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Клініко-імунологічні взаємозв’язки
та можливість корекції порушень цитокінової
регуляції й когнітивної дисфункції в пацієнтів
із фібриляцією передсердь
С.Н. Стаднік
Військово-медичний клінічний центр Західного регіону

Резюме. Метою дослідження була оцінка впливу ранньої терапії статинами на активність
медіаторів запалення, ліпіди крові та когнітивну функцію у пацієнтів із персистуючою та
пароксизмальною формами фібриляції передсердь (ФП). У клінічне дослідження включено 188 пацієнтів, середній вік 56,8±6,2 року. Усім пацієнтам на початку терапії виконували
нейропсихологічне тестування для оцінки стану когнітивних функцій. У подальшому пацієнтам
поряд із стандартною терапією призначали розувастатин (n=60) або аторвастатин (n=56), при
цьому визначали ліпідний спектр крові і рівень медіаторів запалення (С-реактивний білок,
інтерлейкін‑6, фактор некрозу пухлин-альфа). На 14-у добу перебування в стаціонарі та через
6 місяців усім хворим проводили повторне дослідження перерахованих вище показників та
оцінку когнітивної функції. У клінічній картині встановлені легкі та помірні когнітивні розлади. У хворих основної групи на тлі лікування статинами збільшилася розумова працездатність і
увага, що проявлялося в зменшенні середнього часу пошуку чисел при виконанні проби Шульте. При вивченні функції пам’яті виявлено, що тривала терапія статинами сприяла поліпшенню
короткочасної і довготривалої пам’яті. Терапія статинами приводила до вірогідного зниження
вмісту медіаторів запалення та ліпідів крові до 14-ї доби лікування та через 6 місяців. Отримані
дані дозволяють рекомендувати терапію статинами з перших діб госпітального етапу лікування
всім хворим із когнітивною дисфункцією на тлі персистуючої і пароксизмальної форм ФП, що
знижує кількість ускладнень та покращує прогноз захворювання.
Ключові слова: фібриляція передсердь, когнітивні розлади, розувастатин, аторвастатин,
ліпідний спектр, запалення.

Фібриляція передсердь (ФП) — найбільш
часта надшлуночкова тахіаритмія, що складає
близько 30% серед усіх порушень ритму [7]. ФП
спостерігається у 0,2-0,6% населення, причому
з віком частота її зростає [1]. ФП досі залишається серйозною та невирішеною проблемою
для практичних лікарів і дослідників. Виникнення ФП у більшості випадків супроводжується зниженням якості життя пацієнтів. При
постійній її формі переважно це обумовлено
зменшенням толерантності до фізичного навантаження внаслідок наростання явищ серцевої недостатності або зниження ефективності
коронарного кровотоку. Особливе значення
має чинник підвищеної тривожності у хворих
© С.Н. Стаднік
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із персистуючою або пароксизмальною формою ФП внаслідок усвідомленого або підсвідомого очікування розвитку чергового пароксизму [12, 31].
Нині як у вітчизняній, так і в закордонній
літературі особлива увага приділяється ролі
прозапальних цитокінів у патогенезі та становленні ФП. Відомо, що запальний процес супроводжує зміни у багатьох органах та системах,
розташованих далеко від вогнища запалення.
Ці системні прояви є гострофазовою відповіддю як на негайні, так і на хронічні розлади. Під гострофазовою відповіддю розуміють
неспецифічний фізіологічний і біохімічний
дисбаланс, який призводить до ушкодження
тканин і запальної інфільтрації. Зокрема, має
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місце вироблення великої кількості білків гострої фази і цитокінів. Гострофазові білки, такі
як С-реактивний білок (СРБ), визначаються як
речовини, концентрація яких у плазмі крові
збільшується під дією запальної агресії. Цитокіни — це продуковані активованими клітинами білково-пептидні чинники. Більшість
цитокінів мають безліч джерел і точок прикладання, а також чималу кількість функцій.
Цитокіни, які виділяються у відповідь на запальний процес, стимулюють секрецію білків
гострої фази [21, 34].
У численних наукових працях підкреслюється, що ФП є основним корегованим чинником ризику розвитку судинних когнітивних
розладів (КР). Зростання поширеності розладів когнітивних функцій у міру збільшення
частки літніх осіб у популяції істотно впливає
на стан суспільства в цілому і являє собою одну
з найбільш актуальних медико-соціальних
проблем [3-6]. Судинні КР розглядаються як
предементна форма при хронічній цереброваскулярній недостатності [2-4]. У науковій
літературі недостатньо висвітлені особливості
ранніх КР при ФП, що вимагає пошуку специфічних неврологічних, нейропсихологічних
та імуно-біохімічних маркерів [14, 37]. Можливості лабораторної діагностики КР привертають увагу дослідників.
Хронічна ішемізація головного мозку, викликана ФП, активує мікрогліальні клітини,
призводячи до індукції місцевої запальної відповіді за участю цитокінів. Важливими клітинами-мішенями для цитокінів є астроцити,
які, зокрема, беруть участь у зниженні імунологічної толерантності організму до тканин
головного мозку, що призводить до ушкодження нейрональної тканини [2, 34].
У деяких дослідженнях було висловлено
припущення, що поширеність КР пов’язана з
кількістю і вираженістю судинних чинників
ризику, одним з яких є дисліпідемія. Великий
інтерес викликає перспектива використання
статинів для профілактики КР. Вплив статинів на нервову систему залишається найменш
вивченим порівняно з їх впливом на інші органи і системи. Існують окремі повідомлення,
які свідчать про те, що призначення статинів
може призводити до деякого зниження когнітивної функції, особливо у пацієнтів похилого віку [27]. У двох великих проспективних
дослідженнях (PROSPER, MRC/BHF Heart
Protection Study), опублікованих ще 2002 року,
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терапія статинами не мала позитивного ефекту на когнітивні функції у молодих пацієнтів
із серцево-судинними чинниками ризику [11,
17, 35]. У деяких рандомізованих клінічних дослідженнях підтверджено відсутність зв’язку
між застосуванням статинів та розвитком деменції, у тому числі хвороби Альцгеймера [16,
28, 39]. У наведеному метааналізі семи обсерваційних досліджень показано, що поліпшення порушень когнітивного функціонування
значуще тільки при тривалому застосуванні
статинів [9, 20, 23]. З іншого боку, за результатами метааналізів, статини знижують частоту
розвитку ішемічного інсульту на 17-21%, незважаючи на відсутність прямого взаємозв’язку
між цим показником і підвищеним рівнем холестерину, що потенційно сприяє збереженню
ментальної функції [9, 15].
Механізм позитивного впливу терапії статинами на ризик розвитку деменції не зовсім
зрозумілий. Як імовірні пояснення розглядаються зниження на тлі застосування інгібіторів 3-гідрокси‑3-метилглутарил-коензим
А-редуктази (ГМГ-КоА-редуктази) серцево-судинних ускладнень, уповільнення прогресування атеросклерозу, протизапальний ефект статинів [19, 33]. У дослідженнях 4S (1994), WOSCОPS
(1995), LIPID (1995), REVERSAL (2004) було показано, що застосування статинів (симвастатину,
аторвастатину) приводить до збільшення рівнів ХС ЛПВЩ на 5-7% [10, 22, 25, 32].
Як інші можливі механізми дії статинів обговорюються антиоксидантний ефект і протективний вплив на ендотеліальну дисфункцію [8, 38]. Передбачається, що важливу роль
відіграє пригнічення опосередкованого загального холестерину (ЗХС), відкладення апопротеїну Е4 і β-амілоїду, які розглядаються як
можливі чинники ризику хвороби Альцгеймера і судинної деменції [18, 29].
В останні роки з’явилися дані про сприятливий вплив комбінації аторвастатину й антигіпертензивних препаратів на зниження
ризику розвитку інсульту (результати досліджень ASCOT і CARDS) [30, 36]. Більше того,
з’ясувалось, що аторвастатин здатний не тільки покращувати еластичність судин, але й чинити нейропротективну дію. У зв’язку з цим
його комбінація з антиаритмічними й антигіпертензивними препаратами для цілеспрямованої профілактики інсульту та КР при ФП
видається цілком обґрунтованою. Так, у дослідженні H. Jick і співавт., у якому брали участь
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1364 пацієнти із 386 центрів у віці 50-89 років, відносний ризик розвитку деменції у відсутності гіполіпідемічної терапії складав 0,72
(0,45-1,14), при гіполіпідемічній терапії без статинів — 0,96 (0,47-1,97) і при лікуванні статинами — 0,29 (0,13-0,63) [26].
Таким чином, наразі недостатньо вивчені
можливі механізми регулюючого впливу на запальні чинники, які лежать в основі розвитку
ФП та пов’язаної з нею когнітивної дисфункції.
В останні роки продовжується активний пошук засобів, здатних впливати на різні запальні
чинники при ФП. Все вищеперелічене і стало
приводом для проведення даного дослідження.
Мета дослідження — вивчити вплив ранньої (з першої доби захворювання) терапії статинами на активність і динамічні зміни медіаторів запалення, ліпіди крові та когнітивну
функцію у пацієнтів із персистуючою та пароксизмальною формами фібриляції передсердь.

Матеріали та методи
За період з 2013 по 2015 рік у дослідження
включено 188 пацієнтів із персистуючою або
пароксизмальною формами ФП неклапанної
етіології, що розвинулася на тлі ішемічної хвороби серця у пацієнтів віком від 30 до 70 років (середній вік 56,8±6,2 року), які пройшли
стаціонарне лікування в кардіологічній клініці
Військово-медичного клінічного центру Західного регіону м. Львова. Критеріями включення у дослідження були клінічні та електрокардіографічні ознаки ФП на час надходження до
стаціонару. Критерії виключення: вік старше
70 років; застосування статинів протягом місяця перед госпіталізацією; будь-які запальні захворювання протягом останнього місяця або
на момент госпіталізації; хронічні паренхіматозні захворювання печінки.
Дослідження проводили у два етапи. На
першому етапі провели оцінку когнітивних
функцій усім пацієнтам із персистуючою та
пароксизмальною формами ФП за допомогою
основних скринінгових тестів — короткої шкали оцінки психічного статусу (MMSE) та батареї тестів для оцінки лобної дисфункції (FAB).
Пацієнти, в яких виявлені когнітивні розлади,
увійшли у другий етап дослідження.
На другому етапі пацієнти були розподілені
на дві групи: основну (116 пацієнтів) — отримували з першої доби захворювання додатково до стандартної терапії статини (розуваста-
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тин у дозі 20 мг на добу (I підгрупа, n=60) та
аторвастатин у дозі 40 мг на добу (II підгрупа,
n=56)) та контрольну (30 пацієнтів) — отримували лише стандартну терапію (аміодарон або
β-блокатор, нефракціонований або низькомолекулярний гепарин, аспірин, інгібітор АПФ).
Основна і контрольна групи були співставні
за віком, статтю, наявністю супутніх захворювань, тяжкістю клінічного стану, терапією на
момент госпіталізації.
Пацієнтам обох груп провели комплексне
обстеження, яке включало розширене нейро
психологічне тестування, визначення загального холестерину (ЗХС) та ліпідного спектра крові (холестерин ліпопротеїдів низької
(ЛПНЩ), дуже низької (ЛПДНЩ) і високої
щільності (ЛПВЩ), тригліцериди (ТГ)), СРБ
високоточним кількісним методом, визначення вмісту цитокінів у плазмі крові (інтерлейкін‑6 (ІЛ‑6), фактор некрозу пухлин-альфа
(ФНП-альфа)).
На цьому етапі когнітивні функції оцінювали за допомогою нейропсихологічних шкал:
MMSE, FAB, тест «Малювання годинника»,
тест «10 слів» (О.Р. Лурія). Суб’єктивні скарги на порушення пам’яті та уваги оцінювали
за допомогою опитувальника CFQ (Cognitive
Failures Questionnaire). Результат тесту CFQ <1
оцінювався як показник незначного числа
скарг, результат CFQ >1 — негативної оцінки власних когнітивних функцій. Для оцінки
швидкості реакції та здатності концентрувати увагу була використана проба Шульте. Для
оцінки пам’яті застосовували шкалу пам’яті
Векслера (Wechsler Memory Scale). Тест вербальних асоціацій використовували для оцінки семантичної пам’яті.
СРБ (нижній поріг детекції 0,1 мг/л) визначався імунотурбідиметричним методом. ЗХС,
холестерин ЛПВЩ, ТГ визначалися прямим
ензиматичним методом на біохімічному аналізаторі HUMASTAR 300 (Німеччина) з подальшим обчисленням ХС ЛПНЩ за формулою
Фридвальда. Концентрація в плазмі крові ІЛ‑6,
ФНП-альфа визначалася мультиплексним методом. Пацієнти, в яких у процесі госпітального лікування виникли будь-які запальні захворювання (флебіти, абсцеси, тромбендокардит,
запалення легень, пієлонефрит тощо), були
виключені з подальшого аналізу.
На 14-у добу перебування в стаціонарі всім
хворим проводили повторне дослідження перерахованих вище показників. Усім хворим, які
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отримували статини, трансамінази визначалися повторно перед випискою зі стаціонару.
Після виписки зі стаціонару хворі перебували під спостереженням протягом 6 місяців.
Через 6 місяців хворі підлягали повторному
обстежуванню. Обстеження включало аналіз
клінічного перебігу за минулий з моменту виписки період, повторне визначення медіаторів
запалення, ліпідного спектра, оцінку когнітивної функції.
Результати дослідження обробляли за допомогою комп’ютерної програми Statistica 8.0.
При систематизації та статистичній обробці
даних відмінності вважалися вірогідними за
рівня значущості p<0,05.

Результати та їх обговорення
У пацієнтів із персистуючою та пароксизмальною формами ФП відзначали декілька
варіантів КР, що не досягали ступеня деменції.
Клінічна симптоматика у 47 (25,0%) пацієнтів
відповідала діагностичним критеріям синдрому помірних когнітивних розладів (ПКР). У
99 (52,7%) пацієнтів також були скарги на зниження пам’яті, уваги і розумової працездатності, а при нейропсихологічному обстеженні виявлялися легкі когнітивні розлади (ЛКР), що
мали насамперед нейродинамічний характер
і не позначалися на професійній та соціально-побутовій активності. В інших 42 (22,3%)
пацієнтів були відсутні скарги на зниження
пам’яті, уваги та розумової працездатності,
а при нейропсихологічному дослідженні КР не
виявлені. У клінічній картині пацієнтів встановлено зниження короткострокової і довгострокової пам’яті, показників уваги, семантичної швидкості (табл. 1).
Якісний аналіз нейропсихологічної симптоматики показав, що в основі КР при ФП
Таблиця 1 Кількісна оцінка когнітивних функцій
за показниками основних скринінгових тестів
Форми ФП
Персистуюча Пароксизмальна
(n=76)
(n=40)
MMSE — загальний бал
26,8±1,2
27,0±1,1
Субтест «Орієнтування»
9,6±0,2
9,7±0,2
Субтест «Пам’ять»
1,8±1,0
1,7±1,1
FAB — загальний бал
16,4±1,4
16,5±1,5
Концептуалізація
2,5±0,6
2,6±0,8
Побіжність мови
2,9±0,2
2,8±0,2
Динамічний праксис
2,4±0,7
2,6±0,7
Контроль гальмування
2,8±0,4
2,8±0,5
Тести
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лежать дизрегуляторні механізми і недостатність нейродинамічної складової когнітивної
діяльності.
У процесі лікування в основній групі відзначали поліпшення когнітивних функцій (табл. 2).
На тлі терапії розувастатином та аторвастатином відзначали поліпшення короткострокової
(6,6±1,2 і 7,2±1,0 бала; 6,8±1,2 і 7,4±0,8 бала відповідно, р<0,05) і довгострокової (127,9±17,1 і
134,2±15,8 бала; 128,9±17,0 і 137,4±15,6 бала відповідно, р<0,05) пам’яті, показників уваги (47,1±9,5
і 48,8±8,2 секунди; 47,0±9,8 і 49,2±8,8 секунди
відповідно, р<0,05), семантичної швидкості
(15,2±2,5 і 16,0±2,3 секунди; 15,4±2,2 і 16,4±2,0 секунди відповідно, р<0,05). У контрольній групі
показники когнітивної функції в процесі лікування змінювалися незначно.
Початково середні значення ЗХС, холестерину ЛПНЩ, ЛПДНЩ, ЛПВЩ і ТГ не розрізнялися в основній та контрольній групах.
Через 14 діб відмічено значне і високо вірогідне (р<0,001) зниження вмісту ЗХС в основній
групі — у відсотковому відношенні зниження
склало 11,6% від початкового рівня. У конт
рольній групі відмічено невелике зниження
середніх значень ЗХС при повторному дослідженні на 14-у добу. Різниця між основною і
контрольною групою на 14-у добу була високо
вірогідною (р<0,001). Через 6 місяців відмічено помірне, але статистично вірогідне зниження середніх значень ЗХС по відношенню
до результатів досліження на 14-у добу захворювання в основній і контрольній групах; різниця між групами на цьому етапі дослідження
також була високо вірогідною (р<0,001).
При зіставленні динаміки середніх значень ЗХС у підгрупах хворих, які отримували різні режими терапії статинами, виявлені
суттєві відмінності. Через 14 діб середні значення ЗХС знизилися в обох підгрупах, більш
виразно в підгрупі аторвастатину, склавши
6,34±0,63 ммоль/л у підгрупі розувастатину і
5,96±0,53 ммоль/л у підгрупі аторвастатину;
відмінність між підгрупами на цьому етапі дослідження була високо вірогідною (р<0,001).
Відносно вихідного рівня зниження ЗХС до
14 діб склало 6,5% у групі розувастатину та
11,6% у групі аторвастатину. Через 6 місяців
відмічено помірне зниження середніх значень
ЗХС по відношенню до результатів досліження
на 14-у добу захворювання в обох підгрупах;
відмінність між підгрупами залишалася вірогідною (р<0,001) (табл. 3).
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го значення ХС ЛПНЩ у цей
період. Різниця між основною і
контрольною групою за рівнем
Через Вірогідність
Показник
Групи
Початково 14-а доба
ХС ЛПНЩ на 14-у добу була ви6 міс.
pізниць
соко
вірогідною (р<0,001). ЧеРозувастатин 27,0±1,8 27,6±1,8 28,2±1,6
р1-4>0,05
основна
MMSE,
рез 6 місяців відмічено помірне
Аторвастатин 26,8±1,7 27,8±1,6 28,5±1,5 р2-5<0,001
бали
зниження середніх значень ХС
контрольна
27,0±1,6 27,2±1,6 27,4±1,4 р3-6<0,001
ЛПНЩ по відношенню до рівРозувастатин 1,52±0,8 1,38±0,8 1,20±0,4
р1-4>0,05
основна
CFQ,
ня на 14-у добу захворювання
Аторвастатин 1,48±0,9 1,36±0,8 1,17±0,5 р2-5<0,001
бали
р
<0,001
контрольна
1,50±0,9 1,44±0,9 1,40±0,5
в основній і контрольній групах.
3-6
Розувастатин 16,5±1,3 16,8±0,8 17,2±0,6
Різниця між групами на цьому
р
>0,05
1-4
основна
FAB,
р2-5>0,05
Аторвастатин 16,4±1,2 16,9±0,8 17,4±0,6
етапі дослідження також була
бали
р3-6<0,01
контрольна
16,4±1,3 16,5±0,9 16,7±0,5
високо вірогідною (р<0,001).
Тест
9,1±0,8
9,4±0,6
Розувастатин 8,8±0,9
Вихідні значення ХС ЛПНЩ
р1-4>0,05
«Малювання основна Аторвастатин 8,9±0,9
9,2±0,7
9,6±0,4
р2-5<0,001
у підгрупах хворих, які отримугодинника»,
р3-6<0,001
контрольна
8,7±1,1
8,8±0,9
8,9±0,6
вали розувастатин і аторвастабали
тин, вірогідно не відрізнялися,
Тест
Розувастатин 5,6±1,4
6,6±1,2
7,2±1,0
р1-4>0,05
«10 слів» основна Аторвастатин 5,5±1,5
склавши відповідно 4,10±0,76 і
6,8±1,2
7,4±0,8
р2-5>0,05
(О.Р. Лурія),
р3-6<0,01
4,08±0,72 ммоль/л. Через 14 днів
контрольна
5,5±1,4
5,8±1,4
6,4±0,9
бали
значення ХС ЛПНЩ
середні
Розувастатин 45,6±10,2 47,1±9,5 48,8±8,2
р1-4>0,05
основна
значно
знизилися
в обох підгруАторвастатин 45,4±10,0 47,0±9,8 49,2±8,8 р2-5<0,001
Шифровка, с
пах, склавши 3,54±0,49 ммоль/л
контрольна
45,4±9,2 46,2±10,4 47,1±9,6 р3-6<0,001
у підгрупі розувастатину та
Семантична швидкість
3,42±0,46 ммоль/л у підгруРозувастатин 14,4±2,8 15,2±2,5 16,0±2,3
р1-4>0,05
Тварини, основна
пі
аторвастатину; відмінність
р2-5>0,05
Аторвастатин 14,2±2,6 15,4±2,2 16,4±2,0
число слів
р
<0,01
між підгрупами на цьому етапі
контрольна
14,4 ± 2,6 14,7±2,3 15,0±2,1
3-6
Розувастатин 232,2±29,4 218,4±27,6 207,8±24,2 р >0,05
дослідження була високо ві1-4
Тест Шульте, основна Аторвастатин 231,8±28,6 217,9±28,1 203,4±23,6
р2-5<0,001
рогідною (р<0,001). Зниження
с
контрольна
230,8±27,2 226,4±26,6 220,5±25,5 р3-6<0,001
рівня ХС ЛПНЩ склало 13,7%
Розувастатин 120,4±17,6 127,9±17,1 134,2±15,8 р >0,05
відносно вихідного рівня в під1-4
Проба Век- основна
Аторвастатин 118,3±16,7 128,9±17,0 137,4±15,6 р2-5<0,001
групі розувастатину і 16,2%
слера, бали
контрольна
119,8±17,2 121,3±16,7 124,4±15,9 р3-6<0,001
у підгрупі аторвастатину. Через
6 місяців відмічено подальше
зниження середніх значень ХС
Таблиця 3 Динаміка показників ліпідного спектра в основній
ЛПНЩ по відношенню до рівня
і контрольній групах
Через
Вірогідність на 14-у добу захворювання
ПоказГрупи
Початково 14-а доба
6 міс.
pізниць
ник
в обох підгрупах. Відмінність
Розувастатин 6,78±1,22 6,34±0,63 5,76±0,44
між підгрупами зберігала висор1-4>0,05
основна
ЗХС,
Аторвастатин 6,74±1,26 5,96±0,53 5,42±0,38 р2-5<0,001
кий ступінь статистичної віроммоль/л
контрольна
6,82±1,18 6,74±1,12 6,11±0,58 р3-6<0,001
гідності.
Розувастатин 4,10±0,76 3,54±0,49 2,82±1,89
>0,05
ХС
р
Початково рівень ТГ крові
1-4
основна
р2-5<0,01
Аторвастатин 4,08±0,72 3,42±0,46 3,47±0,83
ЛПНЩ,
вірогідно не відрізнявся в осноммоль/л
контрольна
4,10±0,66 4,05±1,05 4,31±2,48 р3-6<0,001
вній та контрольній групах.
Розувастатин 2,24±0,88 2,15±0,31 2,05±0,80
р
>0,05
Через 14 днів рівень ТГ суттєво
1-4
основна
ТГ,
р2-5>0,05
Аторвастатин 2,30±0,96 2,12±0,86 2,03±0,78
(на 10,9% відносно вихідних даммоль/л
р3-6<0,01
контрольна
2,32±0,92 2,30±0,88 2,28±0,32
них) знизився в основній групі,
в контрольній групі до 14-ї доби
Вміст ХС ЛПНЩ при вихідному визначенні склав 4,08±0,72 ммоль/л в основній і середній рівень ТГ вірогідно не змінився. Різ4,10±0,66 ммоль/л у контрольній групі (р>0,05). ниця між основною і контрольною групою до
Рівень ХС ЛПНЩ значно знизився в основній 14 діб була вірогідною (р<0,01). Через 6 місягрупі до 14 діб на 14,3% від вихідного значен- ців відмічено подальше зниження вмісту ТГ
ня (р<0,001). У контрольній групі до 14-ї доби в основній групі, в контрольній групі рівень ТГ
сталося помірне (на 1,3%) зниження середньо- практично не змінився; різниця між групами
Таблиця 2 Динаміка параметрів когнітивних функцій на тлі
гіполіпідемічної терапії
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була високо вірогідною (р<0,001). При зіставленні вмісту ТГ у підгрупах хворих, які отримували різні режими терапії статинами, відзначено зниження рівня ТГ на тлі терапії в обох
підгрупах, при цьому не виявлено статистично
вірогідних відмінностей у вмісті ТГ у підгрупах
розувастатину та аторвастатину через 2 тижні і
6 місяців від початку терапії.
Важливим аспектом дослідження було вивчення безпеки ранньої терапії статинами.
Терапія розувастатином та аторвастатином
добре переносилася пацієнтами з різними
формами клінічного перебігу захворювання. Нами не відмічено випадків міопатії,
рабдоміолізу і значного підвищення рівня
КФК на тлі терапії статинами. Побічні ефекти, що вимагали відміни терапії статинами,
виникли у 5 із 116 хворих. У 2 пацієнтів у групі розувастатину й одного пацієнта в групі
аторвастатину виникли диспепсичні розлади. Вони поєднувалися з болями в правому
підребер’ї і не зникли повністю після зменшення дози препарату вдвічі, у зв’язку з чим
статини були відмінені. У 2 пацієнтів, що
отримували аторвастатин, відзначено значне
підвищення рівня трансаміназ через 4 тижні
після початку терапії, що також вимагало відміни препарату. Динаміка вмісту СРБ, ІЛ‑6,
ФНП-альфа в плазмі крові хворих із ФП мала
подібний характер (табл. 3).
Найбільш високі середні значення даних
показників відзначені у перші 24-48 годин із
подальшим зниженням середніх значень до
14-ї доби і 6-го місяця захворювання. У більшості включених у дослідження хворих початково відмічено підвищення вмісту СРБ у крові.
Через 14 діб відмічено зниження середнього
значення СРБ в обстежуваній популяції, при
цьому відзначена різноспрямована динаміка
СРБ як у бік підвищення, так і зниження в окре-

мих пацієнтів із подальшим значним зниженням через 6 місяців. Вихідний рівень СРБ не
відрізнявся вірогідно в основній і контрольній
групах. Через 14 діб відмічено зниження СРБ
в обох групах, більш значно виражене в основній групі, тобто у хворих, які отримували
попередню терапію статинами; відмінність
до 14 діб була статистично вірогідною. Через
6 місяців відмічено подальше зниження вмісту СРБ в обох групах; різниця між групами на
цьому етапі дослідження була також високо вірогідною (p<0,001).
Вихідні значення СРБ у підгрупах хворих,
які отримували різні режими терапії статинами, суттєво не відрізнялися (p<0,05). Через
2 тижні відмічено зниження рівня СРБ в обох
підгрупах. Більш значно СРБ знизився у підгрупі хворих, що отримували аторвастатин
у дозі 40 мг на добу. Через 6 місяців відбулося
подальше зниження рівня СРБ в обох підгрупах; зберігалася статистично вірогідна різниця між даними підгрупами (p<0,01).
У більшості включених у дослідження хворих початково відмічено значне підвищення
вмісту ІЛ‑6 у крові; середнє значення по всіх
обстежених хворих склало 12,46±9,84 пкг/мл.
Через 14 діб відмічено вірогідне зниження середнього значення ІЛ‑6 по всій популяції до
9,25±7,35 пкг/мл (р<0,01), при цьому відзначена різноспрямована динаміка ІЛ‑6 як у бік
підвищення, так і зниження в окремих хворих.
Через 6 місяців відмічено значне зниження
рівня ІЛ‑6 до 3,66±2,34 пкг/мл, також статистично вірогідне відносно вихідних даних і результатів визначення на 14-у добу.
Вихідний рівень ІЛ‑6 не відрізнявся вірогідно в основній і контрольній групах хворих
(табл. 3). Через 14 діб відмічено зниження ІЛ‑6
в обох групах, більш значно виражене в основній групі; різниця між групами до 14 діб досягала статистичної вірогідТаблиця 3 Динаміка вмісту медіаторів запалення в основній і контрольній
ності.
групах
Через 6 місяців відмічено
Через Вірогідність подальше зниження вмісту
Показник
Групи
Початково 14-а доба
6 міс.
pізниць
ІЛ‑6 в обох групах; відмінРозувастатин 10,82±6,78 6,72±3,18 2,82±2,38 р >0,05
1-4
ність на цьому етапі досліосновна
СРБ, мг/л
Аторвастатин 10,79±6,79 5,36±3,66 1,83±2,23 р2-5<0,001
дження також була вірогідконтрольна
10,0±5,70 8,52±4,14 6,11±4,58 р3-6<0,001
ною. Між підгрупами хворих,
Розувастатин 12,66±9,34 9,45±7,25 3,71±2,39 р >0,05
1-4
основна
які отримували різні режими
ІЛ‑6,
Аторвастатин 12,37±9,97 9,02±7,37 3,57±2,32 р2-5<0,01
пкг/мл
ранньої терапії статинами, не
контрольна
12,88±9,29 11,61±8,87 4,31±2,48 р3-6<0,001
відмічено вірогідних відмінРозувастатин 1,30±1,29 0,64±0,76 0,17±0,31 р >0,05
ФНП1-4
основна
ностей у рівні ІЛ‑6 на зазначеАторвастатин 1,26±1,27 0,57±0,71 0,15±0,31 р2-5>0,05
альфа,
них вище етапах обстеження.
р
<0,01
пкг/мл
контрольна
1,33±1,32 0,84±0,99 0,28±0,32
3-6

10

Повернутися до змісту

www.neurology.kiev.ua

THE JOURNAL OF NEUROSCIENCE of B.M. Mankovskyi’ 2015, ТОМ 3, № 4

Близька за характером динаміка відмічена
при аналізі вмісту іншого прозапального цитокіну — ФНП-альфа. Максимальні вихідні
значення ФНП-альфа в плазмі крові відзначено в групі хворих із пароксизмом ФП із подальшим зниженням рівня даного цитокіну
до 14 діб захворювання і значним зниженням
до 6-го місяця від розвитку ФП у всіх досліджуваних групах. Вплив терапії статинами на
рівень ФНП-альфа при пароксизмі ФП не виявлений, але через 6 місяців середні значення
даного цитокіну були вірогідно нижчі в групі
пацієнтів, які отримували статини, без вірогідної відмінності між підгрупами розувастатину та аторвастатину.

Висновки
1. На тлі терапії статинами відзначалося поліпшення когнітивних функцій за результатами нейропсихологічного тестування,
що виправдовує його застосування у пацієнтів із персистуючою та пароксизмальною формами ФП, які супроводжуються
когнітивною дисфункцією. Кращі показники когнітивної функції відзначено в підгрупі пацієнтів, що отримували аторвастатин у дозі 40 мг на добу.
2. Терапія статинами з 1-ї доби призначення
при ФП із когнітивною дисфункцією приводить до вірогідно більшого зниження
рівня СРБ та ІЛ‑6 до 14 діб захворювання
порівняно з контрольною групою. Найбільш значне зниження вмісту СРБ відзначено в групі пацієнтів, що отримували
аторвастатин у дозі 40 мг на добу. До 6-го
місяця спостереження в групі хворих, які
отримували статини, відмічені вірогідно
нижчі значення СРБ, ІЛ‑6, ФНП-альфа.
3. Терапія аторвастатином у дозі 40 мг на добу
приводить до вірогідно більшого зниження
вмісту ЗХС, ХС ЛПНЩ і ТГ до 14 діб при ФП
із когнітивною дисфункцією та через 6 місяців лікування порівняно з терапією розувастатином у дозі 20 мг. Рання терапія статинами є безпечною і добре переноситься
хворими з когнітивною дисфункцією на тлі
персистуючої і пароксизмальної форм ФП.
4. Отримані в дослідженні дані щодо ефективності і безпеки ранньої терапії статинами дозволяють рекомендувати терапію
статинами з перших діб госпітального етапу лікування всім хворим із когнітивною
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дисфункцією на тлі персистуючої і пароксизмальної форм ФП, які не мають протипоказань до даного класу препаратів, що
вірогідно знижує кількість ускладнень та
покращує прогноз захворювання.
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CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL RELATIONSHIP AND THE POSSIBILITY OF CORRECTION OF VIOLATIONS
OF CYTOKINE REGULATION AND COGNITIVE DYSFUNCTION IN PATIENTS WITH ATRIAL FIBRILLATION
S.M. Stadnik
Summary
The aim of the study was to evaluate the effects of early statin therapy on the activity of mediators of inflammation, blood lipids and cognitive function in patients with persistent and paroxysmal forms of atrial fibrillation (AF). In the clinical study included 188 patients with a
mean age of 56,8±6,2 years. All patients at the beginning of therapy performed neuropsychological testing to assess cognitive functions. Later
patients along with standard therapy were prescribed rosuvastatin (n=60) or atorvastatin (n=56), it was determined the blood lipid spectrum
and the level of inflammatory mediators (C-reactive protein, interleukin‑6, tumor necrosis factor-alpha). On the 14-th day of hospitalization
and after 6 months all patients were re-investigation of the above parameters and the assessment of cognitive function. The clinical picture
is equipped with light and moderate cognitive disorders. Patients of the main group on the background of statin treatment increased mental
performance and attention, which manifested itself in reduction of average time of search of numbers when you run the sample Schulte. In
the study of memory functions it was shown that prolonged statin therapy resulted in improvement in short-term and long-term memory.
Statin therapy resulted in a significant decrease in the content of mediators of inflammation and blood lipids before the 14-th days of treatment and after 6 months. The data obtained allow to recommend therapy with statins from the first day of hospital stage of treatment in all
patients with cognitive dysfunction on the background of persistent and paroxysmal forms of AF, which reduces the number of complications
and improves the prognosis of the disease.
Keywords: atrial fibrillation, cognitive disorder, rosuvastatin, atorvastatin, lipid spectrum, inflammation.
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Место метаболических цитопротекторов
в коррекции нейрокардиальных
нарушений у пациентов, перенесших
кардиоэмболический инсульт
С.М. Кузнецова, М.С. Егорова
ГУ «Институт геронтологии имени Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины»

Резюме. В статье представлены результаты комплексного клинико-неврологического исследования 25 пациентов пожилого и старческого возраста с постоянной формой фибрилляции предсердий, перенесших ишемический инсульт (средний возраст 69,3±1,4 года), с целью изучить
влияние Мексикора на показатели церебральной гемодинамики, биоэлектрической активности головного мозга и функционального состояния сердца у пациентов пожилого и старческого
возраста, перенесших кардиоэмболический инсульт (КЭИ). Ишемический очаг локализовался
в бассейне внутренних сонных артерий. Пациенты получали Мексикор в дозе 4 мл в/в капельно
утром и 4 мл в/м вечером в течение 10 дней. На фоне курсового приема Мексикора у пациентов
пожилого возраста, перенесших КЭИ, значительно снизилось количество желудочковых нарушений ритма высоких градаций (III-IV класс по Лауну), уменьшились явления болевой и безболевой ишемии миокарда. Положительное влияние Мексикора на структурно-функциональное
состояние мозга и сердца дает основания рекомендовать включение Мексикора в комплексную
систему реабилитации пациентов, перенесших КЭИ.
Ключевые слова: фибрилляция предсердий, кардиоэмболический инсульт, Мексикор.

