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Целенаправленная медикаментозная
коррекция когнитивных нарушений
у больных с хронической ишемией мозга
Т.В. Черний 1, М.А. Андронова2, В.И. Черний 1, И.А. Андронова2
Государственное научное учреждение «Научно-практический центр профилактической и клинической
медицины» Государственного управления делами, г. Киев
2
Донецкий национальный медицинский университет МЗ Украины

1

Резюме. В статье представлены результаты одного из фрагментов научного исследования:
«Гіпертонічна та негіпертонічна (атеросклеротична) дисциркуляторна енцефалопатія у державних службовців — патогенетичні механізми виникнення, інтегральні діагностичні критерії,
індивідуалізована корекція медикаментозної терапії». Представлены данные общеклинического
обследования 88 человек с хронической ишемией мозга (дисциркуляторной энцефалопатией (ДЭ)
2-й степени). Первая группа исследования — пациенты с ДЭ без сопутствующей гипертензии —
28 человек, вторая — 39 человек с гипертонической дисциркуляторной энцефалопатией (ГДЭ),
третья — 21 больной с дисциркуляторной энцефалопатией и перенесенным инсультом в анамнезе
(ГДЭ+Инс). Целью данного исследования была разработка метода целенаправленной медикаментозной коррекции когнитивных нарушений при хронической ишемии мозга. Диагноз был подтвержден данными общеклинического, клинико-неврологического, лабораторного, инструментального
обследований, нейропсихологического исследования (MMSE, DASS‑21). Дополнительно к протоколу
больные с дисциркуляторной энцефалопатией всех исследуемых групп получали комплекс препаратов, направленных на коррекцию нейромедиаторного обмена: утром 1 мл (15 мг) раствора ипидакрина гидрохлорида моногидрата (Параплексин) внутримышечно 1 раз в сутки в течение 14 дней. Через
1–2 часа после введения ипидакрина вводили последовательно по 4 мл (1000 мг) раствора холина альфосцерата и по 4 мл (1000 мг) раствора цитиколина внутривенно 1 раз в сутки в течение 14 дней.
Дополнение протокола лечения больных с дисциркуляторной энцефалопатией во всех исследуемых
группах комплексом препаратов, направленных на устранение холинергической недостаточности,
приводило к коррекции когнитивных нарушений при хронической ишемии мозга.
Статистически значимые проявления восстановления когнитивной функции (по шкале MMSE) после базисного комплекса терапии были связаны преимущественно со снижением импульсивности за
счет повышения уровня внимания. Статистически значимые проявления снижения уровня тревожнодепрессивных нарушений (по шкале DASS‑21) после базисного комплекса терапии были связаны преимущественно с уменьшением тревоги за счет восстановления нейрогуморального баланса: ГАМКер
гических тормозных влияний, серотонин-, катехоламин-пептидергических систем активации.
Ключевые слова: хроническая ишемия мозга, дисциркуляторная энцефалопатия, шкала
MMSE, шкала DASS‑21, медикаментозная коррекция.

