаймні впродовж трьох місяців для зниження 

ризику повторного інсульту або ТІА (1, C-ЕО). У хворих, які 

перенесли ішемічний інсульт або ТІА, лікування варфарином 

та АСК може бути корисним при встановленні допоміжного 

механічного пристрою для зменшення ймовірності рецидиву 

(2а, C-LD) (Frontera et al., 2017; Cho et al., 2017).

В осіб з ішемічним інсультом або ТІА на тлі відсутності 

компресії ЛШ можливі переваги застосування варфарину 

для зниження ризику повторного епізоду (2а, C-ЕО). У па-

цієнтів з ішемічним інсультом або ТІА в умовах синусово-

го ритму, що мають ішемічну/неішемічну кардіоміопатію 

та зниження фракції викиду без ознак тромбозу лівого пе-

редсердя або ЛШ, ефективність антикоагулянтної терапії 

порівняно з анти тромбоцитарною є невизначеною, і вибір 

повинен залежати від індивідуальних особливостей хворих 

(2b, B-R) (Homma et al., 2012; Zannad et al., 2018). У пацієнтів 

з інсультом чи ТІА та шлуночковими допоміжними прис-

троями лікування дабігатраном замість варфарину в межах 

первинної чи вторинної профілактики повторного епізоду 

є шкідливим (3: завдає шкоди, B-R) (Andreas et al., 2018).

Відкрите овальне вікно. У пацієнтів із нелакунарним іше-

мічним інсультом невизначеної причини та ВОВ рішення 

щодо закриття ВОВ та медикаментозного лікування має 

бути прийняте сумісно хворим, кардіологом та невропато-

логом, беручи до уваги ймовірність причинно-наслідкової 

ролі ВОВ (2а, C-ЕО). У пацієнтів цієї когорти віком від 18 

до 60 років, що перенесли нелакунарний ішемічний інсульт 

невизначеної етіології, незважаючи на ретельну оцінку 

стану, та мають анатомічні особливості ВОВ, пов’язані 

з високим ризиком, для профілактики повторного інсульту 

доцільними є його закриття за допомогою транскатетерного 

пристрою та тривала антитромбоцитарна терапія, а не саме 

лише викорис тання антитромбоцитарних засобів (2а, B-R) 

(Kent et al., 2016; Lee et al., 2018).

У хворих цієї групи без анатомічних особливостей ВОВ, 

пов’язаних із високим ризиком, користь його закриття 

шляхом застосування транскатетерного пристрою та три-

вале анти тромбоцитарне лікування замість самої лише 

антитромбоцитарної терапії для запобігання рецидиву ін-

сульту вивчено недостатньо (2b, C-LD) (Saver et al., 2017; 

Turc et al., 2020). У пацієнтів даної вікової категорії з не-

лакунарним ішемічним інсультом невизначеного ґенезу, 

незважаючи на анатомічні особливості ВОВ та ретельну 

оцінку стану, переваги його закриття за допомогою транс-

катетерного пристрою порівняно з варфарином невідомі 

(2b, C-LD) (Mas et al., 2017).

Вроджена вада серця та пухлини серця
Пацієнтам з ішемічним інсультом або ТІА та вродженою 

вадою серця, які отримують паліативну терапію за Фон-

теном, рекомендовано застосовувати варфарин для змен-

шення ймовірності рецидиву (1, C-LD) (Seipelt et al., 2002; 

Monagle et al., 2011). Для осіб із ціанотичною вродженою 

вадою серця та іншими складними ураженнями, ішемічним 

інсультом чи ТІА можливого кардіоемболічного поход жен-

ня доцільним є лікування варфарином для зниження ризи-

ку повторного епізоду (2a, C-EO).

У пацієнтів з інсультом або ТІА, в яких виявлено ліво-

бічну пухлину серця, її резекція може бути корисною для 

зменшення ймовірності повторного інсульту (2а, C-LD) 

(Elbardissi et al., 2009).

Дисекція артерій
Пацієнтам з ішемічним інсультом або ТІА після дисек-

ції екстракраніального відділу сонної або хребетної артерії 

показано антитромботичну терапію протягом щонайменше 

трьох місяців для запобігання повторному інсульту чи ТІА 

(1, C-EO). У хворих даної популяції, які перенесли дисекцію 

екстракраніального сегмента сонної або хребетної артерії 

<3 місяців тому, розумно використовувати АСК або вар-

фарин для запобігання рецидиву інсульту чи ТІА (2а, B-R) 

(Markus et al., 2019).

В осіб з інсультом або ТІА та дисекцією екстракраніаль-

ного відділу сонної або хребетної артерії, які мають рециди-

ви незважаючи на антитромботичне лікування, можна роз-

глянути ендоваскулярну терапію для запобігання розвитку 

повторного інсульту чи ТІА (2b, C-LD) (Moon et al., 2017; 

Spanos et al., 2016).

Стани гіперкоагуляції
У пацієнтів з ішемічним інсультом або ТІА невідомо-

го ґенезу (незважаючи на ретельну діагностичну оцінку 

та відсутність в анамнезі інших тромбів), у яких виявлено 

мутацію протромбіну 20210А, стійкість до активованого 

білка С, підвищений рівень фактора VIII або дефіцит біл-

ка С, S або анти тромбіну III, доцільною є антитромбоцитарна 

терапія для зменшення ймовірності повторного інсульту чи 

ТІА (2а, C-LD) (Schellekens et al., 2018; Chiasakul et al., 2019).

В осіб з ішемічним інсультом або ТІА, які мають ізо-

льовані антифосфоліпідні антитіла, але не відповідають 

критеріям антифосфоліпідного синдрому, для зниження 

ризику рецидиву інсульту рекомендована лише антитром-

боцитарна терапія (1, B-NR) (Levine et al., 2004). У хворих 

цієї когорти із підтвердженим антифосфоліпідним синд-

ромом, які отримують лікування варфарином, доцільне 

досягнення цільового показника МНВ 2-3 на відміну від 

>3, щоб ефективно збалансувати ризик надмірної крово-

течі та тромбозу (2а, B-R) (Finazzi et al., 2005).

У пацієнтів з ішемічним інсультом або ТІА, які відпові-

дають критеріям антифосфоліпідного синдрому, доцільно 

використовувати варфарин для зменшення ймовірності 

повторного інсульту чи ТІА (2а, C-LD) (Okuma et al., 2009). 

Особам з ішемічним інсультом або ТІА, антифосфоліпідним 

синдромом, тромбозом в анамнезі та позитивними антифос-

фоліпідними антитілами, як-то вовчаковий антикоагулянт, 

антикардіоліпін та анти-
2
-глікопротеїн-I, не рекомендо-

вано призначати ривароксабан, оскільки його приймання 

пов’язане із високою частотою тромботичних подій (3: завдає 

шкоди, B-R) (Pengo et al., 2018; Dufrost et al., 2018).

Гіпергомоцистеїнемія, рак, 
серповидноклітинна анемія

У пацієнтів з ішемічним інсультом або ТІА та гіпергомо-

цистеїнемією добавки з фолієвою кислотою, вітаміна-

ми В
6
 та В

12
 неефективні для запобігання повторному ін-

сульту (3: переваги відсутні, B-R) (VITATOPS Trial Study 

Group, 2010; Toole et al., 2004). В осіб з ішемічним інсультом 

або ТІА на тлі ФП та раку доцільно розглянути застосуван-

ня пероральних антикоагулянтів прямої дії, а не варфарину 

для профілактики інсульту (2a, B-NR) (Chen et al., 2019; 

Yang et al., 2020).

Хворим на серпоподібноклітинну анемію, які перенесли 

ішемічний інсульт або ТІА, рекомендоване постійне пере-

ливання крові для зниження рівня гемоглобіну S до <30% 

від загального гемоглобіну для профілактики повторного 

ішемічного інсульту (1, B-NR) (Adams et al., 1998). Також 

у цій популяції пацієнтів лікування гідроксисечовиною 

може бути розумним вибором для запобігання рецидиву 

інсульту, якщо трансфузійна терапія недоступна або не-

доцільна (2a, B-R) (Ware et al., 2016; Lucarelli et al., 2012).

Васкуліти
Пацієнтам з ішемічним інсультом або ТІА та симптома-

ми, пов’язаними з гігантоклітинним артеріїтом, для зни-

ження ризику рецидиву інсульту рекомендовано негайно 

розпочати пероральне застосування глюкокортикоїдів 

у високих дозах (1, B-NR) (Brekke et al., 2017; van der Geest 

et al., 2020). В осіб з ішемічним інсультом чи ТІА та під-

твердженим діагнозом гігантоклітинного артеріїту терапія 

метотрексатом або тоцилізумабом на додаток до стероїдів 

є доцільною для зменшення ймовірності повторного ін-

сульту (2а, B-NR) (Stone et al., 2017; Onen et al., 2017).

У пацієнтів з ішемічним інсультом чи ТІА та первин-

ним ангіїтом центральної нервової системи індукційна 

терапія глюкокортикоїдами та/або імуносупресантами 

з подальшим тривалим підтримувальним лікуванням 

стероїд зберігальними імуносупресантами є розумним ва-

ріантом для зниження ризику рецидиву інсульту (2а, B-NR) 

(de Boysson et al., 2018). У хворих, що перенесли ішемічний 

інсульт чи ТІА та мають підтверджений діагноз гіганто-

клітинного артеріїту, терапія інфліксимабом асоційована 

з періодичними очними симптомами та маркерами актив-

ності захворювання, тому його не слід призначати (3: завдає 

шкоди, B-R) (Fasano et al., 2017; Shapiro et al., 2018).

В осіб з ішемічним інсультом або ТІА та інфекційним 

васкулітом, таким як церебральний васкуліт, нейросифі-

ліс чи бактеріальний менінгіт як наслідок вірусу вітряної 

віспи, показане лікування основної інфекції для зниження 

ризику інсульту (1, B-NR) (Nagel et al., 2007; Callegari et al., 

2014). У пацієнтів з ішемічним інсультом чи ТІА в контек-

сті ВІЛ-васкулопатії щоденне приймання АСК + контроль 

вірусу ВІЛ у поєднанні з антиретровірусною терапією є до-

цільними для зменшення ймовірності повторного інсульту 

(2a, C-LD) (Gunthard et al., 2014; Benjamin et al., 2017).

Використання антитромботичних препаратів 
у вторинній профілактиці інсульту

У пацієнтів із некардіоемболічним ішемічним інсультом 

або ТІА антитромбоцитарна терапія має переваги перед 

пероральними антикоагулянтами для зменшення ймовір-

ності повторного ішемічного інсульту та інших серцево- 

судинних подій при мінімальному ризику кровотечі (1, А) 

(De Schryver et al., 2012; Mohr et al., 2001). Для вторинної 

профілактики ішемічного інсульту в цій групі хворих пока-

зано призначення АСК у дозуванні 50-325 мг/добу, клопі-

догрелю по 75 мг або комбінація 25 мг АСК та 200 мг дипі-

ридамолу пролонгованого вивільнення двічі на день (1, А) 

(Kwok et al., 2015; Sacco et al., 2008).

В осіб із нещодавно перенесеним легким (за шкалою 

NIHSS 3) некардіоемболічним ішемічним інсультом або 

ТІА високого ризику (за шкалою ABCD2 4) призначення 

пероральних антикоагулянтів прямої дії (АСК + клопі-

догрель) має бути раннім (в ідеалі протягом 12-24 год від 

появи симптомів і принаймні впродовж семи днів від 

моменту початку епізоду) і продовжуватися 21-90 днів 

із подальшою антитромбоцитарною монотерапією для 

зниження ризику повторного ішемічного інсульту (1, А) 

(рис. 3) (Albay et al., 2020; Naqvi et al., 2020). Для пацієнтів 

із нещодавнім (<24 год) інсультом легкого або помірного 

ступеня тяжкості (оцінка за NIHSS 5), ТІА високого ри-

зику (оцінка за ABCD2 6) або симптоматичним стенозом 

інтра-/екстракраніального відділу 30% коронарної арте-

рії використання пероральних антикоагулянтів прямої дії 

з тикагрелором + АСК протягом 30 днів можна розглядати 

для зменшення ймовірності рецидиву інсульту впродовж 

30 днів; однак слід враховувати, що воно також асоційо-

ване зі зростанням ризику серйозних кровотеч, включно 

із внутрішньомозковими (2b, B-R) (Johnston et al., 2020).

Для пацієнтів, які вже приймали АСК під час некардіо-

емболічного ішемічного інсульту або ТІА, ефективність 

збільшення дози АСК чи переходу на інший антитромбоци-

тарний препарат вивчено недостатньо (2b, B-NR) (Lee et al., 

2017). Для осіб із некардіоемболічним ішемічним інсуль-

том чи ТІА безперервне застосування пероральних антико-

агулянтів прямої дії протягом >90 днів або потрійної анти-

тромбоцитарної терапії корелює з підвищеним ризиком 

крововиливів (3: завдає шкоди, А) (Bath et al., 2018).

Підготувала Олена Коробка

Оригінальний текст документа читайте на сайті 
www.ahajournals.org

Рис. 3. Антитромбоцитарна терапія 
при некардіоемболічному інсульті та ТІА

Примітки: Алгоритм не поширюється на пацієнтів, які отримували інтенсивну 
тромболітичну терапію. Ранній ішемічний інсульт означає, що минуло <24 год 
від його початку. У разі ТІА високого ризику оцінка за ABCD2 4, низького ризику –  
ABCD2 <4. Подвійна антитромбоцитарна терапія включає АСК + клопідогрель.

Адаптовано за Brown et al., 2021; Pan et al., 2019; Wang et al., 2013
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Погляд невролога та психіатра 
на зміни в діагностуванні й лікуванні 
пацієнтів під час пандемії COVID-19

В Одесі 6-9 вересня пройшла Міжнародна неврологічна конференція «XIII Нейросимпозіум 2021». 
У межах заходу були висвітлені важливі теми, серед яких сучасні підходи до лікування болю, 
нервово-м’язових патологій, захворювань периферичної та екстрапірамідної нервової системи тощо. 
Пропонуємо до вашої уваги огляд цікавих виступів провідних вітчизняних фахівців.

Неабиякий інтерес присутніх викликала 

доповідь на тему «Другий рік пандемії 

COVID-19. Що бачать неврологи та пси-

хіатри?» завідувача кафедри неврології, 

нейрохірургії та психіатрії Ужгородського 

національного університету, д. мед. н., 

професора Михайла Михайловича Ороса. 
На початку виступу спікер навів два клі-

нічні випадки із власної практики для 

візуалізації основних підходів у діагносту-

ванні й терапії під час пандемії COVID-19.

Клінічний випадок № 1Клінічний випадок № 1

Пацієнтка Ж., 71 рік.
Скарги. Горизонтальна бінокулярна диплопія протягом двох 

днів. Кашель, що триває декілька днів, та гарячка. 

Серед супутніх патологій –  гайморит.

Фізикальний огляд. Гострота зору –  20/20 (норма). Нормальна 

аферентна функція. Набряку дисків немає. Наявність дефекту 

правої абдукції.

Обстеження. Температура тіла –  38,7 °C, частота серцевих ско-

рочень –  104 уд./хв; артеріальний тиск (АТ) –  111/77 мм рт. ст.; 

частота дихання –  18/хв; насиченість крові киснем (SpO
2
) –  88%.

Абсолютне число лейкоцитів у крові знизилося до 0,5×109/л; 

вміст феритину –  2061 нг/мл, прокальцитоніну –  0,29 нг/мл, 

С-реактивного білка –  24 мг/л; швидкість осідання еритро-

цитів за методом Вестергена –  116 мм/год; рівень D-димера –  

2530 нг/мл, глікованого гемоглобіну –  6,7%.

Рентгенографія виявила обширну двобічну тінь повітряних 

порожнин. Аналіз методом полімеразної ланцюгової реакції на-

зального мазка на SARS-CoV-2 дав позитивний результат. Під 

час проведення магнітно-резонансної томографії встановлене 

ураження окорухового й зорового нервів у режимах T1 і T2 в ак-

сіальній та корональній площинах відповідно.

Вплив SarS-CoV-2 на нервову систему й мозок
Збудник COVID-19 уражає нервову систему такими способами:

• прямий вплив –  втрата нюху;

• мікросудинний вплив –  параліч VI пари черепних нервів, 

що призводить до постковідної гіперкоагуляції та, як наслідок, 

виникнення вторинного ураження нервової системи;

• постінфекційні автоімунні захворювання.

SarS-CoV-2 потрапляє до головного мозку двома шляхами: 

гематогенним та через нюхову цибулину. В останньому випадку 

зараження проявляється спочатку набряком, який ускладнюється 

атрофією та реінервацією і надалі призводить до втрати нюху, 

що триває до двох місяців.

Відтворення нейрональної інвазії SarS-CoV-2 підтверджує 

прямий вплив збудника, що каталізує неправильний розподіл 

сигналу від аксона до тіла, гіперполяризацію клітин і в результаті 

спричиняє смерть нейронів (Song et al., 2021).

Гостра респіраторна інфекція SarS-CoV-2 індукує дисфункцію 

ендотелію та судинних русел у декількох тканинах. Біла речовина 

церебрального мозку особливо вразлива до змін у церебрально-

му кровотоку. Цілісність підкіркової білої речовини є критично 

важливою для підтримки когнітивних функцій, і один із наслідків 

пошкод жен ня білої речовини при COVID-19 може викликати 

когнітивні порушення. Під час тримісячного спостереження 

за участю реконвалесцентів нейрорадіологічні дослід жен ня по-

казали, що пошкод жен ня білої речовини та порушення функціо-

нальної цілісності в таких ділянках мозку, як гіпокамп асоціюва-

лися із втратою пам’яті (Coolen et al., 2020).

Такі симптоми у хворих на коронавірусну інфекцію, як 

офтальмоплегія, атаксія, арефлексія, білково- клітинна дисоціа-

ція можуть свідчити про наявність синдрому Міллера –  Фішера. 

Ураження нервової системи SarS-CoV-2 інколи характеризу-

ється атаксією, яка переходить у синдром Міллера –  Фішера 

та проявляється негативними результатами аналізу на гангліо-

зидні антитіла.

Клінічний випадок № 2Клінічний випадок № 2

Пацієнт Н. 59 років.
Скарги. Кашель, температура тіла – 37,5 °C, загальна слабкість.

Фізикальний огляд. Різке порушення зору, періодично виникає 

між’ядерна офтальмоплегія.

Обстеження. На 4-й день хвороби на тлі стабільного перебігу 

SpO  –  91%, частота дихання –  20/хв, виникли висипка і слабкість 

у правій нозі. Парез до 1 бала, периферичного типу. Диплопія 

при погляді вліво, езотропія лівого ока.

Через один місяць –  скарги на виразний пекучий біль у лівій 

кінцівці та парез лівої нижньої кінцівки, особливо у стопі.

Діагноз. Постковідна поліневропатія. Кріоглобулінемія.

Терапія. Стан поліпшився після застосування препарату пре-

габалін (Неогабін®) у дозі 450 мг та комплексного харчового про-

дукту Нейрістон® (кожна капсула містить уридину-5-динатрію 

монофосфату в перерахунку на уридину монофосфат –  50 мг, 

вітаміну В
12

-3 мкг, фолієвої кислоти –  400 мкг).

Доцільність призначення препарату прегабалін (Неогабін®) 

хворому Н. професор аргументував, спираючись на настанову 

Європейської федерації неврологічних товариств (EFNS) 2010 р., 

відповідно до якої прегабалін та габапентин є терапією першої лінії 

при діабетичній невропатії, невралгіях (постгерпетичній або трій-

частого нерва), центральному болю (компресії спинномозкового 

каналу, травмах спинного мозку, інсультах, розсіяному склерозі).

Початкова доза прегабаліну при невропатичному болю ста-

новить 150 мг/добу. Залежно від індивідуальної реакції пацієнта 

і переносимості препарату, дозу можна підвищити через 3-7 днів 

до 300 мг/добу або до максимальної 600 мг через сім днів.

Наслідки ураження нервової системи після COVID-19
Михайло Михайлович продемонстрував схематичне зображен-

ня наслідків ураження нервової системи після COVID-19 (рису-

нок). SARS-CoV-2 призводить до прямої нейрональної інвазії, яка 

є причиною невропатії. Під час проникнення збудника виникає 

гіперкоагуляція, яка веде до розвитку таких кардіоваскулярних 

патологій, як інфаркт міокарда, тромбоемболія легеневої артерії 
(ТЕЛА), ішемічний інсульт та тромбоз венозного синуса, що за-

вершується декомпенсацією інтракраніальної гіпертензії. Нерідко 

під час коронавірусної інфекції виникає дихальна недостатність, 

що є причиною гіпоксії та, як наслідок, гіпоксичної ішемічної 

енцефалопатії. Найсерйознішими наслідками COVID-19 є пост-

інфекційні автоімунні захворювання, до яких належать гостра ге-

морагічна некротична енцефалопатія, синдроми Міллера –  Фіше-

ра та Гієна –  Барре, оптичні неврити, дитячий запальний розлад.

Професор зауважив, що COVID-19 впливає на нервову систе-

му в значної частки пацієнтів. Можливі ускладнення включають 

інсульт / стан гіпекоагуляції, внутрішньомозкові крововиливи, 

енцефаліт і васкуліт, невропатію черепа з диплопією, синдроми 

Гієна –  Барре та Міллера –  Фішера, оптичний неврит, погір-

шення вже наявних захворювань, таких як внутрішньочерепна 

гіпертензія тощо.

Окрім того, М.М. Орос детальніше зупинився на пробле-

мі лицьового болю. Виділяють понад 128 його видів, серед ос-

новних –  одонтогенний, кластерний та міофасціальний, біль при 

мігрені, запаленні або пухлинах синусів, глаукомі, тригемінальній 

невралгії та невропатії.

Для чіткішого розуміння проблеми доповідач навів клінічний 

випадок із власної практики.

Клінічний випадок № 3Клінічний випадок № 3

Пацієнтка В., 44 роки.
Скарги. Періодично гострий (інколи прострільний та пекучий) 

біль у ділянці лівої частини обличчя та чутлива нижня щелепа; 

біль повторюється, нечітко загострюється при ковтанні та жу-

ванні. Хруст у щелепі. Виразна загальна втома, періодичний біль 

у руках, особливо зранку, інколи слабкість у ногах.

Анамнез. Захворіла три роки тому, після екстракції зуба. Під час 

візиту до стоматолога патології не виявлено.

Обстеження. Загальні клінічні аналізи в нормі, соматичної пато-

логії не виявлено. Рентген шийного відділу хребта, зубів, приносо-

вих пазух у нормі, магнітно-резонансна томографія голови в нормі.

Стоматологи поставили діагноз невралгії (глосалгії) трійчас-

того нерва та скерували до невролога.

Діагноз. Синдром мікропорожнини в щелепі –  остеонекроз, 

що індукує невралгію (NICO), яка характеризується атиповим 

болем обличчя.

Терапія. Для купірування болю застосовували Ксефокам® (дію-

ча речовина –  лорноксикам).

Особливості синдрому NICO
Пацієнтам із діагнозом синдрому NICO слід провести дифе-

ренційну діагностику з низкою захворювань, як-от невралгія 

трійчастого нерва, патологія зубів, міофасціальний біль, скро-

нево-щелепний синдром, індукована остеонекрозом невралгія, 

синдроми Фрей –Баярже, Ігла.

Причини та фактори ризику розвитку синдрому NICO вклю-

чають хронічний гайморит, тривале лікування у стоматолога, 

ускладнене видалення зубів мудрості, премолярів, молярів та їх 

коренів, погано виготовлені зубні протези, множинне плом-

бування зубів. Також це можуть бути ревматоїдний артрит / 

системний червоний вовчак, лімфоми або кісткова дисплазія, 

подагра та остеопороз, алкоголізм/куріння, вагітність, тривале 

приймання глюкокортикоїдів, панкреатит. 
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Серед характерних ознак синдрому NICO –  постійний глибокий 

біль у ділянці обличчя, інтенсивність якого може змінюватися, кис-

лий або гіркий присмак, який є причиною несвіжого запаху з рота, 

гострий прострільний біль у щелепі, біль у руках до ліктя та періо-

дичний –  у ногах, виразна загальна втома.Дослід жен ня показали, 

що 45-94% всіх порожнин утворюються в результаті ускладненого 

видалення зубів мудрості (Marincola, 2014). Найефективнішим мето-

дом діагностики синдрому NICO є ультразвукове сканування кісток.

Лікування гострого болю обличчя
Терапія гострого болю обличчя полягає в застосуванні анальге-

тиків, нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП), опіоїдів, 

місцевих компресів із диметилсульфоксидом (димексид).

Вибір на користь лорноксикаму (препарату Ксефокам®) серед 

інших НПЗП для купірування болю пояснюється тим, що він зба-

лансовано інгібує ЦОГ-1 і ЦОГ-2, забезпечуючи аналгезивну та про-

тизапальну дію. На відміну від інших ліків цієї групи, знеболюваль-

ний ефект при його використанні досягається завдяки стимуляції 

секреції ендогенного динорфіну та ендорфіну (Kullich, Klein, 1992). 

Пригнічення запальної реакції відбувається шляхом інгібування 

продукції інтерлейкіну 6 та оксиду азоту, уповільнення міграції 

поліморфно ядерних лейкоцитів (Berg et al., 1999; Pruss et al., 1990).

У період із 2000 по 2010 рр. було проведене ретроспективне 

дослід жен ня в медичних центрах Нідерландів, Німеччини, Вели-

кої Британії та Італії, в якому оцінювали кардіоваскулярну безпеку 

на підставі даних 92 163 пацієнтів, які приймали НПЗП. За резуль-

татами, ризик госпіталізацій із приводу серцевої недостатності 

при використанні лорноксикаму (препарату Ксефокам®) не зро-

став, що свідчить про низький рівень кардіотоксичності на відміну 

від інших НПЗП (Головач та співавт., 2017; Arfe et al., 2016).

У перший день конференції з актуальною 

під час пандемії темою «Тривога vs лег-

коважність: погляд психіатра» виступи-

ла д. мед. н., професорка кафедри ме-

дичної психології, психосоматичної 

медицини та психотерапії Національ-

ного медичного університету імені 

О.О. Богомольця Олена Олександрівна 
Хаустова. За її словами, наслідки для 

психічного здоров’я від COVID-19 

є «четвертою хвилею» пандемії, та, 

за прогнозами більшості фахівців у світі, вони чинитимуть най-

більший і найтриваліший вплив на здоров’я.

Психічне здоров’я і пандемія COVID-19
Протягом першого року пандемії відзначалося значне під-

вищення частоти суїцидів і домашнього насильства, а також 

зниження якості освітнього процесу, рівня життєвих сподівань 

та ефективності системи охорони здоров’я. Усе це підтверджує 

той факт, що пандемія має психосоціальні та психічні наслідки –  

як короткострокові, так і тривалі (Kannan, 2020):

• соціальні та поведінкові негайні наслідки: дистрес/безпорад-

ність, нерегулярне харчування, вживання психоактивних речовин 

і травми (домашнє насильство), міжособистісні й середовищні 

обмеження, сенсорна депривація та занехаяність;

• імовірні довготривалі наслідки: недорозвинення мозкових 

схем (у дітей та підлітків), ожиріння, зловживання психоактив-

ними речовинами, нестача емоційного процесингу, психічні роз-

лади, суїцидальна налаштованість.

Згідно зі Всесвітньою доповіддю про щастя (World Happiness 

Report) 2021 р., описано чотири ключові фази впливу пандемії 

на психічне здоров’я:

1. Під час «першої хвилі» пандемії люди боялися захворіти 

на коронавірусну інфекцію та по-різному реагували на локдаун.

2. «Друга хвиля» характеризувалася безпосередньою відповід-

дю на негаразди, що пов’язані з пандемією (обмеженість доступу 

до медицини та інших ресурсів).

3. Для «третьої хвилі» властива недостатня підтримка психіч-

ного здоров’я.

4. Під час «четвертої хвилі» люди стикаються із довготрива-

лими наслідками пандемії, такими як рецесія, бідність, стрес, 

тривога й депресія.

Після спалаху пандемії порівняно з попередніми роками 

(2017-2019) у більшості розвинених країн фіксувалося значне 

негайне зниження рівня психічного здоров’я. У Великій Британії, 

починаючи з вересня 2019 і до березня 2020 рр., загальна тривога 

зросла на 28,6%, а депресія серед дорослого населення –  з 9,7% 

у липні 2019 –  березні 2020 рр. до 19,2% у червні 2020 р. Під час 

оцінки психіатричних наслідків коронавірусної інфекції важливо 

враховувати тривалі часові тенденції, сезонність, а також різні 

показники у демографічних групах й уразливих верствах насе-

лення, як-от літні жінки та молоді чоловіки (Banks et al., 2021).

Це можна простежити за результатами дослід жен ня показни-

ків статистики у Великій Британії. Так, орієнтовно кожний п’ятий 

дорослий (19,2%) відчував певну форму депресії під час пандемії 

коронавірусу в червні 2020 р. порівняно із 9,7% до неї (липень 2019 –  

березень 2020 рр.). У кожного восьмого дорослого (12,9%) під час 

пандемії розвинулися депресивні симптоми від помірного до тяжкого 

ступеня, водночас ще 6,2% населення продовжували відчувати депре-

сивні симптоми такого рівня; поліпшення стану за цей період спо-

стерігалося приблизно в 1 із 25 дорослих (3,5%) (Vizard et al., 2020).

Середня частка дорослих, які повідомляли про симптоми три-

вожного та/або депресивного розладу з січня –  червня 2019 по сі-

чень 2021 рр. зросла з 11 до 41,1% (Panchal et al., 2021). В іншому 

дослід жен ні (n=1171) загальна поширеність депресії та тривоги 

становила 22,6 і 21,4% відповідно. 

Життя на самоті є фактором ризику розвитку депресії, тоді як ре-

гулярні фізичні вправи –  фактором захисту. Поширеність симптомів 

депресії/тривоги пов’язана з виразністю інших проявів, як-от без-

соння та негативні почуття щодо пандемії (Tian et al., 2021).

Стратегії подолання тривожно-депресивних розладів 
та підтримка осіб із дистресом

Дорослі з депресією та тривогою більше послуговуються гумо-

ром та сарказмом для боротьби з пандемією COVID-19. Такого 

висновку дійшли K. Rothermich et al. (2021), проаналізувавши дані 

експерименту за участю пацієнтів від 30 до 64 років, 77,3% з яких 

були жінки (n=164). Всі учасники повідомили про поточний пси-

хіатричний діагноз, із них 117 мали тривогу, депресію чи змішаний 

розлад. Виявилося, що особи із тривогою під час пандемії як стра-

тегію подолання несприятливої ситуації частіше використовували 

сарказм, рідше –  гумор, а ті, хто відчував депресію, –  навпаки. 

Особи без психічних розладів застосовували гумор рідше.

При легкому ступені дистресу (періодичних проявах) слід за-

спокоїти пацієнта, посприяти зміцненню соціальної підтримки, 

релаксації та модифікації способу життя. У разі виявлення помір-

ної або тяжкої (стійкої) форми дистресу варто скерувати особу 

на консультацію до медичного психолога чи психіатра, де він 

отримає психокорекційну терапію (вправи на релаксацію, підтри-

мувальне консультування, стратегії розв’язання проблем), психо-

фармакотерапію або поєднання цих методів (Kar et al., 2020).

Купірування тривоги
Згідно з рекомендаціями щодо ведення пацієнтів із тривогою 

Всесвітньої федерації товариств біологічної психіатрії (WFSBP), 

препаратами вибору є інгібітори зворотного захоплення норадре-

наліну (ІЗЗН), селективні інгібітори зворотного захоплення серо-

тоніну (СІЗЗС) та прегабалін (Bandelow et al., 2012). Прегабалін 

є активною речовиною препарату Неогабін®, що застосовується 

при генералізованому тривожному розладі з початковою дозою 

75 мг двічі на добу, середня терапевтична доза становить 150 мг 

двічі на добу, а максимальна добова –  300 мг два рази на день.

При веденні пацієнтів із тривогою слід уникати поведінкових 

помилок, що утруднюють вихід із кризи, спричиненої пандемією 

COVID-19. Серед них –  упередженість щодо ситуації, яка склалася, 

тривога та страх перед невідомим, неправильна інтерпретація даних 

статистики, неналежне або надмірне соціальне дистанціювання.

Прогноз життя після пандемії коронавірусної інфекції
Представники груп ризику –  діти та підлітки, літні дорослі, без-

робітні й безхатченки, особи з діагнозом або підозрою на COVID-19, 

медичні працівники, залучені до випадків COVID-19, особи із психіч-

ними розладами та адиктивною поведінкою –  після пандемії мати-

муть тенденції до переживання тривоги, розвитку безсоння, депресії, 

страху захворіти на коронавірусну інфекцію (Brooks et al., 2020).

Для запобігання переходу здорової тривоги в патологічну 

необхідно зважати на два критерії:

• критерій А: загальне занепокоєння із приводу болю та заг-

роз організму (тенденція до посилення соматичних відчуттів) 

має тривати менш ніж шість місяців;

• критерій В: занепокоєння та побоювання швидко зменшують-

ся/зникають внаслідок належного медичного заспокоєння, всупереч 

тому, що через деякий час можуть виникнути нові прояви тривоги.

О.О. Хаустова підсумувала доповідь метакогніцією, яка допо-

магає побороти тривогу та депресію: «Не важливо, як я насправді 

впораюся з цим. Головне –  я знаю, що я впораюся».

Підготував Денис Соколовський

UA-NEOG-PIM-102021-061

Рисунок. Наслідки ураження нервової системи після інфекції SARS-CoV-2
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Рухові розлади: аспекти патогенетичної 
та симптоматичної терапії

Рухові розлади включають широкий спектр неврологічних станів, а розмаїття клінічних симптомів 
ускладнює діагностику та своєчасне призначення відповідної патогенетичної та симптоматичної 
терапії. Водночас накопичуються наукові дані щодо лікарських засобів, які дозволяють успішно 
корегувати прояви рухових розладів та поліпшувати якість життя пацієнтів. У межах міжнародної 
неврологічної конференції «ХІІІ Нейросимпозіум 2021», що відбулася 6-9 вересня 2021 р. в Одесі, 
прозвучали змістовні доповіді, присвячені проблемі лікування рухових розладів.