Инсульт остается важной медико-социальной проблемой современного общества,
являясь одной из ведущих причин смертности и основной причиной стойкой инвалидизации. Большой социально-экономический
ущерб, возникающий вследствие инсульта,
требует повышения эффективности профилактики как непосредственно инсультов, так
и заболеваний, являющихся их причиной
и факторами риска. Существенной медикосоциальной проблемой являются повторные
инсульты, которые приводят к летальным
исходам в 1,5 раза чаще, чем первичные инсульты, и вызывают более выраженную инвалидизацию. Представления о роли и месте заболеваний сердца в патогенезе острых
ишемических нарушений мозгового кровообращения (ОНМК) формировались в течение многих лет. Внедрение в широкую клиническую практику ультразвуковых методов
© С.М. Кузнецова, М.С. Егорова
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исследования привело к увеличению обнаружения эмбологенной патологии сердца до
40-50% у пациентов пожилого и старческого
возраста с ишемическим инсультом (ИИ) [7,
8, 12, 18, 19]. Соответственно, были пересмотрены представления о частоте кардиогенной
эмболии, доля которой среди всех причин
развития ишемических инсультов возросла,
по данным различных авторов, в среднем до
30-35%. При этом наибольший удельный вес
среди причин кардиоэмболического инсульта (КЭИ) в пожилом и старческом возрасте
имеет неревматическая фибрилляция предсердий [9-16].
У пациентов, перенесших ИИ, сохраняется гипоперфузия головного мозга, снижается
уровень метаболических процессов, сужается
биохимический диапазон антиоксидантной
системы, и степень этих изменений определяет формирование постинсультных синдромов
и интенсивность восстановления нарушен-
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ных функций [10, 17]. В системе восстановительной терапии пациентов, перенесших ИИ,
значительное место отводится препаратам
с мультимодальным действием [4, 11].
Учитывая основные патогенетические механизмы развития ИИ, и прежде всего нарушения энергопродуцирующих процессов,
которые оказывают негативное влияние на
клетки головного мозга и способствуют развитию апоптоза, можно предполагать, что
определенное значение для профилактики
повторного ИИ имеет адекватное и своевременное использование препаратов метаболической защиты головного мозга, в первую
очередь средств, обладающих энергокорректирующими свойствами.
В связи с этим особый интерес представляет разработка и внедрение в клиническую
практику препаратов комбинированного
действия, одновременно влияющих на различные патогенетические механизмы инсульта и процессы восстановления [1, 5, 14].
К препаратам с сочетанным влиянием на
метаболизм миокардиоцитов и нейронов относятся антигипоксанты (витамины В6 и К3,
соли янтарной кислоты, некоторые производные ГАМК, глутаминовая кислота, малаат натрия, цитохром С, АТФ, рибоксин, натриевая соль АДФ, фосфокреатин, перфторан
и др.) [1]. До настоящего времени нет единой
классификации антигипоксантов. Причина заключается в разнообразии химических
классов препаратов, механизм действия которых не всегда изучен. Однако на современном
этапе перспективными путями восстановления энергообеспечения клеток в условиях
дефицита кислорода представляется ограничение окисления жирных кислот и стимуляция метаболической цепи цикла Кребса.
Последний эффект может быть достигнут
только при использовании сукцинатсодержащих лекарственных веществ, в частности
Мексикора (3-окси‑6-метил‑2-этилпиридина
сукцината) [1-3] (рис. 1).
Широкий спектр действия Мексикора,
способность ингибировать свободнорадикальное окисление липидов мембран и синтез тромбоксана А, лейкотриенов, повышать
активность антиоксидантных ферментов,
оказывать гиполипидемическое действие,
снижать интенсивность ацидоза и активизировать метаболические процессы определили
цель настоящей работы.
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Торможение
транспорта
жирных кислот
в митохондриях
Ускорение
дикарбоновой
части цикла
Кребса

Блокада
β-окисления
жирных
кислот
Участие
в ресинтезе
эндогенной
ГАМК

МЕКСИКОР

Усиление
транспорта электронов в
митохондриях — увеличивается
отдача кислорода тканям

Стимуляция
прямого окисления
глюкозы

Рисунок 1 Биохимические основы действия
Мексикора

Цель исследования — изучить влияние
Мексикора на показатели церебральной гемодинамики, биоэлектрической активности
головного мозга и функционального состояния сердца у пациентов пожилого и старческого возраста, перенесших КЭИ.

Материалы и методы
В комплексном клинико-неврологическом
исследовании приняли участие 25 пациентов пожилого и старческого возраста с постоянной формой фибрилляции предсердий (ФП), перенесших ИИ (средний возраст
69,3±1,4 года). Пациенты сопоставимы по возрасту, уровню артериального давления, индексу массы тела, давности ФП, гипертонической болезни (ГБ) и ИИ. Ишемический очаг
(ИО) локализовался в бассейне внутренних
сонных артерий. Диагноз ИИ верифицировали с помощью компьютерной томографии
или магнитно-резонансной томографии.
Критериями исключения служили: сердечная
недостаточность III-IV ФК по NYHA, острый
инфаркт миокарда, приобретенные пороки
сердца. Всем пациентам проводили общеклинический осмотр, инструментальные и лабораторные исследования. Оценка структурнофункционального состояния мозга и сердца
проводилась по данным ультразвуковой допплерографии сосудов головы и шеи на приборе EN VISOR (Philips), электроэнцефалогафии на аппарате Neurofax EEG‑1100 (Nihon
Kohden, Япония) и холтеровского мониторирования ЭКГ. Обследование проводилось до
и после лечения Мексикором.
Все пациенты находились на стандартной
терапии, включавшей антигипертензивные
препараты и препараты для контроля частоwww.neurology.kiev.ua
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ты желудочкового ответа (ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, блокаторы кальциевых каналов, β-блокаторы), а
также антикоагулянты/антиагреганты в соответствии с рекомендациями Европейского
общества кардиологов по ведению пациентов
с ФП. Пациенты получали Мексикор в дозе
4 мл в/в капельно утром и 4 мл в/м вечером
в течение 10 дней.
Статистическую обработку данных проводили с помощью программного обеспечения Statistica 10,0. Рассчитывали среднее
значение, ошибку среднего и статистическую
значимость с помощью параметрического метода (t-критерий Стьюдента) и непараметрического метода (χ2 Пирсона).

Результаты и их обсуждение
Сравнительный анализ состояния мозгового кровообращения у пациентов с кардиоэмболическим инсультом с учетом полушарной локализации ишемического очага (ИО)
и у пациентов с начальными проявлениями дисциркуляторной энцефалопатии (ДЭ)
показал, что у постинсультных пациентов
снижена ЛССК в сосудах пораженного и интактного полушарий каротидного бассейна
и в отдельных сосудах ВББ (табл. 1, 2) [6].
Обращает внимание, что у пациентов, перенесших ИИ в правой гемисфере, на фоне
снижения кровотока в сосудах каротидного бассейна сохраняется достаточный уровень кровотока в интракраниальных сосудах ВББ (БА, ЗМА), что, вероятно, является
проявлением компенсаторного механизма,
направленного на поддержание определенного уровня мозгового кровотока у пациен-

Таблица 2 Показатели ЛССК у пациентов,
перенесших ишемический инсульт в левом
полушарии, и у пациентов с ДЭ
Сосуды каротидного
Сосуды каротидного
и вертебро-базилярного и вертебро-базилярного
бассейнов в левом
бассейнов в правом
Сосуды
полушарии
полушарии
ОСА
ВСА
ПА
СМА
ЗМА
БА

КЭИ

ДЭ

КЭИ

ДЭ

55,00±2,41*
52,60±3,26*
34,19±1,88*
86,08±2,85*
49,87±3,78*

78,18±1,25
70,37±1,12
40,65±1,2
98,88±3,74
42,34±1,68

48,03±3,42*
43,67±2,89*
29,11±2,09*
88,38±5,37
45,57±3,49
40,19±2,84*

66,73±1,34
65,51±1,27
38,57±2,12
98,39±2,18
44,02±2,07
47,23±1,23

Примечание:* — статистически значимое отличие показателей ЛССК между пациентами с КЭИ и ДЭ.

тов, перенесших ИИ в правом полушарии.
У пациентов с левополушарным инсультом
снижение ЛССК отмечается как в сосудах
каротидного бассейна, так и в интракраниальных сосудах ВББ (ЗМА, БА), что сужает
диапазон компенсаторных возможностей
церебрального кровотока у этой категории
пациентов (рис. 2).
Принимая во внимание полушарные
особенности действия ноотропных и вазоактивных препаратов на мозговое крово
обращение [6], анализ влияния Мексикора
на церебральную гемодинамику проводился с учетом полушарной локализации ИО.
В табл. 3 и 4 представлены показатели ЛССК
у пациентов с лево- и правополушарным ИИ
до и после курсового приема Мексикора. Согласно полученным данным, Мексикор стати-

Таблица 1 Показатели ЛССК у пациентов, перенесших
ишемический инсульт в правом полушарии,
и у пациентов с ДЭ
Сосуды каротидного
и вертебро-базилярного
Сосуды бассейнов в правом
полушарии
КЭИ
ДЭ
ОСА 52,06±2,67* 66,73±1,34
ВСА 47,05±3,84* 65,51±1,27
ПА 31,60±2,13* 38,57±2,12
СМА 91,43±2,32* 98,39±2,18
ЗМА 43,74±2,05 44,02±2,07
БА

Сосуды каротидного
и вертебро-базилярного
бассейнов в левом
полушарии
КЭИ
ДЭ
61,36±4,56* 78,18±1,25
56,55±1,36* 70,37±1,12
31,39±3,60* 40,65±1,2
83,21±3,26* 98,88±1,74
44,03±2,76 42,34±1,68
41,97±3,12 47,23±1,23

Примечание:* — статистически значимое отличие показателей ЛССК между пациентами с КЭИ и ДЭ.
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Рисунок 2 Мозаика снижения ЛССК в сосудах
каротидного и вертебро-базилярного бассейнов
у пациентов пожилого и старческого возраста,
перенесших КЭИ в правом и левом каротидном
бассейнах, по сравнению с пациентами с ДЭ
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Таблица 3 Показатели ЛССК у больных, перенесших
ишемический инсульт в левом полушарии, до и после
лечения Мексикором
Сосуды пораженного
каротидного
и вертебро-базилярного
Сосуды
бассейнов
После
До лечения
лечения
ОСА 55,00±2,41 57,3±2,85
ВСА 52,60±3,26 54,98±2,81
ПА
34,19±1,88 34,19±2,07
СМА 86,08±4,85 91,64±3,94
ЗМА 49,87±3,78 54,58±2,81*
БА

Сосуды интактного
каротидного
и вертебро-базилярного
бассейнов
После
До лечения
лечения
48,03±3,42 51,20±3,25
43,67±2,89 53,42±4,33*
29,11±2,09 30,87±2,26
88,38±5,37 89,72±3,72
45,57±3,49 51,08±3,64
40,19±2,84 45,77±2,07*

Примечание:* — статистически значимое отличие показателей до и после лечения Мексикором.

Таблица 4 Показатели ЛССК у больных, перенесших
ишемический инсульт в правом полушарии,
до и после лечения Мексикором
Сосуды пораженного
каротидного и вертебро-базилярного
Сосуды
бассейнов
После лечеДо лечения
ния
ОСА 52,06±3,67 53,03±2,16
ВСА 47,05±3,84 50,56±2,85
ПА
31,60±2,13 33,03±3,41
СМА 91,43±5,32 97,29±5,36
ЗМА 43,74±2,05 47,15±1,12*
БА

Сосуды интактного каротидного и вертебробазилярного бассейнов
До лечения
61,36±4,56
56,55±1,36
31,39±3,60
83,21±3,26
44,03±2,76
41,97±3,12

После лечения
63,83±4,55
60,43±2,29*
33,48±3,66
86,32±4,84
46,54±2,79
51,61±3,29*

Примечание:* — статистически значимое отличие показателей до и после лечения Мексикором.

стически значимо увеличивает ЛССК в ЗМА
пораженного полушария и ВСА интактного
полушария, а также БА как у пациентов с правополушарным, так и с левополушарным ИИ.
Однако у пациентов с правополушарным инсультом под влиянием Мексикора более выражено повышение ЛССК в ВСА интактного
полушария и БА, чем у пациентов с левополушарным инсультом.
Итак, увеличение ЛССК в ЗМА пораженного полушария и БА, а также ВСА интактного полушария под влиянием Мексикора
у пациентов, перенесших ИИ в каротидном
бассейне, свидетельствует об улучшении гемодинамики в ВББ и каротидном бассейне
интактного полушария и может рассматриваться как активизация компенсаторных механизмов, направленных на восстановление
мозгового кровообращения у этой категории
пациентов.
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Структура биоэлектрической активности
головного мозга определяется состоянием
метаболических процессов ЦНС и уровнем
мозговой гемодинамики [8, 9]. В нейрофармакологии ЭЭГ используется для изучения
механизмов действия различных ноотропных
и вазоактивных препаратов на функциональное состояние ЦНС. Учитывая наличие полушарных различий действия ряда ноотропных
и вазоактивных препаратов, анализ влияния
Мексикора на биоэлектрическую активность
головного мозга проводился с учетом полушарной локализации ИО. У пациентов, перенесших ИИ, под влиянием Мексикора происходит реорганизация частотно-амплитудных
показателей ЭЭГ, и тип этой реорганизации
имеет полушарные особенности.
Под влиянием Мексикора у пациентов
с локализацией ИО в левом полушарии статистически значимо снижается мощность
в диапазоне дельта-ритма в лобной области
на 32%, центральных областях — на 37%, затылочной — на 41% и височной — на 39%
пораженного полушария; в интактном полушарии: в центральной области — на 23% и затылочной — на 24%.
Изменения мощности в диапазоне тетаритма под влиянием Мексикора характеризуются статистически значимым снижением мощности в пораженном полушарии
в височной области на 27% и в лобной области — на 18%.
У пациентов с правополушарным инсультом изменения мощности в диапазоне медленных ритмов под влиянием Мексикора
характеризуются статистически значимым
снижением мощности в диапазоне дельтаритма в лобной области пораженного полушария на 13%, увеличением мощности в диапазоне тета-ритма в центральной области на
25% и в затылочной области интактного полушария на 30%.
Анализ изменений мощности в диапазоне
α-ритма свидетельствует о том, что выраженность и направленность изменений мощности в диапазоне α1- и α2-ритмов под влиянием Мексикора имеет полушарные различия.
У пациентов с левополушарным инсультом
под действием Мексикора статистически значимо снижается интенсивность в диапазоне
α2-ритма в пораженном полушарии в центральной области на 16% и в височной области — на 25%.
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У пациентов с правополушарным инсуль- ческие часы» мозга и является интегральтом под влиянием Мексикора происходит ным ЭЭГ-показателем функционального соболее выраженное изменение мощности стояния таламуса и таламо-кортикальных
в диапазоне α-ритма. Так, у пациентов с пра- связей, являющегося основным пейсмейкевополушарным инсультом Мексикор увеличи- ром α-ритма. У пациентов, перенесших КЭИ
вает мощность в диапазоне α1-ритма в заты- в левом полушарии, Мексикор увеличивает
лочной области двух полушарий на 20 и 54% частоту α-ритма в лобной и затылочной обсоответственно и в височной области двух ластях пораженного полушария (до лечеполушарий на 17% соответственно. Отмечает- ния — 9,30±0,16, после лечения — 9,63±0,17,
ся рост мощности в диапазоне α2-ритма в ин- р<0,05), в интактном полушарии происхотактном полушарии в затылочной области на дит снижение частоты α-ритма в лобной
31%, в височной области — на 17%, в поражен- (до лечения — 9,14±0,17, после лечения —
ном полушарии в лобной области — на 19%, 8,54±0,29, р<0,05), центральной (до лечев затылочной области — на 24% и в височной ния — 9,49±0,17, после лечения — 9,07±0,19,
области — на 22%.
р<0,05) и височной (до лечения — 9,65±0,2,
У пациентов, перенесших ИИ, Мексикор после лечения — 9,07±0,24, р<0,05) областях,
вызывает реорганизацию интенсивности что указывает на перераспределение активи в диапазоне β-ритма. У пациентов с лока- ности морфо-функциональных систем, генелизацией ИО в левом полушарии Мексикор рирующих α-ритм в пораженном и интактном
статистически значимо снижает мощность полушарии. У пациентов с правополушарным
в диапазоне β1-ритма только в лобной области инсультом под влиянием Мексикора увелиинтактного полушария на 28%. Изменения чивается средняя частота α-ритма только
в диапазоне β2-ритма под влиянием Мекси- в лобной области пораженного полушария
кора характеризуются снижением мощности (до лечения — 8,95±0,12, после лечения —
в лобной области на 28%, в центральной об- 9,44±0,13, р<0,05) (рис. 3, 4).
ласти — на 28%, в височной области — на
Итак, у пациентов, перенесших ИИ, Мек43% в пораженном полушарии и в лобной сикор вызывает реорганизацию структур
и центральной областях
в интактном полушарии — на 34 и 27% соответственно. У пациентов
с правополушарным инсультом влияние Мексикора на мощность β-ритма
менее выражено. Так, данный препарат усиливает мощность в диапазоне
β1- и β2-ритмов только
в лобных областях пора- Рисунок 3 Динамика мощности дельта-ритма и тета-ритма у больных ИИ
женного и интактного по- под влиянием Мексикора
лушарий на 28 и 38% соответственно.
При анализе изменений частотных параметров ЭЭГ у пациентов,
перенесших КЭИ, под
влиянием Мексикора особый акцент был сделан
на рассмотрении динамики частоты α-ритма,
так как частота α-ритма
в определенной степени Рисунок 4 Динамика мощности альфа 1-ритма, альфа 2-ритма, бета 1-ритма
характеризует «биологи- и бета 2-ритма у больных ИИ под влиянием Мексикора
www.neurology.kiev.ua
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биоэлектрической активности головного
мозга, мозаика этой реорганизации имеет
полушарные особенности. У пациентов с правополушарным инсультом Мексикор преимущественно увеличивает интенсивность
в диапазоне α1-, α2-ритмов как в пораженном,
так и в интактном полушариях и частоту
α-ритма в лобной области пораженного полушария. Как известно, увеличение интенсивности в диапазоне α-ритма в общей структуре
ЭЭГ под влиянием различных вазоактивных
и ноотропных препаратов рассматривается
как проявление активизации метаболических процессов в ЦНС. Учитывая это положение, рост интенсивности в диапазоне α1-,
α2-ритмов под влиянием Мексикора у пациентов, перенесших ИИ в правой гемисфере,
свидетельствует о том, что Мексикор активизирует метаболические процессы в мозге.
У пациентов с левополушарным инсультом
основным проявлением действия Мексикора
преимущественно является снижение интенсивности в диапазоне дельта- и тета-ритмов
как в пораженном, так и в интактном полушариях. Снижение интенсивности в диапазоне
медленных ритмов под влиянием Мексикора
можно рассматривать как гармонизацию корково-подкорковых взаимосвязей.
Значения показателей суточной динамики ЧСС у пациентов пожилого возраста с
ФП + ИИ находились в пределах допустимой
нормы, регламентируемой Европейскими
рекомендациями по амбулаторному мониторированию [13, 14]. Сравнительный анализ до
и после лечения продемонстрировал наличие
статистически значимого уменьшения средней и минимальной ЧСС в дневное и ночное
время (табл. 5).
Ишемическое повреждение миокарда рассматривается как важный механизм развития
его элекрической нестабильности. РеализаТаблица 5 Суточная динамика ЧСС у пациентов
с ФП + ИИ до и после лечения Мексикором
Показатель
ЧСС днем ср.,-1
ЧСС днем мин.,-1
ЧСС днем макс.,-1
ЧСС н. ср.,-1
ЧСС н. мин.,-1
ЧСС н. макс.,-1
ЦИ

До лечения
88,1±3,3
59,2±2,4
137,4±5,8
74,7±2,4
58,0±3,2
108,3±3,4
118±3

После лечения
82,1±3,1*
54,2±1,8*
135,3±4,8
69,1±2,2*
51,4±2,5*
110,2±2,6
119±3

Примечание:* ― статистически значимое отличие между показателями ХМ ЭКГ до и после лечения Мексикором (р<0,05).
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Рисунок 5 Желудочковые нарушения ритма
у пациентов с ФП + ИИ до и после лечения
Мексикором (р<0,05)

ция антиишемического, антиоксидантного,
цито- и мембранопротекторного эффекта
Мексикора тесно сопряжена с антиаритмической активностью данного препарата [1,
2, 8]. В ряде исследований была показана
способность Мексикора уменьшать количество одиночных желудочковых экстрасистол
и пароксизмов желудочковой тахикардии
у пациентов с ИБС [1-3, 11]. При анализе желудочковых нарушений ритма обнаружено,
что в 100% случаев наблюдались одиночные
желудочковые экстрасистолы (ОЖЭ). При
этом статистически значимой разницы в количестве данных аритмий до и после лечения
не наблюдалось. Тогда как количество парных
желудочковых экстрасистол (ПЖЭ) и групповых желудочковых экстрасистол (ГЖЭ)
уменьшилось на фоне лечения Мексикором
в 3,5 и 3 раза соответственно, а пароксизмы
желудочковой тахикардии (ПЖТ) вообще не
наблюдались (рис. 5).
Отчетливым доказательством антиишемического эффекта Мексикора по данным
ХМ ЭКГ является существенное уменьшение
количества как безболевых (в 2,5 раза), так
и в значительно большей мере эпизодов болевой ишемии миокарда после курсового приТаблица 6 Количество эпизодов болевой
и безболевой ишемии миокарда у пациентов
с ФП + ИИ до и после лечения Мексикором
Показатель
Болевая ишемия миокарда
Безболевая ишемия
миокарда
Болевая и безболевая
ишемия миокарда

До лечения После лечения
12
0
10
4
22

4

Примечание:* — статистически значимое отличие между показателями до и после лечения Мексикором (р<0,05).
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менения препарата. В целом суммарное количество эпизодов ишемии снизилось более чем
в 5 раз (табл. 6). При этом уменьшение длительности эпизодов безболевой ишемии миокарда в 5 раз обусловлено именно уменьшением количества эпизодов ишемии миокарда,
а не укорочением их продолжительности.
Таким образом, у пациентов, перенесших
КЭИ, Мексикор вызывает активизацию метаболических процессов в ЦНС, которая проявляется в повышении функционального состояния структур, генерирующих основные
ритмы ЭЭГ. Механизмы полушарных особенностей реорганизации биоэлектрической
активности головного мозга под влиянием
Мексикора, можно полагать, обусловлены
большей взаимосвязью структур правого
полушария с диэнцефально-лимбическими
образованиями, а левого — со стволовой ретикулярной формацией, а также метаболическими различиями в работе левого и правого
полушарий. Принимая во внимание гармонизирующее действие Мексикора на биоэнергетические процессы в ЦНС у пациентов,
перенесших КЭИ, Мексикор может быть рекомендован для применения в комплексной
реабилитации постинсультных пациентов.

Выводы
1. У пациентов, перенесших ИИ, Мексикор вызывает реорганизацию структуры
биоэлектрической активности головного мозга. Тип частотно-амплитудной реорганизации определяется полушарной
локализацией инсульта, что, возможно,
обусловлено различной связью полушарий с регулирующими мезенцефальными
и синхронизирующими диэнцефальными
структурами мозга.
2. У пациентов с локализацией ИО в правом
полушарии Мексикор статистически значимо увеличивает интенсивность в диапазоне α1-, α2-ритмов в пораженном и интактном полушариях, что свидетельствует об
активном влиянии препарата на синхронизирующие диэнцефально-таламические
структуры мозга.
3. У пациентов с локализацией ИО в левом
полушарии Мексикор преимущественно
снижает мощность в диапазоне медленных ритмов и в диапазоне β1- и β2-ритмов
в двух полушариях, что обусловлено повы-
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шением метаболической и функциональной активности мезенцефально-стволовых образований мозга.
4. У пациентов, перенесших КЭИ, в каротидном бассейне под влиянием Мексикора
улучшается церебральная гемодинамика
в ВББ и в каротидном бассейне интактного
полушария.
5. На фоне курсового приема Мексикора у пациентов пожилого возраста, перенесших
КЭИ, значительно снизилось количество
желудочковых нарушений ритма высоких
градаций (III-IV класс по Лауну), уменьшились явления болевой и безболевой ишемии миокарда.
6. Положительное влияние Мексикора на
структурно-функциональное состояние
мозга и сердца дает основания рекомендовать включение Мексикора в комплексную систему реабилитации пациентов,
перенесших КЭИ.
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THE PLACE OF METABOLIC CYTOPROTECTORS IN THE CORRECTION OF NEURO-CARDIAC DISORDERS
IN PATIENTS AFTER CARDIOEMBOLIC STROKE
S.M. Kuznetsova, M.S. Yegorova
Summary
The article presents the results of a comprehensive clinical and neurological study of 25 patients of elderly and senile age with permanent
atrial fibrillation and ischemic stroke (mean age 69.3 ± 1.4) with the aim to study the effect of the drug Mexicor on the cerebral hemodynamics,
brain bioelectric activity, and cardiac output in elderly patients after cardioembolic stroke (CES). Ischemic lesion was located in the basin of
the internal carotid arteries. Patients took Mexicor in a dose of 4 ml intravenously in the morning and 4 ml intramuscularly in the evening for
10 days. Elderly patients after CES being on the drug Mexicor shown significant decrease in the number of high grade ventricular arrhythmias
(3-4 Lown class) and in the phenomenon of pain and painless myocardial ischemia. The positive impact of Mexicor on the structural and
functional state of the brain and the heart gives reasons to recommend its inclusion in a comprehensive system of rehabilitation of patients
after CES.
Keywords: atrial fibrillation, cardioembolic stroke, Mexicor.
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Ризик віддалених серцево-судинних подій
і функція нирок у хворих на гострий
інфаркт міокарда
О.М. Пархоменко, О.О. Сопко, Я.М. Лутай, О.І. Іркін
ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска» НАМН
України, м. Київ

Резюме. У роботі наведені результати ретроспективного аналізу даних 467 стабільних
пацієнтів із гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST без кардіогенногу шоку або
набряку легень. Встановлено, що знижений рівень швидкості клубочкової фільтрації на початку захворювання не впливає на віддалений прогноз, а зниження функції нирок ≥20% упродовж 7 діб госпітального періоду асоціюється з більш ніж двократним збільшенням кількості
випадків серцево-судинної смерті та комбінації серцево-судинної смерті і повторного гострого інфаркту міокарда впродовж наступних 3 років. Артеріальна гіпертензія, цукровий діабет,
серцева недостатність в анамнезі асоціювалися зі зниженою функцією нирок у 1-шу добу гострого інфаркту міокарда, але не зумовлювали погіршення функції нирок упродовж 7 діб
госпітального періоду. Не виявлено зв’язку між порушенням внутрішньосерцевої, центральної
гемодинаміки, фактом застосування рентген-контрастних речовин і динамічним зниженням
швидкості клубочкової фільтрації.
Ключові слова: гострий інфаркт міокарда, порушення функції нирок, зниження швидкості
клубочкової фільтрації.

Серцево-судинні захворювання (ССЗ) є провідною причиною смерті в розвинених країнах.
Серед них ішемічна хвороба серця є найбільш
поширеною та асоціюється з високим рівнем захворюваності та смертності, а гострий інфаркт
міокарда (ГІМ) залишається однією з найважливіших проблем кардіології: упродовж року після
перенесеного ГІМ помирає кожен п’ятий пацієнт (Коваленко В.М. і співавт., 2012).
Порушення функції нирок є інтегруючим
несприятливим прогностичним чинником серед хворих на цукровий діабет (ЦД), артеріальну гіпертензію (АГ) та інші захворювання,
що вражають судини. Результати Фремінгемського дослідження свідчили, що поширеність
дисфункції нирок серед пацієнтів із ССЗ майже вдвічі перевищує таку в загальній популяції
(Culleton B.F et al., 1999).
За даними аналізу Європейського реєстру
гострих коронарних синдромів (Euro Heart
Survey on Acute Coronary Syndromes), порушен© О.М. Пархоменко, О.О. Сопко, Я.М. Лутай, О.І. Іркін

www.neurology.kiev.ua

ня функції нирок виявляють у 35% усіх пацієнтів (Gitt A.K. et al., 2010). Зниження швидкості
клубочкової фільтрації (ШКФ) до 60-30 мл/
хв/1,73 м2 асоціюється з підвищенням ризику
смерті в 2,09 раза (Santopinto J.J et al., 2003),
а збільшення концентрації креатиніну в плазмі
крові на ≥0,5 мг/дл у першу добу госпіталізації
підвищує ризик смерті впродовж наступних 12
місяців. Зростання рівня креатиніну в плазмі
крові до 1,5-2,4 мг/дл супроводжується збільшенням ризику смерті впродовж 1-го року
після розвитку ГІМ в 2-3 рази (Hillege H.L.
et al., 2003). Серед пацієнтів із ГКС без елевації
сегмента ST та помірним ступенем порушення
функції нирок виявлено двократне зростання
летальності впродовж 30 діб порівняно з пацієнтами без ураження нирок (Goldenberg I.
et al., 2010).
Проте усі згадані дослідження враховували
дані пацієнтів із тяжкою серцевою недостатністю (СН), що супроводжувалася набряком
легень, кардіогенним шоком, тому сьогодні за21
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лишається невідомим вплив дисфункції нирок
на перебіг ГКС у стабільних хворих.
Мета роботи — визначення впливу функціонального стану нирок пацієнтів із ГКС з
елевацією сегмента ST без виражених гемодинамічних порушень в анамнезі на віддалені серцево-судинні ускладнення захворювання.

Матеріали та методи
Проведено ретроспективний аналіз бази даних пацієнтів із ГКС з елевацією сегмента ST, що
перебували на лікуванні у відділенні реанімації
та інтенсивної терапії ДУ «Національний нау
ковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України в період
2003-2012 рр. ГІМ діагностували згідно з рекомендаціями Української асоціації кардіологів на
підставі скарг, анамнезу, наявності симптомів,
клінічних ознак, електрокардіографічних даних
та біохімічних маркерів.
Критеріями включення 467 осіб (середній вік
56,5±0,46 року) у дослідження стали: ГКС з елевацією сегмента ST, госпіталізація у перші 12 год
від початку захворювання, відомий рівень креатиніну на першу добу та впродовж 7 діб госпітального періоду.
Критерії виключення:
• захворювання нирок в анамнезі;
• ШКФ <45 мл/хв/1,73 м2 у першу добу ГІМ;
• гостра лівошлуночкова недостатність
(ГЛШН) III-IV класу за Killip;
• хронічна СН (ХСН) IIБ-III стадії за класифікацією М.Д. Стражеска і В.Х. Василенка;
• неконтрольована АГ;
• наявність важкої супутньої патології.
Усі пацієнти поділені на 2 групи залежно від
рівня ШКФ на момент госпіталізації: Iа група —
335 (71,7%) осіб із ШКФ 45-89 мл/хв/1,73 м2, Iб група — 132 (28,3%) особи із ШКФ ≥90 мл/хв/1,73 м2.
В основі такого розподілу лежить класифікація
хронічної хвороби нирок (ХХН), що передбачає
поділ на 3 стадії за рівнем ШКФ на підгрупи 3а
та 3б, що пов’язано з різним ризиком виникнення серцево-судинних, ниркових ускладнень та
подальшим прогнозом. Так, у підгрупі із ШКФ
45-59 мл/хв/1,73 м2 досить високим є ризик розвитку серцево-судинних ускладнень при помірних темпах прогресування ХХН, а у пацієнтів із
ШКФ 30-44 мл/хв/1,73 м2 ризик розвитку термінальної ниркової недостатності переважає над
ризиком серцево-судинних ускладнень (KDIGO,
2013).
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Також усіх пацієнтів розподіляли на 2 групи
залежно від динаміки ШКФ упродовж перших
7 діб госпітального періоду і незалежно від ШКФ
на 1-шу добу ГІМ. До IIа групи увійшли 98 (21%)
осіб зі зниженням ШКФ на ≥20% упродовж 7 діб
госпітального періоду, до IIб групи — 369 (79%)
пацієнтів без зазначеного зниження ШКФ.
Після виписки зі стаціонару за пацієнтами
тривало спостереження впродовж 3 років, яке
полягало у здійсненні візитів та телефонних
опитувань, перегляді архівних даних, амбулаторних карток. Наприкінці зазначеного терміну спостереження проведений аналіз даних
356 (76,2%) хворих. Кінцевими точками стали
нефатальний ГІМ, серцево-судинна смерть
(ССС) та комбінована кінцева точка, що включала нефатальний ГІМ та ССС.
Всім пацієнтам проводили загальноклінічні аналізи, лабораторні та інструментальні методи дослідження, які включали загальний та
біохімічний аналіз крові, двомірну ехокардіографію. Для визначення біохімічних показників: вмісту креатиніну, глюкози плазми крові,
холестерину ліпопротеїдів низької щільності
(ХС ЛПНЩ), тригліцеридів — використовували автоматичний біохімічний аналізатор «А‑25»
(BioSystems, Іспанія). За допомогою автоматичного гематологічного аналізатора Advia 60
(Bayer diagnostics, CША — Німеччина) визначали вміст гемоглобіну, кількість еритроцитів,
тромбоцитів та лейкоцитів. Антропометричні
показники вимірювали для визначення індексу
маси тіла (ІМТ, кг/м2). Стан функції нирок оцінювали за рівнем ШКФ, яку розраховували за
скороченою 4-компонентною формулою MDRD
(Modification of Diet in Renal Disease), в якій враховується вік, стать, раса та рівень креатиніну
плазми крові:
ШКФ (мл/хв/1,73 м2) = 186 × креатинін плазми
крові (мг/дл)-1,154 × вік (років)- 0,203. У жінок результат множать на коефіцієнт 0,74, для осіб негроїдної раси результат множать на 1,21.
Для динамічної оцінки функції нирок упродовж госпітального періоду використовували
показник погіршення функції нирок, що визначається як динамічне зниження ШКФ на ≥20%
порівняно з початковим рівнем упродовж 7 діб
госпітального періоду (Levey A.S. et al., 1999;
Rossignol P. et al., 2012).
Пацієнти отримували стандартне лікування згідно з чинними рекомендаціями Асоціації кардіологів України та Уніфікованого клінічного протоколу з діагностики і лікування
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гострого коронарного синдрому з елевацією
сегмента ST (2014).
Статистичний аналіз проводили за допомогою програми Excel 2010 та статистичного
пакета SPSS 11.0, різницю між показниками оцінювали з використанням критерію Стьюдента,
непараметричного критерію Манна-Уїтні та
критерію Фішера. Критерієм вірогідності відмінностей вважали p<0,05.