В настоящее время подробно изучена последовательность включения и интенсивность
механизмов аноксического повреждения клеток мозга на различных этапах постаноксического периода [1]. Развивающаяся ишемия
мозга запускает ряд патофизиологических механизмов:
© Т.В. Черний, М.А. Андронова, В.И. Черний, И.А. Андронова
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1) ослабление нейропластичности, нейрогенеза, ангиогенеза, аксонального спраутинга
и синаптогенеза;
2) недостаточную стимуляцию нейротрофических факторов, в частности BDNF (Brain
Derived Neurotrophic Factor);
3) потерю межнейрональных синаптических связей между долями и полушариями головного мозга;
5
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4) диашиз [2, 3].
Доказано, что причиной уменьшения умственных способностей человека с возрастом является не отмирание нервных клеток,
а истощение дендритов, которые теряют способность к проводимости, если их постоянно
не стимулировать [4].
Особую роль в модуляции нейропластических процессов играет нейротрофический
фактор мозга (BDNF), основная функция которого заключается в поддержке выживания
нейронов, их росте и формировании новых
синапсов. В головном мозге он активен в гиппокампе, коре и переднем мозге — областях,
отвечающих за обучение и память [5].
Длительное повышение синаптической
активности после краткой интенсивной
стимуляции (Long-Term Potentiation) свидетельствует, что синаптическая стабильность
как форма нейропластичности является
ключевой для поддержания когнитивных
процессов. Исследование нейрогенеза как
процесса возникновения новых структур,
интегрирующихся в нейрональную сеть, утверждает новые возможности формирования и хранения памятных следов в зрелом
мозге [6]. Образование любого памятного
следа в мозге осуществляется посредством
активации быстро- и длительнодейству
ющих механизмов коммуникации активно
функционирующих нейронов. Наиболее
продолжительно сохраняется память, в основе формирования которой лежит перестройка межнейронных взаимоотношений
и организации нейронных сетей мозга в результате реализации его пластических потенций [7, 8].
В формировании механизмов памяти при
образовании патологических детерминантных систем мозга задействованы различные
нейронные сети, связанные с нейронами
глиальные клетки и все быстро- и медленнодействующие гуморальные регуляторы мозга от простых нейромедиаторных систем до
систем иммунитета [9].
Механизмы старения мозга в большой
степени определяются изменениями нейротрансмиттерных систем [10]. Возрастные нарушения нейромедиаторного обмена не являются тотальными и однонаправленными,
а возникают только в определенных звеньях
медиаторных систем, выражены в различной
степени и имеют полимодальные механиз-
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мы [11]. Выяснение особенностей возрастных изменений нейромедиаторных систем
является необходимым инструментом исследования фундаментальных механизмов
возрастных изменений мозга и разработки
путей фармакологической регуляции нарушенных функциональных взаимосвязей
нейромедиаторных процессов [12].
В настоящее время появилось большое
количество данных о роли нейротрансмиттеров в регуляции как физиологического
старения, так и формировании хронической
ишемии мозга [11]. Перспективное направление метаболической защиты мозга от ишемии — непосредственное воздействие на
системы нейротрансмиттеров и нейромодуляторов мозга, нормализация соотношения
процессов возбуждающей и тормозной нейротрансмиссии [13].
Доказано, что в основе когнитивных нарушений при церебральной недостаточности
лежит холинергическая недостаточность, обусловленная снижением выработки ацетилхолина, потерей холинергических нейронов.
Оценка значимости холинергических механизмов для когнитивной способности человека связана с анализом архитектоники проекционных путей, рецепторов и синапсов,
в которых медиатором является ацетилхолин [14]. Холинергические волокна направляются во все слои коры головного мозга, но
самая высокая плотность холинергических
волокон обнаружена в первом и втором слоях
коры, а также в верхней части третьего слоя.
При этом мускариновые рецепторы обеспечивают растормаживание пирамидного слоя
коры и усиливают обмен информации между
слоями коры [15].
Ключевую роль в обеспечении памяти и познания играет гиппокамп, в котором выявлены содержащие ацетилхолинэстеразу
афферентные
терминали
и разного типа специфические рецепторы
(М- и Н-холинорецепторы) при низкой плотности собственно холинергических нейронов [8]. Холинергические нейроны участвуют
также во внутристриатных интеграционных
процессах и реализации психомоторных
функций ядра. Эфферентные холинергические нейроны полосатого тела осуществляют фильтрацию сенсорной афферентации
к коре, играя исключительную роль в процессах внимания [7, 8].
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Известны два класса медикаментозных
препаратов, направленных на преодоление холинергической недостаточности:
1) препараты — предшественники холина:
холина альфосцерат (α-GPC) и цитидин‑5дифосфохолин натрия; 2) ингибиторы ацетилхолинэстеразы: ипидакрин, донепезил,
ривастигмин, галантамин и др. [1].
При ишемии мозга наиболее страдают
холинергические сети, которые являются, во‑первых, связующим звеном между
остальными нейрональными ассоциациями,
во‑вторых, главным резервуаром для развития адаптивной нейропластичности. В связи с этим применение холинергических
препаратов, особенно ингибиторов ацетилхолинэстеразы, является одним из важных
стратегических направлений в комбинированной терапии ишемии мозга [16].
Цитиколин (цитидин‑5-дифосфохолин) —
органическое вещество, которое относится
к группе нуклеотидов — биомолекул, играющих важную роль в клеточном метаболизме [17], является незаменимым предшественником фосфатидилхолина (лецитина),
основного фосфолипида всех клеточных
мембран, включая нейрональные мембраны, повышает активность восходящей ретикулярной формации, улучшает выработку
допамина в головном мозге, восстанавливает баланс допаминергических и холинергических нейронов, улучшает кровообращение
в области ствола мозга и процессы утилизации кислорода и глюкозы в тканях головного
мозга [19]. Холин принимает также участие
в синтезе ацетилхолина, а цитиколин является донором холина в процессах синтеза ацетилхолина [17]. Эффективность цитиколина
доказана многочисленными клиническими
исследованиями и публикациями [18].
Холина альфосцерат (L-альфа глицерилфосфорилхолин — α-GPC) — холиномиметик с преимущественным влиянием на ЦНС,
в состав которого входит 40,5% метаболически защищенного холина [20]. Метаболическая защита обеспечивает высвобождение
холина в головном мозге. Установлены три
основных механизма, с помощью которых
реализуется нейропротективный эффект
холина альфосцерата при острой церебральной недостаточности:
1) донор ацетилхолина, способствующего восстановлению межнейронных связей
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и нейротрансмиссии;
2) осуществляет прямую репарацию нейрональных мембран;
3) метаболотропное действие холина альфосцерата, связанное с уменьшением дегенерации свободных жирных кислот [20].
По данным метаанализов, холина альфосцерат является высокоэффективным препаратом в отношении когнитивной дисфункции,
имеющим крупнейшую для всех предшественников холина доказательную базу [20].
Анализируя механизмы нейропротективного эффекта предшественников холина при
острой церебральной ишемии, авторы указывают на преимущественные эффекты цитиколина (прямая репарация нейрональных
мембран, уменьшение дегенерации свободных жирных кислот) и на преимущественные
эффекты холина альфосцерата (повышение
продукции нейромедиатора ацетилхолина,
выделение ацетилхолина из терминалей в ответ на введение препарата (дозозависимый
эффект)) [21–23]. Принципиальным отличием холина альфосцерата является способность нормализовать уровень ацетилхолина
в острой ситуации — от холина холина альфосцерат отделяет одна неэнергозатратная
реакция, в то время как цитиколин — пять
энергозатратных [25]. В нескольких сравнительных исследованиях препарата холина
альфосцерат и цитиколина [25, 26] было показано превосходство препарата холина альфосцерат в лечении деменции по гериатрической
шкале клинической оценки компании Sandoz
(SCAG). Продемонстрировано преимущество
препарата холина альфосцерат в сравнении
с цитиколином по влиянию на пресинаптический везикулярный транспорт ацетилхолина
во фронтальной коре [27].
Ипидакрин (Параплексин) — полиметиленовое производное 4-аминопиридина — представитель антихолинэстеразных
препаратов, который обладает как периферическим, так и центральным эффектами.
В основе сочетанного действия ипидакрина лежит комбинация двух молекулярных
механизмов: 1) блокада калиевых каналов
мембраны нейронов и мышечных клеток;
2) обратимое ингибирование холинэстеразы
(ацетилхолинэстеразы и бутирилхолинэстеразы) в синапсах.
Установлено, что блокада калиевых каналов приводит к продлению реполяри-
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зационной фазы потенциала действия.
Благодаря этому свойству удлиняется возбуждение в пресинаптическом волокне
и соответственно увеличивается время выброса ацетилхолина в синаптическую щель
во время проведения нервного импульса.
Параллельно обратимо и кратковременно
ингибируется холинэстераза (20–30 минут),
что приводит к еще большему накоплению
ацетилхолина в холинергических синапсах.
Таким образом, ипидакрин обладает комплексным синаптическим холинергическим
действием, а именно:
1) активирует пресинаптическое звено;
2) увеличивает выброс медиатора в синаптическую щель;
3) уменьшает разрушение медиатора под
действием ацетилхолинэстеразы;
4) снижает активность бутирилхолин
эстеразы;
5) повышает активность постсинаптических рецепторных структур, то есть действует на все звенья проведения возбуждения [28].
Отличительные особенности действия
ипидакрина: дозозависимый периферический и центральный эффект, быстрое поступление в головной мозг, накопление преимущественно в коре больших полушарий
головного мозга и гиппокампе, большая
широта терапевтического действия, низкая
способность вызывать толерантность к лечению при повторных назначениях, хорошая
переносимость [29]. Обладает ноотропным,
мнемотропным, психостимулирующим, антиастеническим и антидепрессивным действием [30, 31].
Сопоставляя действие ипидакрина и холина альфосцерата, исследователи считают
их синергистами, препаратами, способствующими ускорению выхода из комы и последующему восстановлению психической
деятельности больных [20, 29]. Ипидакрин
эффективен на разных стадиях восстановления сознания после комы, при корсаковском
синдроме, дисмнестических синдромах, нарушениях познавательной деятельности,
праксиса и речи, астеническом синдроме, эмоционально-личностных нарушениях [30, 31].
Эти свойства ипидакрина связаны со способностью стимулировать адаптивную нейропластичность, оказывая модулирующее
воздействие на диашиз и нейропротектив-
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ное действие по отношению к холинергическим нейронам, что связано с его способностью блокировать калиевую проницаемость
мембраны и временно ингибировать холин
эстеразу. Этот механизм предупреждает
нейродегенеративный процесс, вызванный «глутаматергической эксайтотоксичностью» во время оксидантного стресса
любого генеза, стимулирует невральную
проводимость, повышая интенсивность
сенсорной импульсации в ЦНС, что позволяет дополнительно активизировать афферентные системы, участвующие в формировании нейропластического профиля,
увеличивает содержание BDNF в сыворотке
крови [7, 8, 29, 31].
Полученные нами данные по исследованию ЭЭГ-предикторов нейромедиаторной
и нейроглиальной активности у больных
с хронической ишемией мозга свидетельствуют о серьезной дисфункции этих систем:
значительном повышении нейроглиальной,
глутаматергической и адренергической
активности при параллельном снижении
холинергической и дофаминергической активности [32]. Выраженные изменения изучаемых ЭЭГ-показателей сочетались со
значимым снижением уровня памяти (шкала MMSE) из-за модально-неспецифических
мнестических нарушений кратковременной
памяти, что свидетельствует о поражении
срединных неспецифических структур мозга на уровне нижних отделов ствола мозга
(I функционального блока мозга по А.Р. Лурия) [32].
Таким образом, в комплексной интенсивной терапии ХИМ, обусловленной атеросклерозом, гипертонической болезнью, перенесенным мозговым инсультом, актуальной
остается проблема сочетанного применения
нейрометаболических препаратов, направленных на устранение холинергической и дофаминергической недостаточности, определения сроков лечения, выбора оптимальной
дозы и критериев эффективности, определенных с помощью нейропсихологического
тестирования и метода интегрального количественного анализа ЭЭГ-паттернов с изучением реактивности мозга [32].
Цель работы: разработка метода целенаправленной медикаментозной коррекции
когнитивных нарушений при хронической
ишемии мозга.
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Материалы и методы
Проведено клинико-неврологическое обследование по данным фрагмента научного
исследования: «Гипертоническая и негипертоническая (атеросклеротическая) дисциркуляторная энцефалопатия у государственных
служащих — патогенетические механизмы
возникновения, интегральные диагностические критерии, индивидуализированная
коррекция медикаментозной терапии». В период с 2014 по 2017 год было комплексно обследовано в динамике 88 человек в возрасте
от 40 до 68 лет. Пациенты были разделены на
три группы и статистически сопоставимы по
основному заболеванию — дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭ) 2-й степени, полу
и возрасту. Первую группу составляли 28 пациентов с ДЭ без сопутствующей гипертензии, вторую — 39 больных с гипертонической
дисциркуляторной энцефалопатией (ГДЕ),
третью — 21 больной с дисциркуляторной
энцефалопатией и перенесенным инсультом
в анамнезе (ДЭ+Инс). У 11 больных это был
ишемичной инсульт, который развился преимущественно на фоне артериальной гипертензии, у 10 больных — преимущественно
на фоне артериальной гипертензии и церебрального атеросклероза. Среди обследованных пациентов было 29 мужчин и 59 женщины. Контрольная группа здоровых
добровольцев состояла из 20 человек (7 мужчин и 13 женщин) (табл. 1).
Клиническая форма хронического ишемического цереброваскулярного заболевания диагностировалась на основе критериев
классификации Института неврологии АМН
СССР, предложенной Шмидтом Е.В., Максудовым Г.А. Использовался термин «хроническая ишемия мозга», предложенный Международной классификацией болезней 10-го
пересмотра (МКБ‑10, ICD‑10), вместо применяемого ранее термина «дисциркуляторная
энцефалопатия» [34].
Диагноз артериальной гипертензии (АГ),
ее степень и стадия устанавливались согласно действующим рекомендациям [34, 35]. Для
установления стадии АГ применялась классификация по поражению органов-мишеней.
Диагноз был подтвержден данными общеклинического,
клинико-неврологического,
лабораторного, инструментального обследований, нейропсихологического тестирования.
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Клинико-лабораторное
исследование
включало общий анализ крови, биохимический анализ крови, липидограмму. Клинико-инструментальные методы обследования
включали электрокардиографию, измерение
артериального давления и частоты сердечных сокращений. Проводилось дуплексное
сканирование экстра- и интракраниальных
сосудов головного мозга, с помощью которого выявлялись стенозы и деформация сосудов головы и шеи, их гемодинамическая
значимость, толщина и однородность комплекса интима-медиа, наличие атеросклеротических изменений.
Регистрацию биопотенциалов мозга выполняли с помощью компьютерного электроэнцефалографа серии TredexExpert [32].
Для анализа ЭЭГ нами использовано амплитудно-временное представление нестационарного сигнала и его результат непрерывного вейвлет-преобразования [53].
Для оценки когнитивных функций пациентов использовали короткую шкалу оценки
психического статуса MMSE — Mini-mental
State Examination (определение ориентировки во времени и месте, состояния кратковременной, долговременной памяти, функции
языка, гнозиса, праксиса) [36]. По данным
MMSE, 29–30 баллов оценивали как отсутствие нарушения когнитивных функций,
27–28 баллов — легкие когнитивные нарушения, 24–26 баллов — умеренные когнитивные нарушения, 20–23 балла — начальная
стадия деменции, <20 баллов — выраженные стадии деменции. Тревогу и депрессию
исследовали с помощью Шкалы депрессии,
тревоги, стресса (Depression Anxiety Stress
Scales — DASS‑21) [36]. По результатам опроса определяли нормальную, легкую, умеренную, сильную и очень сильную степень
депрессии, тревоги и стресса. Исследования
проводили в динамике лечения.
Критерии включения пациентов в исследование: мужчины и женщины трудоспособного возраста, государственные служащие с дисциркуляторной энцефалопатией
2-й степени в возрасте от 40 до 68 лет, без
сопутствующей гипертензии, с гипертонической дисциркуляторной энцефалопатией,
больные с дисциркуляторной энцефалопатией, перенесшие острый ишемический инсульт, с подтверждением диагноза данными
нейровизуализации и наличием невроло-
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гического дефицита (легкий моно- или гемипарез, вестибулярные расстройства,
нарушение речи, оптические нарушения,
эмоционально-волевые и психоорганические расстройства) на фоне артериальной
гипертензии. По анамнестическим и клиническим данным, больные были сопоставимы по возрасту и тяжести неврологического дефицита после перенесенного ИИ
(от 5 до 9 баллов по шкале NIHSS, в среднем
7,2±0,15 балла).
Критерии исключения пациентов из исследования: пациенты с тяжелой соматической патологией, клинически значимыми
сосудистыми событиями и черепно-мозговой травмой в анамнезе. Больные с геморрагическим инсультом по данным нейровизуализации, пациенты с тяжелым двигательным
дефектом, пациенты с некомпенсированным
сахарным диабетом, наличием некомпенсированных заболеваний, злоупотребляющие
алкоголем, наркотиками.
Всем больным была назначена патогенетическая терапия согласно существующим
протоколам [37–39].
Дополнительно к протоколу больные
с дисциркуляторной энцефалопатией всех
исследуемых групп получали комплекс препаратов, направленных на коррекцию нейромедиаторного обмена: утром 1 мл (15 мг)
раствора ипидакрина гидрохлорида моногидрата (Параплексин) внутримышечно
1 раз в сутки в течение 14 дней. Через 1–2 часа
после введения ипидакрина вводили последовательно по 4 мл (1000 мг) раствора холина альфосцерата и по 4 мл (1000 мг) раствора
цитиколина внутривенно 1 раз в сутки в течение 14 дней.
При назначении препаратов тщательно
анализировались противопоказания к применению Параплексина и возможные побочные эффекты: повышенная чувствительность
к ипидакрину, эпилепсия, экстрапирамидные нарушения с гиперкинезами, стенокардия, выраженная брадикардия, бронхиальная астма, вестибулярные расстройства,
механическая непроходимость кишечника
и мочевыводящих путей, язвенная болезнь
желудка или двенадцатиперстной кишки
в стадии обострения.
Как противопоказания к применению
холина альфосцерата и возможные побочные эффекты рассматривались: известная
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гиперчувствительность к препарату. Побочные реакции: возможно возникновение тошноты, которая главным образом является
следствием вторичной допаминергической
активации, очень редко — боль в животе
и кратковременная спутанность сознания.
В таком случае необходимо уменьшить дозу
препарата.
Как противопоказания к применению
цитиколина и возможные побочные эффекты рассматривались: повышенная чувствительность к компонентам препарата, повышенный тонус парасимпатической нервной
системы. Побочные реакции: со стороны
центральной и периферической нервной
системы (сильная головная боль, вертиго,
галлюцинации), со стороны сердечно-сосудистой системы (артериальная гипертензия,
артериальная гипотензия, тахикардия), со
стороны дыхательной системы (одышка), со
стороны пищеварительной системы (тошнота, рвота, диарея), со стороны иммунной системы (аллергические реакции, в том числе
сыпь, гиперемия, крапивница, пурпура, зуд,
ангионевротический отек, анафилактический шок), общие реакции (озноб).
В процессе лечения ни у одного из пациентов не были отмечены симптомы передозировки холинергических препаратов [16, 17,
20]: бронхоспазм, слезотечение, усиленное
потоотделение, сужение зрачков, нистагм,
усиление перистальтики желудочно-кишечного тракта, спонтанная дефекация и мочеиспускание, рвота, желтуха, брадикардия,
нарушение внутрисердечной проводимости,
аритмии, снижение артериального давления,
беспокойство, тревожность, возбуждение,
чувство страха, атаксия, судороги, кома, нарушение речи, сонливость, общая слабость.
Статистическая обработка результатов исследования проводилась на ПЭВМ с использованием программного пакета Microsoft
Excel. Математическая обработка выполнялась с использованием стандартных статистических пакетов STATISTICA 6.0 [52].