Медикаментозна корекція проявів паркінсонізму
Ірина В’ячеславівна Богданова, д. мед. н., 

провідна наукова співробітниця від-

ділу нейроінфекцій та розсіяного 

склерозу ДУ «Інститут неврології, 

психіатрії та наркології НАМН Ук-

раїни» (м. Харків), акцентувала увагу 

на ролі амантадину сульфату в ме-

дикаментозній корекції проявів пар-

кінсонізму. Вона зауважила, що 

аман тадин має давню історію вико-

ристання у неврології –  його засто-

совують для корекції стану пацієнтів із хворобою Паркін-

сона (ХП) вже понад 30 років.

Комплексний ефект препарату полягає у підсиленні ви-

ділення дофаміну в міжклітинний простір, що зумовлює 

протипаркінсонічний ефект, а також специфічному бло-

куванні рецепторів медіатора глутамату. Надлишок остан-

нього спостерігається при багатьох нейродегенеративних 

захворюваннях, зокрема при ХП, призводячи до прогресу-

вання нейродегенеративного процесу.

Токсична дія глутамату є важливим фактором нейро-

дегенерації. Тому раннє своєчасне призначення препаратів 

амантадину може мати як профілактичний, так і терапев-

тичний ефект, стримуючи прогресування хвороби.

Нейрохімічні порушення при ХП
Розвиток паркінсонізму супроводжується низкою нейро-

хімічних порушень, які полягають у зменшенні вмісту дофа-

міну, норадреналіну, серотоніну, енкефалінів та збільшенні 

кількості ацетилхоліну, токсичних амінокислот глутама-

ту та аспартату. Зокрема, підсилення продукції глутамату 

призводить до зниження активності АТФ у мітохондріях, 

повільної деполяризації клітини, зняття магнієвого блоку 

в N-метил-D-аспартатних (NMDA)-рецепторах та підви-

щення проникнення іонів кальцію до клітини. Наслідками 

цих процесів є подальше зростання продукції глутамату, 

цитодегенерація, некроз та апоптоз.

Глутамат –  важливий нейромедіатор, рецептори якого 

є у 40% нейронів головного мозку. Він прискорює передачу 

сигналу іншими рецепторами (дофаміновими, норадрена-

ліновими, серотоніновими тощо). Це дозволяє формувати 

синаптичну пластичність –  здатність синапсів регулювати 

власну активність залежно від реакції постсинаптичних ре-

цепторів. Даний механізм лежить в основі процесів навчання, 

роботи пам’яті та творчої активності. Таким чином, зниження 

активності глутамату веде до млявості та апатії, тоді як його 

надлишок –  до перенапруження нервових клітин («перегорян-

ня» нейронів –  ексайтотоксичності) та їх загибелі.

Як відомо, ключовим процесом загибелі нейронів при ХП 

є надлишкове накопичення в них білка α-синуклеїну. Також 

важливу патогенетичну роль у процесі дегенерації відіграють:

• порушення функціонування мітохондрій та надлишкове 

утворення активних форм кисню (оксидативний стрес);

• збільшення внутрішньоклітинної концентрації кальцію 

внаслідок впливу надмірної кількості амінокислот зі збуджу-

вальною дією (феномент ексайтотоксичності);

• запальна реакція мікроглії, результатом чого є загибель 

клітин унаслідок апоптозу.

Ексайтотоксичність при паркінсонізмі опосередкована 

NMDA-рецепторами. При взаємодії з ними глутамату відкри-

ваються канали нейронної мембрани, та здійснюється його 

вхід у нейрон. Екстенсивне зв’язування глутамату NMDA- 

рецепторами призводить до підсиленого току йонів кальцію 

через канали NMDA-рецепторів. Механізм ексайтотоксич-

ності глутамату при ХП пов’язаний із масивним входом іонів 

кальцію у дофамінергічні нейрони чорної субстанції.

Наслідками токсичної дії амілоїду та ішемії є вивільнення 

глутамату, активація NMDA-рецепторів, порушення гомеоста-

зу кальцію, структурне ураження нейрона і загибель клітини.

Можливості застосування амантадину
За словами спікерки, перервати патологічний каскад, 

а саме зупинити надлишкову активацію NMDA-рецепторів 

можна шляхом їх блокади препаратами класу амантадинів. 

Оскільки нейротрансмітерний дисбаланс при ХП харак-

теризується зниженням рівня дофаміну через дегенерацію 

нігростріарних нейронів та підвищенням активності хо-

лінергічних і глутаматергічних систем, то фармакотерапію, 

спрямовану на корекцію нейротрансмітерного дисбалансу, 

можна вважати патогенетичною.

Препарати групи амантадину блокують глутаматні 

NMDA-рецептори, завдяки чому послаблюється стимулю-

вальний вплив глутаматергічних нейронів кори великих 

півкуль на підкіркові ядра. Також відбувається пригнічення 

NMDA-рецепторів, що забезпечує зменшення входу іонів 

кальцію до клітини, що разом з обмеженим утворенням віль-

них радикалів сприяє нейропротекторній дії.

Також амантадину сульфат застосовують при розвитку 

екстрапірамідних побічних ефектів нейролептиків, хоча їх 

появою може супроводжуватися також тривале застосуван-

ня антибіотиків, гормональних препаратів, цитостатиків, 

антидепресантів у високих дозах тощо. Але найбільше цим 

«грішать» саме антипсихотичні засоби, зокрема ті, що при-

значають для корекції тривожності в амбулаторній практиці. 

Сьогодні частота нейролептичного паркінсонізму зростає че-

рез COVID-асоційовані події (неврологічні симптоми в осіб 

із COVID-19, вплив карантинних обмежень тощо), а також 

внаслідок посттравматичних стресових розладів, першою 

лінією лікування яких є антидепресанти, а другою –  атипові 

нейролептики. Таким чином, ризик розвитку нейролептич-

ного паркінсонізму в сучасній популяції підвищується, при 

цьому патогенез також значною мірою зумовлений ексайто-

токсичною дією глутамату на ГАМК-ергічні нейрони.

Алгоритм корекції нейролептичного паркінсонізму пе-

редбачає відміну лікарського засобу, що його викликав 

(або, за відсутності такої можливості, слід розглянути питання 

щодо зниження дози чи заміни на інший препарат), та одно-

часне призначення холінолітика, якщо немає протипоказань. 

Також застосовують амантадин, що може бути доцільним у па-

цієнтів похилого віку (які краще його переносять), і за наяв-

ності пізньої дискінезії. Препарати леводопи та агоністи до-

фамінових рецепторів не призначають, оскільки вони можуть 

викликати погіршення психотичного розладу, із приводу якого 

було призначено нейролептик. Своєю чергою амантадини 

є альтернативою холінолітикам та препаратам першої лінії, 

особливо для пацієнтів похилого віку (Ward, 2018).

Профілактична роль амантадину 
щодо COVID-асоційованих подій

Останнім часом інтерес до препаратів амантадину різко 

підвищився, певною мірою через пандемію COVID-19. На-

копичуються міжнародні наукові джерела, які свідчать про 

профілактичну роль амантадину щодо COVID-асоційованих 

подій. Зокрема, були відновлені зусилля щодо пошуку серед 

відомих лікарських субстанцій зі встановленою ефектив-

ністю проти інших вірусних інфекцій, що ефективні також 

проти COVID-19.

Амантадин почав своє «життя» як ефективна терапія 

проти вірусу грипу А завдяки дії на вірусний білок M2, що 

призводить до зміненої реплікації. Згодом було показано, 

що препарат активно діє проти коронавірусу SARS-CoV, 

зв’язуючись із доменом його білка оболонки E (Butterworth, 

2020). Високопродуктивний скринінговий аналіз експресії 

466 лікарських субстанцій виявив, що амантадин посів серед 

них п’яте місце за ефективністю. Завдяки цьому було вису-

нуто гіпотезу про те, що втручання амантадину в процесинг 

спайкового білка може стати способом терапії COVID-19.

Окрім того, було виявлено патофізіологічний зв’язок 

між амантадином і ХП. У спинномозковій рідині пацієнтів 

із ХП були зареєстровані реакції антитіл на низку корона-

вірусів, і результати дослід жен ня показали користь аманта-

дину для лікування COVID-19 у п’ятьох осіб із ХП. 

Нині запропоновано два незалежних механізми щодо 

потенціалу амантадину пом’якшувати ефекти COVID-19, 

а саме:

• пригнічення протеаз, що приводить до порушення ви-

вільнення генома вірусу в цитоплазму клітини-господаря;

• дія як антагоніста NMDA-рецепторів.

Ці механізми верифіковані не тільки у нервовій, але й леге-

невій тканині, а їх наслідком є запобігання гострому пошко-

д жен ню легень та респіраторній недостатності.

Натепер накопичено клінічний досвід застосування аманта-

дину в осіб із неврологічними захворюваннями та COVID-19. 



НЕВРОЛОГІЯ
КОНФЕРЕНЦІЯ

33

www.health-ua.com

Було проведене невелике дослід жен ня на основі опитуваль-

ника з оцінки тяжкості перебігу COVID-19 у пацієнтів, які 

страждали на розсіяний склероз (n=10), ХП (n=5) або когні-

тивні порушення (n=7). В усіх хворих інфекцію SARS-CoV-2 

було підтверджено методом полімеразної ланцюгової реакції. 

Вони отримували лікування амантадином (n=15) або меман-

тином (n=7) у стабільних зареєстрованих дозах. Всі пацієн-

ти перебували на двотижневому карантині з моменту доку-

ментально підтвердженого інфікування, і в жодного з них 

не виникло клінічних проявів інфекційної патології. Також 

не повідомлялося про будь-які істотні зміни неврологічного 

статусу під час перебігу первинного захворювання нервової 

системи (Rejdak, Grieb, 2020).

Загалом, як зазначила І.В. Богданова, вибір схеми лікуван-

ня при паркінсонізмі –  це завжди непростий та динамічний 

процес утримання балансу щодо збереження ефективності 

терапії та дотримання її безпеки, а також профілактики від-

далених ускладнень.

Далі лекторка представила розбір клінічного випадку 

пацієнтки із моторними розладами.

Клінічний випадок № 1Клінічний випадок № 1

Пацієнтка, 47 років.
Скарги та анамнез. Протягом року поступово збільшуються 

обмеження при виконанні рухів дрібної моторики у правій руці. 

Заперечує будь-які провокувальні події в анамнезі. Працює 

вчителькою. В амбулаторній карті зазначено наявність гіпер-

тонічної хвороби. Впродовж останніх двох років почастішали 

застудні захворювання в осінньо-зимовий період. До нев ро-

патолога вперше звернулася із запитанням –  чи не є обмеження 

дрібної моторики симптомом порушення мозкового кровообігу. 

Профілактичними курсами приймала цинаризин.

Відзначає, що на тлі вікових гормональних змін стала більш 

тривожною, фон настрою нестійкий, схильна до пригніченого 

настрою, плаксивості, почастішали періоди порушень нічного 

сну. З’явилися закрепи.

Огляд. Легка гіпомімічність, гіпофонія, на яку не звертала ува-

ги, вважаючи, що через професійне навантаження «голос сідає», 

легке підвищення м’язового тонусу в правих кінцівках, обмежен-

ня можливостей дрібної моторики справа, дрібнорозмашистий 

непостійний тремор у правій руці, ахейрокінез справа, легка тен-

денція до зігнутості пози, підвищена ситуаційна тривожність 

(за тестом Спілберга), помірна депресія (за шкалою Гамільтона).

Діагноз. Стан відповідає ХП, стадія 1-1,5 за шкалою Хен –  Яра, 

правобічний гемітип, із комплексом немоторних порушень 

(диссомнічні порушення, тривожно-депресивний розлад).

Терапія. Корекція гіпертонічної хвороби -блокаторами, 

виключення препаратів цинаризину, корекція явищ три-

вожності та порушень сну тразодону гідрохлоридом. Старт 

терапії протипаркінсонічними засобами із класу амантади-

нів (враховуючи роботу вчителем та схильність до частих 

ГРВІ) –  ПК-Мерц по 100 мг 2 р/добу, перший курс – чотири 

місяці, потім прий няте рішення щодо постійного або курсо-

вого приймання. Динамічне спостереження.

Огляд через 3 місяці. Суб’єктивне поліпшення –  до 70-80%. 

Пацієнтка відзначила, що не хворіла на застуди протягом 

осінньо-зимового періоду. Компенсовано прояви гіпотонії; 

інші брадикінетичні феномени, тривожно-депресивні та дис-

сомничні прояви представлені мінімально. Зберігається 

непостійний тремтливий гіперкінез.

Рекомендації. Регулярне спостереження у невропатолога, 

подальше приймання амантадину сульфату (ПК-Мерц) у дозі 

100 мг 2 р/добу із перспективою можливого комбінування 

амантадинів з агоністами дофа- рецепторів (оскільки зберіга-

ється тремтлива симптоматика).

Таким чином, монотерапія амантадинами на початкових 

стадіях ХП є виправданою та успішною. Адже вона сприяє 

об’єктивному поліпшенню клінічних проявів та чинить імуно-

корегувальну дію, а також допоміжний ефект щодо немотор-

них проявів паркінсонізму.

Постановка діагнозу в клініці рухових розладів
Завідувачка неврологічного відділення 

Одеської обласної клінічної лікарні, 

к. мед. н. Ірина Вілієвна Хубетова (І.Х.) 

та професорка 

кафед ри невро-

логії № 1 Націо-

нального уні-

верситету охо-

рони здоров’я 

України імені 

П.Л. Шу пика, 

д. мед.н. Тетяна Миколаївна Слободін 

(Т.С.) також розглянули клінічні випад-

ки пацієнтів із руховими розладами.

Клінічний випадок № 2Клінічний випадок № 2

І.Х.: Пацієнт А., звернувся 01.09.2021 р. зі скаргами на ску-

тість у всьому тілі, уповільнення рухів, порушення ходи, деяке 

уповільнення мови, періодичний тремор у верхніх кінцівках 

при виконанні тієї або іншої роботи, загальну слабкість.

Анамнез. Захворів 2017 р., коли на тлі перенесеного сильно-

го стресу протягом двох місяців з’явилися та почали наростати 

скутість у тілі, уповільненість рухів, порушення ходи й легке 

дрижання у лівій руці. Має підвищений артеріальний тиск, 

що контролюється антигіпертензивними препаратами.

Неврологічний статус. Застиглий погляд, пацієнт дивить-

ся в одну точку, уповільнення сакад, парез вертикального 

погляду вгору, аксіальна ригідність (повертається при ходьбі 

усім тулубом без залучення шиї). Зниження когнітивних 

функцій. При проведенні магнітно-резонансної томогра-

фії головного мозку: виразний гліоз навколо шлуночків, 

що розширені, атрофія середнього мозку. Очне дно без ознак 

патології.

Діагноз. Прогресуючий над’ядерний параліч або інше 

нейро дегенеративне захворювання, що супроводжується 

симптомами атипового паркінсонізму.

Терапія. Сприятлива відповідь на введення амантадину 

сульфату внутрішньовенно (поліпшення рухової активності). 

Зазвичай переважна більшість пацієнтів із над’ядерним па-

ралічем добре реагують на препарати амантадину на початку 

лікування.

Т.С.: При огляді спостерігається обмеження руху очей 

вгору, що може мати місце й при ХП. Проба Тевенара 

(дослід жен ня постуральної стійкості): немає яскраво ви-

раженої постуральної нестабільності. Зі слів пацієнта, 

не страждає на часте сечовипускання, зокрема ноктурію, 

також відсутні закрепи.

У хворого А. паркінсонічний синдром, який відповів 

на протипаркінсонічну терапію, але когнітивні порушен-

ня вводять у дисонанс. Якщо пацієнти з імовірним супра-

нуклеарним паралічем відповідають на амантадин, то вони 

реагуватимуть і на леводопу. Також відповідь на леводопу 

буде в осіб із атиповим паркінсонізмом та ХП, які реагують 

на призначення препаратів амантадину.

Тому в даному випадку доцільним є призначення лево-

допи, оскільки у пацієнта із когнітивними порушеннями 

тривале застосування амантадину сульфату може спровоку-

вати галюциноз.

Клінічний випадок № 3Клінічний випадок № 3

І.Х.: Пацієнтка Н., спостерігається протягом шести років. 

Звернулася зі скаргами на дрижання із підозрою на ХП.

Лікування. Отримує леводопу (Левоком), разагілін (Азагілін), 

амантадину сульфат (ПК-Мерц), для полегшення паркінсо-

нічних рухових порушень – праміпексол ( Праміпекс). 

На тлі лікування стан пацієнтки поліпшився, зокрема зав-

дяки терапії праміпексолом та разагіліном повністю зникло 

тримтіння у лівій половині тіла. Натомість з’явилася повільно 

наростаюча м’язова ригідність.

Подальша терапевтична тактика. Було збільшено дозу ле-

водопи, що спричинило виникнення гіперкінезів, тому було 

прийняте рішення щодо переведення хворої на форму леводопи 

із пролонгованим вивільненням, яку вона переносить досить 

непогано. Натомість виникли проблеми з ходою –  пересува-

ється за допомогою супроводжувальної особи або ходунків.

Зі слів пацієнтки, на амантадин відповіді не було, нато-

мість при використанні леводопи протягом трьох років хода 

покращилася, але з часом відповідь на леводопу ставала все 

меншою. З’явилися «застигання», втрата рівноваги.

У стаціонарі проведено пробу з апоморфіном: негативна. 

Пацієнтка, яка раніше працювала екскурсоводом, є емоційно 

збереженою, легко спілкується. На магнітно-резонансній 

томографії: атрофія у лобному, скроневих та тім’яному від-

ділах, помірно виражена.

Т.С.: При огляді у хворої Н. виявлено «магнітну ходу» 

(«прилипання» до підлоги, здається, що ноги людини при-

кріплені до підлоги ніби за допомогою магніту; кожен крок 

починається з руху, «що бореться із залипанням»), яка при-

таманна особам із судинним паркінсонізмом.

Зі слів пацієнтки, «магнітна хода» з’явилася після перелому 

шийки стегна, після якого вона ходила з милицями, але страху 

повторного падіння начебто не було (у зимовий період через 

побоювання впасти не виходила з дому). Через шість місяців 

після перелому виникли проблеми з ходою як прояв паркінсо-

нізму. Приймала леводопу/карбідопу –  без поліпшення ходи, 

натомість із погіршенням психічного стану (періодично вини-

кали збуд жен ня, відчуття страху, панічні атаки).

Різниці у клінічному стані на терапії леводопою та без неї 

не виявлено, але пацієнтка боїться відміни препаратів. Та-

кож вона зазначає, що від початку появи скарг на дрижан-

ня постійно та ретельно вивчала літературу щодо клінічної 

картини ХП, а також інструкції із застосування лікарських 

засобів під час лікування.

Продемонстровано, що із супроводжувальною особою 

пацієнтка може пересуватися широким кроком без «при-

липання» до підлоги. З урахуванням значного впливу під-

свідомих факторів, доцільними є заняття з реабілітологом 

та психологом.

Підготувала Олександра Демецька
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Аналіз довгострокових результатів терапії 
алглюкозидазою альфа у пацієнтів із хворобою Помпе 

в реальних клінічних умовах
Хвороба Помпе, або глікогеноз 2-го типу –  рідкісне генетичне захворювання з автосомно-рецесивним 
механізмом успадкування. Хвороба Помпе є одним із небагатьох нервово-м’язових розладів, 
для якого доступне доступне ефективне лікування. K. Gutschmidt et al. провели дослід жен ня 
в реальних клінічних умовах з метою визначити довгострокові результати ферментнозамісної терапії 
(ФЗТ) алглюкозидазою альфа у пацієнтів із пізнім початком хвороби Помпе. Було підтверджено 
терапевтичну ефективність ФЗТ упродовж перших років із подальшим покращенням низки клінічних 
показників. Отримані результати опубліковані у виданні Journal of Neurology (2021; 268: 2482-2492).

Хворобу Помпе спричиняє дефіцит ферменту кислої 

α-глюкозидази (GAA) у лізосомах (Hers, 1963). Впер-

ше її було незалежно описано J.C. Pompe, G. Bischoff 

та W. Putschar 1932 р. Кількість мутацій гена GAA, що зу-

мовлюють дефіцит ферменту GAA різного ступеня, без-

перервно зростає: натепер відомо понад 500. За оцінкою 

великої європейської когорти, поширеність хвороби Пом-

пе у дорослих із гіперкреатинкіназемією та/або м’язовою 

слабкістю кінцівок становить 2,4% (Meikle et al., 1999).

Загалом захворюваність на цю патологію коливається 

в межах від 1 на 200 тис. до 1 на 40 тис. залежно від етніч-

ної належності та регіону проживання, охоплюючи спектр 

розладів із раннім (інфантильна форма з дебютом у віці 

до 12 років) та пізнім початком (Poorthuis et al., 1999). На да-

ний час хвороба Помпе із пізнім початком розглядається 

як мультисистемний розлад, що переважно супроводжується 

слабкістю проксимальних та аксіальних м’язів із виразним 

порушенням дихання (van der Beek et al., 2006; Toscano et al., 

2019). Пацієнти мають високий ризик потреби в неінва-

зивній або інвазивній штучній вентиляції легень (ШВЛ) 

(Wenninger et al., 2019).

ФЗТ алглюкозидазою альфа (Міозим*) отримала схвален-

ня у Європі 2006 р. та відтоді є єдиною доступною фармако-

терапією хвороби Помпе. Застосування алглюкозидази аль-

фа, безперечно, сприяло значному поліпшенню клінічних 

результатів у пацієнтів із раннім та пізнім початком захво-

рювання (Hahn et al., 2018; Chien et al., 2015). У дослід жен-

нях із подальшим періодом спостереження до п’яти років, 

де вивчали вплив ФЗТ в осіб із пізнім розвитком патології, 

після початкового поліпшення спостерігалася вторинна ста-

білізація або зменшення симптомів (Scheidegger et al., 2018; 

Nagura et al., 2019). Проте є небагато робіт, присвячених 

аналізу довгострокових результатів ФЗТ у цій когорті хворих 

(Semplicini et al., 2020; Stockton et al., 2020).

Тож K. Gutschmidt et al. (2021) вирішили дослідити ефек-

тивність та безпеку ФЗТ у пацієнтів із пізнім початком 

хвороби Помпе впродовж тривалого періоду в реальній 

клінічній практиці, а саме силу м’язів, здатність пересу-

ватися, функцію легень, а також зміни/прогресування 

захворювання під час лікування.

Матеріали й методи дослід жен ня
Критерії включення/виключення

У багатоцентровому ретроспективному дослід жен ні взяли 

участь 68 осіб із хворобою Помпе (жінок –  51,5%; європей-

ців –  92,6%, азійців –  7,4%) із п’яти центрів нервово-м’язо-

вих захворювань, розташованих в Іспанії, на Тайвані, в Італії 

та Німеччині (Spain, Taiwan, Italy, Germany –  STIG). Медіана 

віку на момент встановлення діагнозу була 43,5 років (міні-

мальний та максимальний –  4 і 69 років відповідно), на час 

початку проведення ФЗТ –  45,5 років. Загальний період 

спостереження становив до 14 років.

Критерії включення пацієнтів у дослід жен ня:

• вік від восьми років;

• готовність та можливість надати письмову інформова-

ну згоду на участь;

• підтверджений діагноз хвороби Помпе на основі моле-

кулярно-генетичного дослід жен ня за наявності двох мута-

цій гена GAA та/або виявлення зниженої активності кислої 

α-глюкозидази;

• застосування ФЗТ принаймні впродовж трьох років.

Критеріями виключення були: одночасна участь в іншому 

клінічному дослід жен ні із застосуванням алглюкозидази 

альфа або іншого лікування; клінічно значуще органічне 

захворювання, за винятком пов’язаних із хворобою Помпе 

симптомів, зокрема серцево-судинні, печінкові, легеневі, 

неврологічні, ниркові патології тощо; серйозні супутні хво-

роби; обставини, які виключали участь у дослід жен ні або 

потенційно зменшували виживаність пацієнтів.

Процедури та клінічна оцінка
Початковий етап був визначений як рік ініціювання 

ФЗТ. Послідовна щорічна клінічна оцінка включала ви-

значення сили м’язів, оцінювання здатності пересуватися 

та функції легень.

Для оцінки сили скелетних м’язів використовували мо-

дифіковану шкалу Комітету медичних досліджень (MRC). 

Сумарний показник сили проксимальних м’язів визначали 

на основі даних щодо шийних флексорів, абдукторів плеча, 

флексорів та екстензорів стегна. Результати представлені 

у відсотках від максимально можливого бала (MRC
%max

). 

Обчислення функціональної витривалості за результа-

том тесту шестихвилинної ходьби (6MWT) були перетво-

рені на відсотки від прогнозованих нормальних значень 

(6MWT
%pred

). Дослід жен ня функції легень включало вимі-

рювання форсованої життєвої ємності легень (FVC) у по-

ложенні сидячи і лежачи. Значення у положенні сидячи 

представлені у відсотках від прогнозованих нормальних 

значень (FVC
%pred

) для корегування впливу таких характе-

ристик, як вік, вага, зріст і стать.

Індивідуальний аналіз
Для оцінки клінічних результатів використовували су-

марний бал MRC
%max

 і показники 6MWT
%pred

 та FVC
%pred

. 

Дос лідники визначали, чи поліпшився / погіршився / ли-

шився стабільним стан окремого пацієнта під час ФЗТ. 

Наведені нижче граничні значення були визначені як мі-

німальні клінічно значущі зміни.

1. MRC
%max

: абсолютна зміна показника принаймні на 2 бали 

(> 5,70%) вважалася значущою. Для порівняння середніх зна-

чень MRC
%max

 був застосований Т-критерій Вілкоксона.

2. 6MWT
%pred

: для виявлення стійких клінічно значущих 

змін слугувало граничне значення у 10%. Було визначено, 

що у хворих із відносною зміною відстані ходьби на >10% 

вплив лікування вважався клінічно значущим.

3. FVC
%pred

: абсолютну зміну FVC
%pred

 на >4% автори ви-

значили як граничну величину для класифікації пацієн-

тів із погіршенням, стабільністю або поліпшенням стану. 

Згідно із критерієм Шапіро –  Уїлка, всі показники мали 

нормальний розподіл.

На початковому етапі фіксували такі додаткові дані, 

як вік, зріст, вага, стать, раса, генотип, вік на момент 

встановлення діагнозу, допоміжні засоби (використання 

інвалідного візка, вентиляційна підтримка), супутні за-

хворювання, патології серця.

Статистичний аналіз
Описовий і дослідницький аналіз проводили для всіх 

демографічних, базових характеристик та оцінки безпеки. 

Кількісна лінійна модель із парним двостороннім критерієм 

Стьюдента була використана для всіх метричних, нормаль-

но розподілених підсумкових показників при порівнянні 

середніх значень. Дані вважали статистично достовірними 

при р<0,05. Нормальний розподіл перевіряли за критерієм 

Шапіро –  Уїлка (в одному випадку –  Колмогорова –  Смир-

нова). Метричні значення без нормального розподілу аналі-

зували та порівнювали за допомогою критерію Вілкоксона.

Лонгітудинальний аналіз проводили за допомогою за-

гальних одновимірних лінійних моделей та моделей лінійної 

регресії. Дослідники перевіряли, чи впливали відмінності 

у тяжкості захворювання та інших незалежних змінних 

на його перебіг під час ФЗТ відповідно до основних крите-

ріїв оцінки: MRC
%max

, FVC
%pred

 і 6MWT
%pred

.

Результати дослід жен ня
Характеристики пацієнтів

Середня тривалість подальшого спостереження хворих 

на ФЗТ у всіх медичних центрах становила 6,5 років. Усі 

пацієнти мали дефіцит ферменту GAA. Крім того, у 85,3% 

діагноз підтвердився молекулярно-генетичним аналізом: 

мутації в сайті сплайсингу гена GAA виявлені у 78% осіб.

На час включення у дослід жен ня 4,4% пацієнтів залежа-

ли від інвалідних візків, ШВЛ потребували 33,8%, з яких 

29,4% –  неінвазивної та 4,4% –  інвазивної. Щодо супутніх 

захворювань та станів: перед початком ФЗТ було зареєстро-

вано ранковий головний біль (10,3%), артеріальну гіпертен-

зію (16,2%), сколіоз (17,6%) та поперековий лордоз (22,1%).

Оцінка сили м’язів
Підсумкові дані MRC були отримані у 54 пацієнтів. Серед-

нє значення MRC
%max

 становило 77,14% (рисунок). Показник 

MRC в осіб із хворобою Помпе на тлі ФЗТ значуще поліп-

шився (на 2,66%) від вихідного рівня до першого року по-

дальшого спостереження і незначуще (на 1,78%) –  до другого. 

* Лікарський засіб Міозим, порошок для приготування концентрату для розчину 
для інфузій по 50 мг, зареєстрований в Україні. Р/п № UA/11618/01/01. Наказ 
МОЗ України від 03.11.2016 № 1166; зміни внесено: Наказ МОЗ України від 
16.03.2021 № 485.Рисунок. Показники MCR%max, 6MWT%pred та FVC%pred у пацієнтів із пізнім початком хвороби Помпе 

на тлі ФЗТ у довгостроковому періоді
Примітки: ПЕ –  початковий етап, ПС –  подальше спостереження. Адаптовано за K. Gutschmidt et al., 2021
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Не було суттєвого зниження MRC
%max

 від початкового етапу 

до четвертого та дев’ятого років подальшого спостережен-

ня. Лонгітудинальний аналіз показав, що вихідна тяжкість 

захворювання не впливала на швидкість зміни MRC
%max

 

під час ФЗТ.

Оцінка даних тесту 6-хвилинної ходьби
Підсумкові дані 6MWT були отримані у 35 пацієнтів. 

На початку ФЗТ середнє значення 6MWT
%pred

 становило 70% 

(435 м) (див. рис.). Під час ФЗТ спостерігався позитивний 

ефект 6MWT
%pred

 протягом перших п’яти років. Збільшен-

ня відстані ходьби за період від початку і до першого року 

подальшого спостереження становило 3,03%. Несуттєве 

підвищення середніх показників на 1,93; 0,59 та 2,21% ав-

тори відзначили на другому, третьому і четвертому роках 

подальшого спостереження відповідно порівняно з першим.

У 13 хворих мало місце зростання середніх значень 

6MWT
%pred

 на 4% на п’ятому році порівняно з вихідним 

рівнем. Через 10 років лікування спостерігалося незначне 

зниження середніх показників (на 16,5%) порівняно з та-

кими на первинному етапі. Прогностичний довгостроко-

вий результат 6MWT
%pred

 не залежав від тяжкості захворю-

вання на початку дослід жен ня.

Оцінка функції легень
Підсумкові дані FVC були отримані у 57 пацієнтів. Се-

реднє значення FVC
%pred

 у положенні сидячи становило 75% 

(див. рис.). До першого року подальшого спостереження 

хворі залишалися стабільними зі зміною FVC
%pred

 на 2%, при 

цьому зниження середніх показників протягом усіх нас-

тупних років становило 1,82-21,25% (порівняно з першим 

роком подальшого спостереження). Середній показник 

FVC
%pred

 значуще зменшився на четвертому та дев’ятому 

роках подальшого спостереження –  на 3,88 і 14,93% відпо-

відно порівняно з вихідним рівнем.

Прогресування FVC
%pred

 під час ФЗТ у більшості пацієнтів 

(83,5%) можна пояснити тяжкістю захворювання на початку 

лікування. Пацієнти з нижчим ступенем тяжкості хвороби 

Помпе показали помірніше зниження FVC
%pred

 порівняно 

з такими із тяжчою формою патології на вихідному рівні.

Оцінка індивідуальних змін
Дослідники порівнювали дані кожного пацієнта на тлі 

ФЗТ у період подальшого спостереження із року в рік 

за трьома критеріями індивідуальних змін стану:

• поліпшення;

• стабілізація;

• погіршення.

При оцінці MRC
%max

 більшість хворих залишалися 

стабільнимию на першому році та у наступний період 

до дев’ятого року порівняно з вихідним рівнем (таблиця). 

При зіставленні MRC
%max

 за весь період дослід жен ня у серед-

ньому в третини пацієнтів спостерігалося поліпшення стану, 

ще третина залишилися стабільними і у третини мало місце 

погіршення до дев’ятого року подальшого спостереження 

порівняно з початковим етапом дослід жен ня.

При аналізі FVC
%pred

 поліпшення стану було відзначене 

у 30% пацієнтів, погіршення –  у 24% та відсутність змін –  

у 46% на першому році подальшого спостереження порів-

няно з вихідним рівнем.

Оцінка 6MWT
%pred

 показала, що у 24% хворих виявлене 

поліпшення стану і 59% залишалися стабільними на пер-

шому році подальшого спостереження порівняно з почат-

ковим етапом дослід жен ня. Протягом перших шести років 

подальшого спостереження >60% учасників мали стабільні 

значення порівняно з минулим роком.

Оцінка даних у довгостроковій перспективі
Оскільки під подальшим спостереженням перебува-

ла невелика кількість пацієнтів за тривалості ФЗТ більш 

ніж 10 років, статистичний аналіз мав обмежену цінність. 

Оцінювання м’язової сили п’яти хворих віком до 12 років 

не показало суттєвих змін за сумарним балом MRC. У двох 

пацієнтів спостерігалося зниження середнього показни-

ка 6MWT
%pred

 на 12-му році порівняно з вихідним рівнем. 

У восьми учасників мало місце зменшення FVC
%pred

.

Аналіз несприятливих явищ
Аналіз титру антитіл до GAA, проведений у 62,3% пацієн-

тів, показав варіювання від 0 до 204 800, причому в 27,5% –  

від 1:1000 до 1:10 000, у 10,1% –  нижче 1:1000 і у 8,7% –  вище 

1:10 000. У дев’яти хворих зафіксовано 12 реакцій, пов’я-

заних з інфузією, дві з яких призвели до припинення ФЗТ 

без відновлення лікування. У всіх інших випадках ФЗТ було 

продовжено. Крім того, ще у шести учасників побічні ефек-

ти були класифіковані як не пов’язані з ФЗТ.