Результати та їх обговорення
У першу добу захворювання знижену функцію нирок (ШКФ 45-89 мл/хв/1,73 м2) спостерігали у 335 (71,7%) хворих на ГІМ, що склали групу
Iа (табл. 1). Представники цієї групи, порівняно
з групою Іб, були старшими за віком (57,9±0,50
проти 52,8±0,95; p<0,05), мали мешу частку чоловіків (84,17% проти 94,6%; р<0,05). Серед пацієнтів Іа групи вірогідно частіше спостерігали
АГ (60,3% проти 48,4%; р<0,05), стабільну стенокардію напруги ІІ-ІІІ функціонального класу
(36,4% проти 23,4%; р<0,05), перенесений ГІМ
в анамнезі (17,01% проти 8,3%; р<0,05).
Проте пацієнти обох груп були співставними
за медикаментозним лікуванням та загальною
кількістю реперфузійних процедур (тромболізис або черезшкірне коронарне втручання —
ЧКВ) (р>0,05) (табл. 1).
Таблиця 1 Характеристика пацієнтів із ГІМ залежно
від рівня ШКФ на момент госпіталізації
Показник
Група Iа, n (%) Група Iб, n (%)
Вік, роки (M±m)
57,9±0,5
52,8±0,9*
27,8±0,2
27,7±0,2
ІМТ, кг/м2
Чоловіча стать
282 (84,2)
125 (94,7)*
Паління
160 (47,8)
70 (53,0)
АГ
202 (60,3)
64 (48,5)*
ЦД 2-го типу
36 (10,7)
10 (7,6)
Стабільна стенокардія ІІ-ІІІ ФК
122 (36,4)
31 (23,5)*
Інфаркт міокарда в анамнезі
57 (17,0)
11 (8,3)*
ХСН в анамнезі
37 (11,0)
16 (12,1)
ГЛШН II кл. за Killip
121 (36,1)
40 (30,3)
Тромболітична терапія
171 (51,0)
68 (51,5)
Первинне ЧКВ
83 (24,8)
39 (29,5)
САТ, мм рт. ст.
135,0±1,5
138,2±27,1
ДАТ, мм рт. ст.
84,7±0,8
87,6±17,2
ФВ ЛШ (1-а доба), %
49,0±0,5
48,2±0,8
ФВ ЛШ (7-а доба), %
48,5±0,7
49,1±0,9
Креатинін, мкмоль/л
100,9±0,9
72,2±0,7*
69,2±0,6
105,5±1,2*
ШКФ, мл/хв/1,73 м2
Гемоглобін, г/л
140,5±1,8
140,3±10,7
10,0±3,5
10,08±4,3
Лейкоцити, ×109 од./л
Глюкоза плазми крові, ммоль/л
7,8±2,2
7,4±1,6
Примітка. Тут і далі: САТ — систолічний артеріальний
тиск; ДАТ — діастолічний артеріальний тиск; ФВ ЛШ —
фракція викиду лівого шлуночка. У табл. 1, 7: *pІа-Іб<0,05.
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При аналізі даних спостереження, що тривало 3 роки, не виявлено різниці стосовно досягнення кінцевих точок у групах Іa та Іб: повторний ГІМ (3,07 та 3,06% відповідно, р>0,05), ССС
(8,5 та 8,2% відповідно, р>0,05), повторний ГІМ
та ССС (11,5 та 11,2% відповідно, р>0,05) (табл. 2).
Незважаючи на те, що у пацієнтів групи IIa
за перші 7 діб госпітального періоду ШКФ знизилась на ≥20%, її ініціальні рівні були в межах
норми (табл. 3).
Клініко-анамнестичні характеристики досліджуваних груп IIa та IIб наведені у табл. 4.
Таблиця 2 Результати 3-річного спостереження
за пацієнтами після виписки їх зі стаціонару (Iа-Iб групи)
Кінцева точка
Група Iа, (n=260)
Повторний ГІМ
8
3,07%
ССС
22
8,5%
Повторний ГІМ + ССС
30
11,5%

Група Iб, (n=98)
3
3,06%
8
8,2%
11
11,2%

Таблиця 3 Ініціальний рівень показників
функціонального стану нирок у пацієнтів ІІа і ІІб груп
Показник
Креатинін (1-а доба)
ШКФ (1-а доба)
Примітка. *pІІа-ІІб<0,05.

Група IIa
77,8±2,3
99±2,3

Група IIб
99,9±1,1*
73±1,1*

Таблиця 4 Порівняльна характеристика пацієнтів із ГІМ
ІІа і ІІб груп
Показник
IIa група
IIб група
Середній вік, роки (M±m)
56,0±0,9
56,7±0,5
Чоловіча стать
85 (86,7%)
322 (87,3%)
Час від початку захворювання
4,3±0,3
4,5±0,3
Паління
50 (51,0%)
180 (48,8%)
АГ
52 (53,1%)
214 (58,0%)
ЦД 2-го типу
11 (11,2%)
35 (9,5%)
Стабільна стенокардія ІІ-ІІІ ФК
29 (29,6%)
124 (33,6%)
Інфаркт міокарда в анамнезі
15 (15,3%)
53 (14,4%)
ХСН
18 (18,4%)
45 (12,2%)
Тромболітична терапія
50 (51,0%)
189 (51,2%)
Первинне ЧКВ
31 (31,6%)
91 (24,7%)
САТ, мм рт. ст.
141,5±3,1
137,5±1,4
ДАТ, мм рт. ст.
89,4±1,9
85,4±0,8
ЧСС, уд. за хв
75,9±1,2
74,9±0,7
ФВ ЛШ, %
47±0,9
49±0,4
139,7±1,2
140±0,6
Гемоглобін, г/л
10,5±0,2
10,0±0,1
Лейкоцити, ×109 од./л
Глюкоза плазми крові, ммоль/л
7,7±0,3
7,7±0,1
Загальний холестерин, ммоль/л
6,1±0,1
5,8±0,1
ХС ЛПНЩ, ммоль/л
3,9±0,2
3,72±0,1
Гепарин
18 (18,4%)
58 (15,7%)
НМГ
73 (74,5%)
270 (73,2%)
Блокатори β-адренорецепторів
97 (99,0%)
335 (90,8%)
іАПФ
80 (81,6%)
295 (80,0%)
Статини
60 (61,2%)
237 (64,2%)
Нітрати, в/в введення
61 (62,2%)
250 (67,7%)
Примітка. Тут і далі: ЧСС — частота серцевих скорочень; НМГ — низькомолекулярний гепарин; іАПФ — інгібітори
ангіотензинперетворюючого ферменту.
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ГІМ (р>0,05) (табл. 6). Більше того, у них спостерігали її покращення та підвищення рівня
ШКФ при проведенні реперфузійної терапії як
після тромболізису, так і після первинного ЧКВ.
Однак у групі Іб реєстрували незначне погіршення функції нирок на 7-му добу ГІМ (у межах
нормальних значень показників) незалежно від
типу проведеної реперфузійної терапії.
За результатами проведеного дослідження, помірне зниження функції нирок (ШКФ
45-89 мл/хв/1,73 м2) у 1-шу добу ГІМ реєстрували
у 71% хворих, але це не впливало на результати
сучасного лікування і довготривалий прогноз.
Отримані дані дещо суперечать таким інших авторів, які спостерігали погіршення результатів
лікування та прогнозу у пацієнтів із дисфункцією
нирок. Так, у дослідженні PREVEND IT первинне порушення функції нирок (ШКФ <60 мл/хв/
1,73 м2 площі поверхні тіла) асоціювалось із вірогідним збільшенням госпітальної летальності в 2-2,5 рази у пацієнтів із ГІМ після первинного ЧКВ (Miyata T. et al., 1997). Дані TIMI та
InTIME-II свідчать про зростання госпітальної
летальності протягом 30 діб серед пацієнтів
із ГІМ і легким, середнім та тяжким ступенем
порушення функції нирок у 1,4, 2,1 та 3,8 раза
відповідно (Arici M., Walls J., 2001). Це можна
пояснити тим, що у дослідження не включали
пацієнтів із проявами тяжкої гострої СН (набряком легень, кардіогенним шоком): усі
Таблиця 5 Основні показники гемодинаміки пацієнтів із ГІМ
хворі були гемодинамічно стабільними,
на 1- та 7-му добу госпіталізації
а їх прогноз не передбачав подальшого
Група IIa
Група IIб
прогресування СН.
Показник
1-а доба
7-а доба
1-а доба
7-а доба
При оцінці функції нирок упродовж
САТ, мм рт. ст. (M±m) 139,56±3,14 113,23±3,71 133,54±1,62 115,8±1,56 7 діб госпітального періоду мало значенДАТ, мм рт. ст.
88,35±1,74 72,94±2,01 85,4±0,942 73,4±0,95 ня зниження ШКФ ≥20%, яке спостерігали
Середній АТ
105,42±2,12 94,66±2,10 100,67±0,96 95,75±1,50 у 21% пацієнтів. Воно асоціювалося із двоЧСС, уд. за хв
75,9±1,25
70±0,9
74,9±0,78
68±0,48
кратним збільшенням рівня ССС та показФВ ЛШ, %
47,10±1,02 47,66±1,17 49,28±0,49 49,69±0,79 ника комбінованої кінцевої точки впро55,81±1,48 58,97±1,98 56,01±0,8 58,93±1,23
КДІ, мл/м2
довж наступних 3 років спостереження з
29,64±1,04 32,20±1,39 28,71±0,61 30,39±0,94
КСІ, мл/м2
моменту виписки зі стаціонару. При цьо2,02±0,07 1,95±0,04 2,02±0,06 1,92±0,04
СІ, л/хв/м2
му у більшості учасників дослідження по2239,6±18,1 2017,4±7,6 2131±1,8 1931,6±3,1
ЗПОС, дін*с*см‑5
чатковий рівень ШКФ був у межах норми.
Примітка. Тут і далі: АТ — артеріальний тиск; КДІ — кінцевий
діастолічний індекс; КСІ — кінцевий систолічний індекс; СІ — серцевий Отримані дані демонструють необхідність
індекс; ЗПОС — загальний периферичний опір судин.
постійного динамічного контролю рівня

Вірогідних відмінностей між обома групами не
виявлено (р>0,05).
Оскільки причиною погіршення функції
нирок при ГІМ може бути зниження серцевого
викиду, проведено аналіз основних гемодинамічних показників обох груп на 1- та 7-му добу
госпіталізації (табл. 5). Обидві групи обстежених не мали важких гемодинамічних порушень
і були співставними за основними показниками
(р>0,05). Слід зауважити, що результати низки
досліджень свідчили про відсутність зв’язку між
порушенням функції нирок та насосною функцією серця у пацієнтів із гострою декомпенсованою СН (Lee S.H. et al., 2008).
Аналізуючи дані, отримані впродовж 3 років після проведення зазначеної терапії, виявлено двократне збільшення кількості випадків
ССС у групі IIа порівняно з групою IIб (11 (14,7%)
проти 19 (6,7%) відповідно), а також досягнення
комбінованої кінцевої точки (15 (20,3%) проти
26 (9,2%) відповідно) — див. табл. 7.
За даними літератури, у 10-20% пацієнтів із
ГКС, яким здійснюються інтервенційні втручання, розвивається контраст-індукована нефропатія. Основними чинниками ризику її
виникнення є ХХН, ГЛШН та великий об’єм введеної контрастної речовини. Проте у пацієнтів
групи Іа, яким проводили ЧКВ, не виявили вірогідного погіршення функції нирок на 7-му добу

Таблиця 6 Динаміка ШКФ упродовж 7 діб госпітального періоду
Вид реперфузійної
терапії

Iа група
1-а доба 3-7-а доба

Iб група
1-а доба 3-7-а доба

Відсутні показання до
62±1,2
67,5±1,1
104±1,8
89±1,6**
реваскуляризації
Тромболітична терапія 67,45±1,08 75,95±1,45** 106,46±2,04 91,34±2,64**
Первинне ЧКВ
68,08±1,35 75,21±1,93** 106,31±2,29 87,65±3,69**
Примітка. ** — p<0,05 порівняно з показником 1-ї доби.
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Таблиця 7 Результати 3-річного спостереження
за пацієнтами після виписки їх із стаціонару (IІа-ІІб
групи)
Кінцева точка
IIa група, (n=74) IIб група, (n=282)
Повторний ГІМ
4 (5,4%)
7 (2,5%)
ССС
11 (14,7%)*
19 (6,7%)
Повторний ГІМ + ССС 15 (20,3%)*
26 (9,2%)
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ШКФ у пацієнтів із ГІМ, оскільки навіть невелике її зниження негативно впливає на результати
віддаленого спостереження. Також відкритими
залишаються питання розуміння патогенетичних механізмів погіршення функції нирок у відносно стабільних пацієнтів із ГІМ, впливу цього
факту на тривалий прогноз та можливості терапевтичної корекції у таких пацієнтів. Це має
стати основою для планування майбутніх досліджень.

Висновки
1. Встановлено, що знижений початковий рівень ШКФ 45-89 мл/хв/1,73 м2 у стабільних
хворих на ГІМ з елевацією сегмента ST не
впливає на їх віддалений прогноз.
2. Доведено, що зниження функції нирок ≥20%
упродовж 7 діб госпітального періоду асоціюється зі збільшенням кількості випадків ССС
та показника комбінованої кінцевої точки
(ССС і ГІМ) упродовж наступних 3 років спостереження в 2 рази і вище.
3. Визначено, що АГ, ЦД, СН в анамнезі мають
значення для реєстрації порушення функції
нирок у 1-шу добу ГІМ, але не пов’язані з погіршенням функції нирок упродовж 7 діб госпітального періоду.
4. Виявлена відсутність зв’язку між погіршенням функції нирок (зниженням рівня ШКФ
на ≥20% упродовж перших 7 діб ГІМ) та станом внутрішньосерцевої і центральної гемодинаміки, а також фактом застосування рентген-контрастних речовин під час первинного
ЧКВ у гемодинамічно стабільних хворих.
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REMOTE CARDIOVASCULAR EVENTS RISK AND RENAL FUNCTION IN PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL
INFARCTION
O.M. Parkhomenko, O.O. Sopko, Ya.M. Lutay, O.I. Irkin
Summary
The results of a retrospective analysis of 467 patients with STEMI without cardiogenic shock and pulmonary edema. It was found that the
initially mildly and moderately reduced level of glomerular filtration rate (45-89 ml/min/1,73m2) does not affect the long-term prognosis of
patients, but worsening of renal function (20% or more) within 7 days of hospital stay was associated with a more than two fold increase in
the incidence of cardiovascular death and combination of cardiovascular death and recurrent myocardial infarction during the next 3 years
of follow up. History of hypertension, diabetes and heart failure affected renal function on the 1st day of myocardial infarction, but were not
associated with worsening renal function after 7 days of hospital stay. Links between a violation of intracardiac and central hemodynamics, as
well as the use of X-ray contrast media and glomerular filtration rate reduction has not been established.
Keywords: acute myocardial infarction, renal dysfunction, decreasing glomerular filtration rate.
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Додаток № 1
до уніфікованого клінічного протоколу екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації «Геморагічний інсульт»

ОЦІНКА СТАНУ ПАЦІЄНТА — ЗА АЛГОРИТМОМ АВСDE
1. А — прохідність дихальних шляхів
(Airway)
1.1. Визначте симптоми непрохідності дихальних шляхів: виникнення парадоксального
дихання та участь у диханні додаткових дихальних м’язів; центральний ціаноз є пізнім симптомом непрохідності дихальних шляхів; у пацієнтів, які перебувають у критичному стані, порушення свідомості часто спричиняє порушення прохідності дихальних шляхів (западання
язика, м’якого піднебіння).
1.2. Кисень у високій концентрації: за допомогою маски з резервуаром; переконайтесь,
що подача кисню достатня (>10 л/хв).
2. В — дихання (Breathing)
Під час оцінки дихання важливо визначити
та лікувати стани, які є безпосередньою загрозою для життя, — важкий напад астми, набряк
легень, напружений пневмоторакс, гемоторакс. Визначте симптоми, які можуть свідчити
про порушення дихання: надмірна пітливість,
центральний ціаноз, робота додаткових м’язів
або черевний тип дихання.
2.1. Визначте ЧД — у нормі 12-20 вдихів за
хвилину.
2.1. Оцініть спосіб дихання, глибину вдихів та
перевірте, чи рухи грудної клітки симетричні.
2.2. Зверніть увагу на надмірне наповнення
шийних вен (наприклад, при важкій астмі або
напруженому пневмотораксі), наявність та
прохідність плеврального дренажу та ін.
2.2. Проведіть аускультацію та перкусію легень.
2.3. Визначте положення трахеї — її зміщення може свідчити про напружений пневмоторакс, фіброз легень або рідину у плевральній
порожнині.
3. С — кровообіг (Circulation)
3.1. Оцініть колір шкіри на відкритих частинах (кисті): синя, рожева, бліда або мармурова.
3.1. Оцініть температуру кінцівок: холодна
чи тепла.
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3.2. Оцініть капілярне наповнення — в нормі до 2 сек. Збільшене капілярне наповнення
може вказувати на знижену периферійну перфузію.
3.3. Оцініть наповнення вен — можуть бути
помірно наповнені або запалі при гіповолемії.
3.4. Визначте ЧСС. Знайдіть периферійний
пульс та пульс на великій артерії, оцініть його
наявність, частоту, якість, регулярність та симетричність.
3.2. Поміряйте артеріальний тиск.
3.3. Вислухайте тони серця.
3.4. Зверніть увагу на інші симптоми, які
свідчили б про зниження викиду серця, такі
як порушення свідомості, олігоурія (об’єм сечі
<0,5 мл/кг/год).
D — порушення стану свідомості
4.
(Disability)
До частих причин порушень стану свідомості належать важка гіпоксія, гіперкапнія,
ішемія мозку або застосування заспокійливих
ліків чи анальгетиків.
4.1. Оцініть зіниці (діаметр, симетричність
та реакцію на світло).
4.1. Швидко оцініть стан свідомості пацієнта за шкалою AVPU: Alert (орієнтується),
Vocal (реагує на голос), Pain (реагує на біль),
Unresponsive (не реагує на жодні подразники). Можна застосувати також шкалу Глазго
(Glasgow Coma Scale).
4.2. Визначте рівень глюкози, щоб виключити гіпоглікемію. Якщо рівень глюкози нижчий ніж 3 ммоль/л, забезпечте в/в 50 мл 20%
розчину глюкози.
5.
Е
— додаткова інформація
(Exposure)
5.1. Зберіть детальний анамнез у пацієнта,
його рідних, друзів.
5.2. Ознайомтесь із документацією пацієнта: перевірте показники життєвих параметрів
та їх зміни в динаміці, перевірте, які ліки пацієнтові приписані і які він приймає.
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Додаток № 2
до уніфікованого клінічного протоколу екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації «Геморагічний інсульт»

Алгоритм прийому виклику диспетчером оперативно-диспетчерської служби центру
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф при підозрі на ГПМК
1. Питання, які повинен задати диспетчер людині, яка телефонує:
1) Вік хворого.
2) Чи може людина підняти одночасно 2 руки: так ні.
3) Чи є в людини порушення мовлення: так ні.
4) Час виникнення перерахованих вище симптомів
.
2. Поради диспетчера абоненту:
1. Створіть пацієнту спокійну обстановку.
2. Не давайте пацієнту їсти та пити.
3. Знайдіть лікарські засоби, які приймає пацієнт, та приготуйте їх до прибуття (швидкої)
екстреної медичної допомоги.
4. Не залишайте пацієнта без нагляду.
Додаток № 3
до уніфікованого клінічного протоколу екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації «Геморагічний інсульт»

Шкала ком Глазго (Glasgow Coma Scale — GCS)
Активність
Відкривання очей
Відсутнє
У відповідь на біль
У відповідь на мову
Спонтанне
Рухова відповідь*
Відсутня
Розгинальна відповідь
Згинальна відповідь
Відсмикування
Локалізація болю
Виконання команд
Мовна відповідь**
Відсутня
Нечленороздільна
відповідь
Недоречна відповідь
Сплутаність мови
Орієнтована відповідь

Оцінка
Навіть при натисканні на верхній край орбіти
Біль при натисканні на груднину, кінцівку, верхній край орбіти
Неспецифічна відповідь, не обов’язково на команду
Очі відкриті, але хворий не обов’язково в свідомості

1
2
3
4

На будь-який біль; кінцівки залишаються атонічними
Приведення плеча, внутрішня ротація плеча та передпліччя
Реакція відсмикування або припущення про геміплегічну позу
Відсмикування руки як спроба уникнути больового
подразнення, відведення плеча
Рух рукою, спрямований на усунення тиснення на груднину або
верхній край орбіти
Виконання простих команд

1
2
3

Відсутність будь-якої вербалізації
Стогін, нечленороздільні звуки

1

|___|

4
5
6

|___|

2
Відповідь зрозуміла, але недоречна, відсутність зв’язаних речень 3
Підтримує розмову, однак відповідь сплутана, дезорієнтована
4
Підтримує розмову, адекватна відповідь
5
|___|
Всього (3-15): |__|__|

Примітка: * Слід мати на увазі, що реалізації рухових реакцій може заважати наявність плегії або парезу з однієї чи обох сторін.
**За відсутності мови, при «мовній нісенітниці» або невиконанні інструкцій при явно достатньому рівні притомності слід мати
на увазі можливість афатичних порушень.
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Відповідність рівня свідомості і сумарної оцінки за шкалою ком Глазго
Ясна свідомість
15
Оглушення
13-14
Сопор
9-12
Кома
4-8
Смерть мозку
3
Джерело: Teasdale G., Jennett B. Assessment of coma and impaired consciousness. A practical scale // The
Lancet. — 1974. — 2 (7872). — Р. 81-4.
Додаток № 4
до уніфікованого клінічного протоколу екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації «Геморагічний інсульт»

Шкала FAST (обличчя — рука — мова) для догоспітальної діагностики інсульту
УВАГА! На виконання тесту відводиться до 7 хвилин.
1. Порушення мови

так
ні

2. Парез мімічної
мускулатури

так
ні
лівий
правий
так
ні
ліва
права

Уражений бік обличчя
3. Слабкість у руці
Уражена рука
Висновок:

Необхідно виявити ознаки порушення мовлення, що виникли вперше (спитати про настання таких порушень уперше в оточуючих або
родичів, відмітити нерозбірливість мовлення, труднощі в розумінні мови пацієнтом, виконанні простих команд та назві знайомих
предметів чи повторенні речення).
Необхідно виявити асиметрію обличчя, яка виникла вперше, в спокої
та при виконанні команди посміхнутися чи показати вищирені зуби.
Відмітьте бік ураження (бік, де виражений парез мускулатури).
Підніміть обидві руки пацієнта до кута 90°, якщо пацієнт сидить, і
на 45°, якщо пацієнт лежить.
Утримуйте їх 5 сек у такому положенні, а потім одночасно відпустіть. Відмітьте «так» у випадку, якщо одна із двох рук опустилася.
Відмітьте бік ураження — той, де рука опустилася швидше.

Додаток № 5
до уніфікованого клінічного протоколу екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації «Геморагічний інсульт»

Шкала тяжкості інсульту Національних інститутів здоров’я США (NIHSS) з вказівками
ВКАЗІВКИ
• Оцінюйте всі розділи шкали інсульту в поданому порядку і відразу записуйте оцінку в кожному
розділі.
• Не повертайтесь до попередніх розділів і не змінюйте оцінок.
• Дотримуйтесь вказівок щодо кожного огляду.
Оцінки мають відображати те, що хворий насправді зробив, а не те, що, на вашу думку, він
може зробити.
• Записуйте оцінки під час огляду та працюйте
швидко.
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• Окрім зазначених випадків, не навчайте хворого

(зокрема, не наполягайте, щоб він докладав якомога більше зусиль).

ОЦІНЮВАННЯ
1А. РІВЕНЬ СВІДОМОСТІ
Якщо такі фізичні перешкоди, як інтубація трахеї,
мовний бар’єр, пошкодження/пов’язка на обличчі чи трахеї, унеможливлюють повне оцінювання,
оцінюйте на власний розсуд. Оцінку «3» слід обирати тільки у випадку, коли хворий не реагує рухами
(крім рефлекторних) на больові подразники.
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Шкала: її визначення (пояснення)
0: притомний, реагує швидко.
1: оглушення, сонливий, але можливо опритомнити легкими подразниками, і тоді виконує накази,
відповідає, реагує.
2: напівпритомний, реагує повільно, потребує повторної стимуляції до участі, оглушений і потрібні
сильні чи больові подразники, щоб викликати рухи
(не шаблонні).
3: непритомний (кома), реагує тільки рефлекторними рухами чи вегетативними проявами або зовсім не реагує, має низький тонус м’язів, рефлекси
відсутні.
ОЦІНКА: ________
1Б. РІВЕНЬ СВІДОМОСТІ: ЗАПИТАННЯ
Запитайте хворого, який зараз місяць та скільки
йому років. Відповідь має бути точною — не давайте частину балів за приблизну відповідь. Хворі
з афазією або значним порушенням свідомості, які
не розуміють запитання, отримують оцінку «2».
Хворі, які не можуть говорити через інтубацію трахеї, пошкодження/пов’язку на обличчі чи трахеї,
тяжку дизартрію (з будь-якої причини), мовний
бар’єр чи іншу проблему, яка не спричинена афазією, отримують «1». Важливо оцінювати тільки першу відповідь і не допомагати хворому будь-якими
словами чи діями.
Шкала: її визначення
0: правильно відповів на обидва запитання.
1: правильно відповів на одне запитання.
2: не дав жодної правильної відповіді.
ОЦІНКА: ________
1В. РІВЕНЬ СВІДОМОСТІ: КОМАНДИ
Попросіть хворого розплющити й заплющити очі
та стиснути в кулак і розігнути пальці менш ураженої руки. Якщо пальці використати неможливо, віддайте інший наказ, що передбачає одну дію.
Коли спроба була чіткою, але її не завершено через
слабкість м’язів, бал за неї нараховується. Якщо
хворий не розуміє словесний наказ, покажіть завдання (мовою жестів) і оцініть відповідь (не виконав жодної, виконав обидві чи одну з команд).
Хворому з фізичними ушкодженнями, ампутацією
руки чи іншими вадами віддайте інший простий
однодійний наказ. Оцінюйте тільки першу спробу.
Шкала: її визначення
0: правильно виконав обидві команди.
1: правильно виконав одну команду.
2: не виконав жодної з команд.
ОЦІНКА: ________
2. РУХИ ОЧЕЙ
Оцінюйте лише горизонтальні рухи очей.
Виставляйте оцінку за довільні або рефлекторні
(окулоцефальний рефлекс) рухи очей, без калоричних проб. Якщо очні яблука хворого парно відхилені вбік, але при довільних чи рефлекторних рухах їх
положення змінюється, оцінка «1». Якщо у хворого
периферичне ураження черепного нерва, який забезпечує рухи очного яблука (III, IV чи VI), оцінка «1». Оцінюйте рухи очей в усіх хворих з афазією.
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У хворого з травмами ока, пов’язками, сліпотою та
іншими порушеннями гостроти чи полів зору слід
перевірити рефлекторні рухи — вибір залишається
за клініцистом. Інколи рухи в один і в другий бік від
хворого зі збереженням контакту між очима дозволяють виявити частковий параліч погляду.
Шкала: її визначення
0: норма.
1: парез погляду; рухи одного чи обох очей порушені, але немає тонічного відведення очей чи повного паралічу погляду.
2: тонічне відведення очей або повний параліч
погляду, які зберігаються під час перевірки окулоцефального рефлексу.
ОЦІНКА: ________
3. ПОЛЯ ЗОРУ
Оцінюйте верхні та нижні квадранти полів зору
за допомогою конфронтаційної проби (підрахунок пальців або, якщо це неможливо, погрожуючі
рухи в бік ока). Можете заохочувати хворого, але
якщо хворий дивиться в бік пальця, що рухається,
оцініть це як норму. Якщо одне око сліпе чи видалене, оцінюйте поля зору другого ока. Оцінка «1»
ставиться тільки в разі чіткої асиметрії полів зору,
включаючи квадрантанопсію. Якщо хворий сліпий
(з будь-якої причини) — оцінка «3». Відразу зробіть одночасну подвійну стимуляцію. Якщо є вибірковий брак уваги, нарахуйте хворому 1 бал і врахуйте це в розділі 11.
Шкала: її визначення
0: поля зору збережені.
1: часткова геміанопсія.
2: повна геміанопсія.
3: двобічна геміанопсія (сліпота, включаючи
кіркову сліпоту).
ОЦІНКА: ________
4. СЛАБКІСТЬ М’ЯЗІВ ОБЛИЧЧЯ
Попросіть (або заохотьте жестами), щоб хворий показав зуби, підняв брови та міцно заплющив очі.
У хворих із порушеною свідомістю або тих, хто не
розуміє мови, оцінюйте симетричність гримас та
реакцію на больові подразники. Якщо обличчя не
видно (через пошкодження/пов’язку, інтубацію
трахеї або інші причини), усуньте усі перешкоди,
наскільки це можливо.
Шкала: її визначення
0: нормальна симетрична міміка.
1: легкий парез (згладженість носо-губної складки, асиметрична посмішка).
2: помірний парез (повний чи майже повний параліч нижніх мімічних м’язів — центральний тип).
3: повний одно- чи двобічний параліч (без міміки у верхній та нижній частинах обличчя — периферичний тип).
ОЦІНКА: ________
5. СЛАБКІСТЬ РУК
Оцінюйте кожну кінцівку по черзі, починаючи з
менш ураженої. Надайте руці хворого початкове
положення: випростайте руку хворого (долонею
донизу) під кутом 900до тіла (якщо хворий сидить)

www.neurology.kiev.ua

THE JOURNAL OF NEUROSCIENCE of B.M. Mankovskyi’ 2015, ТОМ 3, № 4

або 450 до тіла (якщо хворий лежить) і попросіть,
щоб він так її утримував. Під опусканням розуміють рух руки донизу в перші 10 секунд. Хворого з
афазією заохотьте владним голосом і жестами, але
не завдавайте болю. Тільки у випадках ампутації чи
анкілозу плечового суглоба зазначте, що цей розділ
неможливо оцінити (Н/О), і надайте чітке письмове пояснення.
Шкала: її визначення
0: опускання немає, рука утримується в початковому положенні протягом 10 секунд.
1: опускання, рука спочатку утримується в початковому положенні (900 або 450), але починає рухатися донизу протягом перших 10 секунд, не торкаючись ліжка або іншої опори.
2: окремі спроби подолати силу тяжіння; хворий
не може самостійно поставити руку в початкове
положення або утримувати її в цьому положенні, і
рука опускається на ліжко, але є певні зусилля проти сили тяжіння.
3: немає спроб подолати силу тяжіння, рука одразу падає.
4: відсутні будь-які рухи.
Неможливо Оцінити (Н/О) — поясніть: ампутація, анкілоз суглоба, інше. ______________________
_______________)
ОЦІНКА:
5а: ліва рука _________
5б: права рука _________
6. СЛАБКІСТЬ НІГ
Оцінюйте кожну кінцівку по черзі, починаючи з
менш ураженої (завжди в положенні горілиць).
Надайте нозі хворого початкове положення: під кутом 300 до ліжка — і попросіть, щоб він її так утримував. Під опусканням розуміють рух ноги донизу
в перші 5 секунд. Хворого з афазією заохотьте владним голосом і жестами, але не завдавайте болю.
Тільки у випадках ампутації чи анкілозу кульшового суглоба зазначте, що цей розділ неможливо оцінити (Н/О), і надайте чітке письмове пояснення.
Шкала: її визначення
Продовження додатку № 5
0: опускання немає, нога утримується під кутом
300 протягом 5 секунд.
1: опускання, нога починає рухатись донизу впродовж перших 5 секунд, але не торкається ліжка.
2: окремі спроби подолати силу тяжіння; нога
падає на ліжко протягом перших 5 секунд, але з певними зусиллями проти сили тяжіння.
3: немає спроб подолати силу тяжіння, нога одразу падає на ліжко.
4: відсутні будь-які рухи.
Неможливо Оцінити (Н/О) — поясніть: ампутація, анкілоз суглоба, інше. ______________________
_______________)
ОЦІНКА:
6а: ліва нога _________
6б: права нога _________
7. АТАКСІЯ В КІНЦІВКАХ
У цьому розділі виявляють ознаки однобічного
ураження мозочку. Попросіть хворого, щоб під
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час огляду не заплющувати очі. У разі зорових порушень проводьте пробу в збереженому полі зору.
Виконуйте проби «палець — ніс — палець» та
«п’ята — коліно» з обох боків; нараховуйте бали за
атаксію лише тоді, коли атаксія є більшою за слабкість. Якщо хворий не розуміє мови або є паралізованим, атаксії немає (оцінка 0). Тільки у випадках ампутації чи анкілозу суглоба зазначте, що цей
розділ неможливо оцінити (Н/О), і запишіть чітке
пояснення.
Шкала: її визначення
0: немає.
1: є в одній кінцівці.
2: є у двох кінцівках.
Неможливо Оцінити (Н/О) — поясніть: ампутація, анкілоз суглоба, інше. ______________________
_______________)
ОЦІНКА: ________
8. ЧУТЛИВІСТЬ
Оцінюйте чутливість або гримаси хворого під час
уколів одноразовою голкою чи ухилення від больових подразників (у разі значного порушення
свідомості чи афазії). Враховуйте тільки втрати
чутливості від інсульту. Перевіряйте пильно в різних ділянках тіла (руки, але не кисті, ноги, тулуб,
обличчя), щоб надійно виключити гемігіпестезію. Оцінку «2» виставляйте тільки тоді, коли немає сумнівів, що у хворого є дуже значна або повна
втрата чутливості. Тому хворому з порушенням свідомості або з афазією поставте оцінку «1» або «0».
Хворому зі стовбуровим інсультом та двобічною
втратою чутливості поставте оцінку «2». Якщо хворий не відповідає і має тетраплегію, визначте оцінку «2». Хворому в комі (оцінка «3» у підрозділі 1А)
в цьому розділі відразу поставте оцінку «2».
Шкала: її визначення
0: норма; втрати чутливості немає.
1: легка чи помірна втрата чутливості; на ураженому боці пацієнт відчуває дотик як менш гострий
чи тупий; або хворий не відчуває болю, але відчуває, коли до нього доторкуються.
2: тяжка або повна втрата чутливості; хворий не
відчуває дотиків на обличчі, руці та нозі.
ОЦІНКА: ________
9. МОВА
Багато відомостей щодо розуміння мови ви вже
отримали під час попередніх оглядів. Попросіть
хворого описати, що зображено на запропонованому малюнку, назвати зображені речі та прочитати речення. Оцінюйте розуміння мови на підставі
отриманих відповідей, а також виконання наказів
під час загального неврологічного огляду. Якщо
розлади зору заважають оглядові, попросіть хворого назвати речі, які кладуть йому в руку, повторювати фрази та говорити. У разі інтубації трахеї попросіть хворого написати. Хворий у комі (оцінка «3»
в підрозділі 1А) в цьому розділі відразу отримує
оцінку «3». Якщо у хворого порушена свідомість
або хворий не може співпрацювати, оцініть хворого на власний розсуд, але 3 бали ставте тільки тоді,
коли хворий є німим і не виконує жодного наказу.
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Шкала: її визначення
0: афазії немає; норма.
1: легка чи помірна афазія; є деякі чіткі ознаки
втрати плавності або розуміння мови, але без значних обмежень у висловлюванні думок. Порушення
мовлення та/або розуміння мови ускладнюють або
унеможливлюють розмову про те, що намальовано.
Однак ви можете зрозуміти з відповідей хворого,
що зображено на малюнку, а також назви зображених предметів.
2: тяжка афазія; спілкування обмежується уламками фраз. Необхідно здогадуватись, що хворий має
на увазі, та/або перепитувати. Обсяг інформації,
якою можливо обмінятися, дуже обмежений; тягар спілкування лежить на слухачеві. Із відповідей
хворого ви не можете зрозуміти, що є на малюнку, а
також назви зображених предметів.
3: німота, повна афазія; немає ані змістовного
мовлення, ані розуміння мови.
Пацієнти в комі автоматично отримують оцінку «3». При порушенні свідомості оцінку встановлює дослідник, але оцінка «3» ставиться тільки при
аутизмі та повному ігноруванні простих команд.
ОЦІНКА: ________
10. ДИЗАРТРІЯ
Не інформуйте пацієнта, що ви збираєтесь оцінювати. При нормальній артикуляції пацієнт говорить розбірливо, у нього немає труднощів при вимовлянні складних звуків та словосполучень, скоромовок. При важкій афазії оцінюється вимовляння окремих звуків та фрагментів слів; при аутизмі
ставиться оцінка «2».
Якщо тест провести неможливо (інтубація трахеї,
травма обличчя), даний розділ помічається Н/О (неможливо оцінити) та надається пояснення причин.
Коли значних порушень немає, оцініть вимову хворого, попросивши його прочитати та повторити слова
на долученій сторінці. Якщо у хворого наявна тяжка
афазія, оцініть чіткість вимови та довільного мовлення. Тільки в разі інтубації або інших фізичних перешкод для мовлення зазначте, що цей розділ неможливо оцінити (Н/О), і надайте чітке письмове пояснення. Не пояснюйте хворому, що саме ви оцінюєте.
Шкала: її визначення
0: норма.