Результаты и их обсуждение
В результате проведенного неврологического осмотра исследуемых пациентов среди
всех неврологических расстройств преобладали координаторные нарушения и пирамидная недостаточность: у пациентов с ДЭ —
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43,3 и 23,3%, у пациентов с ГДЕ — 33,3 и 11,1%
соответственно. У пациентов с ДЭ+Инс чаще
выявлялись когнитивные (77%) и эмоциональные (77%) расстройства.
По результатам оценки субъективной
и объективной неврологической симптоматики, у пациентов первой группы был установлен цефалический (63,3%), вестибулярный (56,6%), церебрастенический (30%),
мнестический (26,6%) синдромы, в 23,3%
наблюдались тревожно-депрессивные расстройства.
Среди пациентов второй группы был установлен цефалический (63,9%), вестибулярный (44,4%), церебрастенический (47,2%),
мнестический (17%) синдромы, в 22,2% наблюдались тревожно-депрессивные расстройства и в 16,7% — пирамидная недостаточность.
Среди пациентов третьей группы, перенесших ишемический инсульт на фоне АГ или
сочетания АГ и ЦАС, был установлен вестибуло-атактический синдром (68,2%), цефалгический (72,7%), церебрастенический (91%),
мнестический (81,8%) и наблюдались тревожно депрессивные расстройства (77,3%).
После проведения нейропсихологического теста по шкале MMSE у 46,6% пациентов
с ДЭ (1-я группа), 55% — с ГДЭ (вторая группа) и 52% — с ГДЭ+Инс (3-я группа) были выявлены когнитивные нарушения (табл. 1).
Достоверная разница баллов по шкале
DASS‑21 во всех исследуемых группах наблюдалась при исследовании тревоги (p<0,001,
W-критерий Вилкоксона (W-W); р<0,05, критерий Крускало — Уоллиса (кКУ)) и уровня
депрессии (p<0,033, W-W) (табл. 1). Максимальные субъективные показатели тревоги
и депрессии были свойственны пациентам
2-й группы, больным с ГДЭ. К самооценке
когнитивных способностей со стороны самого пациента следует относиться с учетом
того, что когнитивные расстройства часто
сопровождаются снижением критики [40].
Превалирование тревожно-депрессивных
нарушений (по шкале DASS‑21) у пациентов
2-й (ГДЭ) и в меньшей мере 3-й (ГДЭ+Инс)
групп связано с более выраженными нарушениями критики и нарушениями памяти
у пациентов 1-й группы (табл. 1).
Значимое снижение уровня памяти (шкала MMSE) у пациентов 1-й группы по сравнению с больными 2-й группы (табл. 1) было
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Таблица 1 Характеристика пациентов с ДЭ 2-й степени
в трех группах исследования
1-я
2-я
3-я
Характеристика группа группа группа Всего
пациентов/
КритеКоличество n; Ме% (±ДИ
данные
рий χ2
95%)%*
Количество
28;
39;
21;
88;
пациентов
100% 100% 100% 100%
8;
13;
8;
29; 33%
28,6% 33,3% 38,1%
(23,6– p=0,920
Мужчины
(13,7– (19,6– (19–
43,1)%*
46,4)%* 48,7)%* 59,3)%*
20;
26;
13;
59; 67%
71,4% 66,7% 61,9%
(56,9– p=0,920
Женщины
(53,6– (51,3– (40,7–
76,4)%*
86,3)%* 80,4)%* 81)%*
Возраст, годы 59 (56– 61 (54– 58 (56– 58 (54–
p=0,920
Ме (±95% ДИ)
68)%* 72)%* 70)%* 72)%*
по шкале MMSE
Количество баллов n; Ме (±ДИ 95%)
10
10
10
10
р=0,217
Ориентация
(10–10) (9–10) (9–10) (9–10)
Память
3 (2–3) 3 (3–3) 3 (2–3) 3 (2–3) р=0,003
Счетные
3 (3–3) 3 (3–3) 3 (3–3) 3 (3–3) р=0,897
операции
Суммарный
показатель
28
28
28
28
р=0,597
когнитивной
(27–28) (26–28) (26–28) (26–28)
продуктивности
по шкале
Количество баллов n; Ме (±ДИ 95%)
DASS‑21
11
11
11
11
р=0,372
Уровень стресса
(10–15) (9–14) (9–15) (9–14)
Уровень
9
8
8
7 (7–8)2
р=0,001
тревоги
(8–10)1, 3 (7–10) 2 (7–10)
Уровень
8
9
9
9
р=0,033
депрессии
(8–9)2, 3 (8–10)1 (8–10) 1 (8–10)
Примечания: * — определение доверительного интервала
долей (% ДИ), угловое преобразование Фишера, интегральная
оценка, процедура Мараскуило — Ляха — Гурьянова для множественных сравнений долей; 1, 2, 3 — статистически значимые
отличия (р≤0,05) в группах 1, 2, 3-й по критерию Крускало —
Уоллиса.