Обговорення
Метою дослід жен ня STIG було оцінити ефективність ал-

глюкозидази альфа у пацієнтів із хворобою Помпе в довго-

строковому періоді –  від 3 до 14 років, оскільки на сьогодні 

є лише обмежені дані щодо тривалих курсів лікування про-

тягом понад п’яти років. Використання %pred для показни-

ків 6MWT та FVC дозволило отримати достовірні значення 

незалежно від статі та віку.

За результатами, найкращий терапевтичний ефект ФЗТ 

на загальному рівні був зареєстрований згідно з 6MWT. 

Найбільш стійкий позитивний вплив ФЗТ спостерігався 

до сьомого року подальшого спостереження. М’язова сила 

залишалася стабільною протягом багатьох років, але згодом 

було відзначене її поступове зменшення. Щодо показника 

FVC мало місце виразне зниження із погіршенням після 

початку ФЗТ від 5 до 10 років.

Результати випробування K. Gutschmidt et al. (2021) від-

повідають отриманим в інших роботах із подібними чи ко-

ротшими періодами спостереження, а також даним дослі-

д жен ня за допомогою магнітно-резонансної томографії, 

що показують прогресивне збільшення фракції жирової 

тканини в м’язах пацієнтів на ФЗТ (Figueroa-Bonaparte et al., 

2018). Позитивні ефекти відзначено протягом початкових 

етапів ФЗТ із вторинним зниженням у більшості пацієнтів, 

тобто у перші два місяці, перші 2-3 роки або перші 3-5 років 

(Nagura et al., 2019; Harlaar et al., 2019).

Також отримані результати є зіставними з даними фран-

цузького реєстру хвороби Помпе, відповідно до яких було 

зафіксоване початкове поліпшення показників 6MWT 

із граничним значенням 2,2 року та значне покращання 

моторних функцій упродовж перших трьох років. У дослі-

д жен ні французького реєстру хвороби Помпе при оцінці 

FVC виявлено найслабший ефект ФЗТ, подібний до даних 

K. Gutschmidt et al. (2021), а саме зниження  на 0,9% на рік. 

В іншому міжнародному дослід жен ні було показано стабі-

лізацію функції легень на 0,17% за рік протягом 5-річного 

періоду спостереження (Semplicini et al., 2020).

Оцінка індивідуальних змін у досліджуваній популяції 

продемонструвала поліпшення значення MRC
%max

 порівня-

но з вихідним у третини пацієнтів. Близько 60% учасників 

мали стабільні або покращені показники 6MWT
%pred

 по-

рівняно з вихідними протягом перших шести років на тлі 

ФЗТ. Довгострокові дані після семи років лікування зали-

шаються невизначеними, оскільки було проаналізовано 

малу когорту хворих.

Щодо аналізу значення FVC
%pred

 –  стабільний стан па-

цієнтів на ФЗТ було відзначено до шостого року. Згодом 

у більшості хворих мало місце зниження даного показника 

на 4%. Оскільки у загальній популяції пацієнтів із хворобою 

Помпе за природного перебігу передбачається зменшення 

FVC
%pred

 на 1-4,6% за рік, можна стверджувати, що у пере-

важної частки досліджуваних учасників спостерігалися об-

межені переваги ФЗТ (Lachmann, Schoser., 2013). У 18 хво-

рих була потреба розпочати неінвазивну ШВЛ. Однак 

питання, чи така додаткова легенева терапія істотно сприяє 

стабілізації стану осіб із хворобою Помпе на пізній стадії під 

час ФЗТ, залишається відкритим.

Виявлено, що тривала терапевтична ефективність 

є найнижчою стосовно ємності легень, тому із часом хво-

рі потребують додаткової ШВЛ. Тож оскільки дихальна 

недостатність є найчастішою причиною смерті при хво-

робі Помпе, важливо приділяти більшу увагу поліпшенню 

функції легень (Gungor et al., 2011).

Окрім того, результати поточного дослід жен ня де-

монструють, що тяжкість захворювання на початку ФЗТ, 

імовірно, не чинить суттєвого впливу на загальний клі-

нічний перебіг патології у хворих на тривалому лікуванні. 

Це узгоджується з даними довгострокового дослід жен ня, 

отриманими у пацієнтів із хворобою Помпе на тлі ФЗТ 

(Harlaar et al., 2019).

Висновки
Результати дослід жен ня STIG продемонстрували, що зас-

тосування алглюкозидази альфа як лікування першої лінії 

при хворобі Помпе є виправданим. Було показано почат-

ковий стабільний позитивний ефект ФЗТ на найважливіші 

клінічні наслідки та обмежену довгострокову користь щодо 

стабілізації стану пацієнтів на тлі ФЗТ. Також, як вважа-

ють дослідники, на основі отриманих даних можна дійти 

висновків, що ФЗТ добре переносилася протягом тривало-

го періоду спостереження а титри антитіл, найімовірніше, 

не впливали на відповідь пацієнтів на лікування.

 Окрім того, автори зауважують, що дослід жен ня було 

проведене у реальних умовах, завдяки чому було підтвер-

джено важливість встановлення узгоджених міжнародних 

стандартів подальшого клінічного спостереження. Також 

необхідне проведення додаткових досліджень для забез-

печення надійнішого довгострокового моніторингу стану 

пацієнтів із хворобою Помпе та покращення ефективності 

терапії.

Підготувала Олена Коробка

Таблиця. Порівняння клінічних результатів відповідно до погіршення, стабільності та поліпшення стану пацієнтів 
із хворобою Помпе від початку дослід жен ня та упродовж подальшого спостереження за роками

MRC%max n (%) FVC%pred n (%) 6MWT%pred n (%)

n Погіршення Стабільність Поліпшення n Погіршення Стабільність Поліпшення n Погіршення Стабільність Поліпшення

ПР-ПС1 44 5 (11,4) 24 (54,5) 15 (34,1) 46 11 (23,9) 21 (45,7) 14 (30,4) 29 5 (17,2) 17 (58,6) 7 (24,1)

ПР1-ПС2 46 9 (19,6) 25 (54,3) 12 (26,1) 43 12 (27,9) 24 (55,8) 7 (16,3) 28 3 (10,7) 21 (75,0) 4 (14,3)

ПС2-ПС3 36 15 (41,7) 17 (47,2) 4 (11,1) 37 17 (45,9) 17 (45,9) 3 (8,1) 26 7 (26,9) 17 (65,4) 2 (7,7)

ПС3-ПС4 23 4 (17,4) 16 (69,6) 3 (13) 24 10 (41,7) 8 (33,3) 6 (25) 18 1 (5,6) 11 (61,1) 6 (33,3)

ПС4-ПС5 22 3 (13,6) 15 (68,2) 4 (18,2) 27 5 (18,5) 11 (40,7) 11 (40,7) 17 5 (29,4) 11 (64,7) 1 (5,9)

ПС5-ПС6 14 2 (14,3) 11 (78,6) 1 (7,1) 21 5 (23,8) 13 (61,9) 3 (14,3) 13 6 (46,2) 5 (38,5) 2 (15,4)

ПС6-ПС7 10 2 (20) 8 (80) 0 (0) 14 2 (14,3) 10 (71,4) 2 (14,3) 9 1 (11,1) 5 (55,6) 3 (33,3)

ПС7-ПС8 12 2 (16,7) 8 (66,7) 2 (16,7) 12 3 (25) 7 (58,3) 2 (16,7) 8 2 (25) 5 (62,5) 1 (12,5)

ПС8-ПС9 5 2 (40) 3 (60) 0 (0) 8 2 (25) 4 (50) 2 (25) 7 3 (42,9) 4 (57,1) 0 (0)

ПС9-ПС10 4 0 (0) 3 (75) 1 (25) 7 5 (71,4) 2 (28,6) 0 (0) 6 1 (16,7) 5 (83,3) 0 (0)

ПС10-ПС11 4 2 (50) 1 (25) 1 (25) 6 1 (16,7) 2 (33,3) 3 (50) 3 3 (100) 0 (0) 0 (0)

ПС11-ПС12 1 0 (0) 1 (100) 0 (0) 3 2 (66,7) 0 (0) 1 (33,3) 0 0 (0) 0 (0) 0 (0)

ПС12-ПС13 2 0 (0) 2 (100) 0 (0) 2 1 (50) 1 (50) 0 (0) 1 0 (0) 1 (100) 0 (0)

Примітки: ПР –  початковий рівень, ПС –  подальше спостереження.

Адаптовано за K. Gutschmidt et al., 2021

Початок на попередній стор.
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Реалии современной психотерапии: анализ и практика
Обилие появившейся за последние 10-15 лет информации по психотерапии и практической психологии 
вызывает смешанные чувства: с одной стороны, есть надежда на новизну, с другой –  заметны отсутствие 
научной строгости и смысловая запутанность. Очевидно, назрела необходимость анализа достижений, 
чтобы лучше уяснить и существующие проблемы, и перспективы роста. Призыв к новому пониманию 
парадигмы психотерапии становится актуальным.

Общий план
В свое время отечественной наукой была предложена сле-

дующая дефиниция психотерапии: система лечебного воз-

действия на больного, опосредованная через психическую 

сферу. Научный подход требует большей строгости понятий. 

Трансформируя блестящую мысль классика Э. Фромма, 

психотерапия –  это позитивная коррекция проблемного 

представления реальности в психике пациента. 

Действительно, после удачно проведенной психотера-

пии реальность, осознаваемая пациентом «на выходе», 

заметно отличается от той, что имела место «на входе», 

и этот факт, по большому счету, присутствует при любых 

техниках, стратегиях и тактиках. Именно расширение 

сознания является главной целью и сутью эффективного 

психотерапевтического процесса. А благодаря чему и в ка-

кой плоскости оно будет происходить – будет зависеть 

от выбранного метода.

В многоплановой картине под названием «современная 

психотерапия» эксперты обычно выделяют 4 фокуса-образа:

• образ страдающего пациента;

• образ мудрого психотерапевта;

• образ социума, в котором столько масок и эмоций, 

что даже бальзаковского мастерства не хватит для его де-

тального описания;

• собственно психотерапевтический процесс, в кото-

ром присутствуют и техника, и творчество, и непознанное, 

и непознаваемое.

Образ социума в практическом плане всегда индиви-

дуален (как писал Л.Н. Толстой, «…каждая несчастливая 

семья несчастна по-своему»); его можно описывать только 

на конкретных случаях. Что касается остальных трех фоку-

сов-образов, их стоит рассмотреть в «среднестатистичес-

ком» аспекте. Поскольку врачам ближе собственное сооб-

щество (своя рубашка ближе к телу), начнем рассмотрение 

с образа психотерпевта, точнее –  его профессионализма.

Профессионализм психотерапевта
Обычного обывателя в поиске психотерапевта в первую 

очередь интересуют две вещи –  его профессионализм 

и цена за услуги. Опустим экономическую составляющую, 

попытаемся оценить базовые навыки.

В условиях снижения качества отечественного обра-

зования, наблюдаемых последние десятилетия, базовые 

навыки среднестатистического психотерапевта сводятся 

к бесформенному, стихийно возникающему набору об-

рывочных знаний и умений. Налицо механистичность 

заученного психотерапевтического подхода, а вместе 

с ним –  использование шаблонных фраз и специфи-

ческих, не до конца понятных простому обывателю, по-

нятий. Обозначим для узкого круга специалистов качес-

твенные уровни профессионализма.

О том, что должен уметь и делать психотерапевт, напи-

сано немало. И хотя признанных критериев профессиона-

лизма нет, вполне возможно выделить условно три уровня.

1. Первый, начальный уровень. Девиз: «чем больше незна-

комых терминов и императива –  тем лучше». Психотера-

певты этого уровня, как правило, пребывают в шорах зау-

ченной практики. Они славно владеют языком, более или 

менее натасканы в своей профессии, но в их работе, с точки 

зрения продвинутого специалиста, много «тумана». Таким 

специалистам стоит либо сознательно ограничить прак-

тику строгими рамками узкой проблемы, в которой они 

чувствуют себя действительно доками, либо поразмыслить 

над спорной, но имеющей основание сентенцией: психо-

терапии нельзя научиться, или ты этим владеешь, или нет.

2. Второй уровень –  профессионал-мастер. Девиз: «меня 

лечил Профессор!». Это личность со способностями, пре-

красно владеющая минимум 2-3 методами; харизматичес-

кий лидер, за которым можно бездумно пойти. Он всегда 

оставляет яркий след от первого знакомства (чего уже 

не будет в следующем, высшем уровне).

3. Третий, высший уровень – талант от Бога. Девиз: «психо-

терапия всегда проходит незаметно». Талантливый психо-

терапевт обладает неявной аурой, влекущей к нему людей 

как магнит. Владение техническим инструментарием под-

разумевается, однако даже и без него –  то ли по какому-то 

наитию, то ли в силу своего житейского опыта (субъективно 

многогранного и горького), интуитивный психотерапевт 

способен оказать неоценимую поддержку. Измученный па-

циент угадывает родственную ему душу, знающую без слов 

о том, что с ним происходит и что произойдет потом.

Уровень профессионализма отчасти определяет и врачеб-

ную роль в драме пациента. Кто-то из адептов приписывает 

врачу роль родителя, кто-то (например, К. Роджерс) –  по-

мощника. Очевидно, правы и те, и другие. Для пациен-

та психотерапевт обязан быть многогранным и немного 

непредсказуемым в своих речах и советах, одновременно 

и лидером со светящимся нимбом ангела, и другом.

В слагаемых профессионализма можно выделить 4 обя-

зательных составляющих, такие как:

• эмпатия;

• навыки коммуникации;

• навыки диагностики личности и проблемы;

• владение психотерапевтическим инструментарием.

Два последних элемента рассмотрим далее отдельно.

Эмпатия
Эмпатия, или сопереживание, или чуткость подразумевает 

способность эмоционально воспринимать душевное состоя-

ние клиента. Психотерапию нельзя свести к набору вербаль-

ных либо иных технологий, она предполагает обязательный 

эмоциональный контакт между врачом и больным. Врач ак-

тивирует процесс сближения с подопечным, но сделать это 

полноценно возможно лишь при развитой чуткости. Эмпатия 

базируется на врожденных качествах, ее, как и любой инстру-

мент, можно отточить. Способность к тонкой эмпатии тож-

дественна чувственной экстрасенсорике. Это тяжелый дар, 

носителям которого в повседневной жизни бывает тяжело.

Насколько развита эмпатия у среднестатистического ин-

дивида? На частоту и степень проявления чуткости нашего 

населения (в частности, врачей) можно смело спроециро-

вать так называемый национальный показатель счастья. 

В сравнении с развитыми странами у нас, увы, имеет место 

снижение ощущения счастья при повышенном уровне тре-

вожности и агрессивности. Согласитесь, неприятная ком-

бинация. Ложку дегтя добавляет также элемент закрытости 

в общении и нечестности (лживости); о последнем свиде-

тельствует высочайший уровень коррупции.

Справедливости ради стоит упомянуть и негатив с другой 

стороны –  пациента. Помимо социально навеянного фона 

закрытости в общении, отдельные черты личности людей, 

проходящих психотерапию, могут быть крайне отрицатель-

ными, и это невольно вызывает у врача что угодно, кроме 

теплой ответной реакции. Деморализующее чувство анти-

патии и желание отгородиться от личности клиента, не же-

лающего (в силу своего характера и развития) услышать 

неприятную ему правду реальности, ставят крест на ис-

тинной помощи для него. Подведем краткий итог: в нашем 

обществе врачам стоит поработать над развитием чуткости.

Коммуникация
Умение коммуникации следует отнести к искусству. 

Необходимы врожденные способности, однако навыки 

следует оттачивать всю жизнь. В этом плане профессио-

нализм психотерапевта сравним с природой хамелеона –  

умением моментально приспособиться к личностным 

особенностям пациента, его языковой среде, менталитету, 

эмоциональному тону и, что немаловажно, законсервиро-

ванным взглядам на мир. Ведь, строго говоря, в большин-

стве случаев именно консерватизм стал основой проблем 

больного, и именно с ним врачу придется бороться.

Приспособиться к пациенту, понять его –  это значит 

внимательно следить за соответствием словесного изло-

жения, обращая внимание на эмоциональную окраску 

речи и телесных сигналов. Задача непростая, требующая 

и освоения теоретической части, в частности, физиогно-

мики, и самостоятельной работы. Главные сигналы тела –  

это движение и выражение глаз, особенности мимики, 

поза, жесты руками, движения пальцами, положение ног. 

Логический анализ сказанного пациентом представляет 

уже следующую задачу, относящуюся не столько к ком-

муникации, сколько к пониманию проблемы.

В вопросе психотерапевтической коммуникации обычно 

всегда явно или неявно присутствует одна этическая и меди-

цинская проблема –  правды, сокрытия истины и вынужден-

ного обмана. Начиная с З. Фрейда, подавляющее большин-

ство психотерапевтов одним из существенных требований 

профессии выставляло отсутствие притворства и обмана. 

Этот тезис следует уточнить. 

Так, психотерапевтическая правда для пациента всегда 

несет в себе элемент неожиданности. Это означает, что кое 

о чем придется (и следует) умолчать, во всяком случае до тех 

пор, пока клиент не «созреет» и не выдаст какое-то подобие 

нужного запроса. В любом случае, важную информацию 

следует подавать дозированно, деликатно, прилагая мак-

симум дипломатических способностей. И последнему (уме-

нию дипломатической формулировки) надо специально 

учиться; жаль, что это искусство не преподается как прак-

тика в медицинских университетах.

В психотерапии победа приходит лишь в единении, 

в однонаправленных усилиях обеих сторон. Знающий врач 

обязан со строгой периодичностью спрашивать сам у себя:

1. Доверяет ли мне клиент и верит ли в хорошую пер-

спективу лечения?

2. Понимает ли пациент задачи, которые ему ставят, 

и осознает ли меру личной ответственности за их качес-

твенное выполнение?

3. Сохраняется ли у пациента решимость продолжить 

лечение, даже когда ему становится болезненно трудно?

Тревожный звонок угрозы сотрудничеству (альянсу 

врача и пациента) –  это усиление сопротивления клиен-

та в процессе терапии. При первых признаках такового 

врачу следует срочно пересмотреть стратегию и тактику 

своей работы.

Пример. Пациент спрашивает мнение врача о необходи-

мости лечения себя неким препаратом, который он может 

сейчас приобрести по привлекательной акционной цене. 

Специалист считает, что этого делать не стоит, и осто-

рожно рекомендует воздержаться, но в разговоре по мало 

уловимым признакам чувствует недовольство клиента. 

И врач тотчас легко меняет тактику: он просто начинает 

рассказывать о терапии данным медикаментом, его пока-

заниях и противопоказаниях, о том, как протекает лечение 

у разных категорий больных в сравнительном аспекте, 

о прогнозируемых результатах и т.п. Другими словами, 

в разговоре исчез подтекст личности и возник новый об-

раз, ставший для него внеличностным объектом, то есть 

процесс лечения, можно сказать, стал отвлеченным.

Результат, по отзывам со стороны, был просто блестя-

щий! Клиент все понял с первого раза, принял правиль-

ное решение отказаться от своей первоначальной задумки 

и несколько раз с радостью отозвался товарищу о враче –  

«он так подробно все рассказал!».

Резюме. Врач удачно применил прием обезличивания, 

смену центральной фигуры субъекта на отстраненный, 

«непатогенный» объект.

Стоит отметить, что в правильно выстроенном альян-

се врач выступает в роли теплой опоры, и неважно, 

помог он в текущей сиюминутной ситуации или нет. 

В связи с этим уместно вспомнить тонкое наблюдение 

У.Р.Д Фейербейрна (1954), который утверждал, что люди 

ищут не столько удовлетворения желаний, сколько уста-

новления взаимоотношений.

Д.В. Русланов

Продовження на наст. стор.
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На примере ребенка, малыш сфокусирован не столько 

на получении материнского молока, сколько на восприя-

тии заботы о самом себе и чувстве теплоты и привязанности 

как части этого восприятия.

Диагностика личности пациента
Традиционное предназначение диагностики –  выяв-

ление сути проблемы. Как оказалось, методы психотера-

пии требуют большего. Перед врачом всегда стоит задача 

диагностики личности больного, понимания основ его 

психологии, поскольку стратегию и тактику лечения не-

обходимо ориентировать на личность пациента. Такого же 

мнения придерживается Н. Мак-Вильямс [2].

В процессе знакомства и последующего лечения между 

психотерапевтом и пациентом устанавливается некая связь, 

тесная или нет –  зависит от разных факторов. Два неза-

висимых фактора –  это личностные особенности врача 

и пациента. В случае их «неконгруэнтности» изначальная 

степень психологической совместимости может быть скор-

ректирована знаниями, опытом и навыками врача:

• сумеет ли он вникнуть в психологию подопечного 

и удобно подстроиться под него;

• сумеет ли он в дальнейшем аккуратно «перетянуть одея-

ло на себя» и направить пациента по новой дороге жизни.

Итак, одной из главных задач «для внутреннего поль-

зования» психотерапевта является обязанность составить 

психологический портрет своего подопечного, причем, 

буквально, с первых минут знакомства, пусть и эскизно. 

Стоит повторить: четкое понимание структуры личности 

пациента существенно как для уровня взаимопонимания 

между врачом и больным, так и для стратегии и тактики 

терапевтической интервенции.

При анализе психологического портрета любого челове-

ка, особенно того, кого знаешь с раннего детства, невольно 

задаешься вопросом: какие факторы определяют личность? 

Рискну высказать свою гипотезу, новизна которой состоит 

лишь в объединении четырех известных факторов.

Первый фактор имеет две составляющих –  это унасле-

дованный набор генов от каждого из родителей (отца 

и матери). Их совокупность определяет так называемый 

генотип –  физическое телосложение, возможности интел-

лекта и эмоциональных реакций. Второй фактор –  интро-

ективный слепок воспитания обществом, известный как 

фенотип. Роль первых двух факторов в формировании 

личности считается доказанной. Третий –  свобода челове-

ческого выбора, отнюдь не всеобъемлющая, а достаточно 

строго лимитированная границами. Человечество на своем 

опыте связало возможности выбора и рамки границ свободы 

с астрологическими знаками и нумерологией. Такой подход 

вызывает возражения в силу неопределенности трактовок, 

но в защиту его говорят факты: почему рожденные от разных 

родителей, воспитанные в разных условиях дети имеют та-

кие схожие черты при совпадении их месячных и годовых 

зодиакальных знаков? Четвертый фактор –  фактор Х –  есть 

то, что названо Божественной волей. Последняя в нашем 

понимании нематериальна и непредсказуема, но, как до-

казали физики, такой фактор существует.

Помимо характерных индивидуальных черт, опреде-

ляемых первым и третьим факторами, каждая личность не-

сет интроективный слепок воспитания обществом; усло-

вия развития личностей определяет их фенотип. Каков же 

психологический типаж личностей выделяется в нашей 

стране? Увы, заслуживающих доверие исследований на эту 

животрепещущую тему нет. Поэтому можно лишь выска-

зать субъективное мнение, обобщающее и опыт, и взгляды 

коллег, высказанные в кулуарных беседах.

Отечественная среднестатистическая личность подраз-

деляется на две категории: старшего и младшего поколе-

ния. Старшее поколение, оно же родительское, воспитано 

на традициях соцреализма с его уродливой идеологией, 

где знаниям правильного воспитания вообще не было 

мес та. Младшее поколение взросло на смеси обольщения 

вещами и удовольствиями. Вдобавок, у младшего броса-

ется в глаза недостаток правильного воспитания в силу 

отсутствия знаний у родителей. Все это обусловливает 

разницу психологических стигм в обеих категориях.

Интересы у молодежи определяются данью сиюминут-

ной моде; правильное мировосприятие сужено до сферы 

профессиональных интересов, в остальном молодые лично-

сти предпочитают максимально упрощенную информацию 

из интернета, обычно легкодоступную. Хотя популяризиро-

ванные сведения, как правило, бесполезны, население в своем 

большинстве склонно всему легковерно доверять. У многих 

страдает критический анализ, присутствует элемент наве-

денной интроекции. В общем интернет-доступе есть видео, 

на котором лучше всякого рассказа показан наглядный при-

мер культуры воспитания и процесса детской интроекции [2].

Категория старшего поколения отличается относительно 

большим консерватизмом и обычно толерантно к привыч-

ным когнитивным методам. Заметной проблемой нашего 

населения является элемент разночтения – разного пони-

мания смысла слов и фраз. Словарный запас обеднел, утра-

чивается точное смысловое понимание речи.

Пример. Взрослый 55-летний мужчина, не без труда по-

лучивший высшее техническое образование, назвал своего 

маленького родственника –  10-летнего далеко не глупого 

инициативного мальчишки –  «балбесом», чем крайне обидел 

близких. Оправдывался неуклюже, но искренне: «Но это же 

ласково!». Как оказалось, человек попросту не знал точного 

значения слова. Этот пример показывает, насколько значима 

речь, насколько важна максимально ясная, понятная форму-

лировка мыслей, избегая двусмысленностей и путаницы. Еще 

в допсихотерапевтическую эру Ф.И. Тютчев блестяще напи-

сал: «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, –  

и нам сочувствие дается, как нам дается благодать…» (1869).

Некоторые пациенты представляют особую трудность 

для начинающих психотерапевтов. Остановимся на четырех 

типах и рекомендациях, как себя с ними вести.

1. Тип пациента «спорщик». Прежде всего, перестаньте 

с ним бороться. Никогда и ни при каких обстоятельствах 

не спорьте. Это –  закон. Согласитесь с клиентом, даже 

если он явно не прав. Этим вы снимаете провоцируемый 

вами раздражающий фактор, возобновляете утрачиваемый 

межличностный контакт и берете паузу для спокойного 

переосмысления ситуации и своих действий.

2. Тип пациента «да…, но…». Такая формулировка по-

казывает другую форму активного сопротивления, которая 

в действительности означает «нет». Хороших тактик у вра-

ча две, обе в стиле айкидо. Первая (лучшая) –  согласиться 

с клиентом и продолжить его мысль до точки, где он осознает 

тупик ситуации, чего ему как раз –  подчеркну –  и не хочется. 

Это должен быть краткий, ясный врачебный монолог/диалог 

в стиле сократовских вопросов, который заставляет пациента 

осознать, что его «да» –  на самом деле внутреннее «нет». Вто-

рая тактика –  как говорится, сразу взять быка за рога и прямо 

указать: «Когда дипломаты говорят: «Да, я согласен, но…» –  

на самом деле, означает «нет». Осознайте, что вы думаете 

так же и перестаньте обманывать и себя, и меня».

3. Тип пациента «интеллектуал». Нередко это – песси-

мист, склонный к депрессии. С таким клиентом трудно 

проводить когнитивную психотерапию, поскольку его по-

зиция запутана интеллектуальной аргументацией. При этом 

зачастую пациент –  спорщик и нигилист. С ним лучше 

работать на эмоциональном уровне, применяя мягкую 

суггестию, символдраму по Лейнеру, а также использовать 

техники воображения.

4. Тип пациента с низким IQ, «ограниченный». Такому 

субъекту эффективнее предложить заучить готовые за-

щитные рациональные утверждения (аффирмации), зани-

маться аутотренингом, непременно освоить правильно 

выстроенные модели поведения в проблемной ситуации 

(стратегия бихевиоризма).

Отдельно следует выделить маргильную группу с по-

граничной нервно-психической патологией. Таким лицам 

в первую очередь показана поддерживающая психотера-

пия при обязательном медикаментозном сопровождении.

Психотерапевтический инструментарий: 
возможности психотерапии

Краткий критический обзор некоторого психотерапевти-

ческого инструментария можно найти в ранее выходивших 

номерах этого издания [3-6]. Распространенный в западных 

странах психоаналитический подход отечественными психо-

терапевтами не практикуется; более того, многие относят-

ся к нему с известным скепсисом. Достаточно курьезный 

(с моей точки зрения) пример того, по какому пути может 

пойти абсолютно непрогнозируемый психоаналитический 

процесс, приведен Н. Мак-Вильямс [7]: «Однажды я лечила 

22-летнего молодого человека, у которого был отец-алкого-

лик, похоже, не замечавший существования сына, и назойливая, 

тревожная, влезающая во все дела мать. По мере продолже-

ния терапии мой пациент стал во время сеанса замыкаться 

в молчании, которое продолжалось все более продолжительные 

периоды времени. Поначалу казалось, ему просто нужно время, 

чтобы собраться с мыслями, но когда продолжительность мол-

чания достигла 15, а затем 20 минут, я поняла, что происходит 

что-то менее приятное, и с моей стороны будет упущением 

не разобраться в этом. … Мне пришло в голову попросить его 

самого помочь разрешить эту проблему. … Пациент воспрял ду-

хом…, объявив, что я должна подождать, пока он не почувству-

ет себя готовым к разговору. После чего на протяжении трех 

сеансов подряд он приходил, приветливо здоровался, садился, 

молчал 45 минут и вежливо уходил, когда я говорила, что вре-

мя истекло. Через два года он сказал мне, что моя готовность 

принять его указания положила начало его способности вести 

себя самостоятельно в присутствии других».

Основным инструментом психотерапии в нашей стра-

не является, пожалуй, когнитивно-поведенческая терапия 

(КПТ). Когнитивный элемент –  толкование проблемы па-

циента в новом для него понимании –  эффективно сочета-

ется с практическими рекомендациями изменения привыч-

ного образа жизни. Разработок по когнитивным методам 

много. Удачная схема и алгоритмы действий психотерапевта 

предложены А. Эллис, назвавшим свое направление рацио-

нально-эмоционально-поведенческой терапией (РЭПТ) [8]. 

В схеме выделены три элемента –  АВС, где:

• А –  активирующее событие, то есть сама внешняя 

ситуация;

• В –  поведение субъекта, прежде всего, его ситуатив-

ная эмоциональная реакция;

• С –  элемент частного (ситуативного) и более целост-

ного миропонимания.

Психотерапевт внимательно выслушивает пациента 

для понимания целостности картины ситуации, поведе-

ния в нем главных участников и внутренних переживаний 

клиента. Уже на начальном этапе интервьюирования глав-

ной задачей ставится не рисование перед больным выгод-

ного образа «я»-психотерапевта, а проявление иск ренней 

эмпатии, эмоциональная поддержка страдальца плюс 

снижение накала испытываемых им горестных чувств. 

Психотерпия –  это всегда работа с эмоциями! Мож-

но с уверенностью утверждать, что безэмоциональных 

психотерапевтических пациентов априори практически 

не бывает. Поэтому вначале следует подумать о больном, 

остальное все-таки второстепенно.

Впрочем, начинающему врачу важно не споткнуть-

ся на своем желании помочь; в работе не должно быть 

наивного альтруизма. Чрезмерность, избыток желания 

оборачиваются удушающей опекой, натиском и на-

силием, то есть нанесением прямого ущерба. Вместо 

пользы –  вред. Оптимальная психотерапевтическая по-

зиция заключается в участливости, но, при осознанной 

отстраненности от происходящего, врачебная эмпатия 

контролируется вниманием и анализом происходящего.

В когнитивной сфере главнейшая и, пожалуй, самая 

трудная задача –  коррекция подспудно лежащего камня 

преткновения, а именно иррациональных взглядов, ба-

зирующихся на интроективных установках. Нередко яр-

ким сигналом больной интроекции является понимание 

ответственности и долженствования, ключевое слово «дол-

жен». Например, пациент говорит: «Мир должен давать 

мне то, что я хочу, потому что так должно быть, причем 

всегда быстро и легко». Элемент долженствования подле-

жит обсуждению и коррекции: кто кому должен? На каком 

основании? В каком юридическом документе прописана 

занимаемая пациентом позиция? И так далее… Извлечение 

инроективных корней всегда болезненно. Процедура обыч-

но длительная (от месяца до года и более), ее следует выпо-

лнять аккуратно, со всем уважением к своему подопечному.

Типичная ошибка начинающих психотерапевтов в ког-

нитивной сессии –  задавание частых вопросов «почему». 

На такой вопрос отвечать трудно, они нередко ставят па-

циента в тупик. Если бы клиент мог сам своевременно 

ответить на многие «почему», он бы никогда не появился 

на приеме у психотерапевта. Именно поэтому субъек-

ты уходят в молчание либо склонны к многословию, 

ускользая таким способом в иные темы, оправдания, пе-

рекладывания ответственности на других, обстоятельства 

и т.п. Длительные беседы в форме сократовского диалога 

утомляют и запутывают пациентов, хотя логика вполне 

созвучна с принципами айкидо (см. ниже).

Цепочка последовательно-взаимосвязанных мыслей, 

невольно заставляющих признать правоту врача, должна 

быть не только предельно ясной, но главное –  короткой. 

Однако вопросы из 1-2 слов могут быть восприняты как 

резкость или допрос. Задавая же развернутые вопросы, 

врач показывает собеседнику, что он его услышал. Вопро-

сы следует задавать в форме законченных предложений. 

В диалоге, безусловно, приветствуется получение от па-

циента ответов, скорее, «да», чем «нет».

Рассмотрим пример, когда пациент говорит: «Моя 

девушка сказала мне, что я всегда веду себя без учета 

ее потребностей». Безусловно, сразу же напрашивается 

уточняющий вопрос. Он может звучать: «А как имен-

но?». Гораздо мягче выглядит форма: «Она привела тебе 

примеры поведения или конкретные случаи, и когда это 

происходило?». Впрочем, оба варианта нацелены на выяс-

нение мнения девушки, но никак не проясняют поведе-

ние самого клиента. Такой тип вопросов априори огра-

ничивает информацию. Кроме того, в них не содержится 

возможной подсказки-указателя правильной реакции 

пациента в такой ситуации. Достаточно часто встреча-

ется вариант ответа: «Она не сказала… Я промолчал…». 

Предвидя такой ответ, рациональней спросить в форме 

подсказки: «А ты не спросил ее –  в каких ситуациях?». 

Початок на попередній стор.
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Высока вероятность, что в следующий раз субъект, на-

верняка, правильно сориентируется.

Стихийный психолог Т. поделилась со мной секретом: 

«Люди в своем абсолютном большинстве не склонны восприни-

мать сразу много нового. Обычно я веду разговор на знакомые, 

интересующие их темы в позитивном ключе, максимально 

эмоционально поддерживая в правильных мыслях и поступках. 

При этом всегда сразу же вставляю пару-другую новых мыслей, 

идей, видения и повторяю их несколько раз в середине и конце 

разговора. Это –  оптимальный вариант; потом многие даже 

затрудняются вспомнить, каким образом они пришли к такой 

позиции в жизни». Приведенное справедливо рассматривать 

в качестве алгоритма работы мастера-психотерапевта от Бога.