1: легка чи помірна дизартрія; хворий «змазує»
деякі слова й іноді буває складно його зрозуміти.
2: тяжка дизартрія; вимова настільки спотворена,
що пацієнта неможливо зрозуміти (афазії немає
або її ступінь значно поступається дизартрії), чи
хворий зовсім не говорить (німота).
Неможливо Оцінити (Н/О) — поясніть: інтубація, фізична перешкода, інше.
__________________________________
ОЦІНКА: ________
11. ВИКЛЮЧЕННЯ АБО БРАК УВАГИ
(інші можливі назви синдрому
ГЕМІІГНОРУВАННЯ, НЕГЛЕКТ)
Під сенсорним геміігноруванням розуміють порушення сприймання на одній половині тіла (зазвичай зліва) при нанесенні подразнень одночасно з
обох боків (за відсутності гемігіпестезії).
Під візуальним геміігноруванням розуміють порушення сприймання об’єктів у лівій половині поля
зору за відсутності лівосторонньої геміанопсії.
Під час попередніх оглядів ви могли отримати досить інформації щодо браку уваги чи вибіркового
сприйняття. Якщо одночасна подвійна стимуляція
неможлива через значне звуження полів зору (геміанопсію), а чутливість шкіри збережена, оберіть
оцінку «0». Якщо хворий з афазією звертає увагу
на подразники з обох боків — оцінка «0». Якщо є
брак зорової уваги до частини простору або анозо
гнозія, це підтверджує порушення. Оскільки ці порушення оцінюються, лише коли вони є, цей розділ
ніколи не буває таким, що неможливо оцінити.
Шкала: її визначення
0: порушень немає.
1: брак уваги до зорових, дотикових, слухових,
просторових чи тілесних подразників або виключення (вибіркове сприйняття) подразників однієї
сенсорної модальності; при одночасному нанесенні подразників з обох боків вони сприймаються
лише з одного боку.
2: тяжкий брак уваги або виключення (вибіркове сприйняття) подразників більше ніж однієї модальності (наприклад, не впізнає власну руку або
орієнтується в просторі лише з одного боку).
ОЦІНКА: ________

Додатки
Малюнок (оцінювання п. 9. МОВА)
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Додатки
Словосполучення до оцінювання афазії (до п. 9.
МОВА)

Ти знаєш як.
Вниз до землі.
Я повернувся додому з роботи.
Поблизу столу у вітальні.
Вони чули його виступ по радіо минулого вечора.
Слова для оцінки дизартрії (до п. 10. ДИЗАРТРІЯ) МАМА
ТІК-ТАК
ВРЕШТІ-РЕШТ
СКЛИКАННЯ
СТУДЕНТСЬКИЙ
ФУТБОЛІСТ
Загальна кількість балів при оцінці пацієнта
___________
ВИЗНАЧЕННЯ ТЯЖКОСТІ ІНСУЛЬТУ ЗА БАЛАМИ за NIHSS
ДО 5 БАЛІВ
ЛЕГКИЙ ІНСУЛЬТ
6-13 БАЛІВ
ІНСУЛЬТ СЕРЕДНЬОЇ ТЯЖКОСТІ
14-20 БАЛІВ
ТЯЖКИЙ ІНСУЛЬТ
БІЛЬШЕ 20 БАЛІВ
ДУЖЕ ТЯЖКИЙ ІНСУЛЬТ
Додаток № 6
до уніфікованого клінічного протоколу екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації «Геморагічний інсульт»

Шкала тяжкості інсульту Національних інститутів здоров’я США (NIHSS),
форма для історії хвороби
1а. Рівень свідомості
1в. Відповіді на запитання
1с. Виконання команд
2.Окорухові реакції
3. Зір
4. Парез лицьової мускулатури
5. Рухи у верхній кінцівці
6. Рухи у нижній кінцівці

- ліва рука
- права рука
- ліва нога
- права нога

7. Атаксія в кінцівках
8. Чутливість
9. Мова
10. Дизартрія
11. Виключення або брак уваги (ігнорування, неглект)
Сума балів
Дата обстеження

Час обстеження

0, 1, 2, 3
0, 1, 2
0, 1, 2
0, 1, 2
0, 1, 2, 3
0, 1, 2, 3
0, 1, 2, 3, 4
0, 1, 2, 3, 4
0, 1, 2
0, 1, 2
0, 1, 2, 3
0, 1, 2, 9
0, 1, 2
Лікар (ПІБ) підпис

ВИЗНАЧЕННЯ ТЯЖКОСТІ ІНСУЛЬТУ ЗА БАЛАМИ за NIHSS
До 5 балів
Легкий інсульт
6-13 балів
Інсульт середньої тяжкості
14-20 балів
Тяжкий інсульт
Більше 20 балів
Дуже тяжкий інсульт
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Додаток № 7
до уніфікованого клінічного протоколу екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації «Геморагічний інсульт»

СКРИНІНГ НА ПОРУШЕННЯ КОВТАННЯ
«____» ______ 20__ Р. ____ год _____ хв
ПІБ _________________________________________________ Вік _____ років. І/х № ____________
_______________________________________________________________________________________
ПОПЕРЕДНЄ ОЦІНЮВАННЯ (тільки хворих, що реагують, оцінювати в положенні сидячи)
Рівень свідомості: ясна оглушення сопор кома
Стиснення губ нормальне неповне
Голос нормальний слабкий/хриплий «вологий» відсутній
Довільний кашель нормальний слабкий відсутній
ЕТАПИ ОЦІНЮВАННЯ
Якщо на будь-якому з етапів 1, 2 чи 3 складається враження, що ковтання є небезпечним →
оцінювання необхідно припинити та перейти до ЕТАПУ 5.
ЕТАП 1. У положенні сидячи дайте хворому тричі по 1 чайній ложці води та пальпуйте
рухи щитоподібного хряща
Рухи щитоподібного хряща при ковтанні
Спроба 1
Спроба 2
Спроба 3
□ Нормальні
□ Нормальні
□ Нормальні
□ Сповільнені
□ Сповільнені
□ Сповільнені
□ Відсутні
□ Відсутні
□ Відсутні
Кашель під час або після ковтання (більше одного разу)
□ Немає + Є
□ Немає + Є
□ Немає + Є
«Вологий» або змінений голос після ковтання ложки води
□ Немає + Є
□ Немає + Є
□ Немає + Є
Повільне витікання води з рота
□ Немає + Є
□ Немає + Є
□ Немає + Є
Якщо є хоча б один результат +, → СТОП (нічого через рот) — замовити консультацію логопеда
для оцінювання ковтання. Якщо ковтання виявилося безпечним, перейти до Етапу 2.

ЕТАП 2. Якщо ковтання на Стадії 1 виявилося безпечним, попросіть пацієнта випити
близько 50 мл води зі стакану
Кашель під час або після ковтання (більше одного разу)
Спроба 1
Спроба 2
Спроба 3
□ Немає + Є
□ Немає + Є
□ Немає + Є
«Вологий» або змінений голос після ковтання води
□ Немає + Є
□ Немає + Є
□ Немає + Є
Повільне витікання води з рота
□ Немає + Є
□ Немає + Є
□ Немає + Є
Якщо є хоча б один результат +, → СТОП (нічого через рот) та повторити Етап 2 через 24 год.
Якщо ковтання виявилося безпечним, перейти до Етапу 3.

ЕТАП 3. Спостерігати за хворим, який їсть йогурт або сирний десерт
Їжа падає з рота?
Накопичення/залишки їжі в роті?
Кашляє/давиться?
Хворий повідомив про труднощі з ковтанням?
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□ Ні
□ Ні
□ Ні
□ Ні

+ Так
+ Так
+ Так
+ Так
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Ковтання вільне та безпечне? □ Так □ Ні, утруднене
Якщо є хоча б один результат +, → СТОП (нічого через рот) — замовити консультацію логопеда
для оцінювання ковтання. Якщо ковтання виявилося безпечним, перейти до Етапу 4.

ЕТАП 4. Спостерігати за хворим, який їсть овочеве або картопляне пюре

□ Ні
□ Ні
□ Ні
□ Ні

Їжа падає з рота?
Накопичення/залишки їжі в роті?
Кашляє/давиться?
Хворий повідомив про труднощі з ковтанням?

+ Так
+ Так
+ Так
+ Так

Ковтання вільне та безпечне? □ Так □ Ні, утруднене
Якщо є хоча б один результат +, → СТОП (нічого через рот) — замовити консультацію логопеда
для оцінювання ковтання. Якщо ковтання виявилося безпечним, м’яка дієта.

ЕТАП 5. Спостерігати за хворим, який їсть м’яку дієту

+ Так
Їжа падає з рота?
□ Ні
+ Так
Накопичення/залишки їжі в роті?
□ Ні
+ Так
Кашляє/давиться?
□ Ні
+ Так
Хворий повідомив про труднощі з ковтанням?
□ Ні
ВИСНОВОК
Ковтання вільне та безпечне? □ Так □ Ні, утруднене
Якщо є хоча б один результат +, → СТОП (нічого через рот) — замовити консультацію логопеда
для оцінювання ковтання. Якщо ковтання виявилося безпечним, погодити з логопедом призначення звичайного харчування.
Скринінг проводив (прізвище, ініціали) ___________________________________

Додаток № 8
до уніфікованого клінічного протоколу екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високо
спеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації «Геморагічний інсульт»

Шкала Ханта-Хесса для оцінки стану пацієнта з субарахноїдальним крововиливом
Градація Критерії тяжкості стану
І
ІІ
ІІІ
ІV
V

Безсимптомний перебіг захворювання або незначний головний біль і слабо виражена
ригідність м’язів шиї
Помірний або виражений головний біль, ригідність м’язів шиї, відсутні вогнищеві
неврологічні симптоми, проте спостерігається параліч черепного нерва
Сонливість або сплутаність свідомості, наявні слабо виражені вогнищеві неврологічні
симптоми
Сопор, помірний або виражений геміпарез; можливі початкові ознаки децеребраційної
ригідності, вегетативні порушення
Кома, децеребраційна ригідність

Подальша тактика лікування: І-ІІІ ст. — хірургічне лікування, ІV-V ст. — інтенсивна терапія з
метою стабілізації стану пацієнта і підготовки до хірургічного лікування.
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Додаток № 9
до уніфікованого клінічного протоколу екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації «Геморагічний інсульт»

Модифікована Шкала Ренкіна (Modified Rankin Scale — mRS)
Оцінка
0
1
2
3
4
5

Опис
Відсутність симптомів
Відсутність суттєвої функціональної неспроможності, незважаючи на наявність
симптомів, здатність до виконання повсякденних обов’язків і буденної активності
Легке порушення функціональної спроможності; нездатність до минулої активності,
але збережена здатність до обслуговування власних потреб без сторонньої допомоги
Помірне порушення функціональної спроможності, необхідність деякої сторонньої
допомоги, збережена здатність ходити без сторонньої допомоги
Помірно-тяжке порушення функціональної спроможності; нездатність ходити без
сторонньої допомоги і самостійно задовольняти фізіологічні потреби
Важка функціональна неспроможність; «прикутість» до ліжка, нетримання сечі та
калу; потреба в постійному нагляді та увазі

Джерела
1. Rankin J. Cerebral vascular accidents in patients over the age of 60. Scott // Med. J. — 1957. — 2. — Р. 200-15.
2. Bonita R., Beaglehole R. Modification of Rankin Scale: Recovery of motor function after stroke //
Stroke. — 1988 Dec. — 19 (12). — Р. 1497-1500.
3. Van Swieten J.C., Koudstaal P.J., Visser M.C., Schouten H.J., van Gijn J. Interobserver agreement for
the assessment of handicap in stroke patients // Stroke. — 1988. —19 (5). — Р. 604-7.
Додаток № 10
до уніфікованого клінічного протоколу екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації «Геморагічний інсульт»

Інформаційний лист для пацієнта
Ви або близька вам людина перенесли інсульт…
Можливо, це призвело до розвитку паралічу
однієї половини тіла або до порушення ходи
чи мовлення, розладів чутливості. Ви не поодинокі у вашій біді! Щорічно інсульт переносять 100 тисяч наших співвітчизників. Не
впадайте у відчай! Безвихідних ситуацій не існує. Життя після перенесеного інсульту продовжується! Якщо Ви не байдужі до себе та до
своїх близьких, піклуєтесь про своє здоров’я
та бажаєте здоров’я та повноцінного довголіття своїм близьким, якщо Ви хочете дізнатися, як запобігти повторному інсульту, отже,
ця інформація саме для Вас. Буклет, який Ви
тримаєте в руках, містить інформацію про
інсульт та сучасні методи профілактики цієї
хвороби.
Інсульт — це гострий стан розладу здоров’я,
який характеризується раптовим початком і
проявляється порушення кровообігу в головному мозку.
36
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Запам’ятайте!
Лікування інсульту необхідно проводити
тільки в стаціонарі. Швидке звернення по спеціалізовану медичну допомогу зменшує смертність та інвалідизацію пацієнтів, надає можливості проведення найбільш ефективних методів лікування.
Не втрачайте й хвилини — найкращий
результат у лікуванні інсульту можна
отримати, коли сучасна допомога надається в перші хвилини та години від перших ознак інсульту.
Для діагностики інсульту обов’язково
треба зробити діагностичну комп’ю
терну томографію головного мозку
(КТ головного мозку).
Що таке геморагічний інсульт?
Геморагічний інсульт — це розрив судин, який
викликає крововилив у головний мозок, руйнуючи певну ділянку мозку і призводячи до загибелі мозкових клітин. При загибелі мозкових клітин людина втрачає контроль над функ-
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ціями, за які відповідала та чи інша ушкоджена
ділянка мозку. Ступінь важкості цих розладів
залежить від локалізації крововиливу та його
розмірів. Різні ділянки мозку відповідають за
різні функції. Наприклад, при ураженні правих відділів мозку розвивається слабкість або
параліч лівої половини тіла. Ознаки інсульту
залежать від того, яка ділянка мозку ушкодилась. Найчастіше інсульт вражає людей після
60 років. Кожний третій інсульт призводить
до смерті хворого. Для відновлення втрачених функцій після перенесеного інсульту може
знадобитися шість і більше місяців інтенсивної реабілітації. Багато хто з пацієнтів повністю відновлюється і повертається до активного
повноцінного життя.
Чи всі геморагічні інсульти однакові?
Ні. Геморагічний інсульт може бути двох основних видів.
Субарахноїдальний крововилив — розрив
судин, що розташовані на поверхні м’якої мозкової оболонки, коли кров витікає із судини і зосереджується між мозком та черепом. Зазвичай
відбувається розрив мозкової артерії в ділянці її
розширення, яке називається аневризмою.
Внутрішньомозковий крововилив — розрив
судин, що розташовані в глибині тканини мозку, коли кров витікає із судин і накопичується
в обмеженому просторі, утворюючи гематому.
Які причини можуть призвести до розриву
кровоносних судин мозку?
• Системне ураження церебральних судин
(атеросклероз, амілоїдна дистрофія).
• Високий некорегований артеріальний
тиск.
• Вроджені вади судинної стінки мозкової судини (аневризми, артеріовенозні
мальформації).
• Тютюнопаління.
• Приймання наркотиків.
Як лікується геморагічний інсульт?
При виявлені на комп’ютерній томографії геморагічного інсульту пацієнта обов’язково повинен проконсультувати нейрохірург, який
визначає подальшу тактику лікування пацієнта. У переважній кількості випадків при геморагічному інсульті хворі повинні перебувати
на лікуванні в нейрохірургічному відділенні.
У випадках крововиливів унаслідок розриву
аневризми, артеріовенозної мальформації або
при формуванні в мозку гематоми лише ней
рохірургічна операція здатна врятувати життя
хворого або знизити ризик тяжкої інваліднос-
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ті. Завдяки нейрохірургічному втручанню можливо попередження повторних крововиливів
шляхом надійного блокування причини крововиливу (аневризми або артеріовенозної мальформації), а також звільнення мозкових структур від стиснення шляхом видалення гематоми.
Які найбільш важливі ознаки гострого інсульту?
1. Раптова слабкість, заніміння, параліч половини тіла або тільки обличчя, руки,
ноги.
2. Раптовий інтенсивний головний біль,
який хворі описують як «найжахливіший
біль у житті».
3. Раптове порушення чіткості зору.
4. Раптове порушення мовлення (немає
можливості говорити та розуміти звернену до тебе мову).
5. Раптове запаморочення, втрата координації рухів, нудота, блювання, деколи
втрата свідомості.
Як уникнути повторного інсульту?
Інсульт може статися знову, якщо не проводити
ефективну профілактику цієї хвороби. На жаль,
у тих, хто переніс інсульт, дуже високий шанс
розвитку повторного інсульту. За даними наукових досліджень, у осіб, що перенесли інсульт,
вірогідність повторного інсульту вища в 15 разів, ніж у тих, у кого інсульту не було. Стан атеросклеротично змінених судин мозку та наявність ураження мозкових судин (аневризма або
артеріовенозна мальформація) обумовлюють
збереження ризику повторного внутрішньочерепного крововиливу. Доведено, що ризик повторного інсульту може сягати 50% упродовж
перших 6 місяців після розриву аневризми та
дещо знижується в наступні роки. Ваш лікар
може визначити, який у Вас ступінь ризику повторення інсульту та профілактичні заходи, що
знижуватимуть цей ризик.
Як знизити ризик розвитку повторного інсульту?
На сьогодні існують рекомендації щодо ефективної профілактики розвитку повторних
інсультів, якими користуються лікарі всього
світу. Доведено, що правильно підібрані ефективні медикаментозні та немедикаментозні
методи профілактики, які доповнюють один
одного, суттєво впливають на прогноз хвороби та якість життя пацієнтів, що перенесли
інсульт. Ефективна профілактика розвитку повторного інсульту повинна обов’язково включати такі заходи:
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1. Щоденний контроль та ефективне лікування підвищеного артеріального тиску.
Артеріальний тиск повинен бути на рівні 140/90 мм рт.ст. і нижче. У пацієнтів
із цукровим діабетом — 130/80 мм рт.ст.
Контроль та корекція рівня холестерину
суттєво впливають на подальший розвиток та прогресування атеросклерозу.
У пацієнтів із високим рівнем холестерину в крові обов’язковим є призначення засобів, що нормалізують його рівень
у сироватці крові.
Зверніть увагу на факторі ризику повторного інсульту, які також суттєво впливають
на розвиток повторного інсульту:
Паління
Припиніть або, у крайньому разі, скоротіть кількість викурених цигарок у день. Пам’ятайте!
Курці мають на 50% більше шансів перенести
повторний інсульт, ніж ті, хто не палить.
Прийом алкоголю
Зловживання алкоголем призводить до
підвищення ризику розвиту повторного
геморагічного інсульту (крововиливу в мозок). Скоротіть вживання алкоголю до мінімуму або припиніть його вживання зовсім.
Надмірна вага тіла
Надмірна вага негативно впливає на роботу серця і судин. У осіб із надмірною вагою
та ожирінням часто підвищений артеріальний тиск і цукровий діабет. Перераховані
фактори значно впливають на ризик розвитку повторного інсульту. Для зниження
цього ризику необхідні заходи щодо корекції маси тіла, які може Вам запропонувати лікар для кожного індивідуально.
Низька фізична активність
Щоденні прогулянки пішки не менше
30 хвилин — оптимальний вид фізичного
навантаження. Не уникайте цього. Рух —
це життя!
Пам’ятайте! Ваше одужання залежить
від Вас.
Профілактичні заходи, спрямовані на
запобігання розвитку повторного інсульту, повинні починатися з другого
тижня після перенесеного інсульту і
продовжуватись постійно, часто місяцями та роками, без перерви, під пильним наглядом лікаря
Якщо після того як Ви прочитали цей буклет, у Вас ще лишилися запитання щодо
проблеми профілактики інсульту, Ви мо-
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жете отримати більш детальну інформацію на
сайті Української асоціації боротьби з інсультом: www.insult.net.ua
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Додаток № 11
до уніфікованого клінічного протоколу екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високо
спеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації «Геморагічний інсульт»

Індекс активності у повсякденному житті (шкала БАРТЕЛ)
ПРИЙОМ ЇЖІ
0 — повністю залежить від допомоги оточуючих (необхідне годування зі сторонньою допомогою)
5 — частково потребує допомоги, наприклад, при розрізанні їжі, намазуванні масла на хліб і т.д., при
цьому приймає їжу самостійно
10 — не потребує допомоги (здатний їсти будь-яку нормальну їжу, не тільки м’яку, самостійно
користується всіма необхідними столовими приборами; їжа готується і сервірується іншими особами,
але не розрізається)
ПРИЙОМ ВАННИ
0 — залежний від оточуючих
5 — незалежний від оточуючих: приймає ванну (входить і виходить з неї, миється) без сторонньої
допомоги або миється під душем, не потребуючи нагляду чи допомоги
ПЕРСОНАЛЬНА ГІГІЄНА
(чищення зубів, маніпуляція із зубними протезами, зачісування, гоління, вмивання обличчя)
0 — потребує допомоги при виконанні процедури особистої гігієни
5 — незалежний від оточуючих при вмиванні обличчя, зачісуванні, чищенні зубів, голінні
ОДЯГАННЯ
0 — залежний від оточуючих
5 — частково потребує допомоги (наприклад, при защіпанні гудзиків), але більше половини дій виконує
самостійно, деякі види одягу може вдягати повністю самостійно, витрачаючи на це розумну кількість
часу
10 — не потребує допомоги, в тому числі при защіпанні гудзиків, зав’язуванні шнурівок і т.д., може
вибирати і надягати будь-який одяг
КОНТРОЛЬ ДЕФЕКАЦІЇ
0 — нетримання калу (або потребує застосування клізми, яку ставить особа, що доглядає)
5 — випадкові інциденти неутримання калу (не частіше одного разу на тиждень) або необхідна
допомога при використанні клізми, свічок
10 — повний контроль дефекації, у разі потреби може використовувати клізму або свічки, не потребує
допомоги
КОНТРОЛЬ СЕЧОВИПУСКАННЯ
0 — нетримання сечі, або використовується катетер, керувати яким хворий самостійно не може
5 — випадкові інциденти нетримання сечі (максимум один раз за 24 години)
10 — повний контроль сечовипускання (в тому числі й випадки катетеризації сечового міхура, коли
хворий самостійно справляється з катетером)
КОРИСТУВАННЯ ТУАЛЕТОМ
(переміщення в туалеті, роздягання, очищення шкірних покривів, вдягання, вихід із туалету)
0 — повністю залежний від допомоги оточуючих
5 — потребує деякої допомоги, проте частину дій, у тому числі персональні гігієнічні процедури, може
виконувати самостійно
10 — не потребує допомоги (при переміщеннях, вдяганні та роздяганні, виконанні гігієнічних
процедур)
ПЕРЕМІЩЕННЯ (з ліжка на крісло і навпаки)
0 — переміщення неможливе, не здатний сидіти (втримувати рівновагу), для підняття з ліжка потрібна
допомога двох осіб
5 — при вставанні з ліжка потрібна значна фізична допомога (одної сильної/обізнаної особи або двох
звичайних людей), може самостійно сидіти на ліжку
10 — при вставанні з ліжка потрібна незначна допомога (одної особи) або потрібний догляд, вербальна
допомога
15 — незалежний від оточуючих (не потребує допомоги)
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Продовження додатку 11
ЗДАТНІСТЬ ДО ПЕРЕСУВАННЯ ПО РІВНІЙ ПЛОЩИНІ
(переміщення в межах будинку/палати і поза будинком; можуть використовуватись допоміжні засоби)
0 — не здатний до переміщення або долає менше 45 м
5 — здатний до незалежного пересування в інвалідному візку на відстань більше 45 м, у тому числі
оминати кути і користуватись дверима та самостійно повертати за ріг
10 — може ходити з допомогою однієї особи або двох осіб (фізична підтримка або нагляд і вербальна
підтримка), проходить більше 45 м
15 — незалежний від оточуючих (але може використовувати допоміжні засоби, наприклад паличку),
долає самостійно більше 45 м
ПОДОЛАННЯ СХОДІВ
0 — не здатний підніматись по сходах, навіть із підтримкою
5 — потрібна фізична підтримка (наприклад, щоб піднести речі), нагляд або вербальна підтримка
10 — незалежний

Оцінка пацієнта за індексом Бартел
ВИД ДІЯЛЬНОСТІ
Приймання їжі
Приймання ванни
Персональна гігієна
Одягання
Контроль дефекації
Контроль сечовипускання
Користування туалетом
Переміщення (з ліжка на крісло і навпаки)
Здатність до пересування по рівній площині
Подолання сходів

Оцінка до початку
лікування
та реабілітації

Оцінка при виписці
на домашню програму
реабілітації

Оцінку проводив (ПІБ)_______________________________
Інструкції
1. При оцінці за шкалою слід реєструвати те, що хворий дійсно робить, а не те, що він міг би зробити.
2. Основна мета використання шкали є встановлення ступеня незалежності від будь-якої допомоги, фізичної або вербальної, хоча б навіть і мінімальної, і з будь-якої причини.
3. Під потребою в нагляді слід розуміти, що хворого не можна вважати незалежним.
4. Здатність хворого до тієї чи іншої активності слід оцінювати за найбільш достовірними даними. Зазвичай джерелом інформації є опитування хворого, його рідних або друзів, медперсоналу, також важливі результати безпосереднього спостереження і здоровий глузд, однак необхідності в цілеспрямованому дослідження функції немає.
5. Зазвичай важлива оцінка здатності хворого в попередні 24-48 годин, але буває доцільною й
оцінка за більш тривалий період часу.
6. Середні категорії оцінок означають, що «частка» хворого в здійсненні оцінювальної активності перевищує 50%.
7. Допускається застосування додаткових заходів для досягнення незалежності.
Сумарна оцінка:
45-50 балів — відповідає тяжкій інвалідності і залежності від сторонньої допомоги;
50-75 балів — свідчить про помірну інвалідність;
75-100 балів — відповідає мінімальному обмеженню або відновленню втрачених неврологічних
функцій.
Водночас навіть максимальна оцінка не свідчить, що хворий може проживати самостійно — стан
здоров’я все-таки може перешкоджати приготуванню їжі, регулярному відвідуванню магазину
для придбання їжі і т.п.
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Додаток № 12
до уніфікованого клінічного протоколу екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації «Геморагічний інсульт»

Шкали оцінки інтенсивності болю
Візуально-аналогова шкала оцінки інтенсивності болю
(Visual analague scale — VAS)
Хворому пропонують на наведенній нижче лінії позначити вертикальною
рискою рівень свого болю. Інтенсивність болю (відстань від початку лінії до
зробленої пацієнтом позначки) вимірюють лінійкою в сантиметрах. Тому
довжина шкали має становити точно 10 см.

Біль
відсутній

Нійгірший біль,
що може бути

Числова шкала оцінки інтенсивності болю
(Numerical rating scale — NRS)
Хворому пропонують оцінити інтенсивність болю в балах від «0» (біль
відсутній) до «10» (найгірший біль, що може бути). Використовуються також
версії шкали з іншими діапазонами оцінок (наприклад, від 0 до 5)
Цю шкалу інколи «доповнюють» розфарбуванням її в спектр поступового
переходу кольорів від зеленого (відсутність болю) до жовтого (помірний біль)
та яскраво-червоного (найгірший біль).

о
Біль
відсутній

1

2

3

4

5
Помірний
біль

6

7

8

9

1о

Нійгірший біль,
що може бути

Джерела:
Обидві з наведених вище шкал можна знайти з посиланнями на різні першоджерела,
тому дізнатись точно, кому саме належить авторство, ми не змогли.
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Додаток № 13
до уніфікованого клінічного протоколу екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації «Геморагічний інсульт»

Діагностика та лікування апное під час сну
Синдром обструктивного апное-гіпопное сну (СОАС), що вражає близько 5% населення, є як
самостійним, так і додатковим фактором ризику виникнення повторного інсульту, інфаркту міо
карда та раптової кардіальної смерті уві сні. Як відомо, СОАС виникає внаслідок звуження дихальних шляхів під час сну на рівні глотки і припинення легеневої вентиляції при дихальних зусиллях, що призводить до зниженням рівня кисню в крові, затримки СО2, активації симпатичної
нервової системи і, відповідно, вазоконстрикції.
При підозрі на СОАС лікареві слід звернути увагу на епізоди переривання дихання під час сну,
голосне хропіння, надмірну денну сонливість, неспокійний сон та його переривання, ранковий
головний біль, зниження концентрації уваги, пам’яті, лібідо, дратівливість та надмірну вагу хворого, підвищення АТ.
З метою діагностики та оцінки специфічних симптомів і скарг використовуються спеціальні
шкали. Найпоширенішою шкалою для оцінки симптомів СОАС є Epworth Sleepiness Scale.
Таблиця. Шкала Epworth Sleepiness Scale для оцінки симптомів СОАС
Активність
Читання сидячи
Перегляд телепередач
Перебування в громадському місці без активності (зустріч, у театрі)
Їзда в машині на пасажирському місці протягом 1 год
Пообідній відпочинок у тихій кімнаті
Сидіння і розмова з ким-небудь
Сидіння в спокої після обіду, який не включав алкоголь
У машині під час зупинки в заторі протягом декількох хвилин
Всього балів

Можливість
заснути

Загальна кількість балів оцінюється залежно від відповідей за балами: О — ніколи не засну; 1 —
низька ймовірність заснути; 2 — середня ймовірність заснути; 3 — висока ймовірність заснути.
Імовірність наявності СОАС залежно від результатів тестування пацієнтів за цією шкалою оцінюється таким чином: відсутність СОАС — 8,0±3,5 бала; СОАС низького ступеня тяжкості — 11,0±4,2 бала;
СОАС середнього ступеня тяжкості — 13,0±4,7 бала; СОАС високого ступеня тяжкості — 16,2±3,3 бала.
Для остаточної діагностики та корекції синдрому апное під час сну пацієнт повинен бути направлений до спеціалізованого центру, де є лабораторії полісомнографії.
Золотим стандартом діагностики СОАС в усьому світі є нічне полісомнографічне дослідження.
Воно включає одночасний запис електроенцефалограми, електроокулограми, електроміограми,
дихального потоку, насичення крові киснем, дихального зусилля, ЕКГ, положення тіла. Частота
епізодів обструкції верхніх дихальних шляхів під час сну визначається як індекс апное + індекс
гіпопное (ІАГ — епізоди повного і часткового перекривання верхніх дихальних шляхів).
Для скринінгової діагностики СОАС використовують також спрощені портативні прилади,
якими пацієнт може користуватися в амбулаторних умовах. Портативні монітори можуть бути
використані як альтернатива полісомнографічному дослідженню в пацієнтів із високою ймовірністю СОАС середнього чи високого ступеня тяжкості.
Лікування СОАС передбачає насамперед зниження маси тіла в осіб з ожирінням. Як патогенетичний метод лікування необхідно рекомендувати апаратне дихання під час сну з позитивним тиском повітря під час вдиху (СРАР-терапія). Крім того, хворому слід забезпечити відновлення вільної
прохідності дихальних шляхів: забезпечення максимально вільного носового дихання (краплі, спеціальні наклейки тощо), застосування під час сну спеціальних приладів для підтримки постійного
позитивного тиску повітря в дихальних шляхах (маски), хірургічна пластика носоглотки.
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Слід вважати грубою помилкою призначення хворим із синдромом нічного апное транквілізаторів. Якщо виникає необхідність застосування снодійних, то перевагу слід віддати препаратам
із мінімальним впливом на тонус м’язів глотки, наприклад золпідему. Крім того, у хворих із СОАС
часто виникає необхідність контролю інших факторів серцево-судинного ризику: ожиріння, дисліпідемії, цукрового діабету, АГ, аритмій тощо.
Примітка: Більш детально інформація щодо синдрому обструктивного апное-гіпопное сну
наведена в АКН «Артеріальна гіпертензія», яка рекомендована наказом МОЗ України № 384 від
24.05.2012 року.
Додаток № 14
до уніфікованого клінічного протоколу екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації «Геморагічний інсульт»
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Додаток № 15
до уніфікованого клінічного протоколу екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації «Геморагічний інсульт»

Карта пацієнта з гострим порушенням мозкового кровообігу
Вкладиш до Медичної карти стаціонарного хворого № ____________
Адміністративна територія _______________________________________________________
Назва закладу охорони здоров’я, що заповнює форму ________________________________
Паспортна частина
1. Прізвище, Ім‘я, По батькові ____________________________________________________
3. Дата народження __/__/____р.
2. Стать ____
Дата __/__/____р.
Час __-____
4. Поява перших симптомів ГПМК:
Дата __/__/____р.
Час __-___
5. Виклик невідкладної медичної допомоги:
Догоспітальний етап
6. Проведене визначення рівня свідомості за шкалою ком Глазго:
□ ні 		
□ так - ___ (значення)
7. Проведене оцінювання неврологічного статусу за шкалою «Мова — рука — обличчя — час»
(FAST):
□ ні 		
□ так - ________________________________________________ (висновок)
8. Проведене визначення рівня глюкози крові:
□ ні
□ так _______ (значення)
9. Проведене вимірювання артеріального тиску:
□ ні
□ так _______ (значення)
10. Проведене вимірювання температури тіла:
□ ні
□ так _______ (значення)
11. Проведено ЕКГ або здійснена передача біометричних ЕКГ-сигналів у консультативний телеметричний центр для вирішення термінових питань інтерпретації ЕКГ:
□ ні 		
□ так - ________________________________________________ (висновок)
12. Проведена пульсоксиметрія:
□ ні
□ так - _______ (значення)
13. Проведена оксигенотерапія:
□ ні
□ так
14. Забезпечений венозний доступ:
□ ні
□ так
15. Проведена корекція АТ:
□ ні
□ так - до ___________ (значення)
16. Проведена корекція рівня глюкози крові: □ ні
□ так - до ___________ (значення)
17. Проведене медикаментозне лікування:
□ ні
□ так - ____________ (вказати ЛЗ)
Госпітальний етап
18. Доставка до ЗОЗ: 18.1. Дата __/__/____р. 18.2. Час __-___
19. Проведене визначення тяжкості інсульту за Шкалою тяжкості інсульту (NIHSS) на момент
госпіталізації: 		
□ ні 		
□ так - ____ (значення в балах NIHSS)
Дата __/__/____р.
Час __-___
20. Проведений тест на виявлення порушення ковтання:
				
□ ні 		
□ так Дата __/__/____р.
Час __-___
Продовження додатку № 15
21. Консультації суміжних спеціалістів:
21.1 Нейрохірург: 		
□ ні 		
□ так -		
Дата __/__/____р.
Час __-___
21.2. Окуліст: 			
□ ні 		
□ так -		
Дата __/__/____р.
Час __-___
21.3. Логопед: 			
□ ні 		
□ так -		
Дата __/__/____р.
Час __-___
21.4. З фізичної реабілітації: □ ні 		
□ так -		
Дата __/__/____р.
Час __-___
21.5. ____________________: □ ні 		
□ так -		
Дата __/__/____р.
Час __-___
21.6. ____________________: □ ні 		
□ так -		
Дата __/__/____р.
Час __-___
21.7. ____________________: □ ні 		
□ так -		
Дата __/__/____р.
Час __-___
Лабораторні дослідження
22. Проведений розгорнутий загальний аналіз крові з визначенням числа тромбоцитів:
□ ні 		
□ так - ________________________________________________ (висновок)
23. МНВ: 			
□ ні 		
□ так
24. АЧТЧ:			
□ ні 		
□ так
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25. Визначений електролітний склад сироватки крові:
□ ні
□ так
26. Проводилося визначення рівня глюкози (в динаміці):
□ ні
□ так
27. Проведені ниркові проби (креатинін та сечовина сироватки крові):
□ ні
□ так
28. Ліпідограма:
□ ні
□ так
Інструментальні методи
29. МР/КТ-ангіографія:
□ ні
□ так -		
Дата __/__/____р.
Час __-___
30. ЕКГ у 12 відведеннях:
□ ні
□ так
31. Рентгенографія легень:
□ ні
□ так
32. Ультразвукове дуплексне сканування магістральних судин голови і шиї в каротидному басейні:
□ ні
□ так
Додаткові методи обстеження (за показаннями)
33. ЕХО-кардіографія (трансторакальна або трансезофагальна):
□ ні
□ так
34. УЗД органів черевної порожнини:
□ ні
□ так
35. Люмбальна пункція:
□ ні
□ так
36. Рівень С-реактивного протеїну:
□ ні
□ так
37. Загальний аналіз сечі:
□ ні
□ так
38. Токсикологічний скринінг:
□ ні
□ так
39. Остаточний діагноз:
____________________________________________
Шифр за МКХ‑10: ______________
40. Призначення ацетилсаліцилової кислоти/клопідогрелю:
□ ні
□ так
Дата __/__/___р.
Час __-___
41. Проведений тромболізис:
□ ні
□ так
Дата __/__/___р.
Час __-___
42. Виписка з ЗОЗ:
Дата __/__/____р.
Час __-___
43. Проведене оцінювання стану пацієнта за шкалою Ренкіна:
□ ні □ так - ________________________________________________ (висновок)
44. Пацієнту наданий індивідуальний план (програма) заходів вторинної профілактики та корекції факторів ризику:
□ ні □ так
45. Пацієнту наданий роздрукований «Інформаційний лист для пацієнта, який переніс інсульт»:
□ ні □ так
46. Додаткова інформація щодо дотримання ЛПМД: ___________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Підпис лікаря
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Продовження додатку № 15

ІНСТРУКЦІЯ з заповнення
Карти моніторингу локального протоколу медичної допомоги
пацієнту з гострим порушенням мозкового кровообігу
Тимчасова форма-вкладиш до Медичної карти стаціонарного хворого (форма 003/о)«Карта
моніторингу локального протоколу медичної допомоги пацієнту з гострим порушенням мозкового кровообігу» (далі — Карта) заповнюється закладами охорони здоров‘я, які надають вторинну (спеціалізовану) стаціонарну допомогу пацієнтам із підозрою на гостре порушення мозкового
кровообігу. Карта вкладається до Медичної карти стаціонарного хворого (форма 003/о), номер
якої зазначається в заголовку Карти.
Карта призначена для моніторингу індикаторів якості медичної допомоги, внутрішнього або
зовнішнього аудиту, експертної оцінки дотримання основних положень УКПМД «Ішемічний інсульт», «Геморагічний інсульт» та ЛПМД, розроблених ЗОЗ на їх основі.
Позиції 4, 5 Карти заповнюються для пацієнтів, доставлених бригадою ШМД, відповідно до
Талону до супровідного листка, затвердженого наказом МОЗ України від 17.11.2010 Р. № 999. Для
інших пацієнтів ці позиції заповнюються відповідно до анамнезу захворювання, задокументованого в Медичній карті стаціонарного хворого (форма 003/о). По можливості зазначається
точний час появи перших симптомів ГПМК; якщо очевидців розвитку симптомів ГПМК немає,
часом розвитку ГПМК слід вважати той час, коли пацієнта востаннє бачили у «звичайному» стані — без симптомів інсульту.
Позиції 6-28 заповнюються для всіх пацієнтів відповідно до інформації, задокументованої
в Медичній карті стаціонарного хворого (форма 003/о), а також Карті виїзду швидкої медичної допомоги (форма № 110/о), Супровідному листку (форма № 114/О) та Талоні до супровідного
листка, затверджених наказом МОЗ України від 17.11.2010 Р. № 999. У позиціях 18-21, 29, 40-41 вказується точний час процедури.
До позиції 46 вносяться стислі відомості про особливості перебігу захворювання або інші
причини, що спричинили суттєві відхилення від положень УКПМД та ЛПМД (зокрема, наявність протипоказань, відмова пацієнта або його представників від проведення процедур та ін.)
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Нормотензивная гидроцефалия
(синдром Хакима-Адамса): исторические
и современные аспекты диагностики,
лечения, клиническая значимость
в практике невролога
М.Ф. Иванова1, 2, А.В. Семенова1
1
Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины, г. Киев
2
Институт ядерной медицины и лучевой диагностики НАМН Украины, г. Киев
Резюме. В работе представлены исторические и современные аспекты трактовки термина нормотензивной гидроцефалии, данные об этиологии, патофизиологических моделях. Подробно
описаны особенности клинических проявлений синдрома Хакима-Адамса, обращено внимание неврологов на классическую триаду симптомов: деменцию, нарушение ходьбы и функции
тазовых органов, и при этом отсутствие у пациентов такой «классической картины гидроцефалии», как головная боль, тошнота, рвота. Представлены современные критерии диагностики
«вероятной», «возможной», «сомнительной» идиопатической нормотензивной гидроцефалии. Описаны подходы нейрохирургического и медикаментозного лечения. Обоснована клиническая значимость в практике врача-невролога.
Ключевые слова: гидроцефалия, синдром Хакима-Адамса, неврологические проявления, диагностика, лечение.