связано преимущественно с нарушениями
самостоятельного воспроизведения информации, что проявлялось в оперативной деятельности и обучении, в то время как память
о событиях жизни в основном оставалась сохранной. Такие модально-неспецифические
мнестические нарушения с первичными расстройствами кратковременной памяти в сочетании с утомляемостью и эмоциональной
неустойчивостью свидетельствуют о поражении срединных неспецифических структур мозга на уровне нижних отделов ствола
мозга (I функционального блока мозга по
А.Р. Лурия) [41].
После 4–5-недельного курса терапии
с применением базисного лечения с использованием ипидакрина, холина альфосцерата,
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Таблица 2 Динамика оценки когнитивных функций по шкале психического статуса MMSE под влиянием комплексной терапии у больных с хронической ишемией мозга
Показатели

62;
5;
70,5
29– 5,7
10
(60,5–
30 (1,8–
79,5)%
11,4)%
23;
61;
26,1
27– 69,3
9
(17,5–
28 (59,3–
35,8)%
78,5)%
12;
3; 3,4
24– 25
8 (0,7–
26 (16,6–
8,2)%
34,5)%
0;
0; 0 (0–
20–
0 (0– 7
2,2)%
23
2,2)%
0;
0; 0 (0–
<20 0 (0– 6
2,2)%
2,2)%
Ме
(±95%) Ме (±95%)=10
=28
(9–10)
(26–28)