Помимо КПТ, прекрасно зарекомендовали себя грамот-

но проведенные сессии NLP (особенно модель двух экра-

нов), мягкие формы суггестивного транса и недлительная 

арт-терапия, последняя –  больше для детей и лиц после 

тяжелых психологических травм. Весьма интересен метод 

десенсибилизации и переработки движением глаз (ДПДГ) 
Ф. Шапиро. Его стоит рассмотреть детальней.

Метод ДПДГ считается эффективным в лечении любой 

психологической травмы, в том числе посттравматичес-

кого стрессового расстройства. Его удобство –  в простоте 

алгоритма действий психотерапевта, механистично-уни-

версальном подходе и скорости получения позитивного 

эффекта. Опустив туманную теоретическую обертку метода 

и усложненное в оригинале описание стандартной проце-

дуры в 11 этапов, выделим саму суть.

Пациенту предлагают осторожно вернуться к болезненным 

воспоминаниям, «прокручивая» их в воображении. При этом 

психотерапевт водит перед лицом больного палец, обычно 

вначале по горизонтальной, а затем по вертикальной оси, 

предлагая следить глазами за его перемещениями. Иными 

словами, переживая воспоминания, клиент водит глазами 

из стороны в сторону с примерным ритмом в 1 с (амплитуда 

движения достаточно размашиста, приближаясь к макси-

мальной). Средняя длительность процедуры –  15-30 с.

Задача пациента – контролировать себя в воспомина-

ниях, не давая захлестнуть эмоциям страха, ужаса, паники. 

Он должен отстраненно наблюдать за своими чувствами 

и мыслями, оставаясь при этом в безопасной зоне. В случае 

нарастания паники используется правило «стоп». Ожидае-

мый результат синхронизации воспоминаний с движения-

ми глаз –  снижение накала негативных воспоминаний. 

В качес тве комментария уместно вспомнить азы гипноза, 

введение в гипнотический транс при фиксации взгляда 

на движении маятника. Не правда ли, знакомый прием?

Сама Ф. Шапиро предполагает возможность активации 

при ДПДГ мозговых процессов, аналогичных фазам «быстро-

го сна», в которых имеют место активные движения глаз. 

При физических тренировках любые мышечные усилия, при-

водящие к мышечному утомлению, способствуют улучше-

нию настроения. Очевидно, то же относится и к длительным 

монотонным движениям глаз. ДПДГ презентуют как инте-

грацию когнитивной, экспозиционной и телесно-ориентиро-

ванной психотерапии с акцентированием элементов двусто-

роннего движения глаз, звуковой и тактильной стимуляции. 

Основная новизна ДПДГ –  в сопровождении травматичных 

воспоминаний искусственно наводимым трансом.

В общих чертах, реализация ДПДГ основана на простом 

механизме: подавлении очага возбуждения негативных 

воспоминаний актуализацией нового мощного нейро-

процесса, который забирает «на себя» свободные психи-

ческие функции. Задача психотерапевта в таких случаях –  

выбрать и запустить мощный сигнал. Как видим, в ДПДГ 

эта задача решена предельно просто.

Из нюансов ДПДГ стоит упомянуть предварительное, 

перед началом лечения, создание так называемого ресурс-

ного якоря (по терминологии NLP). Параллельно пациенту 

следует сформировать позитивный мыслеобраз собствен-

ного «я» –  образ сильной, волевой, устойчивой к невзгодам 

и стрессам личности. Этот позитив стоит периодически ви-

зуализировать во время сеансов ДПДГ. К движениям глаз 

рекомендуется подключать также иные ритмичные стимулы: 

метроном, яркие вспышки лампочек, щелчки пальцами 

в крайних точках движения руки психотерапевта; постуки-

вания по телу пациента, задающие темп движениям глаз.

Наблюдения показали, что техника ДПДГ синхронизи-

рует ритмы полушарий мозга путем их поочередной акти-

вации. Считается, что активация левого полушария чаще 

вызывает позитивные эмоции, правое же в основном связа-

но с отрицательными переживаниями. Поэтому, предполо-

жительно, фиксация взгляда направо вызовет позитивный 

эмоциональный отклик, чем налево. Вертикальные дви-

жения глазами, по отзывам, дают лучший успокоительный 

эффект, однако и визуализация более затруднена.

Говоря о движениях глаз, полезно помнить об открытии 

авторами NLP связи направления взгляда с мыслительными 

процессами. Обнаружено, что движения глаз достаточно 

ясно указывают на то, какой канал информации (визу-

альный, аудиальный, кинестетический или логически- 

рациональный) задействован в текущий момент, и какой 

можно отнести к основному средству коммуникации. Креп-

кая связь негативных воспоминаний с конкретным каналом 

коммуникации дает подсказку психотерапевту, какую стиму-

ляцию лучше подключать на сессиях и на чем основывать 

ресурсный якорь с правилом «стоп».

В таблице подана расшифровка направленности неосоз-

нанного движения глаз.

Стратегия айкидо 
на примере семейного конфликта

В семейных конфликтах клиенты зачастую видят своего 

проблемного оппонента вполне объективно, в реальном 

свете. Однако своих собственных ошибок они либо не за-

мечают (в своем глазу бревна не увидать), либо не хотят 

о них знать («а я такой, и другим быть не могу и не хочу!»). 

В подобных случаях уместна такая врачебная фраза: 

«Вам стоит понять, что свой затылок не увидеть никогда, 

поэтому и слова, и реакции партнера следует восприни-

мать, как отражение в зеркале затылка своего «я».

В предыдущих выпусках уже рассматривалась стратегия 

(тактика) айкидо в психологии конфликтов, когда одна сто-

рона условно нападает, а другая использует логику нападения 

как аргумент против самой себя [9, 10]. Практически на на-

чальном этапе, назовем его «слияние», используют технику 

слушания и молчания, изредка соглашаясь и поддакивая все-

му. Задача психотерапевта –  уловить основную идею, суть. 

В какой-то момент ее подхватывают и, незаметно и неожи-

данно для соперника, продолжают до точки противоречия 

с реальностью. Логика оппонента опровергает саму себя.

Пример. Рассмотрим короткую когнитивную сессию 

в телефонном режиме. Девиз стратегии: «стремиться к це-

лостности, отсечь ненужное».

Позвонил расстроенный клиент с вопросом: «Мы с же-

ной крупно поскандалили, она в очередной раз выска-

зала мне неприятное, и я не выдержал, взорвался, прав-

да, до этого выпил. Мы решили разводиться, во всяком 

случае, какое-то время пожить отдельно друг от друга. 

Что мне делать –  сразу  подавать на развод или все-таки 

подождать, пожить отдельно?».

Ремарка. Супругам за 50, в браке около 30 лет, мате-

риально обеспечены, имеют взрослую дочь, отдалив-

шуюся от них. Клиент в значительной степени эгоцент-

рист, консерватор и в большинстве жизненных ситуаций 

мыслит, реагирует и ведет себя, по Э. Берну, как Ребенок.

Вероятно, многие психотерапевты начали бы подробно 

расспрашивать о хронологии развития событий, о том, кто 

что сказал и какие чувства при этом ощутил клиент –  так 

подсказывают рекомендации и имеющиеся публикации 

с конкретными примерами. Однако разговор протекал 

иначе, без углубления в переживания, но с определенной 

эмоциональной поддерж кой (ниже приведен в кратком 

изложении, без нюансов).

Психотерапевт (П): Скажите, а кто виноват в конфликте?

Клиент (К): Жена (пауза)… Правда, я тоже вышел из себя…

П.: Так жена или вы?

К.: Не знаю, говорят, в конфликте обычно виноваты 

обе стороны.

П. (настойчиво): «Не знаю» –  не годится, нужен четкий 

ответ, кто виноват.

К.: Жена.

П.: Ладно, жена; следовательно, вы –  белый и пушистый.

К.: Ну, я так не говорил, но особой своей вины не вижу. 

Я готов извиниться, но, честно говоря, только ради приличия.

П.: Есть разные виды лжи, из которых худшая –  ложь 

самому себе. Извините за резкость, но перестаньте лгать 

не мне, а себе. Не может такого быть, что  вы не виновны 

в конфликте, но, одновременно, вы и не белый, и не пу-

шистый. Начните говорить правду.

К.: Ладно, я тоже был резок, и моя доля вины есть. 

Но вы мне просто скажите, что мне делать?

П.: Для нужного совета мне недостаточно информа-

ции… Скажите, как вы себя будете ощущать после развода? 

Вы стремитесь к одинокому, холостяцкому образу жизни? 

А может, надеетесь встретить другую женщину?..

К.: Не знаю, не думал…

П.: Скажите, жена хотела этого конфликта, она стре-

милась к такому результату, к разводу?

К.: Не думаю... Нет.

П.: Тогда подскажу –  ваша жена повела себя как ти-

пично обиженная женщина, как кошка, которая нагадила 

в тапки в отместку за что-то. Видимо, вы ей недавно при-

лично наступили на больную мозоль, хотя, быть может, 

и не заметили этого.

Дале последовала пауза, намекающая, что П. попал в точ-

ку. И судя по тону собеседника, его возмущение и решимость 

действовать сменились опустошенностью и пессимизмом.

П.: То, что супруга повела себя по отношению к вам 

не самым умным образом –  факт, но это ее зона ответ-

ственности. А вот как вы отреагировали на ее поведение – 

уже ваши ответственность и вина!.. Вам следует во многом 

пересмотреть свое отношение к происходящему и свои 

поступки. Я понимаю вас, вы считаете себя правым 

и не во всем согласны, но ведь не только я, но и жизнь 

указывает, что ваш путь деструктивен и разрушителен. 

Может быть, стоит пересмотреть свои устои. Понимаю, 

это будет больно. Очень больно... Согласен. Но эта боль 

сделает вас только крепче и откроет закрытые сейчас 

возможности для счастья.

Промежуточный комментарий. Обозначены основные 

проблемы –  эгоцентризм, неверные восприятие и оценка 

реальности, желание избежать ответственности (наказа-

ния), перекладывание тяжести решения на плечи старше-

го Авторитета. Осталось провести точечное вмешательство 

в стиле айкидо: довести мысль собеседника до понимания 

парадоксальной абсурдности его действий.

П.: А теперь опишите детально начало конфликта, ска-

жите дословно те слова жены, которые вас так взбесили.

К. приводит точную фразу, которая описывала минут-

ное банальное невзаимопонимание между двумя поколе-

ниями их родственников. Казус произошел даже не сей-

час, а более полугода назад, о чем одна сторона конфликта 

с подколкой уведомила другую, не знавшую о том.

К. (с возмущением): Но вы бы слышали, каким тоном 

это было сказано!

П. (с иронией): Ну да, эта фраза прямо затронула ваши 

жизни, саму суть вашей личности, да и личности вашей 

жены. Действительно, ужас: обычные слова о других взорва-

ли ваш мир, разбили все мечты и надежды, вдобавок растре-

пали прическу супруги, испортили ее маникюр и, заодно, 

в один миг уничтожили взлелеянный вами бизнес. Как выра-

зился бы политик, это катастрофа «глобального» масштаба…

К. (смеется): Я вас понял. Хотя мне порой было трудно 

вас понять, поскольку своими вопросами вы заставляли 

меня думать... Но я вас понял.

П.: Я ответил на ваш вопрос? Вы удовлетворены?

К. (серьезно с уверенностью): Да. … Я сейчас закажу 

пиццу. Это ведь создаст более подходящую атмосферу для 

моих извинений?..

Комментарий. Позитивное решение клиент принял сам, 

осознав необходимость изменения себя и приняв иной 

взгляд на ситуацию. Настроение быстро улучшилось, ви-

дение будущего преобразилось в плюс. В диалоге П. иног-

да допускал резкие формулировки и требовал однознач-

ности ответов, однако контекст сложившихся отношений 

между П. и К. не только допускал, но даже предполагал 

подобный неординарный стиль. Наблюдения через месяц 

и через три месяца: семейные отношения нормализова-

лись и остаются стабильными.

Список литературы находится в редакции

Таблица. Трактовка направленности 
неосознанного движения глаз

Направление взгляда 
влево от наблюдателя 

(для субъекта –  вправо, 
«творчество»)

Направление взгляда 
вправо от наблюдателя 

(для субъекта –  
влево, «опыт»)

Визуальное 
конструирование, 
представление 
нового 
зрительного 
образа

Припоминание 
старых зрительных 
образов

Придумывание 
новых звуковых 
конструкций

Припоминание 
звуков

Обращение 
к внутреннему 
голосу, интуиции 
Сверка 
внутренних 
ощущений 
в ситуации «здесь 
и сейчас»

Заученная 
рациональная 
позиция 
Расчет оптимального 
логического 
решения, 
выдумывание 
доводов 
и оправданий, ложь

Направление взгляда прямо на наблюдателя: 
оценка собеседника и внешней ситуации 
«здесь и сейчас»
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Соматично обтяжена резистентна 
депресія: тактика терапії

У квітні в онлайн-форматі відбулася ІІІ науково-практична конференція з міжнародною 
участю «Психосоматична медицина: наука та практика». Під час лекцій та майстер-класів 
були розглянуті основні питання щодо напрямів сучасних досліджень у сфері психосоматичної 
медицини, досягнення і перспективи в Україні. Також було піднято вкрай актуальну тему 
сьогодення –  психосоматичні аспекти пандемії COVID-19 у різних клінічних галузях медицини, 
як-от діагностика, терапія, реабілітація. Із доповіддю на тему «Соматично обтяжена 
резистентна депресія: тактика терапії» виступила д. мед. н., професорка кафедри медичної 
психології, психосоматичної медицини та психотерапії Національного медичного університету 
імені О.О. Богомольця (м. Київ) Олена Олександрівна Хаустова.

Депресія як поширене 
коморбідне захворювання

Депресія –  одне з найпоширеніших супутніх захворю-

вань багатьох хронічних соматичних патологій, до яких 

належать серцево-судинні, метаболічні, запальні та нев-

рологічні (Gold et al., 2020). Депресивні розлади є дуже 

різноманітними й поділяються за клінічними формами, 

патерном і початком виникнення, тяжкістю, станом 

ремісії.

  Із точки зору психосоматичної медицини на стре сові 

тригери реагує не тільки нервова сис тема розвитком три-

воги, депресії або інсомнії, але й додатково приєднується 

відповідь імунної системи у формі запалення, інфекції, 

алергії та болю, а також ендокринної, що проявляється 

зміною тиреоїдно-адренало-гонадної панелі.

Типові представники другої частини першої хвилі пан-

демії COVID-19 –  пацієнти соматичного профілю, які 

вчасно не звертаються по медичну допомогу, що погіршує 

їхній психічний стан (O’Shea 2020).

У дослід жен ні S.M. Gold et al. (2020) був виявлений 

зв’язок між коморбідною депресією та соматичною пато-

логією, посилений двоспрямованим шляхом, що включає 

такі фактори: поведінкові (незбалансоване харчування, 

куріння, знижена фізична активність), біологічні (нейро-

ендокринні порушення, запалення), фармакологічні (по-

бічні ефекти антидепресантів [АД], як-то збільшення 

маси тіла) та вплив середовища.

У період пандемії COVID-19 актуальність впливу сере-

довища набуває неабиякого значення, результатом чого 

є утворення так званого circulus vitiosus (замкненого кола). 

Людина примусово соціально ізолюється, що призводить 

до самотності та вимушених поведінкових, емоційних і ког-

нітивних змін, таких як неналежне харчування, невміння 

долати стрес, відчуття покинутості. Вона не може опанува-

ти своє хронічне захворювання, наслідком чого є погіршен-

ня пам’яті, брак енергійності, зменшення мотивації до жит-

тя та недбалість у лікуванні. Це спричиняє поглиблення 

хронізації захворювання та депресії, яка знову ж таки збіль-

шує соціальну ізоляцію (Longman et al., 2013).

Відповідь на терапію АД залежить від стану активних 

молекул, клітин і тканин організму. Початкові молеку-

лярні та клітинні наслідки стресу можуть прогресувати 

до серйозних структурних модифікацій нейронів і лім-

бічних ділянок мозку, причетних до перебігу депресії. По-

слідовні зміни на молекулярному рівні здатні призвести 

до клітинної дестабілізації та реконструкції. Довгострокові 

наслідки стрес-індукованих молекулярних та клітинних 

перебудов зумовлюють морфологічні зміни, що характе-

ризуються дефіцитом функції нейронів та «підключення» 

до нейронної мережі. Терапевтичний ефект типового лі-

кування АД спрямований на зменшення негативних на-

слідків стресу на молекулярно-клітинно-морфологічному/

тканинному рівнях (Duric, Duman, 2012).

Важливість контролю 
лабораторно-інструментальних показників

У рутинній практиці психіатра вкрай важливим є кон-

троль лабораторно-інструментальних показників пацієнта.

Маркери позитивної динаміки лікування депресії:

1. Клінічні: коротка тривалість нелікованої хвороби; 

рання реакція на лікування.

2. Нейровізуалізація: висока основна активність у корі 

переднього відростка за даними магнітно-резонансної 

томографії (МРТ), електро енцефалографії, позитронно- 

емісійна томографія (ПЕТ).

3. Біохімічне дослід жен ня крові: збільшення вмісту ней-

ротропного фактора мозку в плазмі крові у відповідь на лі-

кування; зниження рівня інтерлейкіну-6 під час терапії.

Маркери негативної динаміки лікування депресії:

1. Клінічні: низький рівень функціонування до розвит-

ку захворювання; психіатрична коморбідність –  тривога, 

посттравматичний стресовий, обсесивно-компульсивний 

розлади, кумулятивність; стресові життєві події; жорстоке 

повод жен ня з дітьми; терапевтична резистентність.

2. Нейровізуалізація: мікрогліальна активація (за даними 

ПЕТ); низький базовий об’єм гіпокампа (за даними МРТ).

3. Біохімічне дослід жен ня крові: високий рівень факто-

ра некрозу пухлини  після лікування; високий базовий 

вміст С-реактивного білка.

Важливими умовами, що впливають на одужання паці-

єнта, є загальна тяжкість хвороби, психосоціальні й біо-

логічні провокувальні фактори, загальні та специфічні 

етіологічні чинники (пошкод жен ня мозку, соматотропне 

лікування), а також особливості попередньої терапії АД 

(порушення режиму лікування, соматичні побічні ефекти).

Терапія депресії
Препаратами першої лінії лікування пацієнтів із де-

пресією є селективні  інгібітори зворотного захоплення 

серотоніну (СІЗЗС). У разі їх неефективності слід перей-

ти на подвійні антидепресанти або комбіновані стратегії, 

якщо ж депресія резистентна – надати перевагу стимуля-

ції мозку електросудомною терапією (Kessler et al., 2005; 

Herrmann, 1995). 

Есциталопрам є активною речовиною препарату 

Ессобел (компанії «Нобель Ілач») та типовим засобом 

першої лінії для лікування великого депресивного розладу. 

Ессобел – це алостеричний інгібітор зворотного захоплен-

ня серотоніну, який має дві головні переваги перед інши-

ми представниками групи СІЗЗС: збільшує синаптичну 

концентрацію серотоніну та стимулює серотонінергічні 

ефекти у ЦНС. Він чинить виразну дію на три компонен-

ти депресивного стану: тимічний, тривожний та апато-

динамічний. Ессобел ефективний при лікуванні тужливих, 

тривожних і анергетичних депресій.

Лікування депресії з супутніми станами
Що стосується вибору методів лікування депресії у па-

цієнтів із коморбідними станами, препарати для терапії 

першої лінії включають:

• хронічний біль –  трициклічні антидепресанти (ТЦА), 

інгібітори зворотного захоплення серотоніну й норадре-

наліну (ІЗЗСН) (дулоксетин);

• деменція, постінсультні стани –  циталопрам, есци-

талопрам, сертралін;

• цукровий діабет –  флуоксетин, циталопрам, есцита-

лопрам, сертралін, пароксетин;

• глаукома –  есциталопрам, флуоксетин, циталопрам, 

сертралін, бупропіон.

О.О. Хаустова

Таблиця. Вибір АД залежно від клінічних 
особливостей депресії

Клінічні 
особливості Терапія 1-ї лінії Терапія 2-ї лінії

Ангедонія СІЗЗС або ІЗЗСН α2-антагоніст, 
тразодон, агомелатин

Психомоторна 
загальмованість СІЗЗС, ІЗЗСН ТЦА

Порушення сну
СІЗЗС або ІЗЗСН, 
або α2-антагоніст, 

тразодон, агомелатин
ТЦА

Атипова депресія 
(гіперфагія, 
гіперсомнія)

СІЗЗС або ІЗЗСН ТЦА

Психотичні 
ознаки

Монотерапія ІЗЗСН 
або комбінацією 

СІЗЗС та ААП

ТЦА та α2-антагоніст 
у монотерапії/

комбінації з ААП

Тривога
СІЗЗС або ІЗЗСН, 
або α2-антагоніст, 

або тразодон
ТЦА

Суїцидальна 
налаштованість

СІЗЗС або ІЗЗСН, 
або α2-антагоніст

ТЦА або потенціювання 
з літієм чи ААП

Примітка: ААП –  атипові антипсихотики.
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Ниркова та печінкова недостатність
При нирковій недостатності слід надавати перевагу аго-

мелатину, моклобеміду, ТЦА, тразодону, вортіоксетину. 

Помірний ризик побічних подій відзначено за приймання 

СІЗЗС, міртазапіну, дулоксетину.

Не рекомендовано застосовувати сертралін (через ри-

зик виникнення серотонінового синдрому при діалізі), 

флуоксетин (слід призначати обережно при виразній нир-

ковій недостатності), вен лафаксин (варто зменшити дозу 

на 25-50% при легкому та помірному порушенні функції 

нирок, якщо кліренс креатиніну <30 мл/хв –  на 50%).

При печінковій недостатності препаратами вибору є па-

роксетин і вортіоксетин. Помірний ризик побічних реакцій 

пов’язаний із терапією СІЗЗС та ТЦА (найчастіше), мірта-

запіном, дулоксетином, моклобемідом, тразодоном, вен-

лафаксином. Не рекомендовано застосовувати агомелатин 

(необхідний моніторинг функціонування печінки до початку 

та на 3, 6, 12, 24-му тижнях лікування; збільшуючи дозу, слід 

проводити тести з тією ж частотою, що й на початку терапії) 

та інгібітори моноаміносидази (іМАО) через гепатотоксичні 

властивості, які можуть прискорити розвиток коми.

За наявності епілепсії в анамнезі протипоказаний 

бупропіон, перевагу слід надавати агомелатину, моклобе-

міду, іМАО, СІЗЗС (есциталопраму).

Серцево-судинні захворювання
Не рекомендовано призначати іМАО та ТЦА пацієнтам 

кардіологічного профілю: з ішемічною хворобою серця (ІХС), 

дефектами провідності, застійною серцевою недостатністю 

(СН) та літнім особам; протипоказані вони хворим після ін-

фаркту міокарда (ІМ). Препаратами вибору є агомелатин, 

міртазапін, дулоксетин, тразодон, вортіоксетин та СІЗЗС.

СІЗЗС. Сертралін є засобом вибору в пацієнтів після ІМ, 

проте одночасне приймання з аспірином та іншими антико-

агулянтами може збільшити ймовірність кровотеч, особливо 

в осіб похилого віку. Циталопрам слід застосовувати з обереж-

ністю особам із високим ризиком пролонгації інтервалу QTc 

або тахікардії типу «пірует», які нещодавно перенесли ІМ.

ІЗЗСН. Слід уникати призначення венлафаксину хво-

рим із високим ризиком розвитку злоякісної шлуночкової 

аритмії або неконтрольованою гіпертензією.

Інші антидепресанти. При застосуванні бупропріону 

пацієнтам з ІХС слід відмовитися від куріння через швид-

ку зміну концентрації препарату за наявності нікотину.

Варто з обережністю призначати міртазапін особам 

з ІХС та після ІМ, тразодон –  за наявності в анамнезі 

ІХС, атріовентрикулярної блокади або інших порушень 

провідності у хворих після ІМ.

У таблиці наведено дані щодо вибору АД залежно від 

клінічних особливостей депресії.

Резистентна депресія у похилому віці
Серед дорослих віком від 55 років поширеність великого 

депресивного розладу загалом становить близько 2% у світі; 

10-20% всіх осіб похилого віку страждають на клінічно зна-

чущий депресивний синдром. Поширеність вища серед па-

цієнтів у лікарнях та будинках престарілих віком від 85 років. 

Нелікована депресія може призвести до різних нега-

тивних наслідків, таких як функціональні порушення, 

підвищений ризик нейрокогнітивних розладів, зростан-

ня захворюваності та смерт ності, вживання заборонених 

речовин / алкоголю, частоти госпіталізацій, рівня само-

губств. Особливістю перебігу депресії в осіб похилого 

віку є те, що вони часто не реагують на фармакотерапію 

першого ряду і потребують переведення на інший засіб 

або посилення лікування (Liu et al., 2020).

Для аугментації у таких пацієнтів слід застосовувати 

терапію третьої лінії, яка включає приєднання додатко-

вого препарату, як-то:

• нормотимік –  карбонат літію;

• атиповий нейролептик –  арипіпразол у дозі 2-15 мг, 

оланзапін по 2,5-10 мг, кветіапін у дозі 150-300 мг.

На противагу кветіапіну та оланзапіну, ефективним 

при тривозі та ажитації, арипіпразол застосовують при 

резистентних депресіях, що мають меланхолійний ефект. 

На вітчизняному ринку арипіпразол представлений препа-

ратом Абізол (компанії «Нобель Ілач») у дозуванні 5 і 10 мг. 

Оскільки початкова доза арипіпразолу при лікуванні ре-

зистентної депресії становить 2,0-2,5 мг, таке дозування 

препарату є досить зручним для застосування пацієнтом.

Таким чином, стратегії, які існують нині, дозволяють 

пацієнтам успішно долати депресію. Люди, які з цим 

впоралися, стають сильнішими, адже ця боротьба може 

бути каталізатором виживання та подолання соматичних 

захворювань.

Підготував Денис Соколовський

Виявлено можливий зв’язок 
дитячої депресії з порушенням здоров’я 
та соціальним функціонуванням 
у дорослому віці

Депресія серед молоді у віці від 10 до 24 років є одночасно 
провідною причиною стресу та можливим фактором ризику 
розвитку майбутніх захворювань. Згідно з результатами дослі-
д жен ня Американської академії дитячої та підліткової психіа-
трії (AACAP), депресія у дитячому або юнацькому віці пов’я-
зана з вищим рівнем тривожності та вживання психоактивних 
речовин, погіршенням стану здоров’я і соціальної діяльності, 
меншими фінансовими й освітніми досягненнями, підвищенням 
злочинних нахилів у дорослому житті.

Спостереження за 1420 особами із південно-східних регіонів 
США тривало з 1993 до 2020 рр.

Як зазначив William Copeland, провідний автор проєкту, 
к. мед. н., професор кафедри психіатрії Університету Вермонта 
(США), кожна 12-та дитина бореться з депресією у віці 9-16 років, 
при цьому дівчата страждають частіше. Це загальна проблема 
дитинства, яка, на жаль, часто залишається непоміченою для до-
рослих, зокрема батьків, вчителів та педіатрів. Як відомо, наразі 
доступні ефективні методи для допомоги дітям, які страждають 
на депресію. Однак у реальній практиці більшість із них, на жаль, 
ніколи не отримують лікування, та їм доводиться справлятися 
з цією проблемою самостійно.

Наявність симптомів депресії оцінювали за допомогою ін-
терв’ю з дітьми віком від 9 до 16 років та одним з їхніх батьків 
до восьми разів. Потім ці самі учасники проходили консульту-
вання до чотирьох разів у молодому віці –  у 19, 21, 25 і 30 років, 
щоб проаналізувати їхній психічний стан та інші показники щодо 
здоров’я, добробуту, злочинності та соціальних результатів.

Діагноз депресії в дитячому віці асоціювався з широким спек-
тром гірших показників добробуту в зрілому віці. Кореляція між 
ранньою депресією та поганими результатами для дорослих 
зберігалася й після врахування раннього впливу таких негараз-
дів, як низький соціально-економічний статус, сімейні проблеми, 
жорстоке повод жен ня та знущання.

Цей взаємозв’язок був найпомітнішим у дітей, які хронічно 
виявляли високий рівень депресивних проявів протягом ди-
тинства, а не тих, що випадково повідомляли про симптоми 
депресії за один короткий проміжок часу. Даний висновок 
узгоджується з думкою, що стійкий депресивний настрій у ди-
тинстві, зокрема, пов’язаний із найгіршими довгостроковими 
наслідками для дорослих.

Iman Alaie, співавтор дослід жен ня, магістр і аспірант ка-
фед ри нейронаук Університету Упсали (Швеція), підтвердив, 
що учасники дослід жен ня, в яких симптоми депресії розпо-
чалися у підлітковому віці, насправді мали гірші результати 
у довгостроковій перспективі, ніж ті, в кого перші прояви цього 
психічного розладу були діагностовані ще у дитинстві. З точки 
зору розвитку хвороби це було досить несподіваною знахід-
кою, враховуючи нинішнє визнання того, що більш ранній 
початок розладу може віщувати гірші наслідки.

Однак є й обнадійливі висновки. Так, діти з ознаками депресії, 
яким було надано спеціалізовану допомогу, рідше мали пов’я-
зані з психічним здоров’ям проблеми (особливо тривожність) 
у зрілому віці. Але навіть ті учасники дослід жен ня, що отриму-
вали необхідне лікування, продовжували виявляти проблеми 
в  інших важливих сферах, зокрема щодо вживання психо-
активних речовин. Це наштовхує на думку, що самі лише послуги 
з охорони психічного здоров’я дітей та підлітків не можуть бути 
панацеєю проти всіх майбутніх фізичних чи соціальних проблем.

Доцент кафедри дитячої та підліткової психіатрії Університету 
Упсали Ulf Jonsson акцентував, що дані висновки підкреслюють 
важливість своєчасного й ефективного лікування депресивних 
розладів у дітей. Однак потрібно також надавати їм додаткову 
підтримку при переході у доросле життя.

Загалом результати дослід жен ня підтверджують значне 
навантаження дитячої депресії на громадське здоров’я, особ-
ливо коли симптоми цього розладу спостерігаються протягом 
тривалого періоду часу. Докторка наук, професорка кафедри 
психології Університету Цюріха (Швейцарія) Lilly Shanahan 
додала, що в контексті розгляду тягаря депресії на дітей, їхні 
сім’ї та школу, зокрема з точки зору суспільного здоров’я, стає 
зрозумілим, що слід приділяти більше уваги пом’якшенню фак-
торів ризику роз витку депресії у педіатричній популяції, коли 
це можливо, вдосконалювати процеси скринінгу для виявлення 
дитячої депресії та застосовувати профілактичні заходи й методи 
лікування, що ґрунтуються на доказових даних.

За матеріалами www.jaacap.org

«Нейропротез» може відтворювати 
мовлення у людей із тяжким паралічем

Дослідники Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, 
США (UCSF) успішно розробили «мовний нейропротез», який 
дозволив людині з тяжким паралічем спілкуватися, переводячи 
сигнали від мозку до голосового тракту безпосередньо у слова, 
що з’являються у вигляді тексту на екрані. Отримані результати 
опубліковані в липні у New England Journal of Medicine.

Як зауважив нейрохірург, голова нейрохірургії у UCSF, почес-
ний професор та провідний автор дослід жен ня Edward Chang, 
це перша успішна демонстрація прямої розшифровки повних 

слів безпосередньо із мозкової активності паралізованої лю-
дини. Такі результати демонструють оглядну перспективу щодо 
відновлення повноцінного спілкування у таких пацієнтів, залу-
чаючись до природного мовного механізму мозку.

Мета роботи та початкові успіхи
Раніше робота в галузі комунікаційного нейропротезування 

була зосереджена на відновленні спілкування за допомогою 
орфографічних підходів, тобто набору букв. Дослід жен ня 
доктора Edward Chang та колег кардинально відрізняється: 
воно полягає в обробці сигналів із мозку, які призначені для 
управління м’язами голосової системи з метою вимови слів, 
а не сигналів про рух рукою для друку тексту. Професор ак-
центував на тому, що такий підхід враховує природні та плавні 
аспекти мови й дозволить досягти більш швидкого та органіч-
ного спілкування.

За допомогою розмовної мови інформація зазвичай пере-
дається з дуже високою швидкістю, до 150 або 200 слів на хви-
лину. Підходи на основі правопису з використанням набору 
тексту значно повільніші та трудомісткі. Перехід безпосеред-
ньо до слів має великі переваги, оскільки це ближче до того, 
як люди зазвичай говорять.

Протягом останнього десятиліття досягненню прогресу 
Edward Chang сприяли пацієнти Центру епілепсії UCSF (США), які 
проходили нейрохірургічне обстеження з метою встановлення 
поход жен ня судом за допомогою електродних решіток, розміще-
них на поверхні їхнього мозку. Ці суб’єкти, які не мали порушень 
мовлення, зголосилися провести аналіз записів мозку на роз-
мовну активність. Ранній успіх із цими добровольцями відкрив 
шлях до поточного дослід жен ня за участю осіб із паралічем.

Раніше E. Chang та його колеги з Інституту нейронаук UCSF 
(США) склали карти моделей кори головного мозку, пов’язаних 
із голосовими шляхами, які утворюють приголосні та голосні 
звуки. Щоб використати отримані висновки для розпізнавання 
повних слів, доктор наук, інженер та один із провідних авторів 
дослід жен ня David Moses розробив нові методи декодування 
цих мовних моделей у реальному часі.

Але досягнутий успіх у  розшифровці мови учасників, які 
могли говорити, не гарантував, що технологія спрацює у людини, 
голосовий тракт якої паралізований. За словами D. Moses, необ-
хідно було вивчити закономірності між складними моделями 
мозкової діяльності та передбачуваною мовою. Коли учасник 
не може говорити, це створює серйозну проблему.

Крім того, команда фахівців не знала, чи будуть сигнали го-
ловного мозку, що контролюють голосовий тракт, все ще незмін-
ними для людей, у яких протягом багатьох років не функціонував 
голосовий апарат. Як зазначив доктор Moses, найкращий спосіб 
дізнатися, чи може це спрацювати, –  спробувати.