Нормотензивная гидроцефалия (НГ) — это
синдром, который характеризуется хроническим расстройством ликвородинамики с последующим постепенным расширением желудочковой системы без значительного увеличения уровня внутричерепного давления (ВЧД)
и клинически проявляется классической триадой симптомов: нарушением походки, деменцией и тазовыми расстройствами.
Впервые НГ описана как синдром колумбийским нейрохирургом S. Hakim (госпиталь СанХуан-де-Диос, г. Богота, Колумбия) в 1957 году.
При аутопсии некоторых пациентов с деменцией он обратил внимание на расширение
желудочковой системы мозга без признаков
патологического поражения коры. Ему понадобилось около семи лет для анализа полученных
данных и описания синдрома гидроцефалии
у взрослых пациентов при «нормальном» давлении цереброспинальной жидкости, которое
было представлено в 1964 г. в тезисах «Некото© М.Ф. Иванова, А.В. Семенова
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рые наблюдения о давлении ликвора. Синдром
гидроцефалии у взрослых при «нормальном»
давлении цереброспинальной жидкости (Описание нового синдрома)» [1]. В последующем
S. Hakim совместно с сыном К. Hakim, биомедицинским инженером и неврологом, разработал шунтирующие устройства для лечения
больных с нормотензивной и другими формами гидроцефалий [2]. В англоязычной литературе впервые термин НГ был введен американским нейрохирургом R. Adams в статье,
опубликованной в «New England Journal» в 1965
году, где были описаны три клинических наблюдения НГ, два посттравматического и один
идиопатического генеза [3].
В настоящее время выделяют [4, 5-9] первичную (идиопатическую) и вторичную (симптоматическую) НГ. Вторичная НГ развивается наиболее часто после перенесенного
субарахноидального кровоизлияния (23%),
менингита (4,5%), черепно-мозговой травмы
(12,5%), но могут быть и другие причины.
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Однако в 80% случаев [4] идиопатическая
нормотензивная гидроцефалия (иНГ) остается
своевременно недиагностированной в клинической практике и имеет схожесть с проявлениями при целом ряде нейродегенеративных
заболеваний [10]. Согласно данным литературы [4, 11], от 1 до 6% деменций вызваны НГ. При
своевременной нейрохирургической помощи
деменция, обусловленная НГ, в отдельных случаях может носить обратимый характер [4]. Но
первоначальный энтузиазм в отношении курабельности деменции при НГ сменился определенным скептицизмом, что послужило поводом для проведения целого ряда последующих
исследований, посвященных изучению НГ.
Проведенное многоцентровое исследование [12] в Амстердаме (Голландия) в 1992 году
показало, что из 152 наблюдаемых пациентов:
у 127 (84%) диагностирована первичная (идио
патическая) НГ, а у 25 (16%) — вторичная.
В более позднем многоцентровом исследовании [13] в 1997 году, выполненном в Дании,
констатировано наличие иНГ у 89 из 101 пациента, у 12 пациентов диагностирована вторичная (симптоматическая) ее форма. По данным
современных авторов [14-17], соотношение
между идиопатической и симптоматической
формами составляет приблизительно 1:1.
В 2002 году была создана международная
исследовательская группа по изучению идио
патической нормотензивной гидроцефалии
(иНГ), которая в 2005 году опубликовала руководство [5-9], охватывающее четыре основных раздела: клинический диагноз иНГ,
ценность дополнительных диагностических
методов и тестов, подходы нейрохирургичес
кого лечения и их исходы.
Четких эпидемиологических данных касательно распространенности НГ нет. Однако
иНГ чаще рассматривается как заболевание
пожилых людей в возрасте 60-80 лет [18], хотя
в литературе описаны случаи ее возникновения в среднем, и даже детском возрасте [19-20].
Симптоматика неспецифична: нарушение
походки, мочеиспускания, деменция сопровождают и многие другие заболевания у пациентов пожилого возраста, что значительно
снижает настороженность врачей о, возможно, обратимой причине деменции. Большинство исследований распространенности иНГ
основаны на ограниченном количестве диагностированных случаев на базе одного либо
группы лечебных учреждений (hospital-based
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studies), результаты которых не представляют
возможным оценить распространенность иНГ
в популяции в целом [21]. Недавно опубликованы [22-24] результаты трех эпидемиологических исследований распространенности «возможной» иНГ в Японии. Так, распространенность для жителей в возрасте 65 лет и старше
составила 2,9% [22] и 1,4% [23] и 0,5% [24] для
лиц в возрасте старше 61 года. Средневзвешенный показатель равен 1,1%. Вместе с тем
диагностические критерии [25], используемые
японскими учеными, отличаются от международных [8].
Обращают на себя внимание результаты,
полученные в городе Вестфолл (Норвегия).
Это, вероятно, наиболее точная оценка заболеваемости и распространенности иНГ, которая существует на сегодняшний день [26]. Активное выявление и обследование пациентов
с характерными жалобами показало: распространенность иНГ — 21,9 на 100 000 (0,22%),
заболеваемость — 5,5 на 100 000 [27].
Доступные эпидемиологические данные
остаются противоречивыми отчасти из-за
различия принятых диагностических критериев и недостаточного количества проведенных популяционных исследований. Несмотря
на это, можно предположить, что количество
случаев первичной и вторичной НГ будет расти, вероято, из-за повышения качества оказания медицинской помощи, более широкого
внедрения нейровизуализационных методов
обследования и увеличения продолжительности жизни [8].
На сегодняшний день не существует единого мнения касательно факторов риска заболевания, этиологии, патогенетических механизмов развития желудочковой дилатации
и сопутствующего поражения окружающего
мозгового вещества.
Термин «идиопатическая» подразумевает,
что этиология НГ окончательно остается неизвестной. Проведено лишь несколько исследований «случай-контроль» для выявления
факторов риска иНГ, в которых артериальная
гипертензия, сахарный диабет и низкий уровень липопротеидов высокой плотности были
указаны в качестве наиболее значимых [21].
Выявленные факторы риска являются общими
и для ряда других сосудистых заболеваний, из
чего следует, что сосудистые изменения могут
играть свою роль в патогенезе иНГ. Наиболее
существенным необратимым фактором риска
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на данный момент является возраст. Сообщается [21], что наличие лептоменингиальных
утолщений, склеротических изменений сосудов, рефлюкса яремного венозного кровотока может в конечном итоге стать причиной
желудочковой дилатации и развития неврологической симптоматики у больных с иНГ
в пожилом возрасте. Генетическая составляющая также может быть вовлечена в этиологию
и патогенез данного заболевания. В литературе имеется описание [21] наблюдения семьи
с наличием «вероятной иНГ» в трех поколениях с характерными клиническими проявлениями и изменениями на МРТ.
За прошедшее время были предложены
и описаны различные патофизиологические
модели иНГ [4]. Так, учитывая, что шунтирование может вызывать обратное развитие неврологических симптомов у пациентов с иНГ,
предполагают [21], что нарушение ликвороциркуляции играет ведущую роль в развитии
иНГ. Однако остается неясным, что именно
вызывает данные изменения. Хотя гипотеза
о нарушении соотношения ликворопродукции
и абсорбции объясняет расширение желудочков головного мозга и обеспечивает правдоподобное обоснование эффективной работы
шунта, она не дает ответа, почему пациенты,
которые имели развернутую картину заболевания в течение нескольких месяцев или даже
лет, обретают выраженное клиническое улучшение на фоне хирургического вмешательства [26]. Нет единой теории, объясняющей
механизм повреждения вещества головного
мозга, окружающего расширенные желудочки. Существуют версии о простом механическом сжатии мозга в результате расширения
желудочков, затруднение удаления токсичных
продуктов метаболизма из цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) вследствие нарушения
ее циркуляции; увеличение амплитуды артериального пульса, пульсации ВЧД и вторичного повреждения паренхимы (так называемая
теория «гидроудара») [27].
Проведенные исследования [27] обращают внимание на некоторые общие патогенетические черты иНГ и нейродегенеративных
заболеваний. Было показано, что существует
схожесть изменений в коре пациентов с болезнью Альцгеймера и иНГ. Все эти особенности
указывают на сложное взаимодействие между
динамикой ЦСЖ, мозговым кровотоком, метаболизмом головного мозга и возрастными
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физиологическими изменениями [27]. Актуальным остается проведение дальнейших исследований.
Характерным проявлением НГ считается
триада Хакима-Адамса, которая включает деменцию, нарушение ходьбы и функции тазовых
органов [10]. Однако необходимо помнить, что
классическая картина, описанная в 1965 году,
наблюдается только у 32-48% пациентов [2, 8,
28]. Нередко выявляются только два симптома [29], обычно нарушение походки и деменция
(30%), реже встречается один из 3 симптомов,
и, как правило, это только ухудшение походки
(около 10%). Нарушение ходьбы остается наиболее частым симптомом при иНГ.
Остается неизвестным, что определяет
дебютирование, тяжесть, темпы прогрессирования неврологических проявлений
иНГ и что в отдельных случаях способствует
cтабилизации симптомов на определенных
этапах заболевания при естественном течении
без нейрохирургического вмешательства.
Нарушение походки, как правило, проявляется дисбалансом поэтапной активации мышечных групп, которое стоит рассматривать
как расстройство подкорковых систем управления движением, а не первичное нарушение работы пирамидного тракта. По мере прогрессирования иНГ вовлечение кортикоспинального
пути становится более выраженным. Походка
описывается как «апрактическая», «брадикинетическая», «магнитная», «паркинсоническая». Также пациенты могут испытывать трудности при повороте [8]. При иНГ не отмечается каких-либо изменений содружественности
движений рук при ходьбе [30]. Слабость в нижних конечностях обычно не выявляется при
неврологическом осмотре таких пациентов,
и пирамидная дисфункция, следовательно, не
считается распространенным симптомом [8].
Когнитивные расстройства характеризуются замедлением психомоторных функций, нарушением способности к концентрации внимания и слабо выраженными нарушениями
памяти. Подобные изменения нередко связаны
с дисфункцией передних отделов головного
мозга и являются довольно характерными для
так называемой «субкортикальной деменции».
Первичные нарушения высших мозговых функций (афазия, апраксия, агнозия, акалькулия),
так же как психозы, встречаются редко. Однако у некоторых больных возможно возникновение конфабуляций, галлюцинаций, мании,
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Таблица 1 Критерии «вероятной» идиопатической нормотензивной гидроцефалии
I. Анамнез болезни
Анамнез заболевания должен быть подтвержден информатором (родственником и др.), тесно знакомым с преморбидным и текущим состоянием пациента, и должен включать в себя:
A. Медленное начало симптомов.
B. Развитие после 40 лет.
C. Минимальная продолжительность по крайней мере от 3 до 6 месяцев.
D. Отстсутвие предшествующей черепно-мозговой травмы, внутримозгового кровоизлияния, менингита или
других известных причин вторичной нормотензивной гидроцефалии.
E. Прогрессирующее течение.
F. Отсутствие других неврологических, психиатрических или соматических состояний, в полной мере объясняющих существующие симптомы.
II. Клиника
Обязательным симтомом является нарушение походки и равновесия, а также по меньшей мере наличие одного из других симптомов: нарушения мочеиспускания, когнитивных функций.
При нарушении походки и равновесия по меньшей мере два симптома из перечисленных ниже должны быть
положительными:
A. Снижение высоты шага.
B. Снижение длины шага.
C. Снижение частоты вращения педалей (либо скорости ходьбы).
D. Отклонение туловища во время ходьбы.
E. Широкая постановка ног при стоянии.
F. Отклонение пальцев стопы кнаружи при ходьбе.
G. Ретропульсия (спонтанная или спровоцированная).
H. Блок поворота (три или более шагов при повороте на 180 градусов).
I. Две или более ошибок из восьми шагов при тандемной ходьбе.
При когнитивной дисфункции должно быть документально зафиксировано (с поправкой на возраст и уровень
образования) ее нарушение и/или снижение с помощью скринингового инструмента (например, MMSE) или
подтверждено по крайней мере два из следующих проявлений:
A. Психомоторная заторможенность (латентный период).
B. Снижение скорости мелкой моторики при проведении тестов.
C. Снижение точности мелкой моторики при проведении тестов.
D. Сложность при выполнении поставленных задач, снижение концентрации внимания.
E. Нарушение памяти, особенно на недавние события.
F. Исполнительные дисфункции, такие как ухудшение выполнения многоэтапных задач и др.
G. Поведенческие расстройства или изменение личности.
При нарушении мочеиспускания должен быть выявлен хотя бы один из следующих симтомов:
A. Эпизодическое или постоянное недержание мочи, не связанное с первичным урологическим заболеванием.
B. Стойкое недержание мочи.
C. Недержание мочи и кала.
Или любые два из следующих симптомов:
A. Императивные позывы к мочеиспусканию.
B. Повышение частоты мочеиспускания (более шести эпизодов мочеиспускания за 12-часовой период на
фоне обычного потребления жидкости).
C. Никтурия (более чем два мочеиспускания за ночь).
ІІI. Нейровизуализация
Нейровизуализация (методом КТ или МРТ) выполняется после появления симптомов и должна выявить следующие изменения:
A. Дилатация желудочков, не объясняемая мозговой атрофией или врожденным расширением (индекс
Эвана более 0,3 или другой сопоставимый индекс).
B. Нет макроскопических признаков препятствия движению ЦСЖ.
Наличие хотя бы одного из следующих вспомогательных признаков:
A. Расширение височных рогов боковых желудочков, не полностью объясняемое атрофией гиппокампа.
B. Относящийся к мозолистому телу угол 40° или более градусов.
C. Наличие перивентрикулярного изменения сигнала на КТ и МРТ, не связанного с сосудистыми ишемическими изменениями или демиелинизацией.
D. Свободное прохождение ЦСЖ через водопровод мозга и/или IV желудочек.
IV. Определение давления ЦСЖ
Давление ЦСЖ в диапазоне 5-18 мм рт. ст. (или 70-245 мм вод. ст.) при определении с помощью люмбальной
пункции.
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делирия, депрессии, а также эпилептических
припадков. Важно помнить, что для пациентов
с нормотензивной гидроцефалией такая «общеизвестная классическая картина гидроцефалии», как головная боль, тошнота, рвота, нарушение зрения, не характерна [4]. При исследовании глазного дна не отмечается отека дисков
зрительных нервов.
Дисфункция тазовых органов дебютирует
увелечением частоты мочеиспускания, особенно ночью, с постепененным развитием недержания мочи [8]. Тазовые расстройства при нормотензивной гидроцефалии относят к лобному
типу нарушений мочеиспускания, для которого
характерно отсутствие позывов, индифферентное отношение больного к факту непроизвольного мочеиспускания. Недержание кала встречается редко, обычно у пациентов с выраженными стадиями заболевания [10].
Согласно международным критериям [8], на
основании данных анамнеза заболевания, клинических, физиологических критериев, а также результатов нейровизуализации выделяют
«вероятную», «возможную» и «сомнительную»
иНГ [8] (табл. 1, 2, 3).
Существует несколько дополнительных тестов, способных улучшить точность постановки диагноза и прогнозировать эффективность
дальнейшего нейрохирургического лечения.
Их проведение рекомендовано всем пациентам
с «вероятной» и «возможной» иНГ согласно
международным критериям. К дополнительным методам относят: тап-тест («tap-test»), наружное люмбальное дренирование (НЛД) и измерение сопротивления резорбции ЦСЖ [18].
Выбор методики зависит от многих факторов,
в том числе от прогностической ценности, личного опыта, доступности оборудования и персонала [7].
Тап-тест — это извлечение 40-50 мл ЦСЖ
посредством люмбальной пункции с последующей оценкой регресса неврологической
симптоматики. Наступающее улучшение после
удаления ЦСЖ увеличивает вероятность благоприятного ответа на последующее установление шунта (положительная прогностическая
ценность составляет 73-100%). Однако тап-тест
имеет низкую чувствительность (26-61%), и отрицательный результат не исключает диагноз
иНГ [18]. Нарушение походки — симптом, динамику которого чаще всего нейрохирурги оценивают объективно. При этом оценивается ходьба пациента на 10 метров до и после тап-теста,
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Таблица 2 Критерии «возможной» идиопатической
нормотензивной гидроцефалии
I. Анамнез болезни
Сообщаемые симптомы могут:
A. Иметь подострое либо стертое начало.
B. Начинаться в любом возрасте (кроме детского).
C. Наблюдаться на протяжении трех месяцев либо
неопределенный срок.
D. Быть при наличии в анамнезе легкой травмы головы,
удаленного внутримозгового кровоизлияния, перенесенного менингита в детском или подростковом
возрасте, а также других заболеваний, которые, по
мнению врача, не являются причинно связанными
с имеющимся состоянием.
E. Быть с другими коморбидными неврологическими,
психическими или соматическими расстройстрами,
по мнению врача, не объясняющими имеющиеся
симптомы.
F. Иметь медленно прогрессирующее или стабильное
течение.
I. Клиника
A. Недержание мочи и/или когнитивные нарушения при
отсутствии изменений походки и равновесия.
B. Нарушение походки либо слабоумие как единственный симптом.
II. Нейровизуализация
Дилатация желудочков обусловлена гидроцефалией, но:
A. Признаки атрофии головного мозга достаточной
степени тяжести для объяснения размера желудочков.
B. Выявленные структурные повреждения мозга могут
влиять на размер желудочков.
III. Измерение давления ЦСЖ невозможно, либо уровень
находится за рамками диапазона для «вероятной» иНГ

Таблица 3 Критерии «сомнительной» идиопатической
нормотензивной гидроцефалии
A. Отсутствие признаков вентрикуломегалии.
B. Признаки повышенного внутричерепного давления,
такие как отек диска зрительного нерва.
C. Ни один из компонентов клинической триады иНГ
не присутствует. Симптомы объясняются другими
причинами (например, стеноз позвоночного канала).

сравнивается число сделанных шагов и время,
необходимое для преодоления этого расстояния. Также применяется шкала Тинетти [26].
Определение величины сопротивления резорбции ЦСЖ с помощью инфузионного теста
отличается более высокой чувствительностью
(57-100%) по сравнению с тап-тестом, но обладает схожей положительной прогностической
ценностью (от 75 до 92%). Как и тап-тест, процедура может быть выполнена амбулаторно [7].
Оценка клинического ответа при длительном дренаже ЦСЖ (свыше 300 мл) с помощью
спинального катетера сочетает высокую чувствительность (50-100%), специфичность (60100%) и положительную прогностическую ценность (80-100%). Однако этот метод требует госпитализации в нейрохирургические клиники
и квалифицированного медицинского персона51
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ла. Он также может быть сопряжен с более высокой частотой осложнений (инфекционного,
ирритативного характера). В настоящее время
в мире выполняется только в некоторых медицинских учреждених [18]. Из трех рекомендованных дополнительных тестов НЛД имеет
прогностическое значение не только при «возможной», но и при «сомнительной» иНГ [7].
В опубликованном японскими исследователями руководстве по НГ [21], в отличие от
международных рекомендаций, выделены «достоверная», «вероятная», «возможная» иНГ.
В качестве первого диагностического этапа
при этом обращается внимание на результаты
тап-теста. Если результат его положительный,
рекомендована постановка шунта без проведения других исследований. Тем не менее в случае отрицательного тап-теста рекомендовано
прибегнуть к другим методам дополнительного тестирования или повторить тап-тест
еще раз [26].
В клинических рекомендациях (2015 г.), утвержденных российской ассоциацией нейрохирургов по «Лечению нормотензивной гидроцефалии у взрослых» [29], результаты тап-теста
оцениваются на основании нейропсихологического обследования и исследования походки
у пациента. Положительным результатом считается улучшение показателей когнитивных
функций более чем на 10%, например, в случае
применения шкалы MMSE — увеличение суммарной оценки на 3 и более баллов. При оценке
функции ходьбы критерием улучшения является повышение скорости ходьбы на 20% и более, увеличение высоты шага, сужение базовой
опоры. Неинформативным или сомнительным
считается улучшение показателей проводимых
тестов на меньшие величины. Обращается внимание и на заявление пациента о субъективном
улучшении при отсутствии явных объективных изменений. Отрицательным результатом
считается отсутствие изменений в состоянии
пациента или ухудшение состояния. Положительный результат теста является показанием
к оперативному лечению.
Для постановки правильного диагноза имеет
значение на ранних этапах, в т.ч. при первичном
обращении пациента к неврологу, проведение
тщательного общеклинического, лабораторного, инструментального дообследования. Схожесть клинических симптомов требует дифференциальной диагностики иНГ с целым рядом
заболеваний [8], протекающих самостоятельно
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или, возможно, коморбидно, с учетом возраста пациента. Некоторые из этих заболеваний
представлены в табл. 4.
В МКБ‑10 гидроцефалия нормального давления кодируется G 91.2. При формулировании
развернутого диагноза следует указать течение
(быстро прогрессирующее, медленно прогрессирующее, стационарное) либо степень компенсации после шунтирующей операции (полная, частичная) [31].
В Украине приказом МОН Украины от
13.06.2008 № 317 утверждены клинические протоколы оказания медицинской помощи больным с гидроцефалией по специальности «нейрохирургия» [32].
Нейрохирургические методы лечения иНГ
являются сходными с методами лечения других
форм гидроцефалий, при этом используют вентрикулоперитонеальное (ВП), вентрикулоатриальное (ВА) и люмбоперитонеальное (ЛП) виды
Таблица 4 Некоторые заболевания, требующие
дифференциальной диагностики с иНГ
Сосудистая деменция:
Цереброваскулярные заболевания
Инсульт
Мультиинфарктное состояние
Болезнь Бинсвангера
Церебральная аутосомно-доминантная артериопатия,
субкортикальные инфаркты и лейкоэнцефалопатия
Вертебро-базилярная недостаточность
Другие виды гидроцефалии:
Стеноз водопровода
Несообщающаяся гидроцефалия
Нейродегенеративные заболевания:
Болезнь Альцгеймера
Болезнь Паркинсона
Деменция с тельцами Леви
Болезнь Гентингтона
Фронтотемпоральная деменция
Кортикобазальная дегенерация
Прогрессирующий надъядерный паралич
Боковой амиотрофический склероз
Мультисистемная атрофия
Болезнь Крейтцфельдта — Якоба
Инфекционные заболевания:
Болезнь Лайма
ВИЧ
Сифилис
Урологические расстройства:
Инфекционные заболевания мочеполовой системы
Рак предстательной железы или мочевого пузыря
Гиперплазия предстательной железы
Другие причины:
Дефицит витамина В12
Системные заболевания соединительной ткани
Эпилепсия
Депрессия
Черепно-мозговые травмы
Стеноз спинномозгового канала
Мальформация Киари
Энцефалопатия Вернике
Карциноматозный менингит
Опухоли спинного мозга
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шунтирования. Что касается истории лечения
иНГ, ВА-шунтирование чаще применяли в прошлом, в то время как ВП-шунт используется
чаще в настоящее время [21]. ЛП-шунтирование
является альтернативным методом. Оно используется реже из-за общего мнения, что осложнения при этом виде вмешательства возникают чаще, хотя конкретных доказательств
в пользу этого недостаточно [26].
Международное руководство рекомендует
использование шунтирующих операций на основании «хорошо организованных проспективных исследований класса II, демонстрирующих
приемлемое соотношение риска и выгоды» [6].
Однако, согласно кокрановскому обзору, шунтирование не может быть признано в качестве
стандарта лечения иНГ [33]. Причиной этого
является отсутствие проведенных исследований
класса I, где бы сравнивались консервативные
и оперативные методы лечения. Этот вопрос
может быть решен только путем рандомизированных слепых плацебо-контролируемых исследований. Разработка дизайна и проведение такого исследования является научно и этически
непростой задачей. Некоторые авторы утверждают, что клиническое улучшение после шунтирования может быть связано с эффектом плацебо. Экспериментальные исследования показали, что шунтирование приводит к изменениям
регионального кровотока, ликвородинамики
и мозгового метаболизма [34-36]. Тщательно подобранные пациенты для нейрохирургического
вмешательства в последующем могут иметь положительные долгосрочные результаты лечения, особенно если в дальнейшем профилактически наблюдаются нейрохирургами, которые
внимательно следят за исправностью шунтирующего устройства. На сегодняшний день доступны, продолжают совершенствоваться различные варианты шунтирующих устройств.
Авторы международного руководства по иНГ не
нашли доказательств того, что использование
шунта какой-либо конкретной марки, модели,
конфигурации приводит к лучшим результатам
или к меньшему количеству осложнений. Рекомендуется индивидуальный подбор шунтирующего устройства для каждого пациента [6].
К основным послеоперационным осложнениям
относят: субдуральную гематому (от 2 до 17%),
инфекции (от 3 до 6%), судороги (от 3 до 11%),
необходимость ревизии шунта (21%) [33].
Эндоскопическая вентрикулостомия ІІІ желудочка продолжает изучаться и считается экс-
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периментальным методом лечения для больных иНГ. Наблюдение 17 пациентов, которые
перенесли вентрикулостомию вместо шунтирующей операции, показало следующие результаты: значительное улучшение — у 4 пациентов,
хорошее — у 7, удовлетворительное — у 3, сомнительные результаты — у 3 [37]. Тем не менее другие исследования не показали никакого
преимущества данного метода лечения [38].
Клинический эффект после нейрохирургического лечения у пациентов с иНГ может
быть устойчивым в течение 5-7 лет [39-41].
Состояние некоторых пациентов улучшается уже в раннем послеоперационном периоде, некоторым требуется до 6 месяцев для
достижения значительного клинического эффекта. Два-три послеоперационных визита
целесообразны в первый год после шунтирования. Как правило, большинство осложнений возникают именно в этот период. Кроме
рутинного осмотра, должно быть обязательно проведено в течение первого года КТ- или
МРТ-исследование головного мозга. Дальнейший выбор частоты проведения нейровизуализации определяется индивидуально, учитывая
профиль возможного риска либо при значительном клиническом ухудшении. Пациенты,
у которых прогрессирует симптоматика через
некоторое время после шунтирования, заслуживают пристального внимания, так как это
может являться признаком непроходимости
шунта [4] или наличия других причин.
Подходы медикаментозного ведения пациента в предоперационном и послеоперационном периодах четко не определены. Анализ
литературных данных и собственных наблюдений показал, что медикаментозная терапия
на этапе установления диагноза носит, как
правило, симптоматический характер, в отдельных случаях включает назначение препаратов в рамках воздействия на причины
предполагаемых предварительных диагнозов.
Вместе с тем препаратами выбора для более
быстрой коррекции нарушенных функций
мозга, особенно в послеоперационном перио
де, являются нейропротекторы, нейромедиаторы, нейрометаболические средства. Подходы и схемы медикаментозной терапии требуют дальнейшего изучения и разработки.
Но на сегодняшний день среди многочисленных лекарственных средств, представленных на фармацевтическом рынке Украины,
обращает на себя внимание европейский пре-
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парат — холина альфосцерат (Глиатилин), являющийся одним из мировых лидеров в лечении нарушенных церебральных функций, в том
числе деменций различной этиологии.
Препарат относится к группе центральных
холиномиметиков с преимущественным влиянием на ЦНС. Улучшает передачу нервных импульсов в холинергических нейронах, положительно влияет на пластичность нейрональных
мембран и функцию рецепторов.
Механизм действия основан на том, что при
попадании в организм холина альфосцерат расщепляется под действием ферментов на холин
и глицерофосфат: холин участвует в биосинтезе ацетилхолина — одного из основных медиаторов нервного возбуждения; глицерофосфат
является предшественником фосфолипидов
(фосфатидилхолина) мембраны нейрона. Стимулирует холинергическую нейротрансмиссию — улучшает передачу нервных импульсов
в холинергических нейронах, улучшает пластичность нейрональных мембран и функцию
рецепторов, активирует церебральный кровоток, стимулирует метаболизм ЦНС и ретикулярную формацию.
Благодаря своим свойствам Глиатилин может эффективно использоваться в лечении
пациентов с НГ для восстановления нарушенных функций, в том числе когнитивных расстройств, нарушений движения.
Препарат существует в удобных формах выпуска (раствор для внутривенного и внутримышечного введения: ампулы по 1000 мг/4 мл;
капсулы по 400 мг), для ведения пациентов, как
в условиях стационара, так и для дальнейшего
амбулаторного лечения.
Оригинальный препарат Глиатилин характеризуется хорошей переносимостью, возможностью одновременного применения с другими лекарственными средствами.
Публикуя обзор литературы по истории
и современным аспектам трактовки, диагностики, лечения синдрома Хакима-Адамса, мы
хотим привлечь внимание практикующих врачей, и прежде всего неврологов, к актуальности
этой темы, имеющимся современным возможностям нейрохирургической помощи больным.
Не секрет, что большинство врачей относят гидроцефалию к заболеваниям детского возраста. Действительно, водянкой головного мозга
страдает от 1 до 10 детей на каждую тысячу новорожденных [19, 20]. Но пациенты различного
возраста, особенно пожилого с инициативны-

54

Повернутися до змісту

ми симптомами НГ, могут обратиться впервые
за медицинской помощью к семейному врачу,
неврологу, психиатру и другим специалистам.
Однако в связи с отсутствием четких алгоритмов диагностики в непрофильных не нейрохирургических отделениях ежегодно больных выписывают из стационаров с диагнозами: «дисциркуляторная энцефалопатия», «психоорганический синдром», «паркинсонический синдром», «сенильная деменция», «последствия
черепно-мозговой травмы», «последствия
инсульта» и др. Вот далеко не полный перечень
заболевний, под «маской» которых пациенты
получают безуспешное лечение. Диагностический комплекс при подозрении на НГ, помимо
общеклинических исследований, должен обязательно включать СКТ и/или МРТ, консультацию нейрохирурга и обследование в профильном учреждении.
Мультидисциплинарный подход, и прежде
всего согласованное взаимодействие невролога,
радиолога, нейрохирурга, существенно влияет
на качество оказания помощи больным с НГ.
Своевременная и правильная диагностика,
адекватное нейрохирургическое лечение позволяют в большинстве случаев помочь пациентам
предотвратить прогрессирующую инвалидизацию, сохранить жизнь, в отдельных случаях
добиться полного регресса возникших неврологических симптомов, достичь трудовой и социальной реабилитации. Поскольку возможность
и степень восстановления неврологических
и нейропсихологических функций у больных
с НГ зависят от длительности заболевания, диагностика НГ должна быть максимально ранней.
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Когнитивные нарушения у лиц,
перенесших ВИЧ-ассоциированные
менингоэнцефалиты
Е.Л. Товажнянская, Е.Т. Соловьева, О.И. Каук, Н.А. Некрасова, Е.В. Марковская, А.П. Самойлова
Харьковский национальный медицинский университет

Резюме. У статті наведено результати обстеження 86 ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які перенесли
енцефаліти різної етіології з неоднорідним впливом ко-інфекції на когнітивну сферу. Найбільш
виражені когнітивні зміни виявлялися в групі осіб, які перенесли туберкульозний менінгоенцефаліт. Менш вираженими були когнітивні розлади у ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які перенесли
менінгоенцефаліт цитомегаловірусної етіології. При цьому в усіх хворих із помірною деменцією
спостерігалися високі титри антитіл до цитомегаловірусу. Отже, раннє виявлення й адекватна
терапія когнітивної дисфункції у ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які перенесли менінгоенцефаліти
різної етіології, дозволять уповільнити або запобігти розвитку когнітивних порушень, поліпшити якість життя хворих і зменшити соціальний тягар синдрому набутого імунодефіциту.
Ключові слова: ВІЛ-інфекція, туберкульоз, токсоплазмоз, цитомегаловірусна інфекція, когнітивні порушення.