71;
0; 0 (0–
80,7
5
3
2,2)%
(71,8–
88,2)%
17;
13; 14,8
19,3
4 (8,2–
2
(11,8–
22,9)%
28,2)%
1

0; 0 (0–
3
2,2)%

69; 78,4
(69,3–
86,3)%

2

6; 6,8
(2,5–
13,0)%

1

0; 0 (0–
2,2)%

Ме
(±95%)=3
(2–3)

Ме
(±95%)=3
(3–3)

30;
29;
42; 80,8
6; 11,5
57,7
29– 55,8
р=0,275 3 (66,2– р=0,816 5 (3,1–
р<0,001 10
(42,1–
30 (37,1–
91,6)%
23,3)%
73,7)%
69,2)%
26;
22;
21;
10; 19,2
50,0
42,3
27– 40,4
р=0,137 2 (8,4– р=0,816 4
р=0,008 9
(34–
(26,3–
28 (27,9–
33,82)%
66)%
57,9)%
59,2)%
20;
2;
38,5
0; 0 (0–
0; 0 (0–
24–
3
р=0,634 1
3,8 (0– р=0,011 8
(23,8–
5,2)%
5,2)%
26
12,5)%
55,1)%
0;
0;
0; 0 (0–
20–
2 0 (0–
0
7
5,2)%
23
5,2)%
(0–5,2)%
0;
0;
0; 0 (0–
<
1 0 (0–
0
6
5,2)%
20
5,2)%
(0–5,2)%
Ме
(±95%)=29
(30–28)

Ме
р<0,01 (±95%)=10 р=0,27
(9–10)

χ2#

n; %*

баллы

Счетные операции
χ2#

n; %*

Память
баллы

χ2#

Ориентация
баллы

χ2#

n; %*

баллы

n; %*

Счетные Суммарный показаоперации
тель КП
баллы

n; %*

Память
баллы

n; %*

баллы

n; %*

баллы

СуммарОриентаный покация
затель КП

После лечения
n=52 (59,1%)

n; %*

До лечения
n=88 (100%)

р=0,009

р<0,001

р<0,001

р=0,253

Ме
Ме
(±95%)=3 р=0,816 (±95%)=3 р<0,05
(3–3)
(3–4)

Примечания: * — определение доверительного интервала долей (% ДИ), угловое преобразование Фишера, интегральная оценка,
процедура Мараскуило — Ляха — Гурьянова для множественных сравнений долей; # — отличия (р) показателя до и после проведенной базисной терапии по критерию Хи-квадрат (χ2); КП — когнитивная продуктивность.

цитиколина нами были зафиксированы следующие изменения нейропсихологических
показателей по шкалам MMSE и DASS‑21
(табл. 2, 3).
Значимо (р<0,001) увеличилась доля пациентов с отсутствием патологической когнитивной продуктивности (29–30 баллов
по шкале MMSE) и уменьшились (р<0,01)
доли больных с легкими когнитивными нарушениями (от 28 до 24 баллов по шкале
MMSE) (табл. 2). Прежде всего расширились возможности проведения более точных
счетных операций: статистически возросло
(р<0,01) количество исследуемых, способных
провести правильно 4 или 5 последовательных вычитаний, и снизилась (р<0,001) доля
тех пациентов, которые смогли провести правильно 3 и менее последовательных счетных
операций. Можно предположить, что нарушения счетных операций, зафиксированные
исходно, связаны не с органическими изменениями лобных долей мозга (первичная
12

и вторичная «лобная акалькулия»), а зависят
от поражения базальных и медио-базальных
отделов лобных долей мозга (лимбико-гиппокампальная система), что, как известно, приводит к значительным изменениям эмоциональной сферы поведения больного [42–44].
Дефекты данного вида интеллектуальной
деятельности (счетных операций) у нашей
категории больных возникают на основе импульсивности и проявляются в нарушении
ориентировочной основы действия за счет
снижения внимания. Ошибки у них возникают из-за ускорения протекания нервных
и психических процессов, дефектов тормозных процессов [45, 46] и/или холинергической дисрегуляции [47, 48].
Изменения после проведенной терапии,
зарегистрированные с помощью самооценивания по шкале DASS‑21, были минимальными и проявлялись только в снижении уровня
тревожности (табл. 3). Был зафиксирован
статистически значимый рост (р<0,001) доли
www.neurology.kiev.ua

THE JOURNAL OF NEUROSCIENCE of B.M. Mankovskyi’ 2018, VOL. 6, № 1

Таблица 3 Динамика оценки тревожно-депрессивных нарушений по шкале DASS‑21 под влиянием комплексной
терапии у больных с хронической ишемией мозга
После лечения
n=52 (59,1%)

χ2#

n; %*

Уровень стресса
баллы

χ2#

n; %*

Уровень тревоги
баллы

χ2#

n; %*

Уровень депрессии
баллы

n; %*

Уровень стресса
баллы

n; %*

Показатели

15; 17
84; 95,5
48; 92,3
33; 63,5
51; 98,1
(10– 0– 14 (90,1–
0–9
(80,6– р=0,135 0–7
(47,7– р<0,001 0– 14 (89,5– р=0,962
25,6)%
98,8)%
98,3)%
78,6)%
100)%
62; 70,5
4; 4,5
4;
19; 36,5
1; 1,9 (0–
р=0,962
10–13
8–9 (60,5– 15–18 (1,2– 10–13 7,8 (1,7– р=0,135 8–9
(21,4– р<0,001 15–18
10,5)%
79,5)%
9,9)%
19,4)%
52,3)%
11; 12,5
0; 0
0; 0
0; 0
0; 0
0; 0
р=0,061 19–25
р=0,951 10–14
14–20
10–14 (6,5– 19–25
14–20
(0–5,2)%
(0–5,2)%
(0–5,2)%
(0–2,2)%
(0–2,2)%
20,2)%
Ме (±95%)=10
Ме (±95%)=8
Ме (±95%)=11
Ме (±95%)=9
Ме (±95%)=
р=0,962
р=0,05
р=0,135
Ме (±95%)=8 (7–10)
(9–14)
(7–9)
(9–14)
(8–9)
9 (8–10)
0–9

69; 78,4
(69,3–
86,3)%
19; 21.6
(13,7–
30,7)%

баллы

n; %*

баллы

Уровень
депрессии

До лечения
n=88 (100%)
Уровень
тревоги

0–7

Примечания: * — определение доверительного интервала долей (% ДИ), угловое преобразование Фишера, интегральная оценка,
процедура Мараскуило — Ляха — Гурьянова для множественных сравнений долей; # — отличия (р) показателя до и после проведенной базисной терапии по критерию Хи-квадрат (χ2).