Перші 50 слів
Щоб дослідити потенціал цієї технології у пацієнтів із паралі-

чем, E. Chang співпрацював із колегою-неврологом, д. мед. н. 
Karunesh Ganguly.

Першим учасником дослід жен ня Brain-Computer Interface 
Restoration of Arm and Voice (BRAVO) став чоловік, який 
у  30  років переніс руйнівний інсульт понад 15 років тому, 
що суттєво пошкодив зв’язок між його мозком і голосовим 
трактом та кінцівками. Після події пацієнт мав вкрай обмежені 
рухи голови, шиї та кінцівок, а також спілкувався за допомогою 
вказівника, прикріпленого до бейсбольної кепки, аби вказу-
вати на літери на екрані.

Учасник, який попросив називати його BRAVO-1, працював 
із дослідниками, щоб створити словниковий запас із 50 слів. 
За допомогою вдосконалених комп’ютерних алгоритмів команда 
вчених могла розпізнати його при аналізі мозкової діяльності. 
Словника, що включає такі слова, як «вода», «сім’я», «добре» 
тощо, було достатньо, аби відтворити сотні речень, які BRAVO-1 
застосовує у повсякденному житті.

E. Chang хірургічним шляхом імплантував електродний масив 
високої щільності над мовною корою головного мозку BRAVO-1. 
Після повного одужання пацієнта науковці фіксували нейронну 
активність у цій зоні мозку протягом 48 сеансів і кількох міся-
ців. У кожному сеансі BRAVO-1 багато разів намагався сказати 
кожне з 50 слів словникового запасу, тоді як електроди запису-
вали сигнали мозку від його мовної кори.

Переклад спроби мовлення у текст
Щоб перевести закономірності записаної нейронної ак-

тивності в конкретні передбачувані слова, два інших провідні 
автори дослід жен ня, біоінженери Sean Metzger та Jessie Liu 
застосовували користувальницькі моделі нейронних мереж, які 
є формами штучного інтелекту. Ці мережі вирізняли тонкі зако-
номірності в мозковій діяльності, щоб виявити спроби мовлення 
і визначити, які слова учасник намагався сказати.

Команда встановила, що система змогла декодувати слова 
з мозкової діяльності зі швидкістю до 18 слів на хвилину з точ-
ніс тю до 93% (медіана – 75%). Успіху сприяла мовна модель 
D. Moses, яка реалізувала функцію «автоматичного виправ-
лення», подібну до тієї, що використовується програмним за-
безпеченням для текстових повідомлень та розпізнавання мови.

Вчені заявили, що розширять дослід жен ня, включивши 
більше учасників, які постраждали від тяжкого паралічу та дефі-
циту спілкування. Сьогодні команда працює над збільшенням 
кількості слів у наявному словниковому запасі, а також покра-
щенням темпу мовлення.
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Можливості застосування бетагістину в лікуванні 
пацієнтів із периферичним вестибулярним запамороченням

Запаморочення –  одна з найпоширеніших скарг, які висувають пацієнти 
на прийомі в неврологів і сімейних лікарів. Однак воно є суб’єктивним 
відчуттям, тож у це слово люди можуть вкладати дуже різний зміст: від раптової 
загальної слабкості та передчуття ймовірної втрати свідомості до порушень 
рівноваги й нестійкості ходи. Водночас справжнє (системне, вестибулярне) 
запаморочення –  вертиго –  визначають як ілюзорне відчуття обертання чи руху 
в просторі навколишніх предметів або власного тіла; часто воно супроводжується 
нудотою, блюванням, порушенням рівноваги та ністагмом.

Системне, або вестибулярне запаморочення 

характерне для ураження як центрального, 

так і периферичного відділу вестибулярного 

апарату. Найчастішими причинами пери-

феричного вестибулярного запаморочення 

є доброякісне пароксизмальне позиційне 

запаморочення (ДППЗ), хвороба Меньєра 

та вестибулярний нейроніт, а централь ного –  

вестибулярна мігрень і гострі порушення 

мозкового крово обігу (Парфьонов, Бесту-

жева, 2012). При цьому серед захворювань 

несудинного ґенезу, основним проявом яких 

є запаморочення, провідне місце за частотою 

посідає ДППЗ, а за тяжкістю перебігу –  хво-

роба Меньєра (Шмирьов та співавт., 2010).

На сьогодні встановлено, що у функціону-

ванні структур вестибулярного апарату над-

звичайно важливу роль відіграє гістамінер-

гічна система: саме гістамінергічні нейрони 

переважно забезпечують передачу нервових 

імпульсів від вестибулярних рецепторів до вес-

тибулярних ядер. Гістамінергічна система та-

кож забезпечує передачу збуд жен ня між вес-

тибулярними ядрами та блювотним центром 

у довгастому мозку (Ратбиль, 2009).

Найбільшою ефективністю в лікуванні 

вестибулярного запаморочення характеризу-

ються засоби, що діють на рівні вестибуляр-

них рецепторів або центральних вестибуляр-

них структур (Остроумова, 2007). Зокрема, 

у клінічній практиці для усунення запаморо-

чення успішно використовується бетагістину 

дигідро хлорид. Бетагістин діє саме як модуля-

тор гістамінергічної системи: є слабким агоніс-

том Н
1
-рецепторів і потужним антагоніс том 

Н
3
-рецепторів гістаміну. Його основний ефект 

полягає в покращенні мікроциркуляції у вну-

трішньому вусі та вазодилатації.

У внутрішньому вусі антагоністичний вплив 

бетагістину на H
3
-рецептори гістаміну пов’яза-

ний із підсиленням вивільнення нейротранс-

мітерів із нервових закінчень. У поєднанні 

з підвищенням рівнів гістаміну в нервових 

закінченнях прямий агоністичний ефект бе-

тагістину щодо Н
1
-рецепторів, експресованих 

у кровоносних судинах внутрішнього вуха, 

покращує кровоток (Lacour, 2013). У кохле-

арній ділянці бетагістин реалізує свій ефект 

через прекапілярні сфінктери, розташовані 

на судинній смужці (Ramos et al., 2015). Роз-

слаблення прекапілярних сфінктерів приво-

дить до зниження тиску в ендолімфатичному 

мішку, що пояснює ефективність препарату 

при хворобі Меньєра. Бетагістин також може 

впливати на активацію нейронів у вестибуляр-

них ядрах. При цьому ефекти, що чинить бета-

гістин на латеральні та медіальні вестибулярні 

ядра, є дозозалежними (Kingma et al., 1997).

Призначення бетагістину є основним методом 

фармакологічного лікування хвороби Меньє-

ра. Нині цей препарат також використовують 

у комплексній терапії різноманітних вестибуляр-

них розладів, а також низки інших патологічних 

проявів, включно з шумом у вухах (Ramos et al., 

2015). Дані літератури підтримують його застосу-

вання при різних типах запаморочення. 

Нещодавні дослід жен ня свідчать, що приб-

лизно 2/3 осіб, у яких діагностоване запаморо-

чення (незалежно від етіології), призначають 

саме бетагістин (Murdin et al., 2016). Багатоцен-

трове дослід жен ня VIRTUOSO, до якого було 

включено 305 учасників із запамороченням, 

засвідчило, що в умовах рутинної клінічної 

практики на тлі застосування бетагістину в дозі 

48 мг на добу хорошу/відмінну клінічну відпо-

відь відзначали 95,4% пацієнтів та 94,4% лікарів 

(Парфьонов та співавт., 2017).

Хвороба Меньєра
Хвороба Меньєра –  це патологія внутріш-

нього вуха, яка характеризується трьома ос-

новними симптомами:

• періодичними нападами системного за-

паморочення, що іноді супроводжується нудо-

тою та блюванням;

• зниженням слуху (нейросенсорною туго-

вухістю);

• шумом і закладеністю у вухах.

Хоча етіологію хвороби Меньєра досі точно 

не встановлено (висуваються гіпотези про її ге-

нетичне та, можливо, автоімунне підґрунтя), 

з позицій патофізіології її пов’язують із підви-

щенням тиску ендолімфи внутрішнього вуха 

(ендолімфатична водянка). Показник захво-

рюваності становить приблизно 50 200 ви-

падків на 100 тис. дорослих осіб, при цьому 

найчастіше ця патологія розвивається у віці 

40-60 років (Millennie et al., 2021). Тривалість 

нападу запаморочення при хворобі Меньєра 

зазвичай становить понад 20 хв, але рідко пе-

ревищує 4 год; виникнення більш ніж одного 

нападу протягом 24 год є рідкісним. Неперед-

бачувані напади, які повторюються, порушу-

ють повсякденне життя пацієнта та можуть 

перешкоджати його професійній діяльності 

(Buki, Tarnutzer, 2014; Millennie et al., 2021).

Діагностика хвороби Меньєра базується 

на ретельному аналізі клінічних даних, прове-

денні відео- або електроністагмографії, елек-

трокохлеографії, виявленні ендолімфатичної 

водянки лабіринту (МРТ внутрішнього вуха 

з інтратимпанічним уведенням гадолінію), а та-

кож прогресивного зниження слуху за даними 

аудіометрії (Magnan et al., 2018; Millennie et al., 

2021). Остаточне встановлення діагнозу хворо-

би Меньєра потребує обов’язкового проведен-

ня диференційної діагностики з метою виклю-

чення інших захворювань, які також можуть 

супроводжуватися запамороченням (таблиця).

Лікування хвороби Меньєра спрямоване 

на усунення нападів запаморочення, профілак-

тику їх рецидивів і зменшення виразності су-

путніх симптомів. Зокрема, з метою зниження 

частоти нападів і зменшення їх інтенсивності 

пацієнтам із хворобою Меньєра офіційно по-

казане призначення бетагістину –  препарату, 

який переконливо довів свою ефективність 

і хорошу переносимість у клінічних дослід жен-

нях і в реальній клінічній практиці (Strupp et al., 

2008, 2011, 2015; Oosterveld, 1984; Mira et al., 

2003; Gananca et al., 2009; Lezius et al., 2011).

Про терапевтичні переваги бетагістину 

при хворобі Меньєра та вестибулярному за-

памороченні також свідчать результати мета-

аналізу 12 подвійних сліпих рандомізованих 

плацебо- контрольованих досліджень, прове-

деного J.J. Nauta (2014). На підставі клінічного 

досвіду з метою профілактики нападів пацієн-

там із хворобою Меньєра в Європейському 

консенсусному документі щодо діагностики 

та лікування хвороби Меньєра (European 

Position Statement on Diagnosis, and Treatment 

of Meniere’s Disease) рекомендоване застосу-

вання бетагістину в дозі 48 мг/добу протягом 

36 місяців (Magnan et al., 2018).

Користь бетагістину в лікуванні ДППЗ: 
дані нового дослід жен ня

ДППЗ є дуже поширеним вестибулярним 

розладом: на нього страждає кожний п’ятий 

із числа пацієнтів, госпіталізованих із приводу 

запаморочення; проте, на жаль, і досі відзнача-

ється гіподіагностика цієї патології (Sayin et al., 

2020; Jalali et al., 2019; Murdin et al., 2016). ДППЗ 

переважає в осіб похилого віку та частіше трап-

ляється в жінок (Kaur et al., 2017). ДППЗ про-

являється раптовими нападами вестибулярного 

запаморочення, що виникає при зміні поло-

ження голови та тіла (переважно вранці після 

сну). Запаморочення є інтенсивним, зазвичай 

супроводжується нудотою й інколи блюванням. 

При ДППЗ не спостерігається порушень слуху, 

дзвону чи шуму у вухах, а також вогнищевих 

неврологічних розладів. Провідний патофізіо-

логічний механізм розвитку ДППЗ полягає в на-

копиченні отолітів, які складаються із кристалів 

карбонату кальцію, у просвіті (каналолітіаз) або 

купулі (купулолітіаз) півколових каналів вну-

трішнього вуха, що призводить до порушення 

динаміки ендолімфи та розвитку нападу систем-

ного запаморочення (Морозова та співавт., 2017).

Діагноз ДППЗ підтверджують при прове-

денні позиційних тестів (зокрема, проби Дік-

са –  Холлпайка), а основою лікування цього 

вес тибулярного розладу є вправи вестибулярної 

гімнастики та спеціальні лікувальні маневри 

(Парфьонов, Бестужева, 2012; Mandala et al., 

2019). Крім того, останніми роками у комплекс-

ному лікуванні ДППЗ добре зарекомендувала 

себе додаткова терапія бетагістином, яку при-

значають із метою прискорення вестибулярної 

реабілітації та покращення функції рівноваги.

Нещодавно переваги призначення бетагісти-

ну були продемонстровані I. Sayin et al. (2020) 

у рандомізованому контрольованому клініч-

ному дослід жен ні, що включало 100 дорослих 

пацієнтів (середній вік –  53,34±15,33 року) 

із ДППЗ заднього півколового каналу, діа-

гностованого на підставі позитивного резуль-

тату проби Дікса –  Холлпайка. Учасники були 

розподілені на дві групи: одним виконували 

позиційний маневр Еплі та призначали бета-

гістин у дозі 24 мг перорально два рази на добу 

(група А), а іншим –  лише вказаний маневр 

(група В). До початку лікування та через один 

тиждень після нього оцінювали частоту й інтен-

сивність запаморочення за візуально-аналого-

вою шкалою (ВАШ) і шкалою оцінки запаморо-

чення (DHI), яка найчастіше використовується 

у практиці з метою оцінки негативних наслідків 

захворювань вестибулярного апарату.

Виконання маневру Еплі виявилося успішним 

загалом у 95% випадків (96% –  у групі A; 94% –  

у групі B; p=0,024). У вихідному стані пацієнти 

груп А та B мали аналогічні параметри оцінки за-

паморочення за ВАШ (6,98±2,133 та 6,27±2,148 

відповідно; p=0,100). Після лікування показни-

ки оцінки запаморочення за ВАШ достовірно 

знизилися в обох групах, але у групі А, хворі 

з якої отримували бетагістин, вони були дос-

товірно меншими, ніж у групі В (0,74±0,853 

порівняно з 1,92±1,288 відповідно; p=0,000). 

Зміни балів за ВАШ після лікування порівняно 

з вихідними також були достовірно виразніши-

ми у групі А, ніж у групі В (6,24±2,01 порівняно 

з 4,34±2,32 відповідно; p=0,000).

Стосовно оцінки запаморочення за шка-

лою DHI, у вихідному стані показники та-

кож були аналогічними в пацієнтів груп А 

та В (55,60±22,732 порівняно з 45,59±17,049 

відповідно; p=0,028), а після лікування вони 

достовірно знизилися в обох групах. При цьо-

му зміни оцінки за шкалою DHI після ліку-

вання також були достовірно виразнішими 

у групі А, учасники з якої додатково отриму-

вали бетагістин, аніж у групі B (52,44±21,42 

порівняно з 35,71±13,51 відповідно; p=0,000).

Отже, отримані в цьому дослід жен ні дані пе-

реконливо засвідчили, що додаткове призна-

чення бетагістину пацієнтам із ДППЗ заднього 

півколового каналу на тлі вестибулярної реабі-

літації дає змогу покращити контроль симпто-

матики. Крім того, бетагістин укотре підтвердив 

свій відомий високий профіль безпеки: в дослі-

д жен ні не повідомлялося про небажані явища, 

й усі пацієнти успішно завершили лікування.

Підготувала Вікторія Новікова

Таблиця. Диференційна діагностика хвороби Меньєра

Патологія Клінічна картина Диференціація 
із хворобою Меньєра

ДППЗ
Запаморочення, зумовлене зміною 
положення голови, яке триває менш 
ніж 1 хв

ДППЗ не супроводжується зниженням 
слуху, шумом або відчуттям закладеності 
у вухах. Запаморочення короткочасне

Інсульт/ішемія

Запаморочення, що триває протягом 
декількох хвилин і супроводжується 
іншими симптомами: нудотою, блюванням, 
порушенням рівноваги, розладами зору 
та раптовими падіннями без попередньої 
втрати свідомості (дроп-атаки)

Симптоми часто постійні 
та не змінюються, поєднуються 
з дисфагією, дисфонією або іншими 
неврологічними симптомами й ознаками, 
зазвичай не супроводжуються втратою 
слуху та шумом у вухах

Вестибулярна 
мігрень

Напад зазвичай триває протягом 
кількох годин, але може й кілька хвилин 
або >24 год

Тривалість нападів може бути 
коротшою чи довшою, ніж у разі 
хвороби Меньєра. Зниження слуху 
менш ймовірне. Пацієнти
часто мають мігрень у анамнезі

Вестибулярна 
шванома

Симптоми вестибулярної шваноми, 
як-от постійне порушення рівноваги, 
асиметрична втрата слуху та тинітус. 
При цьому захворюванні також може 
виникати запаморочення

Імовірнішим є хронічне порушення 
рівноваги, ніж епізодичне виразне 
запаморочення. Зниження слуху також 
зазвичай є стійким, а не періодично 
рецидивним

Лабіринтит Раптове тяжке запаморочення (>24 год) 
зі втратою слуху

Запаморочення, нудота зі втратою 
слуху, проте ці симптоми не мають 
епізодичного й рецидивного характеру

Вестибулярний 
неврит

Гостре запаморочення, напад якого 
характеризується значною тривалістю, може 
асоціюватися з нудотою та блюванням. 
Проте за цього захворювання 
не відзначаються погіршення слуху, 
шуму та відчуття закладеності у вухах

Запаморочення та нудота 
без втрати слуху

Адаптовано за G.J. Basura et al., 2020; H.E. Millennie et al., 2021

 

Вестінорм® –  високоякісний препарат бетагістину дигідрохлориду виробництва АТ « Фармак», 
який успішно застосовується для симптоматичного лікування хвороби та синдрому Меньєра, а також 
вестибулярного запаморочення різного поход жен ня. Вестінорм® випускається в таблетках по 8, 16 
або 24 мг. Добова доза препарату для дорослих становить 24-48 мг; вона має бути рівномірно 
розподілена для прийому протягом доби. Дозу слід підбирати індивідуально, залежно від ефекту. 
Хворі літнього віку, пацієнти із нирковою чи печінковою недостатністю не потребують корекції дози.
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Біль у спині та міофасціальний синдром: 
чому і як треба лікувати?

Біль у спині є однією з найчастіших скарг пацієнтів. Понад 70-80% населення неодноразово стикалися 
з цією проблемою. Міофасціальний синдром (МФС) –  це біль в ураженій групі м’язів, що має ниючий 
характер, не проходить у спокої та посилюється при навантаженнях і активації тригерів. Якість життя 
пацієнта залежить від правильної діагностики та своєчасної терапії. У вересні 2021 р. відбулася 
міжнародна неврологічна конференція «XIII Нейросимпозіум 2021», в межах якої завідувач кафедри 
неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету, д. мед. н., професор 
Михайло Михайлович Орос поділився власним досвідом роботи та лікування МФС.

Оскільки наявність болю є основною причиною звернення 

хворих по медичну допомогу, з метою повноцінного усунення 

больового синдрому необхідно розуміти причини і механізми 

його виникнення. Це можуть бути:

• остеохондроз, пошкод жен ня кили міжхрецевих дисків;

• компресійні переломи хребців;

• метаболічні захворювання –  хвороба Педжета, остеопороз;

• неінфекційні захворювання –  хвороби Бехтерєва, Крона, 

реактивні артрити;

• інфекційні патології –  остеомієліт/туберкульоз хребта;

• онкологічні захворювання –  метастази у хребті;

• патологія м’яких тканин –  перенапруження попереково- 

крижового відділу хребта, тендиніти.

Але основною причиною больового феномену залишається МФС.

Епідеміологія больових синдромів
За даними Міжнародної асоціації з вивчення болю (IASP, 2003), 

гострий біль може виникати до 10 разів на рік. Найпоширенішими 

його видами є: головний біль –  у 73% випадків, біль у спині –  56%, 

м’язовий біль –  56%, суглобовий біль –  51%, біль у животі –  47%.

Для діагностики МФС розрізняють великі й малі критерії:

1. Великі (обов’язкові): скарги на регіональний біль, наявність 

тугого тяжу в м’язі при пальпації, ділянка підвищеної чутливості 

в межах «тугого» тяжу, характерний патерн відображеного болю 

або розладів чутливості (парестезій), обмеження об’єму рухів.

2. Малі критерії (можуть змінюватись, але необхідна наявність 

хоча б одного із трьох): виникнення болю чи розладів чутливості 

при стимуляції (пальпації) тригерних точок, локальне скорочення 

при пальпації тригерних точок, зменшення болю при розтягненні 

м’яза або ін’єкції в місце ураження.

При МФС завжди наявна тригерна точка, яка під час маса-

жу протягом близько 10 с відображає біль, скорочення або різке 

зменшення болю після ін’єкцїї в це місце. Ще одним методом для 

підтверд жен ня діагнозу слугує спонтанна активність за результа-

тами електроміографії: можна побачити спайки, і на тлі низько-

амплітудної електроміографії контакт з голкою асоційований 

із локальним та віддаленим болем (Hong, 1998).

Для розуміння підходу до діагностування МФС М.М. Орос 

представив клінічний випадок із власної практики.

Клінічний випадокКлінічний випадок

Пацієнт, 45 років.
Скарги. Біль у міжлопатковій зоні, час від часу –  в ділянці серця. 

Анамнез життя. Хворіє близько 15 років, із періодичними 

загостреннями. Наявна шлуночкова екстрасистолія на тлі болю 

та тахікардії. Кардіологи патології не виявили. Неодноразові об-

стеження та лікування у невролога, ревматолога й кардіолога. 

Близько чотирьох разів на рік відвідує мануального терапевта.

При пальпації міжлопаткових м’язів тригерних точок не виявлено.

Чи можлива наявність МФС, 
якщо не виявлено тригерних точок?

Щоб підтвердити/заперечити наявність МФС, якщо тригерних 

точок не виявлено, було проведене детальніше обстеження паці-

єнта з можливістю локалізації тригерних точок в інших м’язах.

МФС трапецієподібного та зубчастого м’язів є дуже типо-

вим. Інколи треба відтягнути лопатку та розвернути плече, 

щоб вільно пропальпувати зубчастий м’яз, який знаходиться 

під трапецієподібним. Болю в цьому місці у хворого не відзна-

чалося. Пальпація ромбоподібного м’яза, який також може бути 

пов’язаний із болем у міжлопатковій ділянці та інколи –  в місці 

прикріплення до остистого відростка (найчастіша локалізація –  

хребці Т4, Т5, Т6), теж не була болючою.

Ще одна тактика полягала у призначенні пацієнтові постізоме-

тричної релаксації середньої частини трапецієподібного і ромбо-

подібного м’язів як методу пробного лікування. Протягом деяко-

го часу при його застосуванні хворий відчував поліпшення стану.

Чому після постізометричного скорочення 
можливе відчуття поліпшення стану?

Постійне перерозтягнення м’язів спини призводить до того, що 

передні м’язи скорочуються, і біль ззаду відволікає від болю спере-

ду. В пацієнта причиною виявилися розтягнуті поздовжньо-задня 

і латеральна лінії. Цим пояснюються скарги на біль у ділянці серця.

М’язи, зафіксовані в подовженому стані (розтягнені), є причи-

ною виразного больового синдрому. Для позитивного результату лі-

кування потрібно впливати на скорочені м’язи, які зазвичай не вик-

ликають больового синдрому, що й було застосовано у хворого.

Стрес і фасціальний тонус
Пацієнти у стані напруження вже відчувають стрес і набувають спе-

цифічної пози внаслідок спазму задніх м’язів. Постійний стресовий 

фактор у комбінації з адреналіном підтримують фасціальний тонус, 

а він своєю чергою –  стресовий момент (Saubesand, 1996; Bruin, 2014). 

Тож підтримання фасціального тонусу внаслідок стресового 

фактора у хворого показало, що симпатична іннервація асоційо-

вана з наявною дилатацією артеріол, порушенням складу плазми 

і трофіки в самих м’язах, а особливо у фасціях (Bruin, 2014).

Коли пацієнт відчуває біль –  він починає боятися рухів, тим 

самим обмежуючи їх. Внаслідок цього розвивається атрофія, 

що призводить до неможливості виконувати звичну роботу. Було 

доведено, що в таких хворих змінюється сполучна тканина. Таким 

чином біль стає не функціональним, а органічним (Bruin, 2014).

Гіпертонус –  прояв МФС чи саногенезу?
Часто тимчасовий гіпертонус, особливо при килах дисків, –  

це прояв саногенезу, тобто зменшення довжини м’яза, при якому 

напрям його концентричного скорочення співпадає із напря-

мом зближення меж саногенетично значущого регіону. Так буває 

у випадках, коли слід зберігати гіпертонус для утримання хребта 

в положенні, що запобігає подразненню нервого корінця.

Патологічний гіпертонус –  зменшення довжини м’яза, 

при якому напрям його концентричного скорочення співпадає 

із напрямом зближення меж патогенетично значущого регіону. 

Тобто протрузії не впливають на відхилення при нахилі тулуба. 

Тоді можна вважати, що це звичайне розтягнення м’яза.

Проблема полягає в тому, що при подальшому лікуванні па-

цієнтів із радикулопатією та тривалому лікуванні осіб із МФС 

саногенетичний гіпертонус стає патогенетичним.

На тлі порушення структури міжхребцевих дисків погіршення 

стану відбувається таким чином:

• гострий період: протягом тижня спазм, але м’язи в нормі, 

працюють у режимі компенсації;

• після трьох місяців: максимальна дегенерація міжхребцевого 

диска;

• через шість місяців: починається субгострий хронічний про-

цес, який супроводжується продукуванням прозапальних цито-

кінів; відбувається так звана повільно-швидка трансформація 

м’язів, виникають фіброз та інфільтраійні зміни самого м’яза;

• через 9-12 місяців: при хронічному МФС поперекового від-

ділу хребта внаслідок патології диска, яку неправильно лікували, 

м’яз виглядає практично білим.

Спікер акцентував увагу на тому, що зняття м’язового спазму 

буквально через тиждень після гострої фази є обов’язковим фак-

тором для запобігання хронізації МБС.

Лікування
Лікування пацієнтів із МФС спрямоване не на зняття симп-

томів, а на зміну перебігу процесу. Методи терапії: усунення 

причини, фіксувальний бандаж, постізометрична релаксація, 

акупунктура, масаж, реципрокне збуд жен ня антагоністів.

Близько 82% пацієнтів із МФС зазнали полегшення після 

застосування постізометричної релаксації, фази якої розробив 

K. Lewit (1990 р.):

• 1-ша фаза –  ізометричне напруження (вдих, очі вгору, на-

пруження);

• 2-га фаза –  розслаблення (вдих, очі вниз, розслаблення).

Перевагами методу є доступність, відсутність побічних реак-

цій, ефективність. Він не потребує спеціального обладнання, 

не має вікових обмежень; пацієнт може застосовувати його само-

стійно. Однак при постізометричній релаксації необхідні чіткий 

комплаєнс і систематичне виконання.

Оптимальна терапія при хронічному болю у спині
Гіпералгезія супроводжується зростанням рівня інтерлейкі-

нів 1 і 8, субстанції Р і макрофагів. Терапія НПЗП зменшує пе-

риферичну сенситизацію, тому їх призначення є дуже важливим 

компонентом лікування.

Необхідно вибирати НПЗП, який чинить мінімум побічних 

ефектів і забезпечує хороший комплаєнс. Таким препаратом 

є Брексін® (діюча речовина –  піроксикам). Він виробляється 

за цікавою технологією, яка отримала назву «господар –  гість», 

за яку 1987 р. французький учений, засновник супрамолекуляр-

ної хімії Ж.-М. Лен разом із Ч. Педерсоном і Д. Крамом були 

нагороджені Нобелівською премією. «Господар –  гість» є уні-

кальним хімічним комплексом, в якому одна молекула («гість») 

утримується в іншій («господарі»).

Брексін® – це піроксикам у вигляді комплексу з β-циклодек-

стрином (піроксикам-β-циклодекстрин) у молярному співвід-

ношенні 1:2,5. Механізм дії полягає в тому, що β-циклодекстрин 

утримує в собі молекулу піроксикаму до того моменту, поки вона 

не почне повільно виділятися. Приймання однієї таблетки протя-

гом доби дає дуже хороший результат порівняно з іншими НПЗП.

Молекула препарату в складі таблетки проходить крізь бар’єри, 

досягає потрібних місць, після чого «господар» відпускає діючу 

речовину в кров. Це дозволяє їй досягти тієї точки, де вплив 

засобу має бути найактивнішим.

Результати 75 рандомізованих клінічних досліджень за учас-

тю 33 286 пацієнтів підтвердили високу ефективність та профіль 

безпеки піроксикаму (рис. 1). Було виявлено позитивнішу ди-

наміку регресу проявів остеоартрозу колінного суглоба на тлі 

терапії препаратом Брексін® порівняно з диклофенаком за по-

казниками шкали Лісхольма. Також спостерігалася виразна 

симптомо модифікувальна дія лікарського засобу при оцінюванні 

за візуально- аналоговою шкалою (ВАШ) (рис. 2).

Згідно з даними досліджень та метааналізів, ефективність препа-

рату Брексін® при різних клінічних станах є зіставною або вищою 

з такою інших НПЗП. Також він має сприятливий профіль безпеки 

щодо розвитку серцево-судинних ускладнень. Окрім того, завдяки 

інноваційній технології молекулярної інкапсуляції «хазяїн –  гість», 

Брексін® швидко абсорбується із шлунково-кишкового тракту 

в кров, що забезпечує скорочення часу контакту зі слизовою шлун-

ка та швидший початок знеболювальної активності. Таким чином, 

Брексін® –  це НПЗП для ефективного лікування запальних і деге-

неративно-дистрофічних захворювань, якому притаманна потужна 

протизапальна та виразна знеболювальна дія, поєднана з безпекою.

Підсумовуючи свою доповідь, професор М.М. Орос наголосив 

на основному –  лікуючи осіб із МФС, слід перевести контроль 

з низької інгібіції м’язів до їх скорочення. Тому комбінація меди-

каментозної терапії та фізичних вправ дає пацієнтові можливість 

повернутися до звичного життя без болю і дискомфорту.

Підготувала Мар’яна Гнатів

М.М. Орос

Рис. 1. Динаміка проявів остеоартрозу колінного суглоба 
в пацієнтів, які приймали піроксикам та диклофенак

Рис. 2. Динаміка зниження інтенсивності болю 
в пацієнтів з остеоартрозом при застосуванні піроксикаму
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Коротка інструкція для медичного застосування препарату КСЕПЛІОН® (XEPLION®)

Склад: діюча речовина: paliperidone palmitate; 1 мл суспензії містить паліперидону пальмітату у кількості, що відповідає 100 мг паліперидону; допоміжні речовини: полісорбат 20; поліетиленгліколь 
4000; кислота лимонна, моногідрат; динатрію гідрофосфат безводний; натрію дигідрофосфату моногідрат; натрію гідроксид; вода для ін’єкцій. Лікарська форма. Суспензія для ін’єкцій пролон-
гованої дії. Основні фізико-хімічні властивості: білого або майже білого кольору суспензія, вільна від сторонніх включень. Фармакотерапевтична група. Антипсихотичні засоби. Код АТХ N05A 
X13. Клінічні характеристики. Показання. Підтримуюча терапія симптомів шизофренії у дорослих, стан яких стабілізовано паліперидоном або рисперидоном. У окремих випадках дорослим 
пацієнтам з шизофренією, які раніше ефективно лікувалися паліперидоном або рисперидоном, Ксепліон® можна застосовувати без попередньої стабілізації пероральними препаратами даної 
групи, якщо психотичні симптоми хворого варіюють від легкого до помірного ступеня і якщо показано лікування ін’єкційними лікарськими формами пролонгованої дії. Протипоказання. Підвищена 
чутливість до активної речовини або до будь-якої з допоміжних речовин препарату, або до рисперидону. Спосіб застосування та дози. Рекомендована початкова доза Ксепліону® становить 
150 мг у перший день лікування та 100 мг через 1 тиждень (восьмий день лікування). З метою швидкого досягнення терапевтичної концентрації обидві ін’єкції слід вводити в дельтоподібний 
м’яз (див. розділ «Фармакокінетика»). Третю дозу слід вводити через місяць після другої початкової дози. Рекомендована щомісячна підтримуюча доза –  75 мг; залежно від індивідуальної 
переносимості та/або ефективності дозу можна збільшити або зменшити в діапазоні 25–150 мг. Спосіб застосування.Ксепліон® призначений тільки для внутрішньом’язового застосування. 
Діти. Безпека та ефективність застосування Ксепліону® дітям не встановлені. Немає доступних даних. Побічні реакції. Найчастішими побічними реакціями під час клінічних досліджень були 
безсоння, головний біль, тривожність, інфекції верхніх дихальних шляхів, реакції у місці ін’єкції, паркінсонізм, збільшення маси тіла, акатизія, ажитація, седація/сонливість, нудота, запор, запамо-
рочення, м’язово-скелетний біль, тахікардія, тремор, біль у животі, блювання, діарея, слабкість та дистонія. З них акатизія та седація/сонливість виявилися дозозалежними побічними реакціями. 
 Термін придатності. 2 роки. Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 °C. Зберігати у недоступному для дітей місці. Категорія відпуску. За рецептом.

Перед призначенням слід ознайомитися з повною інструкцією для медичного застосування.

Реєстраційне посвідчення МОЗ України № UA/13547/01/01, затверджено наказом МОЗ України № 978 від 26.04.2019 року
Текст складено у відповідності з інструкцією для медичного застосування, яку затверджено МОЗ України 26.04.2019 року

За додатковою інформацією звертайтесь за адресою:

04070, м. Київ, вул. Спаська, 30; тел. (044) 490 64 64, факс (044) 490 64 65.