Нарушения когнитивных функций у
ВИЧ-инфицированных лиц — актуальная
клиническая проблема, требующая тщательного анализа причин их развития и учета патогенетических аспектов поражения нервной системы при синдроме приобретенного
иммунодефицита [1, 10, 14, 17, 21, 23, 30]. Связь
многообразных проявлений когнитивной
дисфункции с виремией и возможность терапевтического воздействия в условиях прогрессирования когнитивного дефекта является предметом детального изучения на
протяжении последних лет [8, 11, 20, 25, 27]. Когнитивный дефицит не только сужает возможности достаточной социальной адаптации для
ВИЧ-инфицированных лиц на ранних стадиях
болезни, но по мере ее прогрессирования вносит весомый вклад в инвалидизацию пациента, дополняя двигательные и поведенческие
расстройства [2-4, 32].
Оценивая характер и степень влияния различных факторов на когнитивную сферу пациентов, необходимо учитывать как коморбидные инфекционные и неинфекционные
© Е.Л. Товажнянская, Е.Т. Соловьева, О.И. Каук, Н.А. Некрасова,
Е.В. Марковская, А.П. Самойлова
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заболевания, так и адекватность, своевременность и эффективность назначения антиретровирусной терапии [5, 22-24, 29, 31, 33, 36]. Необходимо отметить, что комплексный анализ
причин развития когнитивных расстройств
указывает на значимую роль оппортунистических инфекций — бактериальных, вирусных,
грибковых, протозойных в патогенезе их формирования [7, 35].
Цель исследования — изучение клинической структуры и выраженности когнитивных
расстройств после перенесенных воспалительных заболеваний головного мозга различной
этиологии с учетом частоты и вариабельности
проявлений нейрокогнитивных нарушений
и широкого распространения бактериальных
и протозойных поражений нервной системы
у ВИЧ-инфицированных лиц [32, 34-36].

Материалы и методы
Нами было обследовано 86 ВИЧ-инфи
цированных пациентов (49 мужчин и 37 женщин), перенесших менингоэнцефалиты цитомегаловирусной (n=29), туберкулезной (n=38)
и токсоплазменной этиологии (n=25). Сред-
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ний возраст больных составил 37,2±2 года. Все
пациенты получали высокоактивную антиретровирусную терапию. Для оценки когнитивных функций использовалась шкала ММSE,
для оценки тяжести состояния — шкала
ВИЧ-деменции (HIV dementia scale) [26].

Результаты и их обсуждение
Анализ полученных данных показал, что
наиболее выраженные нарушения в когнитивной сфере наблюдались у лиц с перенесенным
туберкулезным менингоэнцефалитом. В данной группе когнитивные расстройства были
выявлены у всех обследованных больных, из
них только у 2,8% пациентов отмечались легкие когнитивные нарушения (26-27 баллов
по шкале ММSE), у 42% выявлялись умеренные когнитивные расстройства (24-25 баллов), у 30,8% больных — деменция легкой
степени выраженности (20-23 балла), у 19,6%
больных — деменция умеренной степени
выраженности (11-19 баллов), у 2 (5,7%) больных — тяжелая деменция (0-10 баллов). Наиболее выряженными и чаще встречаемыми
(у 80% больных) изменениями были нарушения внимания, фиксации и абстрактного
мышления. По шкале ВИЧ-деменции у 40,8%
пациентов данной группы состояние соответствовало стадии 2,0 (умеренная деменция),
у 50,4% больных — стадии 1,0 (слабо выраженная деменция), у 8,8% пациентов — субклинической стадии.
У лиц, перенесших токсоплазменный энцефалит, легкие когнитивные нарушения (2627 баллов по шкале ММSE) были выявлены
у 53,3% обследованных, у 12,3% больных наблюдались умеренные когнитивные нарушения (24-25 баллов), у 32,8% — деменция легкой
степени выраженности (20-23 балла), у 4,1%
больных — деменция умеренной степени выраженности (11-19 баллов). При этом наиболее частыми нарушениями были нарушения
памяти на текущие события — в 41% случаев, фиксации — у 28,7% больных, нарушения
трехступенчатого праксиса — в 16,4% случаев.
Согласно шкале ВИЧ-деменции у 20,5% больных данной группы состояние соответствовало субклинической стадии, в 45,1% случаев — слабо выраженной стадии (1,0), у 34,4%
больных — стадии 2,0 (умеренная деменция).
Менее выраженными в сравнении с показателями у больных в других группах были
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когнитивные расстройства у ВИЧ-инфици
рованных пациентов, перенесших менингоэнцефалит цитомегаловирусной этиологии.
В данной группе превалировали легкие и умеренные когнитивные нарушения — в 37,4
и 44,2% случаев соответственно. Деменция
легкой степени выраженности (20-23 балла)
наблюдалась у 13,6% обследованных, умеренной степени выраженности (11-19 баллов) —
лишь у 3,4% больных. При этом у всех больных
с умеренной деменцией наблюдались высокие
титры антител к цитомегаловирусу. В этой
группе на первый план выступали нарушения
фиксации, внимания и сложности воспроизведения новой информации. Оценка по шкале ВИЧ-деменции указывала на преобладание
больных в субклинической и слабовыраженной стадии (51,8 и 40,1% соответственно). Умеренная стадия ВИЧ-деменции имела место
лишь у 6,8%.
Оценивая полученные результаты, можно сделать вывод о неоднородном влиянии
ко-инфекции на когнитивную сферу ВИЧинфицированных лиц. Учитывая тот факт, что
наиболее выраженные когнитивные изменения выявлялись в группе лиц, перенесших туберкулезный менингоэнцефалит, что обусловлено, вероятно, комплексным воздействием
микроваскулярных и цитоксических факторов, полезным может оказаться исследование
когнитивной сферы данной категории больных и взвешенный подход к терапии с учетом
возможного нейрокогнитивного ухудшения.
В случае наличия персистирующей цитомегаловирусной инфекции у ВИЧ-инфици
рованных лиц необходимо проводить мониторирование титров антител (IgM, IgG) не только
для контроля и предупреждения возможной
реактивации и диссеминации, но и для исключения потенциальной угрозы прогрессирования когнитивных нарушений и формирования деменции.
Кроме того, учитывая то, что церебральный
токсоплазмоз потенцирует индуцированные
ВИЧ-иммунотоксические реакции, раннее выявление и адекватная терапия когнитивной
дисфункции при таких инфекционных сочетаниях (ВИЧ-инфекция и токсоплазмоз) позволят замедлить или предотвратить развитие
энцефалопатии смешанного генеза, что благоприятно отразится на качестве жизни больных и уменьшит социальное бремя синдрома
приобретенного иммунодефицита.
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В настоящее время одним из перспективных направлений лечения и профилактики
когнитивных нарушений различного генеза является применение нейропротекторов
мультимодального действия [18-20, 24-27].
Таким препаратом полифакторного нейропротекторного и метаболического действия является препарат Актовегин (Takeda
Pharmaceuticals) — депротеинизированный
ультрафильтрат крови телят, включающий
более 200 биологических субстанций. Многочисленные исследования показали, что Актовегин имеет сложный механизм действия,
включающий повышение утилизации глюкозы и нормализацию окислительного метаболизма [16], стабилизацию внутриклеточного
энергетического потенциала, предотвращение амилоид-индуцированного апоптоза [9],
модуляцию активности ядерного фактора
каппа B (NF-κB) [18], ингибирование ядерного
фермента полимеразы (PARP).
В то же время на сегодня отсутствуют данные относительно эффективности и безопасности Актовегина у ВИЧ-инфицированных
пациентов с когнитивными нарушениями, полученные в результате проведения масштабных продолжительных рандомизированных
плацебо-контролируемых исследований. Однако на современном этапе уже накоплен определенный экспериментальный и клинический
опыт эффективности Актовегина у пациентов
с цереброваскулярными когнитивными нарушениями и деменцией смешанного генеза [12,
13, 15]. В исследовании S. Kanowski и соавт.
было продемонстрировано, что лечение Актовегином больных со смешанной деменцией
легкой и средней степени тяжести в течение
4 недель способствовало статистически более
выраженному улучшению когнитивных показателей (снижение среднего общего балла по
шкале Sandoz Clinical Assessment Geriatric Scale
(SCAG) в группе Актовегина с 56,3 до 36,3 балла; в группе плацебо — с 61,2 до 52,0 балла;
p<0,01) и улучшению по шкале общего клинического впечатления Clinical Global Impression
Scale (состояние как «отчетливое улучшение»
и «улучшение» было оценено 70% пациентов
в группе Актовегина и только 30% пациентов
в группе плацебо; p<0,025) [15].
Исследования W. Herrmann и соавт. показали, что включение в терапевтические
схемы Актовегина у 120 пациентов в возрасте 50-85 лет с симптомами легкой и умеренно
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выраженной деменции альцгеймеровского
типа либо мультиинфарктной деменции способствовало более выраженному улучшению
показателей краткого теста оценки уровня
когнитивного функционирования (Syndrome
Kurztest — SKT) (снижение общего количества баллов с 14,4 до 11,6 через 4 недели в группе Актовегина, в группе плацебо — с 14,8 до
14,4 балла; p=0,01) и достоверному улучшению
субъективной оценки самочувствия по шкале
общего клинического впечатления CGI («улучшение» или «значительное улучшение» наблюдалась у 32% пациентов в группе Актовегина и у 4% — группы плацебо, p=0,01) [12].
Систематический обзор рандомизированных клинических исследований эффективности Актовегина при деменции
и анализ результатов исследований с использованием показателя NNT, проведенный экспертом по вопросам доказательной медицины
J. Donoghue (Liverpool John Moores University,
UK), подтвердили эффективность Актовегина
при легкой и умеренной деменции [6].

Выводы
Таким образом, обобщая имеющиеся экспериментальные и клинические данные, можно предположить возможную эффективность
и безопасность применения Актовегина у
ВИЧ-инфицированных пациентов, перенесших
ко-инфекцию, для нивелирования и профилактики прогрессирования когнитивной дисфункции различной степени выраженности.
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COGNITIVE DISORDERS IN PERSONS WITH HIV-ASSOCIATED MENINGOENCEPHALITIS
O. Tovazhnyanska, Ye. Soloviova, O. Kauk, N. Nekrasova, O. Markovska, H. Samoylova
Summary
Based on a survey of 86 HIV-positive patients undergoing meningoencephalitis different etiology, it has been revealed the influence of inhomogeneous co-infection on the cognitive sphere. The most pronounced cognitive change identified in a group of survivors of tubercular meningoencephalitis. Were less pronounced cognitive disorders in HIV-infected patients undergoing meningoencephalitis Cytomegalovirus etiology.
All patients with moderate dementia had high titres of antibodies to Cytomegalovirus. Therefore, early detection and adequate therapy cognitive
dysfunction in HIV-infected patients undergoing meningoencephalitis different etiology, will slow or prevent the onset of cognitive impairment,
improve the quality of life of patients and reduce the social burden of acquired immune deficiency syndrome.
Keywords: HIV, tuberculosis, toxoplasmosis, Cytomegalovirus infection, cognitive impairment.
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Инновационные возможности
объективизации качества жизни пациентов
с болезнью Паркинсона
И.Н. Карабань, Н.В. Карасевич
ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», г. Киев

Резюме. В статье представлены результаты использования нового инструмента оценки функционального состояния больного с болезнью Паркинсона (БП) — «Карты самочувствия пациента с болезнью Паркинсона» (Well-Being Map — WBM-PD8), для оценки влияния внутренней
картины болезни (ВКБ) на качество жизни больных. Использование карты WBM-PD8 позволяет количественно оценить степень выраженности отдельных симптомов БП на разных стадиях
клинического течения заболевания. Ее применение в повседневной практике врача-невролога объективно отражает темп прогресса нейродегенеративного процесса при БП и эффективность комплексной патогенетической терапии.
Ключевые слова: функциональное состояние, болезнь Паркинсона, «Карта самочувствия пациента с болезнью Паркинсона»ТМ.

Болезнь Паркинсона (БП) как хроническое,
прогрессирующее заболевание ЦНС фатально
вторгается в жизнь пациента и близких ему
людей. Ухудшение качества повседневной жизни больного во всех сферах жизнедеятельности — профессиональной, семейно-бытовой,
в самообслуживании, а также изменение роли
больного в семье и обществе, зависимость от
окружающих его людей, изменившегося привычного уклада жизни — все это требует определенной психологической поддержки со стороны врача. Эта поддержка должна включать
полную информацию о заболевании, позитивной возможности лекарственной терапии как
средстве фармакологического контроля за течением и прогнозом болезни [1].
Для осуществления программ комплексной
реабилитации и лечения больного БП ключевую роль играет самооценка качества своей
жизни. Известно, что основным инвалидизирующим фактором при БП является нарастающее нарушение двигательной активности и
сопутствующие расстройства постуральных,
когнитивных, эмоциональных, вегетативных
функций, составляющих клинический блок
так называемых немоторных нарушений [2-4].
© И.Н. Карабань, Н.В. Карасевич
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Качество жизни больных с хроническими
заболеваниями ЦНС, в том числе с БП, зависит не только от степени функционального
дефекта, но и от субъективного восприятия
и личностной реакции больных. Концепция
внутренней картины болезни (ВКБ), разработанная выдающимся нейропсихологом
А.Р. Лурия, как нельзя более однозначно подходит к характеристике качества жизни больных БП [4]. А.Р. Лурия писал: «Внутренней
картиной болезни я называю все то, что испытывает и переживает больной, всю массу
его ощущений… весь тот огромный внутренний мир больного, который состоит из весьма
сложных сочетаний восприятия и ощущения,
эмоций, аффектов, конфликтов, психических
переживаний и травм» [5].
Таким образом, на качество жизни больных
с БП помимо двигательных нарушений оказывают влияние аффективные, когнитивные и
другие немоторные нарушения, совокупность
которых определяет внутреннюю картину
заболевания и формирует тип отношения
к болезни.
Базовыми инструментами при проведении
исследования качества жизни являются специально разработанные опросники, которые,
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как правило, заполняются самими больными [6]. В этой связи новый инструмент оценки
функционального состояния больного БП —
«Карта самочувствия пациента с болезнью
Паркинсона»ТМ, дает возможность оценить,
как влияет ВКБ, формирующаяся у больных,
на качество их жизни [15].
Карта самочувствия человека с болезнью
Паркинсона — Parkinson’s Well-Being Map
(WBM), предназначенная для самооценки
симптомов заболевания, впервые была представлена в апреле 2012 г. в Международный
день болезни Паркинсона. Карта разработана
совместно с Европейской ассоциацией по проблеме болезни Паркинсона (EPDA), Испанской федерацией болезни Паркинсона и фондом Cure Parkinson’s Trust (Великобритания),
компанией UCB Pharma с учетом предложений и пожеланий пациентов и ухаживающих
за ними лиц.
Инновация призвана помочь людям с БП
в самооценке выраженности двигательных и
немоторных симптомов заболевания для обсуждения своего состояния с врачами и медицинским персоналом, что способствует установлению более эффективного партнерства
больного с неврологом-лечащим врачом.
Собираясь на прием к врачу, пациент и его
родственники знают, о чем они будут говорить со специалистом, что беспокоит в большей степени. При заполнении карты пациент
может точно зафиксировать изменения двигательной активности, связанные с приемом
противопаркинсонических препаратов, что
должно помочь клиницистам при подборе медикаментозного лечения и титрования доз.
Востребованность карты за прошедший
год превысила все ожидания, тысячи пациентов и специалистов здравоохранения по всему
миру уже используют этот инструмент. Карта
на семи языках с подробной инструкцией по
ее использованию находится в открытом доступе на образовательном сайте компании
UCB Parkinson’s voices [7].
Главным преимуществом WBM является доступность и простота формулировок вопросов
для самостоятельного заполнения пациентами
и наглядное представление как для врача, так
и для пациента динамики субъективных симптомов за определенный период наблюдения.
Карта представляет собой круговую диаграмму, восемь разноцветных осей которой отображают основные симптомы БП: моторику, рас-
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стройства сна, поведения, памяти и внимания,
пищеварения, мочеиспускания и сексуальной
функции, боль и отдельные немоторные нарушения. Индивидуальный у каждого больного
«портрет» субъективного состояния обозначается по мере ответов на вопросы о частоте
и выраженности тех или иных симптомов,
ограничивающих функциональную активность и влияющих на качество жизни. WBM
помогает людям, живущим с БП (people with
Parkinson’s — PwP), в наглядной динамичной
форме обратить внимание на преобладающие
симптомы в общей синдромологии болезни, а
также проанализировать чувствительность к
назначенному лечению.
Выяснение путем анализа WBM’s у группы
пациентов дало возможность выявить влияние на качество жизни PwP таких осложнений
леводопа-терапии, как флюктуаций, а также
немоторных проявлений в виде расстройств
поведения, сна, слюнотечения, болевых ощущений, что отражает их негативное влияние
на жизнедеятельность [8].
Цель исследования — определить информативность карты самочувствия у пациентов
с БП (WBM-PD8) и возможность ее использования для оценки динамики клинической
симптоматики заболевания и эффективности
патогенетической терапии.
В отделе клинической физиологии и патологии экстрапирамидной нервной системы
ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины» обследовано 158 пациентов с БП в возрасте от 45-79 лет (86 женщин,
72 мужчин) со стадией заболевания по Хен/
Яру от 1,0 до 4,0 (в среднем 2,2±1,1), длительностью заболевания от 2 до 16 лет (10,5±4,7 года),
с установленным диагнозом идиопатической
БП согласно UK Brain Bank Criteria [9]. Количественная оценка клинической симптоматики
БП определялась с помощью международной
шкалы UPDRS (II и III часть), динамика повседневной активности — при использовании
шкалы Schwab и England [10].
Количественная оценка характера и степени выраженности моторных, немоторных и
фармакологических факторов, а также определение эффективности противопаркинсонической терапии агонистами ДА-рецепторов
(ротиготин) проводилась с помощью «Карты
самочувствия пациента»ТМ согласно разработанной инструкции и после предварительного
инструктажа пациента.
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всех пациентов на всех стадиях
течения болезни. К этому пациенты добавляли и такую характеДлитель- Пациенты, принимающие до- Пациенты, принимающие леводопа ристику своей дневной активнолеводопное лечение (n=64)
содержащие препараты (n=94)
ность
сти, как чувство утомляемости в
болезни ст. 1,5-2,5 % ст. 3,0-4,0 % ст. 1,5-2,5
% ст. 3,0-4,0 %
течение дня, которое возникало
<2 лет
14
21,9
8
12,5
3
3,125
5
5,2
вне зависимости от вида лечения
2-5 лет
11
17,2
14
20,3
8
8,3
27
28,73
(пункт 5).
5-8 лет
5
7,25
8
11,6
10
10,4
22
23,4
Значительно влиял на по>8 лет
4
5,8
4
4,16
15
15,6
вседневную жизнь пациентов
Обследованные пациенты с БП были рази общий фон настроения, что
делены на две группы: I группа — не принима- значительно представлено у всех пациентов в
ющие леводопасодержащие препараты (n=64) виде определения «я чувствую себя несчасти II группа — принимающие комплексную ным» (пункт 3), «я тревожен, напуган, истерапию с включением препаратов леводопы пытываю панику» (пункт 4) и «я подавлен»
(n=94). Гистограмма распределения пациен- (пункт 5). Этот признак менее беспокоит патов обеих групп показывает преобладание у циентов со II стадией процесса, что можно
них 1,5-2,0 стадии заболевания с общим мо- объяснить их социальной адаптацией к факту
торным показателем от 30-40 баллов (UPDRS, наличия заболевания и необходимостью поIII часть) и равномерное распределение па- стоянного приема препаратов. Однако в этих
циентов с начальной (оценка моторики до 30 случаях достаточно представленной оказывабаллов) и поздней стадией БП (оценка мото- ется ангедония как определение «я не полурики свыше 40 баллов) — см. табл.
чаю удовольствия от вещей, которые ранее
При последующем комплексном анализе радовали» (пункт 2).
самооценок пациентами основных симптоНеоднозначный акцент был сделан пацимов заболевания мы использовали условную ентами на такую позицию в WBM-PD8, как
ранжировку их на подгруппы с учетом соче- другие немоторные симптомы. Так, «у меня
тания стадийности течения БП с общим бал- головокружение, когда встаю после лежания»
лом моторной активности. Так, пациентов с (пункт 1) чаще беспокоило пациентов, примоторной активностью ниже 30 баллов отно- нимающих леводопасодержащие препараты.
сили к начальной стадии БП (стадия I), от 31 Обращает внимание значительная представдо 40 баллов — к стадии средней тяжести (ста- ленность в этой группе и таких симптомов
дия II) и свыше 40 баллов — к более тяжелым вегетативной дизрегуляции, как изменение
стадиям (стадия III).
веса, не связанное с диетой (пункт 4), и повыУстановлено, что карта самочувствия па- шенная потливость (пункт 5). Головокруженициента (WBM-PD8) является чрезвычайно ем страдали преимущественно пациенты на
чувствительным инструментом, объективи- начальных (I группа) и стадиях средней тяжезирующим клиническую симптоматику БП сти (II группа), в то время как изменение веса
как для пациента, так и для курирующего вра- было свойственно пациентам на всех стадиях
ча. Проведенный последовательный анализ заболевания и вне зависимости от вида лекарвыраженности предложенных для больных ственной терапии.
восьми основных признаков, влияющих на
Различные нарушения внимания/памяти
их повседневную активность, дает основание были свойственны в разной степени выраопределить в целом и качество жизни каждого женности всем пациентам, что соответствует
пациента, и составить общее представление о известным представлениям о частоте этого
лимитирующих звеньях, определяющих инди- симптома в общей клинической синдромоловидуальный «почерк» течения заболевания в гии БП [17, 18]. Это проявлялось в основном закаждом конкретном случае.
медленностью речи (пункт 2), забывчивостью
Так, нарушения сна, как один из ведущих (пункт 3), сложностью с запоминанием имен,
немоторных симптомов БП, в виде сложностей номеров, событий (пункт 4) и значительно
с засыпанием после пробуждения (см. пункт 3) преобладало у пациентов на леводопном этапе
были значительно выражены у пациентов на лечения, что соответствовало более выраженлеводопном этапе лечения и доминировали у ным стадиям болезни.
Таблица Распределение больных с БП в зависимости от давности
заболевания и вида лечения
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Отдельной оценки заслуживает такой немоторный синдром БП, как боль, которой отводится отдельное место в стpуктуре заболевания [11, 12 ]. Различные по качеству и сенсорной
активности болевые ощущения оказались
представленными преимущественно в виде
определения «у меня болезненность и скованность конечностей в течение дня» (пункт 2)
и ночью (пункт 3). Болезненные ощущения
представлены у больных достаточно активно
на всех стадиях БП в виде конкретных определений: «я испытываю болезненные судороги
(дискинезии) пальцев ног и рук, в щиколотках
и запястьях, которые будят меня рано утром»
(пункт 1), «у меня тяжелые головные боли»
(пункт 7) и др., которые усиливались у пациентов на леводопном этапе лечения.
Отдельный раздел при анализе WBM-PD8
составляет качественная оценка больными
каждого признака в карте с определением частоты симптомов по шкале от 0 до 4, при которой эти значения предлагается отразить
как 0=никогда, 1=изредка, 2=иногда, 3=часто,
4=постоянно. Частота представленности интенсивности отдельных симптомов БП (в %
случаев) имеет достаточно демонстративные
отличия графических «портретов» в группах
пациентов, находящихся на различных этапах
лекарственной терапии. Так, в группе пациентов на леводопа-терапии почти «никогда»
не встречаются случаи, в которых нет болевых ощущений, нарушений мочеиспускания,
сексуальной функции, питания и пищеварения, в то время как у пациентов на начальных
стадиях БП велик процент случаев, в которых
нет болевых ощущений и нарушений настроения. Встречаемость оценки «иногда» и «часто» почти одинакова в группах больных, что
может отражать клиническую конвергенцию
моторных и немоторных симптомов на всех
стадиях БП. Интенсивность симптомов БП с
их оценкой «все время» имеет резко выраженный акцент на частоту их проявлений в виде
боли, нарушений двигательной активности,
возможности полноценного питания и пищеварения, отодвигая на второстепенный план
такие немоторные симптомы, как память, настроение, нарушение сна и функции органов
малого таза.
На следующем этапе исследований нам
удалось определить информативность карты
WBM-PD8 для оценки современной трансдермальной формы агониста ДА-рецепторов
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ротиготина (НЕУПРО) у пациентов с БП в
качестве монотерапии на начальных стадиях
заболевания (группа А, n=12) и в комплексной терапии в сочетании с леводопасодержащими препаратами (группа Б, n=8). Известна роль и место агонистов ДА в комплексной
патогенетической терапии заболевания и
преимущество трансдермальной формы введения препаратов над традиционными таблетированными вариантами [13, 15]. Ротиготин
рассматривают как специфический агонист
дофаминовых рецепторов с преобладанием
агонизма к D3-рецепторам над агонизмом к D2и D1-рецепторам. По сравнению с дофамином
ротиготин в 2600 раз сильнее в отношении
D3-рецепторов и примерно в 20 раз сильнее
остальных подтипов ДА-рецепторов, в связи
с чем высока вероятность более физиологического ответа базальных ганглиев на лечение ротиготином. Среди прочих рецепторов
ротиготин продемонстрировал аффинность
к α-адренергическим (α2в) и серотониновым
(5НТ1а) рецепторам [16].
Главное преимущество трансдермальной формы ротиготина (НЕУПРО) состоит в
транспорте препарата вне его взаимодействия
с пищей и другими лекарственными средствами для перорального приема. Более того, фармакокинетика препарата предусматривает попадание действующего вещества в кровоток,
минуя печень, что повышает приверженность
больных к терапии. Психологически пластырь
воспринимается легче, чем еще один таблетированный препарат, и не вызывает каких-либо неудобств. Пластырь наклеивается на кожу
один раз в сутки, что значительно облегчает
соблюдение режима терапии.
Профиль субъективной оценки симптомов
у больных БП до и после применения препарата НЕУПРО в наших наблюдениях представлен на секторных диаграммах. Препарат
назначался методом титрования дозы от 2 до
8 мг в сутки согласно инструкции. Установлено значительное уменьшение под влиянием
лечения частоты встречаемости болевых ощущений, улучшение двигательных функций,
фона настроения у пациентов, получающих
препарат в виде монотерапии. В группе Б, куда
были определены пациенты, получавшие НЕУПРО в сочетании с комплексной патогенетической терапией, включающей препараты,
содержащие леводопу, явной положительной
динамике были подвержены такие проявле-
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ния БП, как движения (куда вошли феномен
«wearing-off», «on-off»и «end-off-dose»), а также болевые феномены и нарушения сна.

Выводы
Таким образом, применение карты WellBeing Map (WBM-PD8) для оценки самочувствия больных БП дает возможность считать
ее высокоинформативным инструментом для
оценки субъективного состояния больных в
их повседневной жизни и может применяться
в качестве объективного показателя качества
жизни пациентов, определяя состояние внутренней картины заболевания и формирование типа индивидуального отношения к болезни в каждом конкретном случае.
Использование карты WBM-PD8 позволяет
количественно оценить степень выраженности отдельных симптомов БП на разных стадиях клинического течения заболевания.
Применение карты WBM-PD8 в повседневной практике врача-невролога объективно отражает темп прогресса нейродегенеративного
процесса при БП и эффективность комплексной патогенетической терапии.
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INNOVATIVE FEATURES OF OBJECTIFYING THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH PARKINSON’S DISEASE
I.N. Karaban, N.V. Karasevich
Summary
The article presents the results of the use of a new tool for assessing the functional statе of a patient with Parkinson’s disease (PD) —
Well-Being Map (WBM-PD8). The aim of the map is to assess the impact of the internal picture of the disease on the quality of life of
patients. Using WBM-PD8 allows quantifying the severity of individual symptoms of PD in various stages of clinical course of the disease.
Its application in the daily practice of a neurologist objectively reflects the pace of progress of neurodegenerative process in PD and the
efficacy of complex pathogenetic therapy.
Keywords: functional state, Parkinson’s disease, Well-Being Map PD™
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І.П. Катеренчук
Клінічне тлумачення
і діагностичне значення
лабораторних показників
у клініці внутрішньої
медицини
У навчальному посібнику наведено
діагностичні значення й клінічне тлумачення лабораторних показників у
терапевтичній клініці, визначено
референтні норми клінічних і біохімічних показників крові й сечі та
інших біологічних рідин залежно від
віку й статі, висвітлено механізми змін цих показників при різних
захворюваннях і патологічних станах, акцентовано увагу на тому,
що точний результат можливий лише за умови чіткого дотримання правил проведення діагностичної процедури.

Анатомия стресса.
Ганс Селье и его
последователи
Для современного человека стресс
является повседневным явлением.
Однако от этого он не стал для нас менее безразличным. Более того, многие специалисты сходятся на том, что
влияние стресса на нашу жизнь стало
столь значительным, что приносит
уже не только моральные страдания,
но и ощутимый материальный ущерб.
Причем не только отдельным людям, а целым странам, всей мировой экономике. В книге представлены материалы «отца» понятия
«стресс» Ганса Селье, а также последователей в изучении данной
проблемы. Затронуты проблемы диагностики, лечения и профилактики стресса.

И.И. Мечников

М.І. Дземан

Этюды о природе человека

Цицурін Федір Степанович:
погляд крізь сторіччя

«Стремление выработать скольконибудь общее и цельное воззрение
на человеческое существование
привело к сочинению, русский перевод которого предлагается читателю» — так говорил И.И. Мечников
в предисловии к первому русскому
изданию своей книги «Этюды о природе человека» в 1903 году. «Ему это
замечательно удалось» — можем
сказать мы через 112 лет, в который
раз переиздавая данное исследование. Книга, которую вы держите в руках, — золотое наследие классической медицины, стимулирующее целые поколения на научное познание, развитие и
усовершенствование человеческого организма.

Книга присвячена звитяжній діяльності фундатора Київської школи
внутрішньої медицини, першого професора-терапевта Імператорського
Університету Святого Володимира Федора Степановича Цицуріна. В останньому десятиріччі першої половини
ХІХ сторіччя за ситуаційно сприятливих історичних передумов він успішно
засновує на основі плідної інтеграції
передових досягнень європейської та здобутків вітчизняної медицини один із найяскравіших національних українських наукових клінічних осередків із чітко означеним власним системним підходом і
гуманістичними традиціями — Київську школу терапевтів.
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Эндотелиальная дисфункция —
фармакологическая мишень
дисциркуляторной энцефалопатии
С.М. Кузнецова, В.В. Кузнецов, Д.В. Шульженко, В.П. Чижова, М.С. Егорова, А.Г. Скрипченко
ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», г. Киев

Эндотелий — маэстро кровообращения.
Дж. Вейн, 2001 г.

Резюме. В статье представлены результаты сравнительного анализа влияния препаратов Капикора и Милдроната в комплексном клинико-инструментальном обследовании 45 пациентов
пожилого возраста (средний возраст 64,3±3,8 года) с дисциркуляторной атеросклеротической
энцефалопатией I-II ст. (ДЭ). Первая группа (25 пациентов) получала препарат Капикор по
2 капсулы 2 раза в день (30 дней); вторая группа (20 пациентов) получала препарат Милдронат
500 мг по 1 капсуле 2 раза в день (30 дней).
У больных ДЭ I-II ст. под влиянием Капикора улучшается долговременная память, внимание,
церебральная гемодинамика за счет увеличения ЛССК преимущественно в экстракраниальных сосудах каротидного бассейна и уменьшения индексов периферического сопротивления
в отдельных сосудах головного мозга, а также вследствие улучшения капиллярного кровообращения. Капикор повышает функциональную активность эндотелия, вызывает реорганизацию
структуры биоэлектрической активности головного мозга, уменьшая мощность медленных
ритмов на фоне увеличения частоты и мощности в диапазоне альфа-ритма. Капикор нормализует вегетативную регуляцию сердца за счет активизации парасимпатического звена вегетативной нервной системы и повышает уровень ауторегуляции мозгового кровообращения.
Ключевые слова: пациенты пожилого возраста, дисциркуляторная атеросклеротическая энцефалопатия, Капикор, Милдронат.