исследуемых без тревожности (0–7 баллов по
DASS‑21) при значимом снижении (р<0,001)
количества пациентов с легкими тревожными нарушениями (8–9 баллов по DASS‑21).
Следует отметить, что после курса терапии
не было зафиксировано ни одного пациента с умеренными тревожными изменениями
(10–14 баллов по DASS‑21), в то время как при
первичном исследовании таких пациентов
было более 12% (12,5% (6,5–20,2)%, табл. 3).
Такие изменения уровня тревоги следует связывать, вероятно, с восстановлением после
проведенной терапии нейрогуморального баланса: ГАМКергических тормозных влияний,
серотонин-, катехоламин-пептидергических
систем активации [49–51].
В результате анализа ЭЭГ-сигнала как нестационарного и непрерывного вейвлет-преобразования [53] мы отследили динамику
гармонических составляющих до и после начала приема комплекса препаратов, направленных на коррекцию нейромедиаторного
обмена. При исследовании вейвлет (wavelet)
преобразования ЭЭГ-сигнала у здоровых
добровольцев было установлено минимальное частотное и амплитудное разнообразие
(выраженное доминирование в альфа-диапазоне). Это признаки функциональной целостности и стабильности единой системы
(ЦНС) — рис. 1.
Нами исследованы уровни дезорганизации ЭЭГ при хронической ишемии мозга
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с помощью вейвлет (wavelet) преобразования (рис. 2).
Установлено выраженное однообразие частотного представительства, стабильность
доминирующего ритма в тета- и дельта-диапазонах. Это признакиужесформированной патологической, более упрощенной, чем исходная
ЦНС, системы (согласно теории систем) [7, 11].
На модели вейвлет-преобразования нами
исследованы возможности с помощью комплекса терапии, направленной на коррекцию
нейромедиаторного обмена, влиять на жестко сформированную патологическую систему.
ЭЭГ-записи, сделанные через 14–21 день после
начала лечения (рис. 3), показали появление
субдоминантной спектральной мощности альфа-ритма в диапазоне 9–10 Гц. Доминирующая
спектральная мощность тета-ритма в диапазоне 5–6 Гц сохранилась, а спектральная мощность дельта-ритма в диапазоне 0–2 Гц практически исчезла.
На этом электрофизиологическом фоне
у больных отмечалось регрессирование когнитивных нарушений, изменение уровня
тревоги. Для закрепления клинического эффекта целесообразно продолжить лечение.
В дальнейшем на протяжении 2–3 недель
больные получали одно из следующих сочетаний препаратов: ипидакрин в сочетании
с цитиколином натрия.
Таким образом, проведенное исследование показало, что применение медика13
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Рисунок 1 Вейвлет-анализ: доминирует спектральная
мощность альфа-ритма в диапазоне (10–11 Гц)
в период 15 минут записи

Рисунок 3 Вейвлет-анализ: наряду с доминирующей
мощностью тета-ритма в диапазоне 5–6 Гц появилась
субдоминирующая спектральная мощность альфаритма в диапазоне 9–10 Гц

Выводы

Рисунок 2 Вейвлет-анализ: доминирует спектральная
мощность тета-ритма в диапазоне 5–6 Гц и дельтаритма в диапазоне 0–2 Гц в период 15 минут записи.
Запись до начала лечения

ментозной коррекции, направленной на
преодоление холинергической и дофаминер
гической недостаточности, назначение
ингибиторов ацетилхолинэстеразы (Параплексина) в сочетании с применением предшественников холина уменьшают когнитивные нарушения при хронической ишемии
мозга. Ключевые механизмы клинического
эффекта, по-видимому, связаны, с одной
стороны, с адекватной коррекцией холинергической недостаточности, а с другой — со
способностью ипидакрина стимулировать
адаптивную нейропластичность, формируя
нейропластический профиль.
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На основании изложенного выше можно
сделать следующие выводы:
1. Дополнение протокола лечения больных
с дисциркуляторной энцефалопатией во
всех исследуемых группах комплексом
препаратов, направленных на устранение
холинергической недостаточности, назначение ингибиторов ацетилхолинэстеразы
(Параплексина) в сочетании с применением предшественников холина приводило
к коррекции когнитивных нарушений при
хронической ишемии мозга.
2. Статистически значимые проявления
восстановления когнитивной функции
(по шкале MMSE) после базисного комплекса терапии были связаны преимущественно со снижением импульсивности за
счет повышения уровня внимания.
3. Статистически значимые проявления снижения уровня тревожно-депрессивных
нарушений (по шкале DASS‑21) после базисного комплекса терапии были связаны
преимущественно с уменьшением тревоги
за счет восстановления нейрогуморального баланса: ГАМКергических тормозных
влияний, серотонин-, катехоламин-пептидергических систем активации.
4. Для мониторинга адекватности проводимой
терапии целесообразно использовать анализ
www.neurology.kiev.ua
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ЭЭГ с непрерывным вейвлет-преобразованием как критерий дестабилизации сформированной патологической системы и включения мощных физиологических антисистем.
5. На модели вейвлет-преобразования доказана возможность с помощью применения
Параплексина, холина альфосцерата и цитиколина провести коррекцию нейромедиаторного обмена с дестабилизацией патологической системы ХИМ, существенно
снижая дезорганизацию ЭЭГ-паттерна за
счет роста спектральной мощности в альфа-диапазоне при редукции спектральной
мощности дельта-диапазона.
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TARGETED DRUG CORRECTION OF COGNITIVE IMPAIRMENT IN PATIENTS WITH CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA
T.V. Cherniy, M.A. Andronova, V.I. Cherniy, I.A. Andronova
Abstract
This article presents the results of one of the parts of the scientific research: «Hypertensive and non-hypertonic (atherosclerotic) dyscirculatory
encephalopathy in civil servants. Studied pathogenetic mechanisms of occurrence, integral diagnostic criteria, individualized correction of medical
therapy «.The data of general clinical examination of 88 persons with chronic cerebral ischemia (dyscirculatory encephalopathy (DE)) of 2 degrees are
presented. The first study group — patients with DE without concomitant hypertension — 28, the second — 39 people with hypertonic dyscirculatory
encephalopathy (HDE), the third — 21 patients with dyscirculatory encephalopathy and history of stroke (HDE + INS). The purpose of this study
was to develop a method for targeted drug correction of cognitive impairment in chronic brain ischemia. The diagnosis was confirmed by general
clinical, clinical-neurological, laboratory, instrumental examination, neuropsychological examination (MMSE, DASS-21). In addition to the protocol,
patients with dyscirculatory encephalopathy of all the study groups received a complex of drugs aimed at correcting neurotransmitter metabolism:
in the morning 1 ml (15 mg) solution of ipidacrine hydrochloride monohydrate (paraplexin) intramuscularly 1 time per day for 14 days. 1-2 hours after
administration, ipidacrine was injected sequentially with 4 ml (1000 mg) of choline alfosserate solution and 4 ml (1000 mg) solution of cytocholine
intravenously drip 1 time per day for 14 days.
The addition of the protocol for the treatment of patients with dyscirculatory encephalopathy in all the groups studied by a complex of drugs aimed
at eliminating cholinergic insufficiency resulted in correction of cognitive impairment in chronic brain ischemia.
Statistically significant manifestations of the recovery of the cognitive function (MMSE scale) after the basic complex of therapy were associated
primarily with impulsiveness decrease due to increased attention. Statistically significant manifestations of reduction of anxiety and depressive disorders
(on the DASS-21 scale) after the basic complex of therapy were associated primarily with anxiety reduction due to restoration of neurohumoral balance:
GABA-ergic inhibitory effects, serotonin, catecholamine-peptidergic activation systems.
Keywords: chronic cerebral ischemia, dyscirculatory encephalopathy, MMSE scale, DASS-21 scale, medication correction.
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Гемодинамические нарушения
у больных, перенесших транзиторные
ишемические атаки
И.А. Григорова, А.Р. Ескин, Е.Л. Ибрагимова
Харьковский национальный медицинский университет

Резюме. Проблема церебральних гострих порушень мозкового кровообігу є однією із центральних у клінічній неврології. Значну роль у механізмі атерогенезу відіграє гемодинамічний чинник. Метою цієї роботи є вивчення стану гемодинамічних порушень у хворих у гострому періоді
та після транзиторного ішемічного нападу. Нами було обстежено 135 хворих на транзиторні
ішемічні напади (64 пацієнти перебували в гострому періоді захворювання, 71 — після транзиторного ішемічного нападу), яким проводилась ультразвукова доплерографія магістральних
артерій голови з використанням спектрального аналізу доплерівського сигналу й подальшою
обробкою його параметрів. Проведене нами дослідження дає можливість зробити висновок
про те, що доплерографія екстра- та інтракраніальних судин дозволяє вірогідно зробити висновок про ступінь порушення кровообігу в магістральних артеріях голови досліджуваних хворих
й оцінити стан колатералів і процес реканалізації.
Ключові слова: транзиторний ішемічний напад, церебральна гемодинаміка, ультразвукова
доплерографія.