Продукція, про яку згадується в даному документі, може не бути зареєстрованою в усіх країнах. Інформація для медичного застосування може змінюватися в залежності від країни. Фахівці системи охорони 
здоров’я повинні звертатися до інструкції по застосуванню, затвердженої і діє на території відповідної країни Матеріал підготовлений за підтримки компанії ТОВ «Джонсон і Джонсон Україна».  
Інформація для фахівців сфери охорони здоров’я, для поширення на медичних, наукових та освітніх заходах.
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Оцінка ефекту ін’єкційного паліперидону пальмітату пролонгованої дії 
на вторинні симптоми шизофренії у реальних клінічних умовах

Шизофренія –  хронічне психічне захворювання, що часто ускладнюється розвитком симптомів депресії, 
агресивної поведінки, суїцидальних думок, соматичних супутніх захворювань тощо. Це викликає 
загострення стану хворих та нерідко призводить до стійкої інвалідизації. Фармакотерапія шизофренії 
є обов’язковою, оскільки для таких пацієнтів характерні менша тривалість життя та вищий рівень смертності, 
ніж у загальній популяції, особливо за відсутності лікування. D. De Berardis et al. провели дослід жен ня 
з метою оцінити ефект щомісячної ін’єкції паліперидону пальмітату пролонгованої дії (PP-LAI), переважно 
на вторинні симптоми, в осіб із нещодавно діагностованою шизофренією у реальних клінічних умовах. 
Було показано ефективність раннього лікування PP-LAI стосовно зменшення майже всіх симптомів –  
як первинних, так і вторинних. Це може сприяти значному поліпшенню функціонування та підвищенню 
якості життя хворих. Отримані результати опубліковані у виданні Rivista di Psichiatria (2021; 56 (3): 143-148).

Ін’єкційні антипсихотики пролонгованої дії застосовують 

для забезпечення комплаєнсу пацієнтів, які не дотримують-

ся призначеного режиму терапії пероральними препаратами 

(De Berardis et al., 2013). Розробка ін’єкційних антипсихо-

тиків другого покоління тривалої дії (SGA-LAI) стала прогре-

сом у довгостроковому лікуванні шизофренії, особливо щодо 

суб’єктивної та об’єктивної переносимості (Fang et al., 2020).

SGA-LAI зазвичай використовують для підвищення при-

хильності до лікування в осіб із хронічною шизофренією. 

Проте, за даними останніх досліджень, було також проде-

монстровано їх ефективність у хворих із першим епізодом 

шизофренії (Jeong, Lee, 2013; Petric et al., 2019). Окрім того, 

ці препарати здатні чинити потенційний нейропротекторний 

ефект, що забезпечує зменшення нейродегенеративних наслід-

ків психозу та поліпшення якості життя пацієнтів (Niolu et al., 

2015; Saglam Aykut, 2019).

PP-LAI був схвалений для лікування шизофренії Управлінням 

із контролю за якістю продуктів харчування та медикаментів 

США (FDA) 2009 р. та Європейським агентством із лікарських 

засобів (ЕМА) 2011 р. (Valsecchi et al., 2019). PP-LAI гідролізу-

ється до паліперидону –  основного активного метаболіту риспе-

ридону. Механізм дії PP-LAI являє собою комбінацію антагоніз-

му щодо дофамінових D
2
- та серотонінових 5HT

2A
-рецепторів 

у центральній нервовій системі. Крім того, продемонстровано 

антагонізм PP-LAI до α
1
- і α

2
-адренорецепторів та, меншою 

мірою, до гістамінергічних Н
1
-рецепторів, без спорідненості 

до холінергічних або мускаринових рецепторів.

Слід зазначити, що кількість даних стосовно ефекту SGA-LAI 

на первинні прояви шизофренії (позитивні та негативні симпто-

ми, дезорганізацію, зниження здатності до емоційного самовира-

ження, когнітивну дисфункцію) постійно зростає. Проте доказів 

їх впливу на вторинні симптоми шизофренії, як-от депресія, 

суїцидальні думки, ангедонія, обсесії/компульсії, зловживання 

психоактивними речовинами (ПАР), що часто спостерігаються 

навіть при зменшенні основних проявів на тлі лікування, досі 

бракує (Sagud et al., 2019; De Berardis et al., 2020).

У цьому контексті D. De Berardis et al. (2021) виконали дослі  д-

жен ня, присвячене аналізу впливу PP-LAI переважно на вторинні 

симптоми в осіб із нещодавно діагностованою шизофре нією про-

тягом періоду спостереження майже 12 місяців у реальній практиці.

Матеріали й методи дослід жен ня
Критерії включення/виключення

Це багатоцентрове ретроспективне обсерваційне дослід жен-

ня було проведене у низці психіатричних закладів Центральної 

та Південної Італії за участі 70 пацієнтів із шизофренією (41 чоло-

вік і 29 жінок, середній вік –  25,1±2,6 року). До аналізу включили 

осіб, що страждали на шизофренію протягом 5 років згідно з Діа-

гностичним та статистичним посібником із психічних розладів 

4-го (переглянутого) видання (DSM-IV-TR) (APA, 2020). Під час 

дослід жен ня хворі, окрім PP-LAI, могли приймати призначені 

раніше анксіолітики чи стабілізатори настрою (вальпроат).

Критерії виключення: діагностований коморбідний розлад 

аути стичного спектра чи іншого поширеного порушення роз-

витку (поточний чи минулий); тяжка травма голови в анамнезі; 

тяжкі захворювання або значні неврологічні розлади, включно 

з розумовою відсталістю та деменцією; будь-які інші поточні 

психіатричні діагнози, крім шизофренії. Також не було зарахо-

вано пацієнтів, які приймали інші антипсихотичні чи психо-

тропні препарати. Вживання канабісу не вважалося критерієм 

виключення через високу поширеність його застосування серед 

осіб із шизофренією.

Інструменти оцінювання
Дані учасників аналізували на вихідному рівні та через 12 місяців. 

Психопатологічні показники оцінювали за шкалою позитивних 

та негативних симптомів (PANSS) (Kay et al., 1987). Бали за PANSS 

використовували для розгляду таких факторів (Corigliano et al., 2018):

• позитивні симптоми (марення, галюцинації, грандіозність, 

незвичний зміст думок);

• негативні симптоми (афективне сплощення, емоційна від-

чуженість, труднощі зі спілкуванням, відсутність спонтанних дій, 

моторна загальмованість);

• дезорганізована/конкретна поведінка (труднощі з аб-

страктним мисленням, концентрацією уваги, концептуальна 

дез організація);

• стан ажитації (збуд жен ня, ворожість, відмова від співпраці, 

поганий контроль імпульсів);

• прояви депресії (тривога, відчуття провини).

Загальне функціонування хворих визначали за шкалою глобаль-

ної оцінки функціонального статусу (GAF) (Aas, 1979). Зазначені ін-

струменти слугували для аналізу первинних симптомів шизофренії.

Для аналізу вторинних симптомів шизофренії застосовували 

шкалу оцінки суїцидальних намірів (SSI), обсесивно-компуль-

сивну шкалу Єля –  Брауна (Y-BOCS), шкалу оцінки ангедонії 

Снайта –  Гамільтона (SHAPS) та 20-пунктову торонтську шка-

лу алекситимії (TAS-20) (Snaith et al., 1995; Bressi et al., 1996). 

Ступінь залежності від ПАР визначали за 10-сантиметровою 

шкалою VAScrav (Cuomo et al., 2019).

Результати дослід жен ня
Середня тривалість хвороби становила 3,7±1,2 року, а середній 

вік пацієнтів на початку захворювання –  21,3±2,7 року. Середня 

доза PP-LAI у кінцевій точці була 86,4±20,1 мг, більшість хворих 

(57,1%) на 12-му місяці отримували по 75 мг/міс.

Що стосується первинних симптомів шизофренії, PP-LAI 

був ефективним у зменшенні як позитивних, так і негативних 

симптомів на першому тижні згідно зі шкалою PANSS. Прояви 

дезорганізованої поведінки, ажитації та депресії на тлі лікування 

PP-LAI через 12 місяців також зменшилися. На додаток, відпо-

відно до показників за GAF, спостерігалося поліпшення загаль-

ного функціонування пацієнтів, які отримували PP-LAI (рис. 1).

Оцінка вторинних симптомів шизофренії показала, що ліку-

вання PP-LAI було ефективним у зниженні показників ангедо-

нії за шкалою SHAPS, суїцидальних думок за SSI та обсесивно- 

компульсивних симптомів за Y-BOCS на 12-му місяці. Загальний 

бал згідно з TAS-20 залишався відносно стабільним і не зазнав 

суттєвого впливу при використанні PP-LAI (рис. 2).

Протягом усього періоду дослід жен ня повідомлялося про 

декілька побічних ефектів. У 8 учасників було зафіксовано не-

значне підвищення рівня пролактину (нормалізувався при змен-

шенні дози), у 7 –  слабку суб’єктивну седацію, у 15 –  легкий біль 

у місці ін’єкції. Інших несприятливих явищ не спостерігалося. 

Таким чином, PP-LAI добре переносився пацієнтами.

Обговорення
Результати дослід жен ня D. De Berardis et al. (2021) показали, 

що PP-LAI був ефективним у зменшенні позитивних/негатив-

них симптомів, проявів дезорганізованої поведінки, ажитації 

та депресії через 12 місяців терапії. Отримані висновки зага-

лом відповідають більшості даних літератури, що демонструє 

ефективність препарату щодо зазначених аспектів шизофренії 

(Valsecchi et al., 2019; Graffino et al., 2014).

Слід зауважити, що застосування антипсихотичних препаратів 

пролонгованої дії завжди є ефективною стратегією, особливо 

у пацієнтів із раннім епізодом шизофренії (Abdel-Baki et al., 2020; 

Montemagni et al., 2009). B. Brown et al. (2020) виявили, що на тлі 

лікування PP-LAI у хворих мало місце симптоматичне та функ-

ціональне поліпшення, при цьому ефект був більш значущим 

в осіб із ранніми стадіями шизофренії, ніж із хронічним захворю-

ванням. Також спостерігався сприятливий вплив препарату щодо 

зменшення проявів депресії, ангедонії, поліпшення загального 

функціонування тощо (Ohnishi et al., 2020; Saglam Aykut, 2019).

Окрім того, лікування PP-LAI є ефективним щодо зниження 

частоти обсесій та компульсій. Обсесивно-компульсивний розлад 

(ОКР) нерідко асоційований із шизофренією (7-26% усіх випадків) 

і може являти собою значну проблему під час терапії (Singh et al., 

2019; Nolfe et al., 2010). На сьогодні у низці досліджень, при-

с вячених вивченню впливу перорального паліперидону при ОКР, 

показано, що при збільшенні дози паліперидон у пероральній 

формі добре переноситься і є ефективним для короткострокового 

лікування деяких пацієнтів із резистентним ОКР (Storch et al., 

2013; Angelucci et al., 2009). PP-LAI виявився дієвим як щодо 

обсесій, так і компульсій (Vazquez-Bourgon et al., 2014).

Іншим важливим висновком дослід жен ня D. De Berardis et al. 

(2021) було зменшення суїцидальних намірів серед хворих на тлі 

лікування PP-LAI. Самогубство є однією із причин смерті з-поміж 

хворих на шизофренію (Pompili et al., 2007). Летальні випадки 

через суїцид зареєстровані приблизно у 5% пацієнтів, хоча цей 

показник, імовірно, недооцінений (Pompili et al., 2009). Одним 

із факторів ризику суїциду є погане дотримання режиму лікуван-

ня, і застосування ін’єкційних препаратів пролонгованої дії може 

поліпшити ситуацію (Pompili et al., 2017). Також слід зазначити, 

що повторні госпіталізації під час лікування антипсихотиками 

можуть корелювати з вищим ризиком суїциду (Qin, Nordentoft, 

2005; Bellantuono, Santone, 2012). J. Tiihonen et al. (2017) виявили, 

що лікування PP-LAI сприяє зниженню частоти госпіталізацій, 

завдяки чому має переваги перед іншими методами терапії.

Крім того, забезпечення безперервного лікування антипси-

хотиками другого покоління тривалої дії може захистити мозок 

від втрати сірої речовини, що пов’язано з шизофренією та її ре-

цидивами, а також значно поліпшує якість життя хворих і знижує 

ризик суїциду (Pompili, 2019).

Зловживання ПАР є вельми поширеним серед пацієнтів, які 

страждають на шизофренію. Воно асоційоване з негативними клі-

нічними наслідками через зниження комплаєнсу хворих та нейро-

токсичність речовин (DeLisi, Fleischhacker, 2017; Lynn Starr et al., 

2018). Нещодавній метааналіз показав, що частота зловживання 

ПАР серед осіб із шизофренією або першим епізодом психозу ста-

новила 42% (Hunt et al., 2018). У межах дослід жен ня D. De Berardis 

et al. (2021) спостерігалося суттєве зменшення залежності від ПАР 

на тлі терапії PP-LAI. Цей ефект можна пояснити підвищенням 

прихильності до лікування, впливом PP-LAI на основні харак-

теристики, депресивні симптоми, ангедонію, загальне функціо-

нування, а також потенційними нейропротекторними ефектами 

PP-LAI та інших ін’єкційних препаратів другого покоління.

Висновки
Згідно з результатами ретроспективного багатоцентрового 

дослід жен ня D. De Berardis et al. (2021), раннє застосування PP-LAI 

показало ефективність у зменшенні майже всіх первинних і вторин-

них симптомів шизофренії, що може мати позитивні наслідки для 

загального функціонування та якості життя пацієнтів. Отримані 

результати є перспективними та підтверджують гіпотезу про те, 

що ін’єкційні препарати пролонгованої дії другого покоління слід 

впроваджувати у стратегію терапії якомога раніше, щоб забезпечити 

кращий ефект щодо проявів шизофренії та супутніх симптомів.

Підготувала Олена Коробка

CP-260035

Рис. 1. Вплив PP-LAI на основні симптоми 
шизофренії (р<0,001)

Адаптовано за D. De Berardis et al., 2021
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Рис. 2. Вплив PP-LAI на вторинні симптоми 
шизофренії (р<0,001)

Адаптовано за D. De Berardis et al., 2021
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Психогенні рухові розлади: діагностичні критерії 
та особливості лікування тремору

Функціональні або психогенні рухові розлади зазвичай важко діагностувати. Діагностичні критерії 
психогенних гіперкінезів та особливості лікування висвітлив у межах науково-практичної конференції 
«НЕПіКа: неврологія, ендокринологія, психіатрія і кардіологія» завідувач кафедри неврології, нейрохірургії 
та психіатрії Ужгородського національного університету, д. мед. н., професор Михайло Михайлович Орос.

Види тремору та психогенних дискінезій
Тремор –  це ритмічні мимовільні ко-

ливання щонайменше однієї частини 

тіла. Залежно від стану, який провокує 

тремор, виділяють тремор спокою (з’яв-

ляється, коли уражена частина тіла пере-

буває у спокої або при утриманні пози), 

витягнутих рук. Тремор руху виникає під 

час вольових скорочень м’язів чи при 

наближенні до мети, наприклад спробі 

доторкнутися пальцем до носа. Група 

психогенних дискінезій включає психо-

генний тремор, психогенний міоклонус, 

психогенну дистонію, психогенний пар-

кінсонізм та низку інших гіперкінезів.

Найпоширенішою підкатегорією пси-

хогенних рухових розладів є психогенний 

тремор, частка якого становить до 55%. 

Більшість випадків психогенного тремору 

характерні для жінок, середня тривалість 

тремору –  4,6 року, середній вік пацієнтів –  

43 роки. Клінічні ділянки, які страждають, 

включають верхні (84%) та нижні кінцівки 

(28%); також зустрічається генералізова-

ний тремор тіла (20%). Тремор може по-

ширитися на різні частини тіла, особли-

во коли одна кінцівка активно залучена 

до іншої діяльності, часто супроводжується 

порушенням ходи, координації рухів 

та психічними розладами: депресією у 58% 

хворих, тривогою та розладами сну –  39%.

Алгоритм диференціального 
діагностування

Алгоритм диференціальної діагности-

ки психогенних гіперкінезів базується 

на оцінці таких проявів, як руховий рису-

нок, динаміка гіперкінезу, синдромальне 

оточення, перебіг захворювання (Дюко-

ва, 2008). Для реєстрації тремору прово-

дять треморографію з використанням кі-

нематичних методик та електроміографії.

Важливими позитивними діагностич-

ними ознаками психогенного тремору 

можуть бути:

• раптовий початок та очевидний 

взаємозв’язок із психотравмувальною 

ситуацією;

• відсутність клінічно значущого тре-

мору пальців;

• оригінальність рухового рисунку –  

тремор не вписується у феноменологію ві-

домих неврологічних синдромів, має над-

мірну своєрідність та навіть неповторність;

• тремор змінюються у процесі огля-

ду: патологічні рухи наростають і стають 

помітнішими, коли огляд сфокусований 

на «ураженій» частині тіла або припи-

няються, коли пацієнт не підозрює, 

що за ним спостерігають;

• наявність супутніх психогенних со-

матоформних розладів, депресії, безсон-

ня, тривоги, розладів адаптації та настрою.

Також специфічним феноменом психо-

генних дискінезій є камптокормія –  на-

хил тулуба вперед, який пацієнт просто 

не здатний контролювати, а будь-яка 

спроба вирівнятися закінчується відчут-

тям опору з боку мускулатури (такі хворі 

нагадують Пізанську вежу). Окрім того, 

зустрічається губо-мовний спазм Бріс-

со, при якому губи, язик і навіть щелепа 

зміщуються в одну сторону. Варіантами 

психогенної гіперкінетичної ходи є «саль-

таторний спазм» –  ходьба із періодични-

ми підстрибуваннями, присіданнями або 

складнішими «танцювальними» рухами, 

ходьба з поклонами, феномен «моторної 

бурі», «кивально- качальний» гіперкінез.

У діагностуванні психогенних гіперкіне-

зів синдромальне оточення відіграє значну, 

а іноді й вирішальну роль і проявляється 

характерними стигмами та функціональ-

но-неврологічними феноменами, як-от 

«клубок у горлі», псевдопарез, псевдонапа-

ди, псевдо атаксія, різні варіанти психоген-

ної дис базії, порушення зору та чутливості 

за ампутаційним або гемітипом, алогічні 

феномени (часто в зоні гіперкінезу), на-

явність інших пароксизмальних розладів, 

множинна соматизація, порушення сну 

та настрою, розлади адаптації тощо.

Підвищення амплітуди і частоти тремо-

ру при навантаженні вагою спостерігається 

приблизно у 70% пацієнтів із функціональ-

ним тремором, проте воно є неспецифіч-

ним, оскільки може проявлятися при есен-

ціальному треморі (~20%) і рідше –  при 

паркінсонічному. Більш характерною 

реакцією на навантаження є зростання 

частоти тремору, а також зміна топографії, 

напрямку та рисунку тремтіння.

Динаміка 
психогенного гіперкінезу

Типовими проявами незвичайної ди-

наміки гіперкінезу можуть бути раптові 

початок та припинення клінічних про-

явів, спонтанні ремісії на кілька годин 

або днів, клінічні дисоціації, коли паці-

єнт демонструє неспроможність вико-

нати будь-яку дію, зокрема розстібання 

ґудзиків, писання тощо, але легко вико-

нує інші дії за участю тих самих м’язів 

ураженої кінцівки. Крім того, характер-

ною є надмірно фіксована поза з «нерух-

ливістю» та незалежністю від будь-яких 

чинників, відсутністю будь-якої дина-

міки аж до формування контрактур.

Психогенні рухові розлади загалом 

та психогенні гіперкінези зокрема у типо-

вих випадках характеризуються гострим, 

зазвичай емоційним початком. Ремісії 

та екзацербації часто (але не завжди) пов’я-

зані з розрішенням, дезактуалізацією або 

погіршенням психотравмувальної ситуа-

ції. Нарешті, при психогенних гіперкінезах 

можливе спонтанне раптове одужання.

Лікування психогенного тремору
Транквілізатори, як-то бензодіазепіни, 

барбітурати, зменшують амплітуду тре-

мору; але вони мають значні побічні дії, 

вик ликають седацію, знижують настрій 

вранці, можуть спричинити залежність. 

Тому дуже важливо використовувати 

ефективні препарати з вищим профі-

лем безпеки: анти конвульсанти та анти-

депресанти, зок рема селективний інгі-

бітор зворотного захоплення серотоніну 

сертралін, який, окрім протитривожного 

та антидепресивного ефектів, ще й по-

кращує здатність до виконання рутинних 

справ, зменшує виразність неврологіч-

них розладів (Chen et al., 2006).

 Немедикаментозне лікування пси-

хогенного порушення руху включає 

навіювання, опосередковану психоте-

рапію, психоаналіз та гіпноз. Щоб зас-

покоїти пацієнта та провести адекватну 

психотерапію, доцільно застосовувати 

ПАСІВАЛЕМ 5-НТР –  новий препарат 

у максимально безпечній формі дієтич-

ної добавки (Asfarma), який розроблено 

не тільки для поліпшення сну та заспо-

кійливого впливу, але й для сприяння 

гарному настрою вранці й удень. Він 

являє собою комбінацію екстрактів ві-

домих лікарських рослин у раціональ-

но збільшених дозуваннях із магнієм 

та 5-НТР (5-гідрокситриптофаном) –  

попередником серотоніну:

• пасифлора (Passiflora incarnata) –  

300 мг;

• валеріана (Valeriana officinalis) –  120 мг;

• меліса (Melissa officinalis) –  80 мг;

• магній –  100 мг;

• 5-гідрокситриптофан (5-НТР) –  

100 мг, попередник серотоніну («гормона 

радості й щастя») та мелатоніну («регу-

лятора сну»).

Завдяки значно збільшеному дозу-

ванню пасифлори до 300 мг в 1 таб летці, 

ПАСІВАЛЕМ 5-НТР безпечно заспоко-

ює, зменшує м’язовий спазм та сприяє 

збільшенню глибини сну. За протитри-

вожним ефектом 300 мг пасифлори мож-

на прирівняти до 6 мг оксазепаму, але, 

що важливо, –  без побічних дій, власти-

вих транквілізаторам (Miyasaka, 2007). 

Завдяки 120 мг екстракту валеріани 

ПАСІВАЛЕМ 5-НТР пришвидшує заси-

нання та має накопичувальний заспо-

кійливий ефект: кожне наступне прий-

мання стає ефективнішим, тому бажано 

приймати ПАСІВАЛЕМ 5-НТР курсом 

по 1 таблетці на добу протягом місяця 

(30 таблеток в упаковці). 

М.М. Орос

Пасифлора 300 мг

120 мгВалеріана

100 мг*5-Гідрокситриптофан (5-НТР)

80 мгМеліса

100 мгМагній

НОВИНКА! 
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Меліса запобігає раннім пробуд жен-

ням, зменшує вегетативні прояви стре-

су та поліпшує концентрацію уваги, 

магній покращує енергетику нейронів 

і м’язову релаксацію. 

Але основною особливістю засобу 

ПАСІВАЛЕМ 5-НТР є попередник 

синтезу серотоніну та мелатоніну –  

5-гідрокситриптофан (5-НТР), який 

сприяє покращенню ранкової ба-

дьорості, денного настрою та праце-

здатності.

Отже, ПАСІВАЛЕМ 5-НТР є без-

печною та ефективною альтернати-

вою надмірному й нераціональному 

прийманню транквілізаторів при по-

рушеннях сну, настрою та для заспо-

кійливого впливу під час комбінова-

ної терапії у пацієнтів із психогенним 

тремором.

Унаслідок застосування препарату 

відбувається нормалізація сну, досяга-

ються заспокоєння, релаксація, змен-

шується втома, а також поліпшуються 

ранкова бадьорість, настрій і праце-

здатність протягом усього дня.

Клінічний випадок № 1

Пацієнт С., 38 років. 

Скарги. Пацієнт перебуває у класич-

ній анталгічній позі, намагається, але 

не може нахилитися вперед. Лікується 

від неврозу («лікар сказав, що нерви 

сіли у хребет»).

Терапія. Що призначити для знебо-

лювання? Біль при треморі знімається 

нестероїдними протизапальними пре-

паратами, зокрема флурбіпрофеном 

у дозі 100 мг (МАЖЕЗИК-Сановель) 

по 1 таблетці двічі на добу. Флурбіпро-

фену (Мажезику) притаманний швид-

кий та потужний знеболювальний ефект 

вже через 15-30 хв, порівняний із засто-

суванням 10 мг ін’єкційного морфіну, 

але без звикання та ейфорії, завдяки 

блокаді ЦОГ-2 та передачі больового 

імпульсу в ЦНС шляхом підвищення 

рівня ендоканабіноїдів у спинному моз-

ку. Для заспокійливого впливу і м’язової 

релаксації, покращення сну й настрою 

рекомендовано застосовувати ПАСІВА-

ЛЕМ 5-НТР по 1 таблетці за 30 хв до сну 

протягом 1-2 місяців.

Клінічний випадок № 2

Хвора С., 28 років.
Скарги. Неможливість ходити останні 

два роки (пересувається у візку).

Анамнез. Хворіє 10 років, неодно разово 

лікувалася в обласній психлікарні з діа-

гнозом «депресія та біполярний афектив-

ний розлад».

Звернулася з попереднім діагнозом 

«дискінезія на тлі застосування нейро-

лептиків». Приймала клоназепам. Зі слів 

пацієнтки, якби вона могла пересуватися 

самостійно, її б давно відправили до ін-

шої країни на тяжкі польові роботи. 

Незважаючи на тремор, здатна писати.

Терапія. Оскільки клоназепаму при-

таманна седативна дія, доцільним було 

застосування препарату ПАСІВАЛЕМ 

5-НТР для заспокоєння пацієнтки та ре-

лаксації перед проведенням сугестивної 

психотерапії (проф. М.М. Орос). Після 

сугестивного сеансу пацієнтка самостій-

но вийшла з кабінету лікаря.

Підготувала Олександра Демецька

Підвищений ризик госпіталізації та смерті 
пов’язують із застосуванням препарату 
для лікування хвороби Паркінсона

 За даними нового дослід жен ня, пімавансерин, антипсихотичний препарат, який 
використовують для усунення галюцинацій та марення при хворобі Паркінсона 
(ХП), може призводити до збільшення госпіталізації та смерті.

У ретроспективному когортному випробуванні взяли участь 2186 пацієнтів віком 
≥65 років із ХП, що перебували у закладах довгострокової медичної допомоги 
та приймали пімавансерин, і 18 212 осіб, які не отримували лікування. Спостере-
ження тривало із 1 листопада 2015 р. до 31 грудня 2018 р. Госпіталізацію та смертність 
розраховували із дня призначення пімавансерину. Оцінка схильності за зворотною 
ймовірністю лікування (IPTW) була використана для збалансування двох груп від-
повідно до 24 базових характеристик, серед яких вік, стать та супутні захворювання.

Застосування пімавансерину асоціювалося з вищим ризиком 30-денної госпіталі-
зації на 24%. Однак, як засвідчили автори роботи, ця кореляція не досягла ста-
тистичної значущості у меншій підгрупі оцінки схильності пацієнтів. Також вико-
ристання пімавансерину було пов’язане з більшою кількістю летальних випадків 
через 90, 180 та 365 днів.

Не було виявлено асоціацій між застосуванням пімавансерину та 90-денною 
гос піталізацією і 30-денною смертністю.

Важливі міркування
За словами Farwa Ali, експертки із клініки Мейо у Рочестері (Міннесота, США), 

дослі д жен ня піднімає три важливі моменти, що слід враховувати будь-якому не-
врологу-практику, такі як:

1. Ідентифікування та інтерпретування ризиків, пов’язаних із використанням 
пімавансерину в даній популяції пацієнтів.

2. Користь пімавансерину.
3. Інтерпретація даних, що свідчать про підвищену смертність серед хворих, які 

лікуються із приводу ХП.
Галюцинації та марення дуже поширені при ХП; у 60% пацієнтів під час хвороби 

розвивається психоз. Пімавансерин –  селективний зворотний агоніст серотоніну, 
який впливає на рецептори серотоніну 5-HT

2A
 у мозку, зменшуючи їх активність, 

щоб послабити галюцинації та марення.
F. Ali зазначила, що пімавансерин був схвалений Управлінням із контролю 

за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) для лікування психозу 
при ХП. Однак його безпеку було поставлено під сумнів на основі попередніх по-
відомлень про підвищений ризик смерті порівняно з досить незначною користю, 
тривалість якої обмежує визначення довгострокової безпеки.

В інструкції із застосування пімавансерину міститься поперед жен ня про те, 
що літні пацієнти з деменцією можуть мати підвищений ризик смерті. Після 
затверд жен ня 2016 р. FDA пізніше переглянуло 893 летальні випадки на тлі при-
ймання пімавансерину протягом періоду постмаркетингового спостереження. 
Тоді FDA зазначило, що більшість повідомлень траплялися у популяції з високим 
рівнем смертності та не сигналізували про будь-який додатковий ризик, окрім 
поточного попере д жен ня, актуального для всіх антипсихотиків.

Слід зауважити, що це перше когортне випробування, присвячене порівнянню 
госпіталізації та смертності серед хворих на лікуванні пімавансерином та осіб, 
що не прий мають цей препарат. Як акцентувала F. Ali, дослід жен ня підтверджує 
попередні побоювання щодо безпеки пімавансерину та звертає увагу на важли-
вість ретельного розгляду ризиків і переваг фармакологічної терапії при психозі 
ХП, чіткого обговорення й інформування пацієнтів та їхніх сімей щодо всіх аспек-
тів лікування, а також пильного нагляду за станом хворих.

Автори дослід жен ня підкреслили, що під час спостереження вони використову-
вали моделі для максимального збільшення сили причинного висновку. Група по-
рівняння складалася з пацієнтів, які не приймали пімавансерин, але сама причина 
призначення пімавансерину могла спричиняти госпіталізацію та летальні випадки.

Крім того, був проведений ретельний аналіз, аби переконатися, що пацієнти 
на пімавансерині та учасники із групи контролю були порівнянними. Проте 
дослідники виявили, що хворі, які приймали пімавансерин, частіше одночасно 
застосовували інші антипсихотичні препарати, що додатково збільшувало 
ймовірність смерті.

F. Ali зауважила, що пацієнти, які проживають у закладах тривалого догляду, 
можуть мати вищий ризик смерті через тяжчу або більш пізню стадію ХП. Тому 
результати дослід жен ня не можна узагальнити для всіх осіб, які страждають 
на цю недугу. Зазначені фактори важливо враховувати при ухваленні індиві-
дуальних рішень.

За матеріалами www.medscape.com

Вакцина для профілактики грипу 
пройшла державний контроль якості

Корейська чотиривалентна інактивована вакцина для профілактики грипу прой-
шла державний контроль якості 20 вересня. Орієнтовна кількість для ринку України, 
що буде ввезена імпортером, – 200 000 доз. Станом на 20.09.2021 р. видано пози-
тивні висновки про відповідність вимогам державних і міжнародних стандартів 
на 60 600 доз вакцини (серій Q60221047 та Q60221048).

Наразі на лабораторному контролі якості перебувають ще дві вакцини. За попе-
редніми даними, висновок щодо їх відповідності очікується 3.10.2021 р.:

1. Чотиривалентна інактивована (Франція). За попередніми підрахунками, для 
ринку України планують ввезти майже 850 000 доз. На лабораторному контролі –  
84 691 доза вакцини (серія V3H624M).

2. Чотиривалентна інактивована (Нідерланди). Орієнтовна кількість для ринку 
України, що буде ввезена імпортером, –  майже 200 000 доз. На лабораторному 
конт ролі –  140 026 доз вакцини (серія Z23).

Очікується, що цього сезону в Україну буде ввезено 1,25 млн доз вакцини. 
Вони підлягають обов’язковому лабораторному контролю якості Держлікслуж-
бою. Кожна із серій надходить в обіг за наявності позитивного висновку про 
відповідність медичного імунобіологічного препарату вимогам державних 
і міжнародних стандартів.

У МОЗ нагадують, що вакцинація –  єдиний надійний спосіб захисту від усклад-
нень грипу, і закликають зробити щеплення собі та близьким!

За матеріалами www.moz.gov.ua
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Цікаве дослід жен ня
У межах дослід жен ня вивчали 

важливий ефект переконань, що змі-

нюють сенсорний досвід у пацієнтів 

із функціональним тремором.

Осіб із функціональним та орга-

нічним тремором попросили носити 

наручний годинник, що нагадував 

звичайний, який постійно запису-

вав та зберігав дані про тривалість 

тремтіння протягом 5 днів. За цей 

час пацієнти також склали щоденни-

ки, де оцінювали, скільки часу вони 

відчували тремор.

Пацієнти із психогенним тремо-

ром мали в середньому 30 хв тремо-

ру на день, але оцінили, що страж-

дали від нього 80-90% часу денного 

неспання –  це значно більше, ніж 

особи з органічним тремором.

Отримані результати свідчать 

про значне перебільшення паці-

єнтами із психогенним тремором 

його тривалості. Вони знаходяться 

у тяжкому психологічному стані 

постійного передбачення тремтін-

ня, настільки, що періоди без ньо-

го ними просто не сприймаються 

(Edwards,Bhatia, 2012).

Але основною особливіістю засасоббобуу 

ПАСІВАЛЕМ 5-НТР є попередник 

і і
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Зниження інтелекту після перенесеної 
коронавірусної хвороби

Занепокоєння із приводу можливих когнітивних наслідків COVID-19 стає все більш обґрунтованим. 
Адже наразі вже відомо, що симптоми тривалого COVID зберігаються у хронічній фазі, до того ж 
доступні дані досліджень щодо неврологічних проблем у пацієнтів із тяжким перебігом. Пропонуємо 
до вашої уваги огляд результатів дослід жен ня A. Hampshire et al., метою якого було підтвердити або 
спростувати гіпотезу про негативний вплив збудника COVID-19 на інтелект (The Lancet, 2021; 39: 1-10).

Зростає кількість доказів того, що в осіб із тяжкою фор-

мою COVID-19 симптоми можуть зберігатися і після почат-

кової фази хвороби, зокрема на етапі підгострого процесу 

та в ранній фазі хронізації. У деяких публікаціях цю фор-

му захворювання ще називають «довготривалий COVID» 

(Baig, 2020; Callard, Perego, 2021). Багато реконвалесцентів 

скаржаться на «туман у голові» та психологічні симптоми, 

для яких характерні: астенічний стан і депресія, проблеми 

з пам’яттю та концентрацією уваги, дезорієнтація, труднощі 

в пошуку потрібних слів (Rogers et al., 2020).

Раніше в низці статей були представлені докази, що у паці-

єнтів із COVID-19 можуть розвинутися неврологічні усклад-

нення (Ellul et al., 2020; Varatharaj et al., 2020). Також в осіб 

із неврологічними симптомами було виявлено підвищений 

рівень антинейрональних автоантитіл у спинномозковій ріди-

ні, зміни білої речовини мозку, психологічні та психіатричні 

наслідки на момент виписки (Kremer et al., 2020; Zanin et al., 

2020). SARS-CoV-2 вже виявляли в окремих ділянках голов-

ного мозку померлих від COVID-19, однак не було валідних 

підтверджень впливу збудника на інтелект (Pezzini et al., 2020).