В настоящее время цереброваскулярные
заболевания представляют одну из наиболее
актуальных проблем современной неврологии, учитывая высокую распространенность
этой патологии. Наиболее частое проявление
цереброваскулярных заболеваний — дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭ) [8]. Основными факторами, приводящими к развитию
ДЭ, являются атеросклероз, сахарный диабет
и артериальная гипертензия [13]. Дисфункция
эндотелия рассматривается как важное звено в патогенезе хронической ишемии мозга
и, в частности, атеросклеротической дисциркуляторной энцефалопатии [10, 16, 20].
© С.М. Кузнецова, В.В. Кузнецов, Д.В. Шульженко, В.П. Чижова,
М.С. Егорова, А.Г. Скрипченко
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Согласно современным представлениям,
эндотелиальные клетки — автономный сердечно-сосудистый эндокринный орган с выраженной метаболической активностью, выполняющий ряд важнейших функций [14, 29,
30, 32]. Эндотелиоциты синтезируют факторы,
влияющие на тонус гладкой мускулатуры, гемостаз, пролиферацию, ангиогенез, иммунную систему (табл. 1) [5, 22].
К настоящему времени установлена роль
эндотелия в поддержании гомеостаза путем
сохранения динамического равновесия между
разнонаправленными процессами [3, 17, 28].
Эндотелий участвует в:
• регуляции вазодилятации и вазоконстрикции, высвобождении сосудорасширяющих
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Таблица 1 Факторы, синтезируемые
эндотелиоцитами и регулирующие их функцию
Факторы, влияющие на тонус гладкой мускулатуры
Констрикторы
Дилататоры
Эндотелин
Оксид азота
Ангиотензин ІІ
Простациклин (PGI2)
Ацетилхолин
Тромбоксан А2
Эндотелиальный фактор
деполяризации (EDHF)
Факторы гемостаза
Протромбогенные
Антитромбогенные
Тромбоцитарный ростовой
Оксид азота
фактор (PDGF)
Тканевой активатор
Ингибитор активатора
плазминогена
плазминогена
Фактор Виллебранда
Простациклин (PGI2)
Ангиотензин IV
Эндотелин‑1
Факторы, влияющие на рост и пролиферацию
(ангиогенез)
Стимуляторы
Ингибиторы
Эндотелин‑1
Оксид азота
Ангиотензин II
Простациклин (PGI2)
Супероксидные радикалы С-натрийуретический пептид
Факторы, влияющие на воспаление и иммунную систему
Стимуляторы
Ингибиторы
Фактор некроза опухоли
Оксид азота
Супероксидные радикалы С-натрийуретический пептид

и сосудосуживающих факторов, модулировании сократительной активности гладкомышечных клеток;
• поддержании гемостаза (синтез и ингибирование факторов агрегации тромбоцитов,
факторов фибринолиза, про- и антикоагулянтов);
• регуляции иммунной системы (выработка
про- и противовоспалительных факторов,
регуляция сосудистой проницаемости, активности Т-лимфоцитов);
• процессах ремоделирования сосудов (синтез и ингибирование факторов пролиферации, ангиогенез).
Механизмы, определяющие эндотелиальную дисфункцию, — это нарушение биодоступности NO за счет снижения синтеза NO;
уменьшение плотности на поверхности эндотелиальных клеток мускариновых и брадикининовых рецепторов; увеличение деградации NO;
повышение эндотелиальными клетками вазоконстрикторных веществ, в частности эндотелина‑1; нарушение целостности эндотелия, что
ведет к непосредственному взаимодействию
циркулирующих веществ с гладкомышечными
клетками, вызывает их сокращение и повыше-
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ние активности АПФ на поверхности эндотелиальных клеток [3, 6, 18, 31].
Важным биологически активным веществом, вырабатываемым эндотелием, является оксид азота, характеризующийся широким
спектром биологического действия. Эндотелийзависимая вазодилятация связана с синтезом в эндотелии преимущественно трех
основных веществ: монооксида азота (NO), эндотелиального гиперполяризующего фактора
(ED HF) и простациклина [22]. Ацетилхолин,
АТФ, гипоксия, механическое воздейсвие вызывают стимулированную секрецию NO, опосредованную системой вторичных мессенджеров. NO является мощным вазодилятатором
и тормозит процессы ремоделирования стенок сосудов, подавляет пролиферацию гладкомышечных клеток, адгезию и агрегацию тромбоцитов [2, 4, 24, 28, 31]. Одним из важных
механизмов, определяющих эндотелиальную
дисфункцию, является недостаточная продукция NO. NO обладает антиоксидантным
действием и участвует во многих процессах
в нервной и иммунной системах [21].
Эндотелиальная дисфункция является универсальным механизмом патогенеза и прогрессирования артериальной гипертензии,
атеросклероза, цереброваскулярных заболеваний, и эти заболевания усугубляют эндотелиальное повреждение [5, 14]. Так, дефицит NO
ускоряет развитие и прогрессирование атеросклероза [29, 30, 32].
Изучение роли эндотелия в патогенезе
сердечно-сосудистых заболеваний привело
к формированию концепции об эндотелии как
о мишени для профилактики и лечения процессов, формирующих сердечно-сосудистую
патологию. Дисфункция эндотелия является
ранней фазой повреждения сосудистой стенки, что в дальнейшем ведет к развитию атеросклероза, артериальной гипертензии [4].
Эндотелиальная дисфункция — это дисбаланс
физиологических механизмов и биологических веществ, обеспечивающих гомеостаз
и регулирующих тонус сосудов. Поэтому коррекция дисфункции эндотелия — важное направление терапии сердечно-сосудистых заболеваний [11].
Фармакологические методы коррекции
эндотелиальной дисфункции у больных хронической ишемией мозга предусматривают
устранение агрессивных для эндотелия факторов (гиперлипидемия, снижение АД, гипер-
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гликемия и др.) и нормализацию синтеза эндотелиального NO [24, 33].
В середине 70-х годов в Латвийском Институте органического синтеза профессором
И.Я. Калвиньшем с сотрудниками был разработан лекарственный препарат с международным названием мельдоний. Это лекарственное средство широко используется
в медицинской практике с 1984 года под названием Милдронат, а с недавнего времени
и под названием Вазонат [12]. Механизм действия мельдония обусловлен ингибированием
гамма-бутиробетаин-гидроксилазы, которая
превращает γ-бутиробетаин (ГББ) в карнитин. В результате этого постепенно (в течение
10 дней) происходит снижение концентрации
карнитина и накопление ГББ, что приводит
к снижению β-окисления жирных кислот и оптимизации энергопроизводства в зонах ишемии за счет активации аэробного синтеза энергии. ГББ активирует процессы биосинтеза NO
(рис. 1) [12, 26].
Эфиры ГББ, взаимодействуя с рецепторами эндотелия кровеносных сосудов, вызывают индукцию биосинтеза NO-радикалов.
Структура этилового эфира γ-бутиробетаина
в определенной степени напоминает структуру ацетилхолина. Эфиры ГББ связываются
с ацетилхолиновыми рецепторами и являются мощными агонистами М-ацетилхолиновых
рецепторов [26]. Молекулярная структура ГББ

позволяет связываться с активным центром
ацетилхолинэстеразы, что увеличивает содержание ацетилхолина и активирует холинергическую систему [19].
В 2000-х годах создана инновационная комбинация мельдония и ГББ с целью быстрого
комплексного воздействия на различные звенья
патогенеза ишемических состояний. В 2013 году
препарат с торговым названием Капикор (содержит мельдония дигидрат — 180 мг, гамма-бутиробетаина дигидрат — 60 мг) зарегистрирован
в Украине [19]. Механизм действия Капикора
обусловлен быстрым накоплением высоких
концентраций эфиров ГББ, т.к. мельдоний блокирует гидроксилирование ГББ. Эфиры ГББ
связываются с М-ацетилхолиновыми рецепторами, происходит активация эндотелиального
синтеза оксида азота и биосинтез оксида азота.
Окись азота вызывает вазорелаксацию и другие
NO-зависимые механизмы. Таким образом,
комбинация мельдония и γ-бутиробетаина способствует в большей степени физиологическому образованию эфиров ГББ и более активному
синтезу оксида азота, что обеспечивает более
мощное кардио- и церебропротекторное влияние Капикора по сравнению с действием только
мельдония [7, 9, 19, 26]. Итак, биохимический
механизм действия Капикора:
• угнетение гидроксилирования γ-бути
робетаина в карнитин (уменьшается
количество фермента γ-бутиробетаингидроксилазы);
• увеличивает образова
ние эфиров γ-бутиро
бетаина (действие на
М -хол и н
 о р е це п т о р ы ,
эстераза ГББ гидролизует связанные с рецепторами эфиры подобно
антихолинэстеразе);
• эфиры γ-бутиробетаи
на — мощные NO-зави
симые вазорелаксанты;
• усиливает вазорелаксан
тный эффект γ-бутиробе
таина;
• увеличивает синтез NO.
Цель работы — сравнительный анализ влияния Капикора и Милдроната на функциональное
состояние центральной
нервной и сердечно-соРисунок 1 Биохимический механизм действия мельдония [12]
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судистой систем у лиц с атеросклеротической
дисциркуляторной энцефалопатией I-II ст.

Материал и методы исследования
Проведено комплексное клинико-инструментальное обследование 45 пациентов пожилого возраста (средний возраст 64,3±3,8 года)
с дисциркуляторной атеросклеротической
энцефалопатией I-II ст. (ДЭ). 1-я группа (25 пациентов) получала препарат Капикор по
2 капсулы 2 раза в день (30 дней); 2-я группа
(20 пациентов) получала препарат Милдронат
500 мг по 1 капсуле 2 раза в день (30 дней).
Для анализа влияния Капикора и Милдроната на функциональное состояние мозга, кардиальную гемодинамику и эндотелиальную
функцию у больных ДЭ I-II ст. проводилось
комплексное обследование, включающее:
• клинико-неврологический осмотр;
• нейропсихологическое тестирование (тест
Лурия, тест Мюнстерберга, шкала тревоги
Спилберга-Ханина);
• анализ биоэлектрической активности мозга методом компьютерной ЭЭГ на 16-канальном электроэнцефалографе Neurofax
EEG‑1100K; NIHON KOHDEN, Япония;
• исследование мозгового кровотока методом ультразвукового дуплексного сканирования экстра- и интракраниальных отделов
магистральных артерий головы и шеи на
приборе Philips EnVisor (PHILIPS);
• определение
состояния
центральной
и кардиальной гемодинамики (холтеровское мониторирование ЭКГ на аппарате «Кардиотехника‑04» (ЗАО «Инкарт»),
эхокардиография на приборе Toshiba
Aplio 300);
• изучение функции эндотелия методом
лазерной допплеровской флоуметрии
(BLF‑21D, Transonic Systems Inc., США) по
методике, разработанной в отделе клинической физиологии и патологии внутренних органов института геронтологии
НАМН Украины [15];
• состояние микроциркуляции бульбарной
конъюнктивы с использованием телевизионной щелевой лампы фирмы Zeiss (Германия) с регистрацией изображения с помощью прикладных компьютерных программ;
• статистическая обработка данных с помощью пакета прикладных программ
Statistica 6,0 StatSoft USA.
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Результаты и их обсуждение
Одним из проявлений хронической ишемии
мозга являются эмоционально-мнестические
изменения [1, 23]. При ДЭ I-II ст. отмечаются
функционально-метаболические нарушения,
где ведущую роль играет снижение уровня макроэргов — АТФ и креатинфосфата и снижение
функциональной активности холинергической
системы [25]. Учитывая энергокоррегирующее
и холинергическое действие Капикора, проведен анализ влияния препарата на нейропсихологическое состояние у больных ДЭ I-II ст.
Установлено, что под влиянием Капикора
и Милдроната отмечается улучшение кратковременной и долговременной памяти, снижение уровня реактивной и личностной тревожности (рис. 2, табл. 2).
У больных ДЭ I-II ст. курсовой прием Капикора и Милдроната вызывает некоторое снижение реактивной и личностной тревоги (табл. 2)
и более активное под влиянием Капикора.
Важным показателем интенсивности формирования мнестических процессов является
уровень внимания. Курсовой прием Капикора
и Милдроната у больных ДЭ I-II ст. активизирует
внимание. У 50% больных ДЭ I-II ст. под влиянием Милдроната и у 40% под влиянием Капикора
нормализуются показатели внимания (табл. 3).

Рисунок 2 Динамика показателей теста Лурия
у больных дисциркуляторной энцефалопатией I-II ст.
под влиянием терапии Капикором и Милдронатом
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Таблица 2 Динамика показателей шкалы тревоги
Спилберга-Ханина у больных дисциркуляторной
энцефалопатией I-II ст. под влиянием терапии
Капикором и Милдронатом
Капикор
Милдронат
До
После
До
После
лечения лечения лечения лечения
24%
32%
20%
25%
Реактивная низкая
умеренная 28%
44%
35%
40%
тревожность
высокая
48%
24%
45%
35%
низкая
12%
28%
5%
20%
Личностная
тревожумеренная 40%
48%
35%
45%
ность
высокая
56%
32%
60%
35%
Тип и выраженность
тревожности

Таблица 3 Динамика показателей внимания (тест
Мюнстерберга) у больных дисциркуляторной
энцефалопатией I-II ст. под влиянием терапии
Капикором и Милдронатом
Капикор
Милдронат
До
После
До
После
лечения лечения лечения лечения
Снижено выраженно
48%
28%
25%
5%
Умеренно снижено
40%
20%
55%
25%
Норма
12%
52%
20%
70%
Характеристика
уровня внимания

Проведен анализ влияния Капикора и Милдроната на различные уровни регуляции
и функционирования церебральной и кардиальной гемодинамики у больных дисциркуляторной энцефалопатией I-II ст. Влияние Капикора на мозговое кровообращение оценивалось
по данным морфо-функционального состояния
церебральных сосудов и скоростным показателям. Анализ размеров комплекса «интимамедиа» (КИМ) общей сонной артерии свидетельствует о том, что размеры КИМ у больных
ДЭ I-II ст. составляют в среднем 0,94±0,05 мм,
что соответствует нормальным показателям.
У 31% больных диагностированы атеросклеротические бляшки различных типов (рис. 3)
и преимущественно стенозы до 50%, не влия-

ющие на кровоток, и только у 1 (2,2%) больного — стеноз 60%.
Характеристика размеров КИМ, частота
атеросклеротических бляшек и стенозов ОСА
свидетельствуют о начальных атеросклеротических поражениях сосудов головного мозга
у обследованных больных.
Следует отметить, что под влиянием Капикора и Милдроната не отмечено статистически
достоверных изменений структурно-морфологических характеристик экстракраниальных каротидных сосудов мозга (КИМ, частота
атеросклеротических бляшек, размеры стенозов) у больных ДЭ I-II ст. Сравнительный анализ курсового влияния Капикора и Милдроната на мозговое кровообращение у больных
дисциркуляторной энцефалопатией I-II ст.
свидетельствует о том, что Капикор оказывает
более выраженное, чем Милдронат, влияние
на скоростные показатели кровотока и периферическое сопротивление в сосудах каротидного и вертебро-базилярного бассейнов. Так,
под влиянием Капикора статистически достоверно увеличивается линейная систолическая
скорость кровотока (ЛССК) в двух ВСА, в правой ПМА и СМА (табл. 4), снижается периферическое сопротивление: пульсаторный индекс (Pi) в двух ОСА, СМА, правых ВСА и ПМА,
в левой ПА и ОА и индекс резистентности (Ri)
в левой ОСА и правых ВСА и СМА (табл. 5-6).
У больных ДЭ I-II ст. Милдронат увеличивает ЛССК только в левой ВСА и правой ЗМА
и статистически достоверно снижается периферическое сопротивление (Ri) в правой ПМА
(табл. 4-6).
Таблица 4 Динамика ЛССК у больных ДЭ I-II ст.
под влиянием курсового приема Капикора и Милдроната

Правая
Левая
Правая
ВСА
Левая
Правая
ПА
Левая
Правая
ПМА
Левая
Правая
СМА
Левая
Правая
ЗМА
Левая
ОА
ОСА

Рисунок 3 Частота и характеристика
атеросклеротических бляшек у больных ДЭ I-II ст.
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КАПИКОР
До
После
лечения лечения
74,3±4,6 71,5±2,6
75,4±3,7 78,2±3,3
67,2±2,6 78,7±2,1*
69,5±2,4 76,9±2,1*
37,7±2,7 39,3±3,1
44,6±1,9 45,6±2,1
78,9±3,9 89,5±3,3*
85,8±4,1 83,0±3,5
87,4±2,6 96,7±3,0*
89,7±3,3 94,6±3,9
55,2±2,1 56,8±3,5
57,1±3,3 56,7±2,5
55,7±2,8 54,6±3,9

МИЛДРОНАТ
До
После
лечения лечения
68,3±3,9 66,1±3,8
80,3±5,6 76,3±6,1
67,5±3,8 70,6±3,3
68,2±3,4 75,4±1,9*
39,0±2,5 38,6±1,7
41,4±2,9 38,9±2,9
84,9±4,8 84,4±6,2
76,2±5,3 78,1±8,3
89,6±6,6 88,3±7,0
87,9±4,7 87,6±5,7
52,4±3,2 65,3±4,0*
55,8±3,4 57,0±3,2
50,6±3,8 50,8±4,3
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Таблица 5 Динамика пульсаторного индекса (Pi)
у больных ДЭ I-II ст. под влиянием курсового приема
Капикора и Милдроната

ОСА
ВСА
ПА
ПМА
СМА
ЗМА

Правая
Левая
Правая
Левая
Правая
Левая
Правая
Левая
Правая
Левая
Правая
Левая

ОА

КАПИКОР
До
После
лечения лечения
1,71±0,1 1,46±0,08*
1,51±0,07 1,35±0,07*
1,04±0,05 0,93±0,04*
0,97±0,05 0,88±0,04
1,18±0,09 1,05±0,07
1,14±0,07 0,99±0,05*
0,95±0,09 0,79±0,07*
0,92±0,12 0,86±0,04
0,88±0,03 0,74±0,03*
0,86±0,05 0,74±0,03*
0,80±0,05 0,77±0,05
0,83±0,05 0,78±0,03
0,84±0,05 0,75±0,05*

МИЛДРОНАТ
До
После
лечения лечения
1,48±0,1 1,46±0,1
1,42±0,08 1,35±0,08
0,84±0,03 0,88±0,06
0,87±0,04 0,85±0,04
1,24±0,1 1,11±0,08
0,96±0,06 1,03±0,05
0,87±0,07 0,72±0,06*
0,77±0,1 0,74±0,05
0,79±0,07 0,74±0,04
0,72±0,03 0,74±0,05
0,77±0,03 0,78±0,04
0,72±0,03 0,72±0,04
0,73±0,03 0,76±0,03

Таблица 6 Динамика индекса резистентности (Ri)
у больных ДЭ I-II ст. под влиянием курсового приема
Капикора и Милдроната

ОСА
ВСА
ПА
ПМА
СМА
ЗМА
ОА

Правая
Левая
Правая
Левая
Правая
Левая
Правая
Левая
Правая
Левая
Правая
Левая

КАПИКОР
До
После
лечения лечения
0,73±0,02 0,70±0,02
0,72±0,01 0,67±0,01*
0,61±0,02 0,57±0,01*
0,58±0,02 0,56±0,02
0,66±0,02 0,62±0,02
0,63±0,02 0,61±0,02
0,59±0,02 0,56±0,04
0,58±0,04 0,56±0,04
0,56±0,01 0,51±0,01*
0,55±0,02 0,52±0,02
0,54±0,03 0,52±0,02
0,55±0,02 0,55±0,02
0,55±0,02 0,52±0,02

МИЛДРОНАТ
До
После
лечения лечения
0,71±0,02 0,72±0,02
0,66±0,02 0,65±0,03
0,55±0,01 0,56±0,03
0,55±0,02 0,55±0,02
0,65±0,03 0,63±0,02
0,59±0,03 0,62±0,02
0,56±0,01 0,52±0,02*
0,54±0,05 0,52±0,02
0,52±0,02 0,51±0,02
0,52±0,02 0,52±0,02
0,53±0,02 0,51±0,02
0,51±0,01 0,50±0,02
0,51±0,02 0,51±0,02

Примечание к табл. 4-6. * — Статистически достоверные
различия между показателями до и после лечения препаратами Капикор и Милдронат.

Формирование атеросклеротического процесса ассоциируется с эндотелиальной дисфункцией. Эндотелиальная дисфункция препятствует адекватной регуляции мозгового
кровообращения. Нарушение ауторегуляции
церебральной перфузии является предиктором развития дисциркуляторной атеросклеротической энцефалопатии [16].
Анализ функционального состояния эндотелия по данным объемной скорости кожного
кровотока в покое и при проведении пробы
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Рисунок 4 Схема измерений показателей лазерной
допплеровской флоуметрии при постишемической
пробе, где: 1 — объемная скорость кожного кровотока
в исходном состоянии; 2 — биологический ноль;
3 — время до начала постишемического ответа; 4 —
время восстановления до исходного кровотока; 5 —
время максимального постишемического кровотока;
6 — максимальный постишемический кровоток

с постокклюзионной гиперемией (рис. 4) показал, что у больных ДЭ I-II ст. снижена объемная скорость кожного кровотока (ОСКК) как
в исходном состоянии (в покое), так и на пике
реактивной гиперемии по сравнению с контрольной группой пожилого возраста.
Так, в группе больных ДЭ I-II ст. показатель объемной скорости кожного кровотока
в исходном состоянии составляет 1,0±0,1 мл/
(мин·100 г), у здоровых лиц того же возраста
(КГ) — 1,31±0,04 мл/(мин·100 г) (р<0,05). После окклюзии максимальные цифры ОССК составляли: у больных ДЭ I-II ст. — 5,6±0,4 мл/
(мин·100 г), в КГ — 6,10±0,24 мл/(мин·100 г)
(р<0,05). Показатели прироста ОСКК составили соответственно 4,20±0,20 и 4,8±0,44 мл/
(мин·100 г). Восстановительный период также достоверно меньше у больных ДЭ I-II ст. по
сравнению с КГ, что указывает на уменьшение
вазорелаксации, которая может быть обусловлена пониженной секрецией NO.
Итак, представленные данные свидетельствуют о наличии эндотелиальной дисфункции у больных ДЭ I-II ст. по сравнению с практически здоровыми лицами соответствующего
возраста.
Было проведено исследование влияния
Капикора и Милдроната на функциональное
состояние эндотелия у больных ДЭ I-II ст.
(табл. 7).
Анализ динамики показателей объемной
скорости кожного кровотока при проведении
пробы с реактивной гиперемией у больных
ДЭ I-II ст. после приема Капикора и Милдроната показал статистически достоверное по-
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Таблица 7 Показатели объемной скорости кожного
кровотока при проведении пробы с реактивной
гиперемией у больных ДЭ I-II ст. под влиянием
курсового приема Капикора и Милдроната
Период исМилдронат Капикор
следования
До лечения
1,0±0,1
0,9±0,1
Исходная OCKK, После
1,1±0,1
1,1±0,1
мл/(мин·100 г)
лечения
∆
0,1±0,1
0,3±0,1*
До
лечения
5,4±0,5
5,0±0,8
OCKK на пике
реактивной
После
6,1±1,1
5,7±0,6
гиперемии,
лечения
мл/(мин·100 г)
∆
1,8±0,8
1,0±0,4
лечения
11,3±1,8
13,5±0,9
До
Время
наступления
После
8,6±1,5
10,3±1,5
пика реактивной лечения
гиперемии, с
∆
3,8±1,3
3,4±1,4
До лечения
98,0±9,4
101,7±11,7
Время
После
130,6±15,8 142,5±19,6
восстановления,
лечения
с
∆
30,1±4,8
46,2±5,4*
Показатель

До лечения
Соотношение диаметров артериол и соответствующих венул 1:4. Выражена сетевидная структура сосудов, множественные артериоло-венулярные анастомозы, выражен
периваскулярный отек в 1 кв. мм. 10 функционирующих
капилляров, (1) кровоток гомогенно-зернистый, в венулах
(2) и артериолах определяется сладж-феномен

Примечание. * — Статистически достоверные различия
между показателями в группе Капикора и Милдроната.

вышение ОСКК в исходном состоянии, более
выраженное при приеме Капикора. Такая же
закономерность получена и при сопоставлении показателей времени наступления пика
реактивной гиперемии и продолжительности восстановления ОСКК к исходному
уровню, что может свидетельствовать о нормализации функционального состояния эндотелия (табл. 7).
У больных ДЭ I-II ст. изучалось также влияние препарата на микроциркуляцию бульбарной конъюнктивы. На фоне терапии Капикором у больных ДЭ I-II ст. отмечается
улучшение капиллярного кровотока, характеризующееся дилатацией артериол и гомогенизацией капиллярного кровотока. Пример
капилляроскопии бульбарной конъюнктивы
до и после лечения Капикором пациентки В.,
64 года, представлен на рис. 5.
Таким образом, Капикор у больных
ДЭ I-II ст. улучшает эндотелиальную функцию
(по данным лазерной допплеровской флуометрии) и капиллярный кровоток (по данным
капилляроскопии бульбарной конъюнктивы).
Тесные взаимосвязи метаболизма и церебральной гемодинамики и влияние Капикора на различные уровни функционирования
гемодинамики (от системного до эндотелиального) определило целесообразность
проведения анализа действия Капикора на
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Повернутися до змісту

После лечения
Соотношение диаметров артериол и соответствующих
венул 1:3. Выражена сетевидная структура сосудов, множественные артериоло-венулярные анастомозы, слегка
выражен периваскулярный отек в 1 кв. мм. 10 функционирующих капилляров, кровоток гомогенный, сладж-феномен
определяется только в венулах (2)

Рисунок 5 Капилляроскопия бульбарной
конъюнктивы пациентки В., 64 года

структуру биоэлектрической активности головного мозга [25].
У больных ДЭ I-II ст. курсовой прием Капикора и Милдроната вызывает реорганизацию
биоэлектрической активности головного мозга (табл. 8-10).
Следует отметить, что под влиянием Капикора более выраженные изменения мощности
в диапазоне дельта-, альфа 1-, бета 2-ритмов
и частоты альфа-ритма отмечаются преимущественно в правом полушарии (табл. 8, 9).
Так, снижается мощность дельта-ритма во всех
областях правого полушария, а в левом полушарии только в височной области.
В правом полушарии Капикор увеличивает в височной области мощность в диапазоне альфа 2- (до лечения — 0,59±0,04 мкВ,
после лечения — 0,68±0,03 мкВ), бета 1-ритмов (0,41±0,06 мкВ и 0,60±0,05 мкВ соответ-
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Таблица 8 Динамика мощности дельта-ритма у больных
ДЭ I-II ст. под влиянием терапии Капикором, мкВ
Области
мозга

До лечения

правое
0,78±0,09
Лобная
0,79±0,09
0,54±0,1
0,76±0,1
Центральная
0,74±0,08
0,55±0,09
Височная
0,63±0,07
Затылочная 0,71±0,06

левое
0,62±0,05
0,59±0,04
0,46±0,04
0,60±0,05
0,57±0,06
0,47±0,05
0,68±0,07
0,67±0,05

После лечения
правое
0,61±0,05*
0,62±0,04*
0,43±0,03
0,63±0,04
0,59±0,04*
0,45±0,04
0,48±0,04*
0,59±0,04*

левое
0,61±0,03
0,61±0,04
0,45±0,03
0,58±0,04
0,53±0,03
0,51±0,04
0,50±0,04*
0,56±0,06

Таблица 9 Динамика мощности альфа 1-ритма у больных
ДЭ I-II ст. под влиянием терапии Капикором, мкВ
Области
мозга

До лечения

После лечения

правое
1,12±0,15

левое
1,1±0,12

правое
левое
1,12±0,15 1,14±0,13

1,21±0,16

1,2±0,14

1,26±0,18 1,29±0,16

0,81±0,12
1,15±0,13
Центральная
1,54±0,18
0,92±0,17
Височная
1,57±0,15
Затылочная 1,83±0,12

0,82±0,11
1,18±0,17
1,44±0,16
0,93±0,15
1,24±0,12
1,67±0,17

0,80±0,12
1,48±0,14*
2,14±0,17*
1,11±0,19
1,93±0,16*
2,33±0,13*

Лобная

0,87±0,08
1,39±0,12
1,85±0,16*
1,05±0,18
1,64±0,15*
2,16±0,19*

Примечание к табл. 8-9. * — Статистически достоверные
различия между показателями до и после лечения препаратом
Капикор.

ственно), мощность бета 2-ритма в височной
(до лечения — 0,16±0,02 мкВ, после лечения — 0,25±0,06 мкВ) и затылочной (0,17±0,01
и 0,24±0,04 мкВ соответственно) областях
и повышает частоту альфа-ритма в лобной области (до лечения — 9,47±0,31 Гц, после лечения — 10,58±0,26 Гц).
Влияние Милдроната на биоэлектрическую
активность головного мозга менее выражено и характеризуется снижением мощности
дельта-ритма в лобной области двух полушарий (справа: до лечения — 0,80±0,06 мкВ, после лечения — 0,65±0,07 мкВ; слева: 0,76±0,02
и 0,65±0,06 мкВ соответственно). Под влиянием Милдроната снижается мощность в диапазоне тета-ритма в центральной области двух
полушарий, в правом полушарии в лобной,
височной и затылочной областях и в левом полушарии в височной области (табл. 10).
Статистически достоверных изменений
мощности в диапазоне других ритмов под
влиянием терапии Милдронатом у больных ДЭ I-II ст. не отмечается. Увеличивается
частота альфа-ритма в центральных областях двух полушарий (справа: до лечения —
www.neurology.kiev.ua

Таблица 10 Динамика мощности тета-ритма
у больных ДЭ I-II ст. под влиянием терапии
Милдронатом, мкВ
Области
мозга
Лобная

До лечения

После лечения

правое
левое
правое
левое
0,73±0,06 0,74±0,05 0,72±0,06 0,75±0,06
0,88±0,06 0,86±0,07 0,76±0,04* 0,80±0,06

0,55±0,06
0,97±0,03
Центральная
1,0±0,04
0,70±0,07
Височная
0,72±0,08
Затылочная 0,88±0,05

0,57±0,05
1,0±0,04
0,77±0,07
0,69±0,11
0,82±0,06
0,78±0,08

0,51±0,05
0,74±0,07*
0,79±0,08*
0,57±0,05*
0,65±0,05
0,74±0,06*

0,55±0,05
0,77±0,06*
0,59±0,05*
0,69±0,08
0,65±0,06*
0,70±0,07

Примечание. * — Статистически достоверные различия между показателями до и после лечения препаратом
Милдронат.

9,65±0,2 Гц, после лечения — 10,16±0,18 Гц; слева: 9,74±0,13 Гц и 10,22±0,18 Гц соответственно).
Таким образом, у больных ДЭ I-II ст. под
влиянием Капикора изменяется мощность
основных ритмов ЭЭГ в правом полушарии
в 13 областях, в левом — в 6 областях. У больных ДЭ I-II ст. Милдронат изменяет мощность
в 7 и 5 областях соответственно. Направленность изменений мощности основных ритмов
ЭЭГ под влиянием Капикора и Милдроната
однотипна и характеризуется снижением в диапазоне медленных ритмов (дельта- и тета-)
и ростом мощности в диапазоне альфа- и бета-ритмов в отдельных областях на фоне повышения частоты альфа-ритма.
Для оценки влияния Капикора на сердечно-сосудистую систему у больных ДЭ I-II ст.
исследовалась динамика показателей вариабельности ритма сердца и структурно-функционального состояния сердца. Значения
показателей суточной динамики ЧСС у пациентов с ДЭ I-II ст. находились в пределах допустимой нормы, регламентируемой Европейскими рекомендациями по амбулаторному
мониторированию. После лечения Капикором
наблюдалось статистически значимое снижение максимальной ЧСС в дневное время
(до лечения — 118±4 уд/мин, после лечения —
106±3 уд/мин) и снижение циркадного индекса (ЦИ — отношение средней дневной ЧСС
к средней ночной, норма — 122-142) (до лечения — 147±2, после лечения — 122±3). Известно, что ЦИ является фундаментальной, «жесткой константой», отражающей формирование
и регуляцию суточного ритма сердца, не зависящей от уровня автоматизма интракардиаль73
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ного источника водителя ритма. Изменения
ЦИ характерны для больных с выраженными
нарушениями центрального и вегетативного
звена регуляции ритма сердца. Повышение
ЦИ отмечается при заболеваниях, в патогенезе которых задействовано прогрессирующее
поражение интракардиального нервного аппарата сердца, повышение вагосимпатической
регуляции. Клинически это ассоциировано
с высоким риском развития жизнеугрожающих аритмий.
У больных ДЭ I-II ст. оценивали такой показатель холтеровского мониторирования,
как время удлинения QTс, причем принята
во внимание его суточная динамика, а также
средние, максимальные и минимальные значения. Нормальными значениями длительности интервала QT принято считать 320-440 мс.
С интервалом QT связывают такие нарушения,
как развитие электрической нестабильности
миокарда, аритмий, идиопатической фибрилляции предсердий и внезапной сердечной
смерти. Так, Капикор у больных ДЭ I-II ст. вызывает снижение длительности среднего QTc
(до лечения — 455±16 мс, после лечения —
373±19 мс), среднего QTc днем и ночью (до лечения — 460±7 мс, после лечения — 390±11 мс
и до лечения — 462±13 мс, после лечения —
396±8 мс соответственно).
Для больных с атеросклеротической
ДЭ I-II ст. характерно снижение физиологической вегетативной регуляции, повышение
уровня функциональной активности симпато-адреналовой системы, что повышает риск
прогрессирования сердечно-сосудистой патологии [27].
Гипоксия мозга приводит к изменениям
автономной регуляции сердечно-сосудистой
системы, нарушению вариабельности ритма
сердца, повышению уровня катехоламинов
плазмы и увеличению инцидентности кардиальных аритмий. Исследование вариабельности ритма сердца позволяет определить состояние вегетативной нервной системы, риск
развития кардиальной патологии и дать объективную характеристику адаптивному потенциалу больных [27].
Установлена связь между предрасположенностью к летальным аритмиям и наличием
признаков повышенной симпатической или
пониженной вагусной активности, что стимулирует поиск дальнейших исследований
количественных показателей обеспечения
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вегетативной регуляции. Вариабельность
сердечного ритма (ВРС) — один из наиболее
многообещающих показателей такого рода —
заключается в колебаниях интервала между
последовательными ударами сердца, а также
колебаниях между последовательными частотами сердечных сокращений. Обнаружена
взаимосвязь нарушений ВРС с поражением
корковых и подкорковых структур мозга, гипоталамуса, других центров вегетативной регуляции [27].
Для оценки влияния Капикора на вегетативный статус был проведен анализ вариабельности ритма сердца до и после применения
данного препарата. Рассчитывали временные
и спектральные показатели ВРС. У больных
ДЭ I-II ст. до лечения Капикором отмечено
снижение спектральных показателей, в частности, низких частот 531±112 (нормальное значение — 1170±416) и высоких частот 249±86
(норма — 975±203), что может свидетельствовать о недостаточной суммарной ВРС. Данное
снижение общей ВРС может быть связано со
снижением всех вегетативных влияний на
сердце. Необходимо отметить, что при этом
показатель НЧ/ВЧ до лечения Капикором
был выше нормальных значений (2,2±0,18 при
норме 1,5-2,0), что характерно для смещения
симпато-парасимпатического баланса в сторону превалирования симпатического отдела
центральной нервной системы и активизации
подкоркового симпатического центра. После
лечения Капикором у больных ДЭ I-II ст. показатель НЧ/ВЧ нормализовался (1,78±0,16), что
свидетельствует о гармонизации симпатикопарасимпатического баланса.
У больных ДЭ I-II ст. под влиянием Капикора изменяется временная структура ритма
сердца: увеличивается триангулярный индекс,
характеризующий общую мощность спектра
и являющийся маркером парасимпатической
активности ВНС (до лечения — 112±13, после
лечения — 159±19).
Таким образом, изменения структуры ритма сердца при спектральном и временном
анализе ВРС под влиянием Капикора свидетельствуют о гармонизации симпатико-парасимпатического баланса вегетативной нервной системы у больных ДЭ, что обусловлено
холиномиметическим эффектом данного препарата.
У больных ДЭ I-II ст. на фоне лечения Капикором не изменялись и находились в пре-
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делах нормальных значений показатели
интракардиальной (КДО, КСО, УО) и центральной (ОПСС, СИ, МОК и ФВ) гемодинамики (табл. 11).