Среди заболеваний нервной системы особенно распространены цереброваскулярные
заболевания. Они составляют от 30 до 50%
болезней сердечно-сосудистой системы,
в структуре которых ведущее место занимают преходящие нарушения мозгового кровообращения по типу транзиторных ишемических атак. Причем за последние десятилетия отмечается достоверное увеличение
их количества [1]. Проблема транзиторных
ишемических атак является одной из центральных в клинической неврологии, так
как за ними следуют ишемические инсульты.
На современном этапе своевременная диагностика и выработка информативных прогностических критериев, начиная с первой
ишемической атаки, имеют очень большое
значение в определении адекватной лечебной тактики [2, 3]. Также для обследования
больных, перенесших ТИА, важно использовать широкий арсенал современных функционально-нейрофизиологических и ней© И.А. Григорова, А.Р. Ескин, Е.Л. Ибрагимова
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ровизуализационных методик [4-7]. Вместе
с тем дальнейшая разработка этой проблемы
крайне необходима прежде всего для выработки достоверных и доступных для широкого применения диагностических и прогностических показателей. Клинические наблюдения, а также результаты дополнительных исследований показывают, что прогноз
при ТИА в плане как недоведения до ишемического инсульта, так и возможности восстановления утраченных функций зависит
в значительной степени от функциональной
сохранности его глубинных интегративных
структур, осуществляющих комплексную регуляцию активационного гомеостаза мозга,
вегетативной, эмоциональной и моторной
сфер [8, 9].
Атеросклеротическое поражение сосудов
головного мозга является наиболее частой
причиной развития ТИА [10]. Существенную роль в механизме атерогенеза играет
гемодинамический фактор, особенно резко
этот фактор проявляется при повышенном
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артериальном давлении [10-14]. Атеросклеротические бляшки встречаются в брахиоцефальных артериях и артериях основания
мозга, преимущественно в областях бифуркаций и соприкосновений с костными структурами. В интрацеребральных артериях атеросклеротические бляшки, как правило, не
выявляются [15]. Изменения внутримозговых артерий, обусловленные уменьшением
кровотока в них при локализации бляшек
в более проксимальных отделах, наблюдаются нередко [10, 16, 20].
Стеноокклюзирующие поражения, развивающиеся при формировании атеросклеротических бляшек в брахиоцефальных артериях, могут приводить к развитию локальных и системных нарушений гемодинамики.
Среди всех гемодинамических феноменов,
вызываемых стенозами различной степени
выраженности, выделяют первичные, вторичные и третичные эффекты. Под первичным эффектом подразумевается наличие
локального возрастания скорости кровотока (и величины кинетической энергии кровотока) в зоне стеноза. Вторичный эффект
стеноза отражается в наличии изменений
скорости кровотока, типа потока, пульсовых
колебаний давления проксимальнее и дистальнее зоны стеноза. Совокупность первичных и вторичных эффектов стеноза формирует локальный гемодинамический сдвиг.
Третичный эффект стеноза отражается
в коллатеральной перестройке дистальной
гемодинамики, а также изменении реактивности сосудистой стенки [17-19].
При стенозах менее 40% локальные и системные изменения гемодинамики отсутствуют. Стенозы более 40 и до 60-65% сопровождаются развитием первичных и вторичных эффектов, причем чем больше степень
стеноза, тем более выражены эти эффекты.
При стенозах более 50% относительно диаметра сосуда отмечается развитие умеренно
выраженных третичных эффектов, не сопровождающихся грубыми нарушениями энергетических составляющих потока, прежде
всего величины внутрипросветного давления. Поэтому такие нарушения гемодинамики приводят к развитию так называемого
«скрытого» дефицита кровотока, выявляемого только при проведении нагрузочных
тестов, в частности компрессионных проб
при исследовании церебральной гемоди-
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намики методом транскраниальной ультразвуковой допплерографии. При стенозах
более 65-70% выявляются как локальные,
так и значительные системные эффекты.
Степень выраженности локальных эффектов значительно больше, чем при стенозах
умеренной степени [20, 21]. Системные нарушения гемодинамики заключаются в снижении перфузионного давления в бассейне
пораженного сосуда дистальнее места стеноза или окклюзии. Основную роль в обеспечении коллатеральной компенсации на
интракраниальном уровне играют соединительные артерии виллизиева круга [22, 23].
Компенсация гемодинамических нарушений в бассейне пораженного сосуда может
происходить с обкрадыванием бассейна неизмененного сосуда, являющегося источником коллатерального перераспределения
кровотока, и развитием внутричерепного
синдрома обкрадывания. При этом в бассейне неизмененного сосуда будет отмечаться
включение метаболического (функционального) механизма компенсации [24-26].
Целью данной работы является изучение
состояния гемодинамических изменений
у больных в остром периоде и после перенесенной ишемической атаки.
Нами было обследовано 135 больных
с ТИА (64 пациента находились в остром периоде заболевания (в течение 24 часов), 71 —
в состоянии после ТИА от 1 месяца до 1 года)
в возрасте от 35 до 85 лет.
Ультразвуковая допплерография магис
тральных артерий головы выполнялась
больным на аппарате Sonodop‑8000 производства Германии с использованием спектрального анализа допплеровского сигнала
и последующей обработкой его параметров.
В зависимости от степени атеросклеротического окклюзирующего процесса в магистральных артериях головы (МАГ) больных
разделили на две группы:
 1-я группа — больные, у которых допплерографическая картина была нормальной
либо имелись незначительные гемодинамические нарушения в одной из МАГ;
 2-я группа — больные с тяжелой сочетанной патологией, окклюзия или стеноз более 50%, приводящие к выраженной недостаточности кровотока.
При анализе полученных данных ультразвуковой допплерографии нами было отме-
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чено, что 1-ю группу составили 61% всех обследуемых больных, 2-ю группу — 39%. В зависимости от периода церебральной ТИА
нами получены следующие соотношения:
1-я группа — 68% больных в остром периоде ТИА, 64% больных — в состоянии после
ТИА; 2-я группа — 32 и 36% соответственно.
По данным ультразвуковой допплерографии больные с ТИА в каротидном бассейне
были распределены следующим образом:
1-я группа — 71% больных в остром периоде ТИА, 60% больных — в состоянии после
ТИА; 2-я группа — 27 и 38% соответственно.
При анализе асимметрии кровотока по вертебральным артериям произошло распределение следующим образом: 1-я группа — 72%
больных в остром периоде ТИА, 68% больных — в состоянии после ТИА; 2-я группа —
26 и 30% соответственно (табл., рис.).
Анализируя полученные результаты,
нами усматривается тенденция к асимметрии линейного кровотока пораженного
сегмента при соответстствии со степенью
Таблица Зависимость стадии ишемического инсульта
от степени асимметрии кровотока по артериям головы
Асимметрия
кровотока
по вертеГруппы больных с ТИА
бральным
артериям
1-я
2-я
1-я
2-я
1-я
2-я
группа группа группа группа группа группа
Больные
в остром
43 чел. 21 чел. 29 чел. 14 чел. 14 чел. 6 чел.
периоде ТИА
Больные
в состоянии 45 чел. 25 чел. 28 чел. 17 чел. 17 чел. 8 чел.
после ТИА
Асимметрия
кровотока
в каротидном
бассейне