Матеріали й методи
Дизайн дослід жен ня та критерії включення

Британські вчені за допомогою каналу «BBC2» провели 

анкетоване онлайн-дослід жен ня за участю 81 337 осіб щодо 

їхніх розумових здібностей у період із січня по грудень 2020 р. 

Тести були оптимізовані для літніх людей і респондентів із лег-

кими когнітивними й руховими порушеннями. Дослід жен ня 

включало дев’ять когнітивних інструментів серії Great British 

Intelligence Test, що використовують відмінний від тестів 

на IQ і точніший метод, а також докладну анкету з пунктами, 

які відображають широкий спектр соціально-демографічних, 

економічних, професійних та життєвих змінних.

У травні через пандемію COVID-19 опитувальник було 

доповнено пунктами, що стосуються прямого й непрямого 

впливу вірусу, запитаннями про поширені коморбідні стани 

та 12 пунктами самооцінки настрою, які представляють такі 

аспекти, як депресія, тривога, безсоння та втома. Особам, які 

вказали, що підозрювали у себе наявність COVID-19, було 

запропоновано додаткові запитання, зокрема про те, чи від-

чували вони труднощі з диханням, якими були наслідки цього 

і чи було отримано позитивне підтверд жен ня за допомогою 

біологічного тесту. Особи, молодші за 16 років, не виключа-

лися –  їм було запропоновано скорочений перелік запитань, 

що не стосувалися COVID-19. Таке рішення було прийняте 

для прискореного схвалення дослід жен ня радою з етики.

Також вчені відсіяли вплив на інтелект супутніх анамнестич-

них факторів (на кшталт статі, віку, професії, країни проживан-

ня) за допомогою узагальненої моделі, яка ґрунтувалася на не-

залежному наборі даних бази GBIT, зібраних у 269 264 осіб.

Дизайн тестів
Тести для оцінювання когнітивної функції (рис. 1), викори-

стані у дослід жен ні, надані у відкритому доступі за посилан-

ням gbit.cognitron.co.uk. Основне дослід жен ня включало дев’ять 

тестів, котрі є надійними для різних пристроїв і чутливі до пара-

метрів, які цікавили вчених (вік, стать, рівень освіти), а також 

підходять для літніх осіб і пацієнтів із помірними когнітивни-

ми або руховими порушеннями. Важливою особливістю цих 

інструментів є те, що вони не настільки сильно cкорельовані, 

щоб можна було оцінювати тільки одну ключову здатність.

Результати
Результати тестувань осіб, які перенесли COVID-19, науковці 

зіставили з показниками здорових людей з урахуванням статі, 

віку, раси, рівня доходу, освіти тощо. Вибірки у 81 337 осіб було 

більш ніж достатньо, щоб нівелювати будь-які індивідуальні 

відмінності за допомогою статистичних методів.

Як результат, дослід жен ня виявило значні ознаки погіршен-

ня інтелекту через перенесений COVID-19. Найсерйозніших 

збитків коронавірус завдав людям, які перехворіли на тяжку 

форму із залученням штучної вентиляції легень (ШВЛ). За-

гальний комплексний показник інтелекту знизився на 0,47 

стандартного відхилення (СВ), що приблизно відповідає 7 ба-

лам при оцінці IQ (рис. 2).

В осіб, які потребували госпіталізації без ШВЛ, рівень ін-

телекту знизився на 0,26 СВ. Респонденти, що перехворіли 

у себе вдома на легку форму COVID-19, втратили в середньому 

0,23 СВ. Для порівняння: інсульт призводить до погіршення 

інтелекту в середньому на 0,24 СВ.

Найбільших втрат коронавірус завдає здатностям до аб-

страктних логічних міркувань, планування і концентрації 

уваги. На додачу, відчутно погіршується вміння працювати 

із плоскими і тривимірними об’єктами.

 Дослідники також вивчали можливий зв’язок між ког-

нітивними порушеннями і часом, який минув із моменту 

захворювання. Вони проаналізували підгрупу осіб, які прохо-

дили тестування в різний час після виявлення перших симп-

томів COVID-19 –  від декількох тижнів до дев’яти місяців. 

Жодної закономірності виявлено не було.  Це свідчить про 

те, що інтелект, який постраждав від коронавірусу, найімо-

вірніше, не відновлюється з часом.

Висновки
Автори дослід жен ня наполягають на ретельнішому вив-

ченні зниження інтелекту на тлі перенесеного COVID-19. 

На їхню думку, за допомогою МРТ та інших методів необхід-

но надійно перевіряти дані щодо структурних змін у голов-

ному мозку, енцефалопатії, дрібних мозкових крововиливів, 

серйозних психологічних і психіатричних симптомів після 

одужання від COVID-19.

Підготував Денис Соколовський

Рис 2. Когнітивні порушення в осіб із підозрою на COVID-19 і підтвердженим захворюванням
Примітки: A) Ті, хто повідомили про одужання від COVID-19, показали гірші результати за загальним балом. Масштаб когнітивного дефіциту збільшувався залежно 
від рівня лікування, отриманого через утруднення дихання. Б) В осіб, які отримували медичну допомогу, масштаб когнітивного дефіциту був вищим за біологічно 
підтверджених випадків COVID-19 порівняно з підозрюваними. Планки похибок вказують стандартні похибки середніх значень.
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Рис. 1. Когнітивні тести, включені до великого британського інструменту для оцінювання інтелекту
Примітки: 1) Перегрупування блоків –  тест для оцінки здатності розв’язувати просторові задачі. 2) «Лондонський Тауер» –  перевірка показників просторового 
планування. 3) Цифровий діапазон –  тест для оцінювання робочої пам’яті. 4) Тест для оцінювання просторової короткострокової пам’яті. 5) Оцінка просторової 
зорової уваги. 6) Уявне обертання –  тест для оцінки здатності просторово маніпулювати об’єктами в уяві. 7) Оцінювання семантичних міркувань. 8) Оцінка здатності 
окремих осіб давати правильні визначення рідкісних слів. 9) Оцінювання здатності ідентифікувати та розрізняти емоції.
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Ефективність агомелатину в лікуванні симптомів 
тривоги та функціональних порушень у пацієнтів 

із генералізованим тривожним розладом
Генералізований тривожний розлад (ГТР) –  хронічне захворювання, 
що характеризується надмірним занепокоєнням, психічними та соматичними 
проявами тривоги у пацієнтів. ГТР є найпоширенішим тривожним розладом 
у практиці надання первинної медичної допомоги і часто асоційований із супутніми 
патологіями, як-то велика депресія та інші тривожні розлади, а також значущими 
психосоціальними порушеннями та економічними витратами. При веденні осіб 
із ГТР продемонстровано переваги низки ліків різних класів, а також когнітивно-
поведінкової терапії (КПТ) як важливого варіанту лікування. Проте багато хворих 
не відповідають на лікування чи не переносять рекомендовані нині методи 
фармакотерапії або ж мають суттєві побічні явища. D.J. Stein et al. проаналізували 
дані сучасних досліджень про вплив агомелатину як альтернативного 
препарату на симптоми тривоги та функціональні порушення у пацієнтів із ГТР. 
Матеріал опубліковано у виданні Advances in Therapy (2021; 38: 1567-1583).

Агомелатин –  препарат групи антидепре-

сантів, що діє як антагоніст рецепторів 5-HT
2C

 

та агоніст рецепторів мелатоніну (MT
1
 та MT

2
) 

(de Bodinat et al., 2010; Millan et al., 2003). Та-

ким чином, агомелатин має відмітний меха-

нізм дії порівняно з антидепресантами, які 

інгібують захоплення моноамінів, із бензодіа-

зепінами, що діють на ГАМКергічну систе-

му, та з буспіроном як частковим агоністом 

5-HT
1A

-рецепторів (Craske et al., 2017). Імовір-

но, що зазначений подвійний механізм дії ле-

жить в основі клінічної ефективності та спри-

ятливої переносимості агомелатину в осіб, що 

страждають на велику депресію (Guardiola-

Lemaitre et al., 2014). Також препарат чинить 

виразний анксіолітичний ефект, поліпшує сон 

і циркадні ритми (Millan et al., 2005).

Вплив агомелатину при лікуванні ГТР вив-

чали у межах двох короткострокових подвій-

них сліпих випробувань та одного дослід жен ня 

щодо запобігання розвитку рецидивів (Levitan 

et al., 2015; Stein et al., 2014). Було продемон-

стровано ефективність і хорошу переносимість 

агомелатину в дозуванні 25-50 мг порівняно 

з есциталопрамом та плацебо. У додатковому 

дослід жен ні III фази агомелатин у дозі 25 мг по-

казав переваги у коротко- та довгочасній терапії 

ГТР, а вторинний аналіз даних підтвердив його 

користь у пацієнтів із тяжкими проявами ГТР 

(Stein et al., 2018). Однак відповідно до нещодав-

нього систематичного огляду літератури, масш-

табних рандомізованих плацебо-контрольова-

них випробувань, присвячених ефективності 

агомелатину при ГТР, бракує (Slee et al., 2019).

D.J. Stein et al. (2021) розглянули результати 

трьох короткочасних рандомізованих подвій-

них сліпих плацебо-контрольованих клініч-

них досліджень за участю дорослих пацієнтів 

із ГТР, які отримували терапію агомелатином. 

Автори мали на меті визначити частоту до-

сягнення ремісії та відповіді на лікування, 

а також переваги препарату в пацієнтів із ви-

разними симптомами тривоги.

Матеріали й методи дослід жен ня
Критерії відбору пацієнтів 
та розподіл за групами

Для включення у дослід жен ня пацієнти 

повинні були мати відповідний бал за шка-

лою Гамільтона для оцінки тривоги (HAM-A), 

госпітальною шкалою тривоги та депресії 

(HADS) та шкалою оцінки депресії Монтго-

мері –  Асберг. У всіх випробуваннях первин-

ні наслідки терапії тривалістю не менш ніж 

12 тижнів оцінювали за HAM-A на вихідному 

рівні та 2, 4, 8 і 12-му тижнях. Анксіолітичну 

клінічну ефективність визначали за загальним 

балом HAM-A порівняно з показником на по-

чатку спостереження. Відповідь на лікування, 

тобто зменшення проявів ГТР щонайменше 

на 50% від вихідного рівня за HAM-A, та ремі-

сія симптомів (загальна оцінка HAM-A) вважа-

лися вторинними результатами. Функціональні 

порушення визначали за допомогою шкали 

оцінки непрацездатності Шихана (SDS).

Загалом було проаналізовано дані 669 па-

цієнтів: 340 на лікуванні агомелатином у дозу-

ванні 25-50 мг і 329 –  у групі плацебо; середній 

вік учасників становив 43,7±13,5 та 42,9±12,7 

року відповідно. Клінічно значущих відміннос-

тей між групами за демографічними чи клініч-

ними характеристиками не спостерігалося.

У процесі двох дослід жен ь використову-

вали гнучке дозування агомелатину 25-50 мг, 

у третьому –  фіксоване (25 мг; дані хворих, які 

приймали по 10 мг, не були включені в аналіз). 

Дозу препарату підвищували у разі недостатньо-

го поліпшення стану на 2-му (дослід жен ня 1) 

та 4-му тижні (дослід жен ня 2) у 12,9% пацієнтів. 

Усі хворі відповідали критеріям первинного діа-

гнозу ГТР згідно з Діагностичним і статистич-

ним посібником із психічних розладів, 4-го пе-

реглянутого видання (DSM-IV-TR). Додаткове 

медикаментозне лікування та психотерапію 

не застосовували. Аналіз безпеки включав 

повідомлення про несприятливі події під час 

кожного візиту, життєво важливі показники, 

результати стандартних лабораторних тестів, 

зокрема для оцінки функції печінки.

Загалом дослід жен ня завершили 84% па-

цієнтів. Причинами вибування переважно були 

брак ефективності (18 учасників у групі агоме-

латину, 45 –  плацебо) та немедичні причини 

(12 та 14 пацієнтів відповідно).

Статистичний аналіз
За допомогою повного набору аналізів (FAS) 

реєстрували базові характеристики учасників 

та проводили оцінку ефективності в усіх рандо-

мізованих пацієнтів, які приймали щонаймен-

ше одну дозу ліків на вихідному рівні та під час 

одного візиту впродовж лікування. Різницю між 

агомелатином і плацебо відповідно до загально-

го бала за HAM-A та SDS у кінцевій точці визна-

чали шляхом виконання дисперсійного аналізу. 

Метааналіз із застосуванням моделі випадкових 

ефектів слугував для оцінки загального ефекту 

терапії, відповіді пацієнтів на лікування та час-

тоти досягнення ремісії у кінцевій точці. Для 

визначення гомогенності між ефектами ліку-

вання використовували кокранівський критерій 

однорідності, ступінь невідповідності I2 та фо-

рест-діаграми. Статистичний аналіз проводили 

за допомогою програмного забезпечення SAS, 

версії 9.2 (Кері, Північна Кароліна, США).

Результати дослід жен ня
Оцінка симптомів тривоги

У всій досліджуваній популяції лікуван-

ня агомелатином асоціювалося зі статистич-

но більш значущим зниженням показника 

за HAM-A, ніж приймання плацебо: різниця 

при останньому вимірюванні порівняно з вихід-

ним становила 6,30±2,51 бала. Відповідь на те-

рапію мала місце у 67,1% пацієнтів групи агоме-

латину та у 32,5% – плацебо. Кількість хворих, 

яких необхідно пролікувати (NNT), становила 

3,1. Ремісії симптомів за HAM-A було досягнуто 

у 38,8% пацієнтів, які отримували агомелатин, 

та у 17,3% осіб групи плацебо (NNT=4,6). Слід 

відзначити, що на 4-му тижні 30,21% учасни-

ків на тлі застосування агомелатину відповіли 

на лікування порівняно з 14,95% групи плацебо.

У пацієнтів із виразнішими проявами три-

воги (87,7% загальної популяції) агомелатин 

показав переваги над плацебо із загальним 

показником 6,49±2,71 бала. Частота відповіді 

на лікування становила 67,6% у групі агомела-

тину та 31,6% –  плацебо (NNT=3,0), частота 

ремісії –  38,2 і 17,5% відповідно (NNT=4,9).

Оцінка функціональних порушень
За загальним показником SDS у кінцевій 

точці було виявлено суттєвіші переваги агоме-

латину порівняно з плацебо в усіх дослід жен нях: 

різниця при останньому вимірюванні порівняно 

з вихідним становила 5,11±1,81 бала. Спостеріга-

лися статистично значущі відмінності на користь 

агомелатину порівняно із плацебо за трьома під-

шкалами SDS: при оцінюванні функціонування 

на роботі –  1,73±0,59 бала, соціальних функцій –  

1,74±0,64 бала, повод жен ня у родині –  1,70±0,63 

бала. Функціональну відповідь було отримано 

у 79,1% пацієнтів групи агомелатину та у 43,2% –  

групи плацебо (NNT=3,0), функціональної ре-

місії досягли 55,2 і 25,4% відповідно (NNT=3,4).

Для пацієнтів із загальним балом 25 за HAM-A 

на вихідному рівні показник за SDS під час 

останнього вимірювання був значно нижчим 

у групі агомелатину, ніж плацебо, з різницею 

у 5,24±1,97 бала. Значущі відмінності на користь 

агомелатину порівняно із плацебо були виявлені 

за всіма підшкалами. Функціональна відповідь 

на лікування мала місце у 77,6% пацієнтів групи 

агомелатину та у 41,2% – плацебо (NNT=3,0), 

а функціональної ремісії досягли 54,4 та 23,7% 

відповідно (NNT=3,3).

Загальні оцінки й показники відповіді на лі-

кування згідно із HAM-А та загальні бали 

за SDS протягом 12 тижнів терапії агомелатином 

порівняно із прийманням плацебо у досліджу-

ваній популяції наведені у таблиці.

Аналіз безпеки
Частки пацієнтів, які повідомили про що-

найменше одне несприятливе явище протя-

гом 12-тижневого періоду лікування у групах 

агомелатину та плацебо, були зіставними 

(44,3 та 41,3% відповідно). Найпоширеніши-

ми побічними ефектами при лікуванні аго-

мелатином були головний біль, назофарингіт 

та нудота. Через небажані реакції припинили 

терапію по 2,1% учасників у групах агомела-

тину та плацебо відповідно. Серйозні побічні 

ефекти були зафіксовані в однакової кількості 

пацієнтів обох груп (по 1,2%); найчастішими 

у групі агомелатину були підвищення рівнів ак-

тивності аспартат- та аланінамінотрансферази.

Обговорення
Аналіз первинних результатів показав клі-

нічно значущу різницю на користь агомелати-

ну порівняно із плацебо у 6,3 бала згідно з по-

казниками за шкалою HAM-A. Про це свідчать 

високі частки тих, хто відповів на лікування вже 

з 2-го тижня (67,1%) та досяг ремісії (38,8%). 

Отримані висновки узгоджуються з даними 

сукупного аналізу інших рандомізованих клі-

нічних випробувань селективних інгібіторів 

зворотного захоплення серотоніну та інгібіторів 

зворотного захоплення серотоніну й норадрена-

ліну в лікуванні ГТР (Goodman et al., 2005; Pae 

et al., 2015). Також схожі докази були виявлені 

внаслідок проведення систематичного огляду 

та мережевого метааналізу, відповідно до яких 

серед великої групи фармакологічних препара-

тів агомелатин продемонстрував високу ефек-

тивність та переносимість, якщо тільки не спри-

чиняв реакції з боку печінки (Slee et al., 2019).

Автори зауважують, що у пацієнтів із вираз-

ними проявами ГТР часто мають місце значні 

соціальні та професійні проблеми, підвище-

ний ризик суїцидів та нижчий рівень відповіді 

на лікування (Wittchen et al., 2011; Stein et al., 

2008). Результати цього аналізу узгоджуються 

з даними нещодавнього дослід жен ня ефек-

тивності агомелатину та підтверджують його 

користь щодо зменшення симптомів тривоги 

і функціональних порушень у вибірці хворих 

на тяжку форму ГТР (Stein et al., 2018).

Ступінь відновлення пацієнтів із ГТР після 

отриманої терапії можна визначити як за змен-

шенням проявів симптомів, так і показниками 

загального функціонування (Stein et al., 2009). 

Оцінка працездатності та функціональних 

показників все частіше визнається важливою 

в рутинній практиці та клінічних дослід жен нях. 

Відповідно до загального аналізу балів шкали 

за SDS D.J. Stein et al. (2021) виявили, що аго-

мелатин сприяв статистично значущому поліп-

шенню функціонування пацієнтів порівняно 

із плацебо після 12 тижнів лікування за всіма 

доменами. Після короткочасної терапії функ-

ціональну відповідь було встановлено у 79,1% 

хворих, а функціональну ремісію –  у 55,2%. 

При цьому клінічно значуще поліпшення ста-

ну пацієнтів відповідало отриманому в попе-

редніх роботах із вивчення впливу агомелатину 

(Kennedy et al., 2016; Udristoiu et al., 2016).

В осіб із ГТР часто спостерігається суттєве 

зниження якості життя. Швидке та ефективне 

лікування симптомів тривоги агомелатином 

може сприяти значному поліпшенню глобально-

го функціонування хворих (Hoffman et al., 2008; 

Wilson et al., 2015). Наведені переваги препарату 

разом зі сприятливим профілем безпеки можуть 

свідчити про хорошу прихильність до лікування.

Висновки
За отриманими результатами, доведено швид-

ку та значну ефективність і переносимість агоме-

латину в дозуванні 25-50 мг при короткочасному 

лікуванні функціональних порушень і симптомів 

ГТР, зокрема його тяжчих проявів. Загальна час-

тота побічних явищ при застосуванні агомела-

тину та плацебо була зіставною. Таким чином, 

з огляду на встановлені ефективність, безпеку 

та переносимість, агомелатин можна вважати 

терапевтичним варіантом вибору для пацієнтів 

із ГТР. Необхідні додаткові клінічні дослід жен ня 

щодо зменшення симптомів та поліпшення якос-

ті життя хворих на ГТР, оскільки функціональна 

ремісія є важливим критерієм видужання. Також 

корисним буде подальше вивчення переваг аго-

мелатину при інших тривожних розладах.

Підготувала Олена Коробка

Таблиця. Загальні оцінки й показники відповіді на лікування 
згідно з HAM-А та загальні бали за SDS протягом 12 тижнів терапії 

агомелатином порівняно із плацебо у досліджуваній популяції

Група На початку 
дослід жен ня Тижд. 2 Тижд. 4 Тижд. 8 Тижд. 12

Загальна оцінка за HAM-А

Агомелатин*

n
Середнє + СВ

340
28,8±3,9

340
23,1±6,1

331
18,3±7,2

321
13,6±7,9

304
10,6±7,5

Плацебо
n
Середнє + СВ

329
28,5±3,6

329
24,3±6,0

321
22,2±7,5

300
19,3±8,9

267
17,1±9,5

Частота відповіді за HAM-А

Агомелатин*

n
%

–
–

340
7,35

331
30,21

321
58,57

304
74,01

Плацебо
n
%

–
–

329
5,47

321
14,95

300
29,00

267
39,33

Загальна оцінка за SDS

Агомелатин*
n
Середнє + СВ

273
18,6±4,6

–
–

–
–

258
9,6±6,7

253
6,7±5,9

Плацебо
n
Середнє + СВ

275
18,5±4,6

–
–

–
–

255
13,6±7,1

232
12,0±7,4

Примітки: СВ –  стандартне відхилення. * Частка пацієнтів, які отримували фіксовану дозу (25 мг/добу) 
та гнучке дозування (25-50 мг/добу) з підвищенням у разі недостатнього поліпшення стану на 2-му або 4-му тижні.

Адаптовано за D.J. Stein et al., 2021
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Окрелізумаб: попередні результати 
піддослідження ENSEMBLE PLUS

Скорочення часу внутрішньовенної інфузії для оптимізації лікувального процесу 
при збереженні ефективності та безпеки застосування

Розсіяний склероз (РС) –  автоімунне демієлінізувальне нейродегенеративне захворювання 
центральної нервової системи, яке є основною причиною нетравматичної неврологічної 
інвалідності в осіб молодого віку. Ефективне лікування РС потребує комплексного 
підходу для контролю гострих нападів, запобігання прогресуванню хвороби та усунення 
серйозних симптомів. Оптимізація схеми інфузійної терапії РС препаратами гуманізованих 
моноклональних антитіл є актуальним напрямом, який дозволить зменшити тягар 
захворювання для пацієнтів та знизити навантаження на медперсонал. Пропонуємо до вашої 
уваги огляд статті H.P. Hartung et al., присвяченої цій темі, яку було опубліковано у виданні 
Multiple Sclerosis and Related Disorders (2020; 46: 102492).

Значний прогрес у лікуванні всіх форм РС, особ ливо 

рецидивів, сприятливо змінив довгострокові перспек-

тиви для багатьох пацієнтів. Певною мірою це зумов-

лено концептуальним зрушенням у розумінні імунної 

патології РС, що еволюціонувало від Т-клітинної мо-

делі до визнання ключової ролі В-клітин у патогенезі 

захворювання. Застосування сучасних лікарських за-

собів у межах патогенетичної терапії РС є доцільним 

із позицій їх ефективності, а також переносимості 

та прихильності до лікування (Hauser, Cree, 2020).

Окрелізумаб як засіб патогенетичної терапії
Протягом останнього десятиріччя на перший 

план виходить роль В-клітин у патогенезі РС, які 

відіграють ключову роль в ураженні мієлінової обо-

лонки. Було доведено, що виснаження В-клітин мо-

ноклональними антитілами (mAb) до CD20 (B-лім-

фоцитарного антигена, що є білком, корецептором, 

розташованим на поверхні B-лімфоцитів) знижує 

активність рецидивно-ремітивного РС (РРРС) 

та прогресування первинно-прогресуючого РС 

(ППРС) (Bigaut et., 2019).

Окрелізумаб –  перше гуманізоване моноклональ-

не антитіло, спрямоване проти маркера CD20 на по-

верхні певних B-клітин. Його застосування схвале-

не Управлінням із санітарного контролю за якістю 

харчових продуктів і медикаментів США (FDA) 

та Європейським агентством з лікарських засобів 

(ЕМА) для терапії рецидивного РС і ППРС. Клі-

нічні дослідження, проведені як для рецидивуючих 

(OPERA I/II), так і прогресуючих форм захворюван-

ня (ORATORIO) продемонстрували ефективність 

препарату (Hauser et al., 2017; Montalban et al., 2017).

Окрелізумаб –  перший препарат, здатний суттє-

во вповільнювати прогресування інвалідності через 

12 і 24 тижні у пацієнтів із ППРС. Він також ефек-

тивний для контролю клінічної та радіологічної ак-

тивності в осіб із РРРС. На сьогодні профіль безпеки 

окрелізумабу збігається із тим, що спостерігався 

у клінічних дослідженнях, без несподіваних змін 

(Juanatey et al., 2018).

Тривалість інфузії
Поточний графік інфузії окрелізумабом передба-

чає обов’язкову премедикацію за 1 год до інфузії та спо-

стереження за пацієнтом упродовж 1 год після неї. 

Загальна тривалість перебування хворого у стаціонарі 

при проведенні інфузійної терапії становить 5,5-6 год. 

Вочевидь, скорочення часу інфузії може мінімізу-

вати тягар лікування для пацієнтів та сприяти зни-

женню робочого навантаження на персонал, не став-

лячи під загрозу безпеку хворих.

У дослід жен ні ENSEMBLE пацієнти з ранньою 

стадією РРРС отримували окрелізумаб у дозі 600 мг 

спочатку у вигляді двох внутрішньовенних інфузій 

по 300 мг з інтервалом у два тижні, а надалі –  одно-

разової 3,5-годинної інфузії 600 мг кожні 24 тижні 

протягом 192 тижнів.

Метою проспективного багатоцентрового рандомі-

зованого подвійного сліпого дослід жен ня IIIb фази 

було оцінити безпеку інфузії окрелізумабу коротшої 

тривалості в пацієнтів із ранньою стадією РРРС, 

включених до основного дослід жен ня ENSEMBLE. 

Вчені порівнювали введення окрелізумабу в дозі 

600 мг протягом вже звичного часу інфузії –  3,5 год 

(стандартна тривалість) та двох годин (коротша 

тривалість) (Hartung, 2020).

Піддослід жен ня ENSEMBLE PLUS: 
критерії включення та рандомізація

У дослід жен ня ENSEMBLE було включено па-

цієнтів, які раніше не отримували лікування (вік –  

18-55 років) із підтвердженим діагнозом РРРС, три-

валістю захворювання 3 років, одним або декількома 

рецидивами / ознаками активності за результатами 

магнітно-резонансної томографії у попередні 12 мі-

сяців і розширеним статусом інвалідності.

Цільовий набір у піддослід жен ні ENSEMBLE PLUS 

становив 700 учасників, зокрема 150 осіб, вже залу-

чених до основного дослід жен ня ENSEMBLE, і 550 

нових. Пацієнти з попередніми серйозними інфузій-

ними реакціями (ІР), пов’язаними з окрелізумабом, 

були виключені. Всім хворим першу дозу окрелізумабу 

вводили згідно з інструкцією як початкову у вигляді 

двох інфузій по 300 мг з інтервалом 14 днів (рис. 1).

Рандомізацію на групи стандартної або коротшої 

тривалості інфузії було проведено на 24-му тижні для 

вперше включених пацієнтів. Для тих хворих, які вже 

брали участь в основному дослід жен ні ENSEMBLE, 

рандомізацію здійснювали тоді, коли було заплано-

вано наступну інфузію (48, 72, 96 або 120-й тиждень).

Загалом 586 пацієнтів із 21 країни взяли участь 

у піддослід жен ні ENSEMBLE PLUS (183 з основного 

дослід жен ня ENSEMBLE і 403 –  нові). Всім крите-

ріям включення відповідали 580 осіб, які були ран-

домізовані у співвідношенні 1:1 до груп традиційної 

(n=291) та коротшої інфузії (n=289) (рис. 2). Всі учас-

ники отримали принаймні одну інфузію окрелізума-

бу, за винятком одного у групі традиційної тривалості 

інфузії. У цій групі 236 з 291, 54 із 291 та 0 пацієнтів 

отримали 1, 2 і 3 рандомізовано призначені інфу-

зії відповідно; у групі коротшої інфузії –  233 з 289, 

55 із 289 і 1 із 289 хворих відповідно.

Пацієнти обох груп отримували по 600 мг окрелізу-

мабу в 500 мл 0,9% хлориду натрію; розчин вводили 

протягом 3,5 год у групі традиційної інфузії (з іміта-

цією переключення приблизно через 2 год) або про-

тягом 2 год, з подальшою інфузією 100 мл 0,9% на-

трію хлориду протягом решти часу (1,5 год) у групі 

з коротшою інфузією кожні 24 тижні до закінчення 

дослід жен ня (рис. 3).

Рис. 1. Дизайн піддослід жен ня ENSEMBLE PLUS
Адаптовано за H.P. Hartung et al., 2020
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Адаптовано за H.P. Hartung et al., 2020
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Реакції, пов’язані з інфузією
Первинною кінцевою точкою була частка пацієн-

тів з ІР, яких оцінювали під час та через 24 год після 

інфузії. Вторинні кінцеві точки включали тяжкість 

і симптоми ІР, а також ІР, що призводили до при-

пинення лікування, частку пацієнтів з ІР загалом 

та безпеку.

Профілі небажаних явищ (НЯ) між групами із тра-

диційною і коротшою інфузією були порівнянними; 

найчастішими НЯ в будь-якій групі були ІР. Один 

пацієнт на традиційній інфузії вибув через НЯ 

(симптом депресії). 

Серйозні НЯ мали місце у трьох осіб в кожній групі 

(за традиційної інфузії в 1 випадку виявлено черев-

ний тиф, в 1 –  доброякісну внутрішньо протокову 

папілому, в 2 –  симптоми депресії; коротшої інфу-

зії –  по 1 випадку інфекції сечовивідних шляхів, 

набряків та гіпотонії).

Більшість ІР були слабкими або помірними 

в обох групах; в 1 хворого у кожній групі спосте-

рігалася тяжка ІР (стомлюваність при отриманні 

першої дози за коротшої інфузії та запалення гор-

тані при отриманні другої дози –  традиційної інфу-

зії). Під час отримання першої дози за принципом 

рандомізації 14 із 291 та 25 з 289 пацієнтів у групах 

традиційної та коротшої інфузії відповідно мали 

ІР, що призводили до уповільнення/переривання 

інфузії.

Загалом серйозних, небезпечних для життя або 

смертельних ІР не було зафіксовано в обох групах. 

Припинення лікування, пов’язаного з ІР, також 

не відбулося (Hartung, 2020).

Результати лікування окрелізумабом залежно від 

клінічних умов наведені в таблиці.

Висновки
Таким чином, первинний аналіз результатів 

дослід жен ня ENSEMBLE PLUS продемонстрував, 

що частота, тяжкість і симптоми реакцій, пов’яза-

них з інфузією окрелізумабу в дозі 600 мг, були ана-

логічними як при стандартному (протягом 3,5 год), 

так і швидшому введенні препарату (впродовж 

2 год). НЯ відповідали відомому профілю безпеки 

окрелізумабу, який залишається незмінним. 

Було підтверджено, що скорочення часу інфузії 

окрелізумабу до 2 год може зменшити загальний час 

перебування у стаціонарі та знизити навантажен-

ня на пацієнтів і персонал, що особливо важливо 

під час поточної пандемії COVID-19.

Підготувала Олександра Демецька

Пацієнти з розсіяним склерозом на тлі анти-CD20-терапії 
мають стійку відповідь Т-клітин на вакцину проти COVID-19

Вчені з Медичної школи Університету Джона Гопкінса (США) вивчали характер імунної відповіді при 
застосуванні вакцин проти COVID-19 у пацієнтів із розсіяним склерозом (РС) на тлі анти-CD20-терапії. 
Вони помітили, що хворі демонструють надійну Т-клітинну відповідь, попри знижену гуморальну 
відповідь на щеплення.

Відомо, що терапевтичні заходи при РС викликають пригнічення імунітету та, як наслідок, підвищу-
ють ризик інфікування SARS-CoV-2 і тяжкого перебігу COVID-19. Згідно з наявними доказами, пацієнти 
з РС, які отримують певні види лікування хворобомодифікувальними препаратами (ХМП), включно 
з анти-CD20-терапією і модуляторами рецепторів сфінгозин-1-фосфат (S1P), можуть мати знижену від-
повідь антитіл на різні вакцини, зокрема проти COVID-19. Однак є дані, що відповідь Т-клітин на більшість 
поширених вакцин може зберігатися в осіб, які отримують анти-CD20-терапію.

Тож вчені вирішили докладніше вивчити як гуморальну, так і Т-клітинну імунну відповідь на вакцини 
COVID-19 у пацієнтів із РС, які отримують анти-CD20-терапію чи інші ХМП. У дослід жен ня було включено 
101 пацієнта із РС, які отримали вакцини Pfi zer, Moderna або Johnson&Johnson. Із них 39 осіб отримували 
анти-CD20-терапію, троє –  модулятори рецепторів S1P, 60 –  інше лікування (наталізумаб, препарати, 
що не модулюють рецептори S1P тощо) або взагалі не отримували жодного.

Зразки крові були зібрані в учасників через 4-8 тижнів після останньої дози вакцини та проаналізовані 
на наявність IgG-специфічних антитіл проти S-білка. Мононуклеарні клітини периферичної крові оціню-
вали на наявність специфічних гамма-інтерферонів (IFN-γ), які секретуються під час Т-клітинних реакцій.

Близько 56 і 33% учасників, які отримували анти-CD20-терапію і модулятори рецепторів S1P від-
повідно, продемонстрували реакцію антитіл на вакцину проти COVID-19. Біля 94% пацієнтів на іншій 
терапії ХМП або без лікування показали реакцію антитіл, викликану вакциною. Зокрема, поствакци-
нальна реакція антитіл спостерігалася у 100% хворих, які застосовували ін’єкційні препарати або 
наталізумаб, і у 86% на інших видах терапії ХМП. Всі учасники, які не отримали жодного лікування, 
показали стійку відповідь антитіл на вакцину проти COVID-19.