телями кардиальной и системной гемодинамики. У больных ДЭ I-II ст. констатируются
корреляционные связи между ЛССК в правой
ОСА с 9 показателями, ЛССК в левой ОСА с
3 показателями и ЛССК в правой ВСА с 2 покаТаблица 11 Параметры интракардиальной
зателями системной и интракардиальной геи системной гемодинамики у пациентов ДЭ I-II ст.
модинамики. Под влиянием Капикора уменьна фоне лечения Капикором
шается количество корреляционных связей
между ЛССК в правой и левой ОСА и в правой
Показатель
До лечения
После лечения
ВСА до 4 связей и формируется 1 статистичеКСО, мл
44,0±2,39
43,78±2,56
ски достоверная корреляционная связь между
КДО, мл
118,2±7,44
118,4±7,86
ЛССК в правой ПА и Е/Е. У больных ДЭ I-II ст.
УО, мл
74,4±5,41
74,9±5,72
‑1
Милдронат также уменьшает количество кор750,8±61,25
781,3±65,42
ОПСС, кПа•с•л
2
реляционных связей между показателями кар2,72±1,3
2,83±1,6
СИ, л/мин•м
МОК, л/мин
5,77±3,3
5,56±3,2
диальной и системной гемодинамики и ЛССК
ФВ,%
62,3±1,2
62,6±1,1
в каротидных сосудах до 10, но формируются
корреляционные связи с ЛССК в интракраниВ определении механизмов влияния Ка- альных сосудах (правой и левой СМА).
пикора на функциональное состояние мозга
Итак, у больных ДЭ I-II ст. отмечается сужеи сердца у больных ДЭ I-II ст. важным являет- ние диапазона автономности ауторегуляции
ся и анализ структуры кардио-церебральных мозга, так как эндотелиальная дисфункция
взаимосвязей. Проведен корреляционный препятствует регуляции мозгового кровоанализ взаимосвязи ЛССК в экстра- и интра- тока. Под влиянием Капикора повышается
краниальных сосудах каротидного и верте- функциональная активность процессов аутобро-базилярного бассейнов с показателями регуляции мозгового кровообращения.
Таким образом, у больных ДЭ I-II ст. под
системной и кардиальной гемодинамики. На
рис. 6 представлены эти статистически досто- влиянием Капикора улучшается долговреверные корреляционные связи.
менная память, внимание, церебральная геДля больных ДЭ I-II ст. статистически до- модинамика за счет увеличения ЛССК престоверные корреляционные связи характерны имущественно в экстракраниальных сосудах
только для ЛССК в экстракраниальных сосудах каротидного бассейна и уменьшения индеккаротидного бассейна (ОСА, ВСА) с показа- сов периферического сопротивления в отдельных сосудах головного
мозга, а также вследствие
улучшения капиллярного
кровообращения. Капикор
повышает
функциональную активность эндотелия,
вызывает реорганизацию
структуры биоэлектрической активности головного
мозга, уменьшая мощность
медленных ритмов на фоне
увеличения частоты и мощности в диапазоне альфаритма. Капикор нормализует вегетативную регуляцию
сердца за счет активизации
парасимпатического звена
вегетативной нервной системы и повышает уровень
ауторегуляции
мозгового
Рисунок 6 Эндотелиальная дисфункция – фармакологическая мишень
кровообращения.
дисциркуляторной энцефалопатии
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Возможности габапентина (Медитана)
в лечении хронических
послеоперационных болевых синдромов
Д.В. Дмитриев, А.И. Дацюк, Л.В. Дацюк, С.А. Яценко
Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова

Резюме. В статье представлены результаты исследования 24 пациентов (возраст 17,5±0,5 года,
13 мужчин и 11 женщин), которым при хирургических вмешательствах использовали габапентин в три суточных приема с титрацией стартовой дозы 900 мг/сут в течение первых трех дней,
с последующим повышением дозы в среднем до 1200-1600 мг/сут. Средняя интенсивность боли
по ВАШ в покое на момент начала исследования составила 7,2±1,4 балла, суммарное число выбранных дескрипторов по опроснику McGill — 28,4±6,2 балла, физическая активность была
ограничена у большинства больных. В течение 5-7 дней интенсивность боли снижалась и к концу курса составила 3,2±1,4 балла. Как отличный эффект от лечения отметили 14% больных, у которых давность болевого синдрома не превышала 8 месяцев, хороший эффект от лечения отметили 56% больных, удовлетворительный — 30%, неудовлетворительных оценок не было.
Ключевые слова: хроническая боль, послеоперационная боль, габапентин.

Проблема хронических послеоперационных болевых синдромов впервые привлекла
к себе внимание в 90-е годы XX века. Обширное повреждение тканей при хирургических
вмешательствах может индуцировать патофизиологические изменения периферического
и центрального звена ЦНС, которые приводят
к формированию хронического послеоперационного болевого синдрома (ХПБС).
Частота формирования фантомного болевого синдрома может достигать 80% у пациентов, перенесших ампутацию, частота развития
постторакотомического ХБС приближается
к 45%, постмастэктомического — к 35-38%, послеоперационный хронический болевой синдром при других видах оперативных вмешательств отмечается в 10-12% случаев [1, 3, 7].
В достаточно большом проценте случаев
боль у пациентов с ХПБС имеет нейропатический характер, а лечение любой нейропатической боли может представлять значительные
трудности, что делает необходимым разработку новых эффективных схем лечения этого
вида боли [2, 4]. Посттравматический болевой
синдром с самого начала своего возникнове© Д.В. Дмитриев, А.И. Дацюк, Л.В. Дацюк, С.А. Яценко
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ния является острым, ноцицептивным (соматогенным), мультимодальным (включает
в себя в разной степени соматическую, висцеральную, нейрогенную составляющие) и занимает одно из ведущих мест в течении травматической болезни в целом [5, 8, 11].
Сложность механизмов формирования
болевого синдрома при травматических повреждениях определяет необходимость поиска комбинированных схем обезболивания,
что в первую очередь касается пациентов
с травматической болезнью в клинике политравмы [14, 20]. Среди препаратов, которые
должны входить в комбинированные схемы
обезболивания у пациентов с травматической
болезнью, нужно назвать следующие: местные
анестетики, нестероидные противовоспалительные препараты, наркотические анальгетики, кетамин в субнаркотических дозах [9, 22,
25]. Обоснованным и эффективным в мультимодальной фармакотерапии болевого синдрома у больных с политравмой может быть применение группы антиконвульсантов [1-12, 20].
Сегодня наибольший интерес вызывает
широта применения габапентина в клинической практике. Известно, что габапентин
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(1-(аминометил)-циклогексануксусная кислота) является структурным аналогом гаммааминомасляной кислоты (ГАМК) и изначально
был зарегистрирован в 1994 г. как антиэпилептическое средство, а вскоре показал способность купировать нейропатическую боль при
постгерпетической невралгии, диабетической
нейропатии, полиомиелитной нейропатии,
что делает актуальным применение этого препарата для лечения нейропатической боли
различного происхождения, в том числе и послеоперационной хронической боли.
На украинском рынке известен препарат Медитан производства ПАО «Фармак»,
действующим веществом которого является габапентин. Форма выпуска препарата —
капсулы с дозировкой 300 и 400 мг действующего вещества. Препарат усиливает синтез
ГАМК, оказывает модулирующее влияние на
NMDA-рецепторы, блокирует субъединицу
α2δ кальциевых каналов, снижает высвобождение моноаминов, уменьшает синтез и транспорт глутамата, способствует уменьшению частоты потенциалов действия периферических
нервов. Вероятно, сочетание вышеуказанных
механизмов действия обеспечивает высокую
терапевтическую эффективность габапентина
при разных формах невропатического болевого
синдрома. Габапентин практически не метаболизируется в организме человека, не вызывает
индукции или торможения ферментов печени.
Медитан хорошо переносится и крайне редко
вызывает побочные реакции (в основном легкое головокружение и сонливость). Признаков
серьезного взаимодействия габапентина с другими средствами не зарегистрировано. Чаще
всего суточная терапевтическая доза Медитана
составляет 1800-3600 мг/сут. Медитан обладает
высокой эффективностью и оптимальным соотношением «качество/стоимость», что крайне важно для наших пациентов.
Цель исследования — оценить возможности габапентина (Медитана) в оптимизации
лечения пациентов с хроническими послеоперационными болевыми синдромами.

Материалы и методы
В исследовании участвовало 24 пациента
(возраст 17,5±0,5 года, 13 мужчин и 11 женщин).
У 2 пациентов диагностирован фантомный
болевой синдром, 22 пациентов — хронический послеоперационный болевой синдром
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различной этиологии. Длительность болевого
синдрома составила от 4,5 месяцев до 1 года.
Диагноз нейропатического болевого синдрома устанавливался на основании характерных
признаков боли, часто имеющей жгучий, жалящий или стреляющий характер с сохранением или даже усилением болевых ощущений
после полного заживления раны. Предшествующая фармакотерапия опиодными анальгетиками была неэффективна, а регионарные
блокады местными анальгетиками лишь на
время облегчали боль. Габапентин (Медитан)
назначали в три суточных приема с титрацией
стартовой дозы 900 мг/сут в течение первых
трех дней, с последующим повышением дозы
в среднем до 1200-1600 мг/сут. Конкретный срок
лечения определялся на основании клинических критериев, исходя из желания достичь
максимального эффекта у каждого конкретного пациента. Интенсивность и качественные
характеристики болевого синдрома оценивали
до начала терапии и далее еженедельно с помощью визуально-аналоговой шкалы (ВАШ),
опросника McGill, опросника нейропатической боли Galer, уровень депрессии определяли по индексу Цунга (адаптация Т.И. Балашовой), уровень тревоги оценивали с помощью
опросника Спилберга, эффективность терапии
также оценивали по тесту Латтинена, качество
жизни — по краткому опроснику боли. Статистический анализ проводился с использованием критерия Стьюдента, достоверными считались показатели при р≤0,05.

Результаты и их обсуждение
Средняя интенсивность боли по ВАШ в покое на момент начала исследования составила
7,2±1,4 балла, суммарное число выбранных дескрипторов по опроснику McGill — 28,4±6,2 балла, физическая активность была ограничена
у большинства больных, из-за боли отмечалось
значительное нарушение сна. В течение 5-7 дней
интенсивность боли снижалась и к концу курса составила 3,2±1,4 балла. В процессе лечения было отмечено снижение индекса Цунга
с 58 баллов до 17, снизился уровень тревоги по
опроснику Спилберга с 30,4±4,4 до 11,4±3,2 балла.
Сумма баллов по тесту Латтинена уменьшилась
с 15,4±1,8 до 2,8±0,8 балла. У пациентов с фантомным болевым синдромом отмечено уменьшение
числа приступов в среднем на 12,4±3,2 дня приема препарата. У всех больных исчезли ночные
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боли и нормализовался сон. Как отличный эффект от лечения отметили 14% больных, у которых давность болевого синдрома не превышала
8 месяцев, хороший эффект от лечения отметили 56% больных, удовлетворительный — 30%,
неудовлетворительных оценок не было. И врачами, и пациентами была отмечена хорошая переносимость препарата. Наиболее типичными
нежелательными явлениями были транзиторные головокружения и сонливость легкой степени, отмечавшиеся в фазе титрации дозы, однако
они не явились причиной для отказа от лечения.
Учитывая полученные данные, нам хотелось бы
представить следующий клинический случай.
Клинический случай. Пациент М., 16 лет,
история болезни 6778. Поступил в отделение анестезиологии и интенсивной терапии Винницкой
областной детской клинической больницы.
Диагноз клинический: Ушиб мягких тканей
лица, головы. Ушиб грудной клетки и передней брюшной стенки. Открытый перелом
костей стопы. Скальпированная рваная рана
тыльной поверхности стопы и передней поверхности голени. Травматический шок.
В ургентном порядке больной был подан
в операционную, где после дополнительного
обследования в ургентном порядке был про
оперирован. Больному произведен следующий
объем хирургической коррекции: Первичная
хирургическая обработка (ПХО) раны левого голеностопного сустава. Ранняя некрэтомия, скелетное вытяжение (рис.).
Операционный этап был проведен в условиях внутривенной анестезии с использованием искусственной вентиляции легких. Через
6 часов после окончания операционного этапа
у больного восстановились сознание, рефлексы, адекватное спонтанное дыхание через интубационную трубку, был экстубирован. В после-

Рисунок Рана пациента на момент поступления
в отделение интенсивной терапии
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операционном периоде комплекс проводимой
интенсивной терапии включал многокомпонентную фармакотерапию, направленную на
купирование болевого синдрома. В первые сутки послеоперационного периода пациент получил морфин (морфина гидрохлорид 40 мг/сут),
кроме того, был назначен декскетопрофена трометамол 150 мг/сут. С первых суток в комплексе
антиноцицептивной защиты применена продленная инфузия фентанила в дозе 5 мкг/кг/час
на протяжении 3 суток. С момента перевода из
операционной по пятые сутки противоболевая
терапия была оценена пациентом на «отлично»; оценка по ВАШ‑1 не превышала 20 условных единиц, по ВАШ‑2 — 35 условных единиц.
С шестых по десятые сутки послеоперационного периода на фоне продолжающегося введения
декскетопрофена трометамола в указанных ранее дозировках отмечался период относительного благополучия, однако появились признаки формирующегося хронического болевого
синдрома по типу каузалгии (наряду с участком гипестезии отмечается зона аллодинии,
появились спонтанные пекущие боли в области дистального отдела нижней конечности);
оценка по ВАШ‑1 составила до 32 условных единиц, по ВАШ‑2 — 40-50 условных единиц. Комплекс противоболевой терапии на 3-5-е сутки
был дополнен введением налбуфина гидрохлорида в начальной дозе 10 мг 3 раза в сутки.
Эффект от первых введений налбуфина был
оценен на «отлично», однако со второго дня
применения налбуфина субъективная оценка
качества обезболивания снизилась до «хорошо» и «удовлетворительно», возникла необходимость повысить дозу препарата до 20 мг/сут.
Однако возникшая тошнота, дисфория, нервозность, ощущение жара потребовали пересмотреть дальнейшую тактику антиноцицептивной защиты. С 10-х суток послеоперационного
периода пациенту был назначен габапентин
(Медитан) по приведенной ниже общепринятой схеме (табл.).
В течение трех суток назначения габапентина
удалось снизить дозу вводимого налбуфина до
10 мг в сутки, а на четвертые сутки отменить его
введение без ухудшения качества контроля над
болевым синдромом. Противоболевую терапию
пациент оценил на «хорошо» и «отлично»; оценка по ВАШ‑1 не превышала 25 условных единиц,
по ВАШ‑2 — 35 условных единиц. Дальнейшее
течение травматической болезни — с устойчивой положительной динамикой. Проводился
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Таблица Схема назначения габапентина (Медитан)
у пациентов с ХПБС
Время
День назначения
назна1
2
3
4
5
6
Далее
чения
утро
300 мг 300 мг 300 мг 600 мг 600 мг
день
300 мг 300 мг 300 мг 600 мг 600 мг 600 мг
вечер 300 мг 300 мг 300 мг 600 мг 600 мг 600 мг 600 мг

комплекс ранних реабилитационных мероприятий; заболевание протекало без поздних осложнений; на 24-е сутки с момента поступления
в клинику больной был выписан для дальнейшего наблюдения в амбулаторных условиях.
Больной выписан с рекомендацией продолжать
прием габапентина по предложенной схеме.
Выводы
Применение габапентина (Медитана)
в комплексной терапии болевого синдрома
у пострадавших с травматической болезнью
в клинике политравмы эффективно, оправданно, в ряде случаев максимально обоснованно, требует дальнейшего изучения и при
отсутствии противопоказаний — максимально раннего назначения.
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Комплексне лікування хворих
із посттравматичними та компресійноішемічними нейропатіями із застосуванням
препарату Мелбек (мелоксикам)
у післяопераційному періоді
В.І. Цимбалюк, Ю.В. Цимбалюк, О.М. Базік
Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України, м. Київ

Резюме. У статті проаналізовано результати комплексного лікування хворих із посттравматичними та компресійно-ішемічними нейропатіями із застосуванням препарату Мелбек (мелоксикам) у післяопераційному періоді. З метою зменшення післяопераційного больового синдрому
у хворих ми використовували препарат Мелбек (мелоксикам). У клініці відновної нейрохірургії
прооперовано 60 пацієнтів, яких було розділено на дві групи: І (основна група, n=35) — пацієнти,
які в післяопераційному періоді лікування отримували препарат Мелбек (мелоксикам), та
ІІ (контрольна група, n=25) — пацієнти, які отримували анальгін. Порівняно з другою групою,
в першій зниження інтенсивності больового синдрому спостерігалось у більш короткий термін,
тобто в середньому на дві-три доби раніше, ніж у контрольній групі відповідно. У першій групі
відсоток випадків із хорошими результатами вже в перші дні після операції (зниження болю
спостерігали до рівня 0-1 бал) склав 68% і 32% (до рівня 2-3 бали) із задовільними результатами.
Відповідно в контрольній групі відсоток хороших результатів склав 57%, задовільних — 43%.
Ключові слова: посттравматичні нейропатії, компресійно-ішемічні нейропатії, тунельні
нейропатії, карпальний тунельний синдром, кубітальний тунельний синдром, відновне
лікування, мелоксикам, Мелбек.

Фармакотерапія післяопераційного больового синдрому є проблемою медицини,
що залишається актуальною, незважаючи
на значні досягнення в галузі патофізіології
та фармакології болю [5]. Достатньо вивчена
ефективність нестероїдних протизапальних
препаратів (НПЗП) при усуненні післяопераційного болю. Наразі існує багато препаратів
НПЗП в ін’єкційних формах, що завдяки своїй анальгетичній активності можуть бути застосовані для післяопераційного знеболення.
Завдяки багатьом причинам найбільш розповсюдженим препаратом на теренах України є
метамізол (анальгін), що виробляється як ізольовано, так і в комбінації з іншими препаратами. Анальгетична активність метамізолу не
досить висока. При застосуванні цього препа© В.І. Цимбалюк, Ю.В. Цимбалюк, О.М. Базік
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рату можливі побічні, навіть небезпечні ефекти, серед яких — агранулоцитоз, гемолітичні
кризи з розвитком гострої ниркової недостатності; мінералкортикоїдна дія — підвищення
секреції вазопресину, затримка натрію та води.
Тому на початку 70-х років за рекомендаціями
ВОЗ у понад 40 країнах введені обмеження на
його використання. З 1998 року МОЗ України
запропонувало заборонити недостатньо обґрунтоване призначення та безрецептурний
продаж препаратів метамізолу в аптеках України, не реєструвати нові препарати метамізолу
імпортного та вітчизняного виробництва, обмежити перереєстрацію тих препаратів метамізолу, що вже використовують в Україні [5].
В останні роки з’явилось багато нових
НПЗП, у тому числі й парентеральних їх форм,
які можна застосовувати при лікуванні гостро-
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го післяопераційного болю. Серед цих НПЗП
препарат енолієвої кислоти — Мелбек (мелоксикам). Мелбек (мелоксикам) — це нестероїдний протизапальний лікарський препарат, що
має протизапальну та виразну анальгетичну
дію. Більш безпечний механізм дії мелоксикаму пов’язаний із селективним інгібуванням
циклооксигенази‑2 (ЦОГ‑2). Властивість селективного інгібування ЦОГ‑2 — мелоксикамом
підтверджена багатьма дослідженнями. Мелоксикам не впливає на агрегацію тромбоцитів та
час кровотечі при застосуванні рекомендованих
доз in vivo на відміну від таких препаратів, як індометацин, диклофенак, ібупрофен, напроксен,
що значно інгібують агрегацію тромбоцитів та
подовжують кровотечу. Також на відміну від
багатьох НПЗП, що інгібують синтез матриксу
хряща, мелоксикам посилює синтез компонентів матриксу та захищає хондроцити від апоптозу [9, 11]. Суттєвим при призначенні НПЗП є
можливий розвиток печінкової недостатності,
що інколи відмічається при застосуванні таких
препаратів, як бромфенак, німесулід, диклофенак тощо. При призначенні мелоксикаму, за даними D. Sanchez-Matienzo та співавт. (2006 р.),
таких випадків не спостерігали [19].
Враховуючи ці механізми дії препарату, ми
вирішили застосувати Мелбек (мелоксикам)
у післяопераційному періоді у хворих із посттравматичними та компресійно-ішемічними
нейропатіями.
Мета роботи — зменшення післяопераційного больового синдрому у хворих із посттравматичними та компресійно-ішемічними
нейропатіями.

Матеріали та методи
У клініці відновної нейрохірургії було прооперовано 60 пацієнтів із посттравматичними
та компресійно-ішемічними нейропатіями. Це
були пацієнти з посттравматичними нейропатіями ліктьового, серединного та променевого
нервів, брахіоплексопатіями та карпальним і
кубітальним тунельними синдромами. У дослідженні брали участь 38 чоловіків та 22 жінки віком від 18 до 68 років. Після операції
пацієнтам призначали анальгетики Мелбек
(мелоксикам) в основній групі та анальгін (метамізол) у контрольній.
При вперше виявленому компресійно-ішемічному синдромі ліктьового або серединного
нерва перед оперативним втручанням пацієнт

82

Повернутися до змісту

лікувався консервативно протягом 1-1,5 місяця,
з обов’язковим електронейроміографічним
дослідженням як до консервативного лікування, так і після курсу терапії.
Після консервативного лікування оцінювали клініко-неврологічні дані, результати
ЕНМГ та вирішували подальшу тактику лікування пацієнта. При недостатній ефективності
консервативної терапії або при нетривалому її
позитивному ефекті, а в подальшому — швидкому наростанні симптомів захворювання, що
підтверджувалося погіршенням показників
контрольного ЕНМГ-дослідження, пацієнту
рекомендували оперативне лікування. Якщо ж
консервативне лікування давало позитивний результат і не було негативної динаміки
ЕНМГ-показників досліджуваного нерва, спостереження продовжували ще на 1-1,5 місяця
з обов’язковим повторним контрольним проведенням ЕНМГ-дослідження [1, 7, 8, 10, 14, 16,
18]. Таким чином, одним з основних показань
до проведення оперативного втручання є неефективність консервативного лікування і подальше прогресування захворювання.
При кубітальному тунельному синдромі
проводили декомпресію ліктьового нерва на
рівні ліктьового суглоба, нейроліз ліктьового
нерва і його гілок, за необхідності — додаткове
підведення стимулюючого електрода (для прямої електростимуляції в післяопераційному
періоді) [15, 20]. Оперативне лікування компресії серединного нерва на рівні карпального
каналу здійснювали, розтинаючи карпальну
зв’язку (або утримувач сухожиль згиначів пальців). Ця маніпуляція приводить до збільшення
просвіту карпального каналу і зниження тиску
усередині нього [12, 13]. Також під час операції
можливе проведення внутрішнього мікрохірургічного нейролізу серединного нерва і підведення стимулюючого електрода [16, 17].
Хірургічний доступ був достатнім для
повноцінного огляду нерва на рівні пошкодження в проксимальному та дистальному
напрямках. Це необхідно для правильної оцінки характеру, об’єму ушкодження нерва та виконання достатнього за обсягом втручання.
При неадекватному доступі існує можливість
неправильного виконання шва нерва та додаткового ушкодження анатомічних структур,
у тому числі і нервів. Оперативний доступ виконується атравматично, з дотриманням закономірностей розташування силових ліній та
ліній Лангера [2-4].

www.neurology.kiev.ua

THE JOURNAL OF NEUROSCIENCE of B.M. Mankovskyi’ 2015, ТОМ 3, № 4

При компресії нерва виконували його ней
роліз та декомпресію (23). При порушенні
анатомічної цілісності нерва проводили його
зшивання (16), аутопластику (12) чи нейротизацію (9) (залежно від характеру ураження).
При зшиванні нерва необхідне точне співставлення з урахуванням його фасцикулярної будови. Також має суттєве значення для регенерації нерва відсутність натягу, що контролюється
утриманням швів нитками 7,0 [2, 4, 6, 7].
Пацієнти були розділені на дві групи: І група (основна, n=35), де в післяопераційному періоді лікування пацієнти отримували препарат
Мелбек (мелоксикам) внутрішньом’язово по
15 мг/1,5 мл на добу до 3 діб, потім по 1 таблетці
(15 мг) один раз на добу протягом 2-5 діб. ІІ група (контрольна, n=25), де пацієнти отримували
традиційну анальгетичну терапію — анальгін
(метамізол) внутрішньом’язово по 2 мл 50%
розчину тричі на добу та в таблетках. Групи
були порівняними за рівнем ураження, віком,
тривалістю захворювання.
Больовий синдром оцінювали за 4-бальною
системою (від 0 до 4 балів) [4]:
–– 4 бали: сильні спонтанні болі, що не стихають
без лікарської допомоги, розповсюджуються
на сусідні ділянки і генералізуються; хворий
в анталгічній позі, будь-яка рухова активність
неможлива, різко порушений сон;
–– 3 бали: важкі болі, що обмежують активність хворого, порушують сон;
–– 2 бали: болі, що заважають повсякденній
активності хворого і призводять до порушення формули сну;
–– 1 бал: спонтанні болі відсутні, біль, як правило, короткочасний, не викликає порушення сну і денної активності хворого;
–– 0 балів: відсутність спонтанного і спровокованого болю.
У післяопераційному періоді у пацієнтів
основної групи, в якій вони отримували Мелбек (мелоксикам), ми спостерігали виражений
стійкий анальгетичний, протизапальний та
антипіретичний ефекти. Застосування цього
препарату один раз на добу давало тривалий
знеболюючий ефект вже в перші дні після операції, і пацієнти відмічали зниження інтенсивності больового синдрому від 3-4 балів до 1-0.
Після третьої доби зникала потреба в призначенні ін’єкційної форми, і пацієнти приймали
препарат у таблетках. Після зняття швів (через 7-9 діб після операції) пацієнти не потребували більше знеболюючих препаратів. При
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застосуванні анальгіну для забезпечення тривалого знеболення виникала необхідність триразового введення препарату протягом доби,
а ефективність його була меншою.

Результати та їх обговорення
Результати оцінювалися за стандартною
шкалою больового синдрому від 0 (відсутність
болю) до 4 балів (максимальні прояви больового синдрому). Хорошими результатами вважали зменшення болю до 0-1 бала, задовільними, відповідно, до рівня 2-3 балів.
Нами були отримані такі результати (спостереження до 10 діб після оперативного втручання): у пацієнтів із першої (основної) групи
спостерігалось істотне зменшення больового
синдрому. Порівняно з другою групою, в першій зниження інтенсивності больового синдрому спостерігалось у більш короткий термін,
тобто в середньому на дві-три доби раніше,
ніж у контрольній групі відповідно. У першій
групі відсоток випадків із хорошими результатами вже в перші дні після операції (зниження болю спостерігали до рівня 0-1 бал) склав
68% і 32% (до рівня 2-3 бали) із задовільними
результатами. Відповідно в контрольній групі
відсоток хороших результатів склав 57%, задовільних — 43%.

Висновки
Застосування препарату Мелбек у післяопераційному періоді в лікуванні пацієнтів із
посттравматичними та компресійно-ішемічними нейропатіями дає змогу зменшити післяопераційний больовий синдром та підвищити
якість життя хворих. Мелбек (мелоксикам)
має безпечніший механізм дії, що пов’язаний
із селективним інгібуванням ЦОГ‑2, і не впливає на агрегацію тромбоцитів та тривалість
кровотечі при застосуванні рекомендованих
доз у післяопераційному періоді. Застосування
препарату Мелбек (мелоксикам) дає можливість вводити його один раз на добу, що забезпечує стійкий анальгетичний, протизапальний та антипіретичний ефекти.
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COMPLEX TREATMENT OF PATIENTS WITH POST-TRAUMATIC AND ENTRAPMENT NEUROPATHIES WITH
MELBACK (MELOXICAM) IN THE POST-OPERATIVE PERIOD
V.I. Tsymbalyuk, Y.V. Tsymbalyuk, А.N. Bazik
Summary
Results of complex treatment of patients with post-traumatic and entrapment neuropathies with Melback (meloxicam) in the post-operative period have been analyzed. We have been using Melback (meloxicam) to reduce post-operative pain syndrome in our patients. 60 patients
who had undergone surgical interventions were divided into two groups: the first group — therapeutic (35 patients) who were receiving Melback in post-operative period; the second group — controls (25 patients) who were receiving analgin. The following results (follow up to 10
days after surgery) were obtained in the therapeutic group: there was a significant reduction of pain syndrome in larger proportion of patients
and its reduction in earlier terms. The percentage of patients with good results in therapeutic group equaled 68%, the ones with satisfied
results — 32%. Accordingly, 57% of good results and 43% of satisfied results were obtained in controls.
Keywords: post-traumatic neuropathies, neuropathies, tunnel neuropathies, carpal tunnel syndrome, cubital tunnel syndrome,
reconstructive treatment, meloxicam, Melback.
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15-й Европейский конгресс по клинической
нейрофизиологии: 30 сентября — 3 октября
2015 года, Чешская Республика, г. Брно
Н.А. Скачкова
ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», г. Киев

В Чешской Республике (г. Брно) 30 сентября — 3 октября 2015 года
состоялся 15-й Европейский конгресс по клинической нейрофизиологии
(International Congress of Clinical Neurophysiology, ICCN), организованный
Международной федерацией клинической нейрофизиологии (International Federation of Clinical Neurophysiology, IFCN) и Чешским
обществом клинической нейрофизиологии. Заслушано более 100 устных
и представлено более 200 стендовых докладов, посвященных наиболее
актуальным вопросам неинвазивной стимуляции головного мозга,
последним разработкам в области электроэнцефалографии (ЭЭГ),
электронейромиографии, транскраниальной магнитной стимуляции
(ТМС), полисомнографии, интраоперационного мониторинга и т.д.
В рамках конгресса проведено 11 обучающих секций, 3 ланч-симпозиума,
а также была представлена выставка медицинского оборудования.

Вопросу использования фармако-ТМСЭЭГ для исследования возбудимости и связей головного мозга была посвящена лекция
профессора U. Ziemann (Германия) (фото 2).
Сочетание ТМС и электроэнцефалографии
(ЭЭГ) является мощным инструментом для
непосредственного изучения процессов
возбудимости головного мозга человека.
ТМС первичной двигательной коры вызывает последовательность ТМС-вызванных
ЭЭГ-потенциалов TMS-evoked EEG potentials,
(TEPs). Считается, что рецепторы ГАМК-А
(GABAAR) модулируют ранние TEPs (<50 мс
после предъявления ТМС-импульса), в то
время как ГАМК-Б-рецепторы (GABABR) модулируют более поздние TEPs (около 100 мс
после предъявления ТМС-импульса). В двойном слепом плацебо-контролируемом кроссоверном исследовании с участием здоровых
© Н.А. Скачкова
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Фото 1 Сборник тезисов 15-го Европейского конгресса
по клинической нейрофизиологии: 30 сентября —
3 октября 2015 года, Чешская Республика, г. Брно
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Фото 2 U. Ziemann, доклад «Фармако-ТМС-ЭЭГ для
исследования возбудимости и связей головного мозга»
(«Pharmaco-TMS-EEG for testing brain exitability and
connectivity»)

добровольцев было оценено влияние однократной дозы алпразолама, золпидема, баклофена и диазепама на TEP. Установлено,
что алпразолам и диазепам способствуют
увеличению амплитуды отрицательного потенциала на 45 мс после стимуляции (N45)
и снижению амплитуды негативного компонента на 100 мс (N100), тогда как золпидем увеличивает только потенциал N45.
Баклофен специфически увеличивает амплитуду потенциала N100. В исследовании
с использованием стимуляции парными
стимулами (межстимульный интервал —
100 мс) установлено, что баклофен увеличивает, а диазепам уменьшает TEPs. Таким образом, потенциал N45 отражает активность
α1-субъединицы, содержащей GABAAR, в то
время как GABABR, вероятно, участвуют в генерации потенциала N100. Эти данные могут
быть использованы для изучения нарушения
тормозной передачи при психоневрологи
ческих заболеваниях (фото 3).
M.A. Nitsche (Германия) осветил в своем докладе основные механизмы действия
и эффекты транскраниальной микрополяризации (ТКМП) и транскраниальной стимуляции переменным током (ТСПТ). Известно, что применение данных методов
нейромодуляции приводит к изменению
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Фото 3 A.M. da Silva участвует в обсуждении
возможностей ТМС-ЭЭГ для исследования
кортикальной возбудимости

нейрональной активности и возбудимости
головного мозга. Первичные эффекты ТКМП
и ТСПТ связаны с изменением мембранного
потенциала покоя. ТКМП индуцирует тонические изменения, тогда как ТСПТ вызывает
осцилляторный эффект. Долговременные
эффекты ТКМП связаны с пластическими
изменениями, направление которых зависит от полярности стимуляции, направления
тока по отношению к ориентации нейронов
и параметров стимуляции. Ранее полагали,
что ТСПТ вызывает изменения осцилляторной активности головного мозга, не оказывая влияния на пластичность, однако результаты недавно проведенных исследований
показали, что высокочастотная ТСПТ также
индуцирует пластические изменения.
Доклад A.El. Gohary и соавт. (Египет) был
посвящен терапевтической роли ритмической периферической магнитной стимуляции при синдроме карпального канала. Одной из наиболее распространенных причин
нейропатической боли в верхних конечностях является синдром карпального канала,
и выраженность боли возрастает по мере
прогрессирования заболевания. Синдром
карпального канала приводит также к нарушению движений и затрудняет повседневную
бытовую активность. Ритмическая периферическая магнитная стимуляция предложе-
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на как один из нефармакологических методов лечения боли
при синдроме карпального
канала. В исследовании с участием 20 пациентов с синдромом карпального канала
установлено, что ритмическая
периферическая
магнитная
стимуляция способствует значительному уменьшению боли
в течение 1 месяца после окончания лечения. Таким образом,
ритмическая периферическая
магнитная стимуляция может
рассматриваться как эффективный неинвазивный метод
лечения боли при синдроме
Фото 4 Участники конференции на секции, посвященной применению
карпального канала.
В докладе C. Zipser (Гер- ритмической транскраниальной магнитной стимуляции при
мания)
были
освещены неврологических заболеваниях
данные ТМС-ЭЭГ у пациентов с начальной стадией рассеянно- ской магнитной стимуляции на кортикальго склероза. Результаты исследования ную возбудимость у пациентов, перенесших
показали, что латентность и амплитуда инсульт. Установлено, что курсовое примеТМС-вызванных ЭЭГ-потенциалов (N45, нение низкочастотной ритмической трансN100, P180, N280) у пациентов в начальной краниальной и периферической магнитной
стадии рассеянного склероза и здоровых стимуляции у пациентов с инсультом способдобровольцев статистически значимо не ствует восстановлению нарушенных двигаотличаются. Таким образом, у пациентов тельных функций и улучшает функциональв начальной стадии рассеянного склероза ное состояние пирамидного тракта (Фото 4).
Все устные и стендовые доклады на секпоказатели возбудимости, измеренные с поционных
заседаниях были информативны
мощью ТМС-ЭЭГ, не нарушены. Полученные
данные свидетельствуют о высоком уровне и, несомненно, полезны как для научных рафункциональной компенсации структурно- ботников, так и для практических врачей.
В Геттингене (Германия) 7-10 сентября
го дефицита у данной группы пациентов.
2016
года состоится 6-я международная конДоклад Кузнецовой С.М., Скачковой Н.А.,
Семеновой А.В. (Украина) был посвящен ференция по транскраниальной магнитной
анализу влияния комбинированной ритми- стимуляции (The 6th International conference
ческой транскраниальной и перифериче- on transcranial brain stimulation).
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» та Міністерство охорони здоров’я
України запрошують взяти участь у роботі науково-практичної конференції з міжнародною участю
«Сучасні аспекти клінічної неврології», що відбудеться 10-11 березня 2016 р. у с. Паляниця,
Буковель (м. Яремче, Івано-Франківська область), відповідно до «Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій на 2016 р.».
Запрошуємо взяти участь фахівців-неврологів та всіх бажаючих.
Під час конференції будуть розглянуті питання:
1. Оптимізація терапії та реабілітації хворих на мозковий інсульт на підставі доказової медицини згідно з клінічними настановами МОЗ України. Досвід застосування локальних клінічних протоколів.
2. Сучасний підхід до терапії когнітивних порушень та депресії.
3. Нейроінфекції, діагностика, лікування, прогноз.
4. Хвороби периферичної нервової системи; сучасний стан проблеми.
5. Лікування гострих і хронічних вертеброгенних та міофасціальних больових синдромів.
6. Актуальні питання терапії пацієнтів із захворюваннями екстрапірамідної системи.
7. Діагностика та лікування пароксизмальних станів та епілепсії.
8. Наукові та практичні питання оптимізації медичної допомоги дітям із хворобами нервової системи.
Науково-практична конференція відбудеться в конференц-залі готельного комплексу Radisson Blue
Resort, Bukovel (с. Паляниця, м. Яремче, Івано-Франківська область, Україна).
Довідки з організаційних питань можна одержати за телефонами:
з питань наукової програми: (067) 676-71-17 — к.м.н., доцент Дорошенко Олександр Олександрович;
з питань реєстрації та розміщення в готельному комплексі Radisson Blue Resort, Bukovel та інших
готелях Буковелю: (097) 367-98-76 — Громадська Марія Євгенівна.
З повагою, ОРГКОМІТЕТ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Для того, щоб оформити БЕЗКОШТОВНУ передплату на електронну версію будь-якого журналу
Видавничого дому «МЕДКНИГА», необхідно:
1. Надіслати свій e-mail на нашу електронну адресу med_peredplata@ukr.net
2. Вказати назву журналу, який би Ви хотіли отримувати:
• «Практикуючий лікар»
• «Акушерство. Гінекологія. Генетика»
• «Ендокринологія»
• «Журнал Неврології» ім. Б.М. Маньковського
3. Вказати Ваше прізвище та ім’я.
4. Вказати Ваш контактний номер телефону.
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