Загалом стійку Т-клітинну імунну відповідь на щеплення проти COVID-19 мали більшість учас-
ників (86%), які отримували будь-який із препаратів. Цікаво, що близько 97% осіб, які отримували 
анти-CD20-терапію, продемонстрували значне збільшення кількості IFN-γ-секретувальних клітин 
порівняно з такими на інших ХМП або без жодного лікування. 

Таким чином, пацієнти із РС, які отримували імуносупресивне лікування, зокрема анти-CD20-терапію, 
показали сильну Т-клітинну відповідь на вакцину проти COVID-19, попри знижену відповідь антитіл.
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Дослідники виявили зв’язок 
між змінами нейронної активності та дискінезією

Хвороба Паркінсона (ХП) –  поширений віковий неврологічний розлад, що вражає 7-10 млн людей 
у всьому світі. Це зумовлено втратою дофамінергічних нейронів substantia nigra та спричиняє труднощі 
у виконанні рухів (акінезія), жорсткість м’язів (ригідність), труднощі при ходьбі, тремор рук і немоторні 
симптоми, такі як депресія й порушення сну.

Дискінезія є однією з основних проблем для пацієнтів із ХП, однак причинно-наслідкові механізми, 
що лежать в основі цього розладу, недостатньо відомі. Дослідники Національного інституту фізіологіч-
них наук із Японії виявили зміни активності нейронів під час дискінезії. Нещодавно вони опублікували 
свої висновки у Journal of Neuroscience.

Компенсація зниженого дофаміну введенням L-DOPA покращує симптоми. Однак у багатьох осіб із ХП 
таке тривале лікування індукує аномальні мимовільні рухи –  L-DOPA-індуковану дискінезію, що усклад-
нює контроль симптомів.

Базальні ганглії, пов’язані з контролем моторних функцій, отримують коркові вхідні дані й надсила-
ють оброблену інформацію до вихідних ядер substantia nigra pars reticulata (SNr) за трьома шляхами: 
гіпердиректним, прямим та непрямим.

Дослідники реєстрували активність нейронів у SNr осіб із ХП та на моделі дискінезії у мишей. Вони вия-
вили, що при дискінезії вхід від прямого шляху посилюється, а від непрямого –  пригнічується. Це означає, 
що сигнали про запуск рухів посилюються, тоді як такі про їх зупинку –  пригнічуються. Отже, ненавмисні 
рухи можуть легко запускатися, і після цього їх не так легко зупинити, що призводить до дискінезії.

Atsushi Nambu, автор дослід жен ня, професор Національного інституту фізіологічних наук, під-
сумував, що отримані висновки дозволили виявити механізм виникнення індукованої L-DOPA дискі-
незії. Пригнічення нейротрансмісії прямим шляхом та/або відновлення нейротрансмісії непрямим 
може поліпшити симптоми. Це сприятиме розробці майбутньої терапевтичної стратегії L-DOPA- 
індукованої дискінезії.

За матеріалами www.news-medical.net

НеврологіяДАЙДЖЕСТ

Рис. 3. Схема протоколу проведення інфузій
Примітки: ОФ –  оцінка фармакокінетики, АГ –  антигістамінний засіб, МП –  метилпреднізолон. Адаптовано за H.P. Hartung et al., 2020
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Таблиця. Результати лікування окрелізумабом залежно від клінічних умов

Показники Звичайна 
інфузія (n=291)

Коротша інфузія 
(n=289)

К-ть пацієнтів (%), які отримували інфузію 290 (99,7) 289 (100)

К-ть пацієнтів (%) із будь-якою ІР (первинна кінцева точка)
Нестратифікована різниця (95% ДІ)
Стратифікована різниця (95% ДІ)1

Легкі (1-го ступеня)
Помірні (2-го ступеня)
Тяжкі (3-го ступеня)

67 (23,1)

46 (15,9)
21 (7,2)

0

71 (24,6)
1,5 (від -5,5 до 8,4)
2,0 (від -4,7 до 8,7)

47 (16,3)
23 (8,0)
1 (0,4)

К-ть пацієнтів (%) із будь-якою ІР, що призвела до корегування лікування
Припинення застосування інфузії
Тимчасове переривання застосування інфузії
Сповільнення інфузії

14 (4,8)
0

10 (71,4)
4 (28,6)

25 (8,7)
0

13 (52,0)
12 (48,0)

К-ть пацієнтів (%) із будь-якою ІР2, 3

Подразнення горла
Втома
Головний біль

12 (17,9)
17 (25,4)
21 (31,3)

22 (31,0)
17 (23,9)
13 (18,3)

К-ть пацієнтів (%) на будь-якому симптоматичному лікуванні чи з будь-якою ІР4

Парацетамол
Дифенгідраміну гідрохлорид
Хлорфенірамін

9 (34,6)
4 (15,4)
4 (15,4)

3 (12,0)
6 (24,0)
3 (12,0)

К-ть пацієнтів (%) принаймні з 1 НЯ5 125 (43,4) 120 (41,2)

Загальна к-ть НЯ 224 228

Загальна к-ть летальних випадків 0 0

Загальна к-ть (%) пацієнтів, які мають хоча б одне з наведеного:
НЯ із летальним результатом
Серйозні НЯ
Серйозні НЯ, що призвели до відміни лікування
Серйозні НЯ, що призвели до тимчасового відстрочення лікування
НЯ, що призвели до відміни лікування
НЯ, що призвели до тимчасового відстрочення/переривання інфузії
ІР, що призвели до припинення лікування при застосуванні першої дози
ІР, що призвели до припинення лікування за будь-якої дози

0
3 (1,0)
1 (0,3)
1 (0,3)
1 (0,3)
2 (0,7)

0
0

0
3 (1,0)

0
0
0

4 (1,4)
0
0

Примітки: 1 Різниця, між 2 стратифікованими рандомізованими групами є середньозваженою різницею за методом Кокрана –  Мантеля –  Хензеля з поправкою на страти 
(регіон і доза, для отримання якої пацієнт рандомізований). 2 Найчастіші симптоми (у 10% пацієнтів з ІР). 3 Частка хворих із будь-якими симптомами залежить від кількості 
пацієнтів із будь-якою ІР. 4 Відсоток пацієнтів на будь-якому симптоматичному лікуванні ґрунтується на кількості хворих на будь-якій симптоматичній терапії з будь-якою ІР. 
5 Зведення даних щодо безпеки проводили на основі групи з безпеки, яка включала всіх рандомізованих пацієнтів, що отримали будь-яку дозу або частину дози окрелізумабу 
(n=291 –  коротшу інфузію, n=288 –  звичайну інфузію). Один хворий, рандомізований для звичайної інфузії, який не отримував лікування, був виключений із групи безпеки. 
Двоє пацієнтів, рандомізованих для коротшої інфузії, отримали неправильне лікування, тому частка хворих для ІТТ-популяції відрізнялася від такої для групи безпеки.
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Роль вальпроатів у лікуванні 
симптоматичної та рефрактерної епілепсії

Епілепсія –  неврологічне захворювання зі схильністю до судом, що призводить до стигматизації 
та негативно впливає на якість життя пацієнтів, можливість отримати освіту, перспективи працевлаштування. 
Протисудомні препарати відіграють центральну і вирішальну роль в лікуванні осіб з епілепсією, більшість 
з яких потребують застосування антиконвульсантів протягом тривалого періоду часу.

Вальпроат натрію у клінічних дослід жен нях
Вальпроєва кислота та її сіль вальпроат –  відомі проти-

судомні засоби, які залишаються незамінними понад пів-

століття успішного використання у пацієнтів з епілепсією 

(Janković, 2020). Перші випробування на початку другої по-

ловини ХХ ст. продемонстрували ефективність вальпроатів 

у лікуванні абсансів. Пізніше було показано, що вальпроат 

ефективний в осіб із генералізованими тоніко-клонічними, 

парціальними та міоклонічними нападами тощо.

Дослідницька група EPITEG провела рандомізоване 

відкрите багатоцентрове дослід жен ня за участю дорослих 

пацієнтів, які страждали на вперше виявлені первинно- 

генералізовані або часткові та вдруге генералізовані судо-

ми. Після трьох років спостереження вальпроат і карбама-

зепін забезпечували адекватний контроль над епілепсією, 

при цьому частота побічних ефектів була нижчою у групі 

вальпроату (Richens et al., 1994). Та сама дослідницька група 

виконала клінічне випробування у педіатричній популяції. 

За результатами, вальпроат знову виявився ефективнішим 

порівняно з карбамазепіном і безпечним як при генералі-

зованому, так і парціальному типі епілепсії (Verity, 1995).

Завдяки широкому спектру дії вальпроат рекомендовано 

застосовувати у клінічній практиці як препарат вибору пер-

шої лінії для лікування генералізованої та некласифікованої 

епілепсії (NICE, 2012). Дослід жен ня показали, що препарат 

(Johannessen, 2003):

• відіграє нейропротекторну роль;

• має клінічно значущі механізми, що включають підви-

щену γ-аміномаслянокислотно(ГАМК-)ергічну активність, 

зниження збуджувальної нейротрансмісії та модифікацію 

моноамінів.

У масштаному рандомізованому дослід жен ні SANAD 

за участю підлітків і дорослих пацієнтів із генералізованими 

нападами або нападами, які важко класифікувати, порівнюва-

ли ефективність і безпеку вальпроату, топірамату й ламотрид-

жину. Час до припинення ефекту лікування був значно довшим 

у групі вальпроату, ніж топірамату та ламотриджину, до того ж 

на вальпроаті хворі найшвидше досягали 12-місячної ремісії. 

Що стосується безпеки, вальпроат меншою мірою асоціювався 

з неприйнятними побічними ефектами, ніж топірамат, і харак-

теризувався тією ж частотою, що й ламотриджин. Загалом було 

зроблено висновок, що вальпроат переноситься краще, ніж 

топірамат і ефективніший за ламотриджин, тож має залиша-

тися препаратом першого вибору для багатьох пацієнтів із ге-

нералізованою і некласифікованою епілепсію (Marson, 2007).

У багатоцентровому відкритому рандомізованому контро-

льованому дослід жен ні IV фази SANAD-II на базі 69 невро-

логічних відділень медичних закладів Національної служби 

охорони здоров’я Великої Британії порівнювали довготривалу 

клінічну та економічну ефективність леветирацетаму (n=260) 

і вальпроату (n=260) в пацієнтів із нещодавно діагностованою 

генералізованою або некласифікованою епілепсією (Marson 

et al., 2021). Було продемонстровано суттєвіші переваги валь-

проату порівняно з леветирацетамом протягом першого року 

терапії. Зокрема, середній час до досягнення 12-місячної ремі-

сії був значущо кращим для вальпроату (445 днів), ніж левети-

рацетаму (636 днів). Аналіз часу до ремісії впродовж 12 місяців 

з урахуванням учасників, у котрих лікування виявилося не-

дієвим (32% у групі вальпроату і 47% –  леветирацетаму), також 

свідчив на користь вищої ефективності вальпроату.

Ретроспективний аналіз ефективності терапії у підгрупах 

виявив важливі переваги початкової терапії вальпроатом 

в осіб з ідіопатичними генералізованими епілепсіями. Завдя-

ки цьому різниця у швидкості досягнення 12-місячної ремісії 

становила 19,1%.

За показником часу до досягнення ремісії протягом 24 міся-

ців вальпроат був також ефективніший за леветирацетам. Окрім 

того, вальпроат перевершував леветирацетам за показниками 

часу до першого нападу та часу до відмови від лікування через 

будь-які причини. У пацієнтів, які отримували леветирацетам, 

було зареєстровано більше психічних симптомів (109 випадків 

у 26% учасників) порівняно з тими, хто приймав вальпроат 

(54 події у 14% учасників). Загалом леветирацетам поступав-

ся вальпроату за показниками часу: до відмови від лікування, 

досягнення дворічної ремісії та першого наступного нападу.

Відповідно до результатів кокранівського систематичного 

огляду, вальпроат ефективніший за ламотриджин і так само 

ефективний, як етосуксимід для лікування абсансів у дитин-

стві. Вальпроату слід надавати пріоритет, якщо абсансні судоми 

співіснують із генералізованими тоніко-клонічними судомами, 

оскільки етосуксимід при останніх недієвий (Brigo, Igwe, 2017).

 Zhang et al. (2019) вивчали клінічні особливості й резуль-

тати лікування осіб з ювенільною міоклонічною епілепсією. 

Контроль над нападами проспективно оцінювали кожні 

3-6 місяців. Серед 105 пацієнтів 81% отримували моноте-

рапію, зокрема вальпроат (47%) та леветирацетам (43%). 

На монотерапії вальпроатом хворі досягали кращого конт-

ролю генералізованих тоніко-клонічних нападів, ніж ті, 

хто застосовував леветирацетам (р=0,036). Із плином часу 

частота ремісії серед пацієнтів групи вальпроату порівня-

но з леветирацетамом була вищою (рисунок). Дослідники 

зробили припущення, що особи з ювенільною міоклоніч-

ною епілепсією, які отримували леветирацетам, були більш 

схильні до розвитку резистентності, ніж такі на вальпроаті.

Рефрактерна епілепсія
Незважаючи на зростаючу кількість доступних проти-

судомних препаратів, близько третини пацієнтів з епілеп-

сією все ще мають резистентність до ліків. Медикаментозно- 

резистентна епілепсія (МРЕ) визначається як стійкість 

нападів, незважаючи на використання принаймні двох 

адаптованих до синдрому протисудомних препаратів 

у ефективній добовій дозі. 

З ризиком розвитку МРЕ у пацієнтів із вперше діагнос-

тованою хворобою пов’язані декілька факторів (Guery, 

Rheims 2021):

• початок епілепсії в дитинстві;

• розумова відсталість;

• симптоматична епілепсія;

• неадекватне неврологічне обстеження.

Пацієнти із МРЕ можуть мати короткі періоди ремісії. 

Однак напади часто повторюються, що зумовлює знижен-

ня якості життя, психосоціальних функцій і підвищення 

ризику раптової несподіваної смерті (Verrotti, 2019).

Своєю чергою рефрактерна епілепсія (РЕ) є варіантом 

МРЕ, за якого не вдається досягти успішної терапевтич-

ної відповіді на різні протиепілептичні препарати (ПЕП). 

На РЕ страждають 10-20% дітей (Zhang, 2020).

Натепер ПЕП є терапією першої лінії при РЕ, тоді як лі-

кування другої лінії –  хірургічне втручання, дієтотерапія 

та стимуляція блукаючого нерва. Отже, пошук високоефек-

тивних ПЕП все ще триває, а фармакологічне лікування 

часто полягає у політерапії. Варто зауважити, що на сьо-

годні не існує конкретних критеріїв для вибору комбінацій 

ПЕП, тож слід враховувати такі чинники, як індивідуальні 

характеристики пацієнтів, супутні захворювання, фармако-

кінетика препаратів, їх безпека та переносимість.

Переконливо продемонстровано ефективність вальпроату 

щодо РЕ на експериментальних моделях. Зокрема, науков-

ці порівнювали фармакореактивність алілгліцин-індукова-

них судом у мишей та акваріумних рибок даніо (Danio rerio). 

Було показано, що діазепам і вальпроат захищали від хімічно 

індукованих судом, тоді як леветирацетам, фенітоїн і топірамат 

проявляли лише обмежений захисний ефект (Leclercq et al., 

2015). Також вальпроат чинив потужну протисудомну дію 

у щурів, резистентних до ламотриджину (Löscher et al., 2020).

Вальпроат у комбінованій стратегії лікування РЕ
Нині комбінована стратегія терапії РЕ полягає в об’єднанні 

ліків із різними механізмами дії для отримання значно більшої 

ефективності на тлі мінімальних побічних явищ (Verrotti, 2019). 

Клінічні дані офіційно не підтверджують синергічного зв’язку 

між ПЕП, але є певні винятки. Зокрема, комбінація ламотрид-

жину і вальпроату натрію виявилася кращою, ніж ламотрид-

жину з карбамазепіном або фенітоїном (Guery, Rheims 2021).

Ефективність і безпеку вальпроату та ламотриджину 

досліджували при лікуванні РЕ у 110 дітей (Zhang, 2020). 

Учасники були розподілені на дві групи:

• контрольна група –  хворі отримували тільки вальпроат 

натрію (n=51);

• досліджувана група –  хворі отримували вальпроат 

натрію + ламотриджин (n=59).

Дослідники вивчали й порівнювали ефективність, час-

тоту нападів, побічні реакції, концентрацію нейротрофіч-

ного фактора мозку (BDNF) і фактора росту нервів (NGF), 

що секретується та підтримує життєздатність нейронів, 

стимулює їх розвиток і активність у сироватці крові, а та-

кож експресію сироваткової нейрон-специфічної енолази 

(NSE) і специфічного для центральної нервової системи 

білка S100β (тобто білків, високий рівень експресії яких 

пов’язаний зі зростанням частоти травм головного мозку).

Загальна ефективність у досліджуваній групі була значно 

вищою, ніж у контрольній, а частота нападів і побічних 

реакцій –  навпаки, нижчими на тлі комбінованої терапії. 

Після лікування вальпроатом натрію та ламотриджином 

спостерігалися суттєво вищі рівні BDNF і NGF, ніж лише 

вальпроатом натрію, тоді як експресія сироваткових NSE 

і S100β у ефективно пролікованих дітей виявилася значно 

нижчою, ніж в неефективно пролікованих пацієнтів. Зага-

лом комбінація вальпроату натрію та ламотриджину була 

дієвою та безпечною.

Інше дослід жен ня ефективності комбінації ПЕП вклю-

чало 347 дорослих пацієнтів із неконтрольованими на-

падами, які після неефективності першої монотерапії 

почали додаткове лікування ламотриджином. Сумісне 

застосування ламотриджину та вальпроату натрію забез-

печувало значно кращу відповідь на терапію, ніж додаван-

ня ламотриджину до карбамазепіну або фенітоїну (Kapur 

et al., 2019). Комбінована терапія вальпроатом натрію і ла-

мотриджином супроводжувалася зниженням кліренсу ос-

таннього, що зумовлювало збільшення його концентрації 

у плазмі. Це пов’язано з тим, що вальпроат є потужним 

ферментативним інгібітором метаболізму. Щоб обмежити 

цей ефект, ламотриджин слід повільно титрувати, почина-

ючи з невисоких початкових доз.

Інші дослід жен ня з оцінки ефективності асоціацій ПЕП 

показують, що контролю нападів можна досягти за нижчих 

доз при комбінуванні ПЕП, ніж при застосуванні стандарт-

них доз на тлі монотерапії (Verrotti, 2019).

У подвійному сліпому рандомізованому контрольованому 

дослід жен ні ESETT вивчали ефективність і безпеку внутріш-

ньовенного ведення вальпроату в пацієнтів різних вікових груп 

з епілептичним статусом, які не реагували на бензодіазепіни, 

при порівнянні з леветирацетамом та фосфенітоїном. Валь-

проат знову показав таку ж ефективність, що і компаратори. 

Відсутності клінічно очевидних нападів та поліпшення свідо-

мості через 1 год від початку інфузії препарату було досягнуто 

у 52% дітей, 46% дорослих і 47% літніх осіб (Kapur et al., 2019).

Висновки
Загалом вибір між монотерапією і комбінованим ліку-

ванням для різних пацієнтів, імовірно, має ґрунтуватися 

на типах нападів та їх частоті, основному епілептичному 

синдромі й переносимості ПЕП. Окрім того, стимуляція 

блукаючого нерва, глибока стимуляція мозку або стиму-

ляція кори також можуть поліпшити контроль над напада-

ми. Нарешті, з огляду на вплив РЕ на психологічний ста-

тус і соціальну інтеграцію, завжди необхідні комплексні 

стратегії догляду для поліпшення якості життя пацієнтів 

(Guery, Rheims 2021).

Підготувала Олександра Демецька
Рисунок. Частота ремісії в пацієнтів, 

які отримували вальпроат та леветирацетам
Адаптовано за Zhang et al., 2019
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Для людей, що живуть  
зі спінальною м’язовою атрофією, 

боротьба ніколи не зупиняється

Тепер вони мають лікування,  

що працює так само наполегливо:

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

МЕДИЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 у ЦНС і на периферії

 незалежно від типу СМА  

та віку пацієнта*

 амбулаторно у домашніх умовах 

Пероральний розчин
зі смаком полуниці

Введення дозатором перорально 
або через зонд чи гастростому

Застосування амбулаторно 
в домашніх умовах

*Лікування спінальної м’язової атрофії (СМА) у пацієнтів віком від 2 місяців

КОРОТКА ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосування лікарського засобу Еврісді (EvrysdiTM). Склад: діюча речовина: рисдиплам (risdiplam); 1 пляшка містить містить 60 мг рисдипламу; 1 мл відновленого розчину містить 0,75 мг рисдипламу. Лікарська форма. 
Порошок для орального розчину. Код АТХ M09A X10. Фармакологічні властивості. Лікарський засіб Еврісді, порошок для орального розчину, містить рисдиплам, який є модифікатором cплайсингу попередника матричної РНК (прe-мРНК) гену, що кодує білок 
виживання мотонейронів 2 (SMN2). У клінічних дослід жен нях Еврісді призводив до збільшення рівня білка SMN. Результати клінічних досліджень підтверджують ефективність препарату Еврісді для лікування СМА у пацієнтів віком від 2 місяців, а також доводять 
необхідність раннього початку лікування лікарським засобом Еврісді. Показання. Лікування cпінальної м’язової атрофії (СМА) у пацієнтів віком від 2 місяців. Протипоказання. Відсутні. Застосування у період вагітності або годування груддю. Відсутні належні 
дані щодо ризику для розвитку, асоційованого із застосуванням препарату Еврісді вагітним. У дослід жен нях на тваринах застосування рисдипламу при вагітності або в пренатальний період, так і протягом годування груддю призводило до негативного впливу 
на розвиток при клінічно значущій експозиції лікарського засобу або експозиції лікарського засобу, що перевищує клінічну. Годування груддю. Немає інформації щодо присутності рисдипламу в молоці людини, впливу на немовлят, які отримують годування 
груддю, або впливу на вироблення молока. Слід враховувати користь грудного вигодовування для розвитку та здоров’я, а також клінічну потребу матері у лікуванні препаратом Еврісді та будь-які потенційні побічні ефекти препарату Еврісді або основного 
захворювання матері на дитину, яка знаходиться на грудному вигодовуванні. Тестування на вагітність рекомендується жінкам дітородного віку до початку лікування препаратом Еврісді. Необхідно порадити жінкам дітородного віку застосовувати ефективну 
контрацепцію під час лікування препаратом Еврісді та протягом щонайменше 1 місяця після отримання останньої дози. Безпліддя Чоловіки. Лікування препаратом Еврісді може порушувати фертильність у чоловіків. Пацієнти чоловічої статі можуть розглянути 
можливість збереження сперми до початку лікування. Спосіб застосування та дози. Лікарський засіб Еврісді необхідно прийняти відразу після його набору в оральний шприц. Якщо препарат Еврісді не прийнятий протягом 5 хвилин, слід звільнити оральний 
шприц від препарату і приготувати нову дозу. Лікарський засіб Еврісді приймають перорально один раз на добу після прийому їжі приблизно в один і той же час щодня. Якщо немовлята знаходяться на грудному вигодовуванні, препарат Еврісді необхідно 
прийняти після кормління грудьми. Еврісді не слід змішувати з молочною сумішшю чи молоком. Після прийому Еврісді необхідно випити води, щоб переконатися, що препарат повністю проковтнувся. Якщо пацієнт не може ковтати і йому встановлено назога-
стральний зонд або гастростомічну трубку, Еврісді можна вводити через зонд/трубку. Після введення препарату зонд/трубку слід промити водою.

Таблиця 2. Режим дозування дорослим та дітям залежно від віку та маси тіла.

Вік та маса тіла Рекомендована добова доза

від 2 місяців до < 2 років 0,20 мг/кг

≥ 2 роки та маса тіла < 20 кг 0,25 мг/кг

≥ 2 роки та маса тіла ≥ 20 кг 5 мг

Приготування орального розчину медичним фахівцем. Лікарський засіб Еврісді у вигляді порошку повинен бути відновлений до орального розчину медичним фахівцем, який має відповідну кваліфікацію, перед відпуском пацієнту. Побічні реакції. Клінічні 
дослід жен ня СМА із пізнім початком. Найбільш поширеними побічними реакціями були лихоманка, діарея та висипання. Клінічні дослід жен ня СМА з інфантильним початком. Найбільш поширені побічні реакції були подібними до тих, що спостерігались у пацієнтів 
із пізнім початком СМА в дослід жен ні 2. Крім того, повідомляли про наступні побічні реакції: інфекція верхніх дихальних шляхів, пневмонія, запор та блювання. Термін придатності. 24 місяці. Умови зберігання. Зберігати сухий порошок при температурі від 
20 ºС до 25 ºС в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці. Зберігати відновлений оральний розчин в оригінальній пляшці бурштинового кольору з метою захисту від світла. Зберігати у холодильнику при температурі від 2 ºС до 8 ºС. Не заморожувати. 
Викинути будь-який невикористаний об’єм через 64 дні після відновлення. Зберігати пляшку у вертикальному положенні з щільно закритою кришкою. Дата останнього перегляду 23.10.2020.
Інформацію надано у скороченому вигляді. Перед застосуванням уважно ознайомтеся з Інструкцією для медичного застосування лікарського засобу Еврісді 
(Наказ МОЗ України від 23.10.2020 № 2418 Реєстраційне посвідчення № UA/18405/01/01. Зміни внесено Наказ МОЗ України 20.08.2021 № 1768)

Матеріал підготовлено на замовлення ТОВ «Рош Україна». Повідомити про побічні явища під час терапії лікарським засобом ТОВ «Рош Україна» або поскаржитись на його якість ви можете за контактними реквізитами офісу або на електронну адресу ukraine.
safety@roche.com. Запит медичної інформації про лікарські засоби ТОВ «Рош Україна» ви можете надіслати на електронну адресу: ukraine.medinfo@roche.com

Для розміщення у спеціалізованих виданнях, призначених для медичних закладів або спеціалістів у галузі охорони здоров’я

ТОВ «Рош Україна», 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська 139, 5 поверх. Тел.: +380 (44) 354 30 40, факс: +380 (44) 354304. www.roche.ua M-UA-00000409



Рецидивуючий розсіяний склероз

Коли високоефективна
терапія потрібна найбільше?

Первиннопрогресуючий розсіяний склероз

ЛИШЕ

1-3

ОКРЕВУС

ОКРЕВУС

*У рандомізованому подвійному сліпому, плацебо-контрольованому клінічному дослідженні, в якому медіана часу отримання терапії становила 3 роки (n=732) 
**У двох ідентичних 2-річних дослідженнях порівняно із застосуванням високих доз ІФН β-1а у пацієнтів із рецидивуючим розсіяним склерозом2-4

Коротка інструкція для медичного застосування лікарського засобу ОКРЕВУС® (окрелізумаб)

3

Склад:  1 флакон (10 мл концентрату для розчину для інфузій) містить 300 мг (30 мг/мл) окрелізумабу. Форма випуску. Концентрат для розчину для інфузій. Фармакотерапевтична група. 
Селективні імуносупресанти. Код АТХ L04А А36. Фармакологічні властивості. Oкрелізумаб є рекомбінантним гуманізованим моноклональним антитілом, дія якого спрямована проти В-
клітин, які експресують CD20. Точний механізм, шляхом якого окрелізумаб чинить терапевтичні ефекти при розсіяному склерозі, невідомий, однакпередбачається, що механізм дії 
полягає у зв’язуванні з CD20, рецептором, присутнім на поверхні прe-B- і зрілих B-лімфоцитів. Після зв’язування з цим рецептором на клітинній поверхні B-лімфоцитів oкрелізумаб 
призводить до антитілозалежного клітинного цитолізу і комплемент-опосередкованого лізису. Показання до застосування. Лікування дорослих пацієнтів з рецидивуючою або первинно 
прогресуючою формами розсіяного склерозу. Протипоказання. Aктивна інфекція, спричинена вірусом гепатиту В (ВГВ). Реакції на інфузію препарату Окревус®, що загрожують життю, в 
анамнезі. Побічні реакції. Найбільш частими побічними реакціями в дослідженнях рецидивуючого розсіяного склерозу (частота ≥ 0%) були інфекції верхніх дихальних шляхів та інфузійні 
реакції. Найбільш частими побічними реакціями в дослідженні первинно прогресуючого розсіяного склерозу (частота ≥ 10%) були інфекції верхніх дихальних шляхів, інфузійні реакції, 
інфекції шкіри і інфекції нижніх дихальних шляхів. Спосіб застосування та дози. Розчин препарату Окревус® для внутрішньовенної інфузії готується шляхом розведення лікарського 
засобу в інфузійному пакеті, що містить 0,9% розчину хлориду натрію для ін’єкцій, до досягнення концентрації препарату приблизно 1,2 мг/мл. Препарат Окревус® слід вводити під 
ретельним спостереженням досвідченого медичного персоналу за умови доступу до належної медичної допомоги при виникненні тяжких реакцій, таких як серйозні інфузійні 
реакції.Початкова доза – 300 мг у 250 мл у вигляді внутрішньовенної інфузії. Другу дозу 300 мг у 250 мл у вигляді внутрішньовенної інфузії вводять через 2 тижні. Швидкість і тривалість 
інфузії: почати з 30 мл/годину, підвищувати на 30 мл/годину кожні 30 хвилин, мaксимально – 180 мл/годину, тривалість – 2,5 годин або більше. Наступні дози – 600 мг в 500 мл у вигляді 
внутрішньовенної інфузії кожні 6 місяців. Слід спостерігати за станом пацієнта протягом щонайменше однієї години після закінчення інфузії. Швидкість і тривалість інфузії. Почати з 40 мл/
годину, збільшувати на 40 мл/годину кожні 30 хвилин, мaксимально – 200 мл/годину, тривалість – 3,5 годин або більше.Якщо у пацієнта не виникла серйозна інфузійна реакція під час 
будь-якої попередньої інфузії препарату Окревус®, при введенні наступних доз тривалість інфузії може бути меншою (2 години).Почати зі 100 мл/ год - перші 15 хвилин, збільшити до 200 
мл/год протягом наступних 15 хвилин, до 250 мл/год протягом наступних 30 хвилин, до 300 мл/год протягом наступних 60 хвилин. Особливості застосування. Перед початком кожної 
інфузії препарату Окревус® слід перевірити, чи є у пацієнта активні інфекції. У разі наявності активної інфекції введення препарату Окревус® слід відтермінувати до одужання від інфекції. 
З метою подальшого зменшення частоти і тяжкості інфузійних реакцій слід проводити премедикацію за допомогою 100 мг метилпреднізолону (або еквівалентного кортикостероїду) 
внутрішньовенно приблизно за 30 хвилин до початку кожної інфузії, премедикацію антигістамінними препаратами (наприклад дифенгідраміном) слід проводити приблизно за 30-60 
хвилин до початку кожної інфузії. Можна також розглянути питання про призначення додатково жарознижувальних засобів (наприклад ацетамінофену). Умови відпуску. За рецептом. 
Термін придатності. 24 місяці. Умови зберігання. Зберігати при температурі від 2 до 8 °C в оригінальній упаковці з метою захисту від світла. Не заморожувати. Не струшувати. Зберігати у 
недоступному для дітей місці. Приготовлений розчин зберігати протягом 24 годин при температурі від 2°С до 8°С та 8 годин при кімнатній температурі. Упаковка. По 10 мл концентрату 
для розчину для інфузій у флаконі. По одному флакону у картонній коробці. Виробник: Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд, Вурмісвег, 4303 Кайсераугст, Швейцарія 

Інформація наведена в скороченому вигляді. Перед застосуванням уважно ознайомтеся з Інструкцією для медичного застосування лікарського засобу ОКРЕВУС®, затверджену 
наказом МОЗ України №1049 від 04.09.2017. Зміни внесено наказом №832 від 28.04.2021. ТОВ «Рош Україна», Київ, 04070, вул. П.Сагайдачного, 33. Тел.: +380 (44) 354 30 40, 
факс: +380 (44) 354 304. www.roche.ua. Інформація для професійної діяльності медичних і фармацевтичних працівників. Повідомити про побічні явища під час лікування 
лікарським засобом ТОВ «Рош Україна» або поскаржитись на якість лікарського засобу ви можете за контактними реквізитами офісу або на електронну 
адресу ukraine.safety@roche.com». Запит медичної інформації про лікарські засоби ТОВ  «Рош Україна» ви можете надіслати на електронну 
адресу: ukraine.medinfo@roche.com. Для розміщення в спеціалізованих виданнях, призначених для медичних закладів або 
спеціалістів охорони здоров’я. Матеріал підготовлено на замовлення ТОВ «Рош Україна».

Література:  1. https://www.fda.gov/newsevents/newsroom/pressannouncements/ucm549325.htm (accessed Apr 17, 2019), 
https://www.ema.europa.eu/en/search/search?search_api_views_fulltext=ppms (accessed Apr 17, 2019), http://
www.drlz.com.ua/ (accessed Apr 17, 2019). 2. Інструкція для медичного застосування лікарського 
засобу Окревус®. Наказ МОЗ України № 1049 від 04.09.2017. 3. Montalban X et al. Ocrelizumab 
versus placebo in primary progressive multiple sclerosis. N Engl J Med. 2017;376(3):209-220. 4
. Hauser SL et al. Ocrelizumab versus interferon ß-1a in relapsing multiple sclerosis. 
N Engl J Med. 2017;376(3):221-234.
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ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ПЕРВИННО-
ПРОГРЕСУЮЧОГО РОЗСІЯНОГО СКЛЕРОЗУ*1-3

ЗАРАЗРОЗПОЧНІТЬ ЛІКУВАННЯ 
ПРЕПАРАТОМ ОКРЕВУС® ЗАРАЗ**2-4

Який препарат затверджений для лікування 
первиннопрогресуючого розсіяного склерозу?

 ПЕРШИЙ ТА ЄДИНИЙ ПРЕПАРАТ, 
ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ 

ПРИ БУДЬ-ЯКИХ АКТИВНИХ 
ОЗНАКАХ ЗАХВОРЮВАННЯ 
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