Рисунок Динамика распределения групп больных
в зависимости от бассейна асимметрии кровотока
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тяжести состояния всех обследуемых больных в 92% случаев. В остальных случаях (8%)
допплерографическая картина полностью
не соответствовала степени тяжести состояния больного. Это может свидетельствовать о том, что степень морфологических
изменений пораженного сосуда является
основной, но не единственной причиной,
определяющей тяжесть состояния и прогноз заболевания. Он значительно ухудшается при наличии сопутствующей патологии
компенсирующего артериального бассейна
в сочетании с недостаточным коллатеральным кровоснабжением.
Таким образом, проведенное нами обследование дает возможность сделать вывод,
что допплерография позволяет достоверно
судить о степени нарушения кровообращения в магистральных артериях головы, оценить состояние коллатералей и процесс реканализации.
Оценка гемодинамики у больных в остром
периоде и в состоянии после ТИА, по данным
транскраниальной ультразвуковой допплерографии как составной части комплексного
клинического обследования данной категории больных, позволит определить последующие лечебно-реанимационные и реабилитационные мероприятия.
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HEMODYNAMIC CHANGES IN PATIENTS IN THE ACUTE PERIOD AND WITH CONDITION AFTER A TRANSITOR
ISCHEMIC ATAC
I.A. Grigorova, O.R. Yeskin, O.L. Ibragimova
Abstract
The problem of a transitor ischemic atac ischemic atac is one of central in a clinical neurology. An essential role in the atherogenetic mechanisms plays hemodynamic factors. The basic purpose of the given work is studying a condition of hemodynamic changes in patients in the acute
period and with condition after a cerebral ischemic stroke.
We had been studied 135 patients with transitor ischemic atac (64 patients were in the acute period of disease, 71 — with a condition after a
transitor ischemic atac) by which it was used Doppler ultrasonography of the main arteries of a head with use of a spectral analysis ultrasonic signal
and the subsequent processing of its parameters. In conclusion, Doppler ultrasonography extra- and intracranial arteries shows authentically a
degree of infringement of a circulation in the main arteries of a head in the given contingent, to estimate a condition of collaterals and canalization
process.
Keywords: transitor ischemic atac, cerebral hemodynamic, Doppler ultrasonography.
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Допплерографические особенности
у больных полушарными мозговыми
инсультами с интрацеребральными
осложнениями в остром периоде
В.И. Дарий, Р.П. Никулина, Л.В. Кузьменко
Запорожский государственный медицинский университет

Резюме. У статті наведено результати комп’ютерної томографії та ультразвукової доплерографії
обстеження 57 пацієнтів із мозковими півкульовими інсультами (як з ішемічними, так
і геморагічними). Було віднайдено кореляцію між даними комп’ютерної томографії та
ультразвукової доплерографії на ранній стадії гострого порушення мозкового кровообігу.
Пацієнти з дислокацією мають високе систоло-діастолічне відношення на стороні очагу.
Ключові слова: мозковий інсульт, ускладнення, доплерографія, комп’ютерна томографія.

Проблема сосудистых заболеваний головного мозга и особенно их острых форм
в виде мозговых инсультов (МИ) весьма
актуальна и имеет огромное не только медицинское, но и социально-экономическое
значение [3, 4]. Большую опасность представляют мозговые инсульты с различными интрацеребральными осложнениями,
нередко приводящие к смертельным исходам [2]. Своевременная их диагностика
и адекватная терапия позволяют повлиять
на результаты лечения. Внедренные в клиническую практику в течение последних десятилетий методы компьютерной томографии (КТ) и ультразвуковой допплерографии
(УЗДГ) дают возможность более глубоко
и детально изучить особенности гемодинамики и структурных нарушений у больных
с мозговым инсультом [1, 3]. По нашему мнению, представляют определенный интерес
корреляционные взаимоотношения показателей этих двух методик при различных
клинических формах мозговых инсультов.
Цель исследования — изучение допплерографических и компьютерно-томографических показателей и их корреляционных
отношений в остром периоде мозгового
© В.И. Дарий, Р.П. Никулина, Л.В. Кузьменко
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инсульта с интракраниальными осложнениями (МИСИО): выраженным отеком мозгового вещества, гидроцефальными проявлениями, дислокационным синдромом,
прорывом крови в желудочковую систему,
блокадой ликворопроводящих путей, вторичным стволовым синдромом, вторичной
полушарной геморрагической трансформацией в зону ишемического инфаркта.
Нами проводился анализ изменений различных допплерографических показателей,
свидетельствующий о гемодинамических отклонениях, а также структурных изменениях,
выявляемых методом компьютерной томографии мозга у больных с различными клиническими формами МИ, с интрацеребральными осложнениями в остром периоде.

Материалы и методы
Под наблюдением находилось 57 больных (27 женщин и 30 мужчин) с мозговым
полушарным инсультом, из них 36 человек
с ишемическим инсультом (ИИ) и 21 с геморрагическим инсультом (ГИ).
Больным (17 больных с неосложненным
и 40 — с интрацеребрально осложненным
МИ) в остром периоде инсульта проведено
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компьютерно-томографическое исследование, данные которого в дальнейшем сопоставлялись с допплерографическими показателями. На томограммах оценивались:
• локализация МИ;
• объем полушарного очага;
• величина смещения полушарным очагом
структур мозга (по степени отклонения
от средней линии прозрачной перегородки).
Кроме того, больным проводилось допплерографическое исследование сосудов
мозга в первые 3-е суток и повторно на
3-й неделе. Состояние церебральной гемодинамики анализировали по следующим
допплерографическим показателям: максимальная линейная скорость кровотока (ЛСК), средняя ЛСК и индекс Стюарта
(частное от деления максимальной систолической частоты на конечную диастолическую частоту), принимаемый как систолодиастолическое отношение (СДО) [3].

Результаты и их обсуждение
Было проведено сравнение допплерографических показателей двух групп больных
полушарным инсультом, у которых мозговая
катастрофа протекала с интрацеребральными осложнениями (табл.). Как видно из
таблицы, у больных с интрацеребрально
осложненным полушарным ИИ и ГИ достоверной разницы не наблюдалось. При
исследовании больных методом УЗДГ магистральных артерий головы нам представлялось небезынтересным проведение анализа
симметричности данных допплерографии
относительно очага поражения. Мы выявили, что закономерного изменения средней
и максимальной ЛСК не наблюдалось, вместе с тем наиболее информативным в отношении стороны процесса оказалось СДО.
В целом при неосложненном МИ из
17 было только 2 проявления асимметрии
(с преимуществом на гетеролатеральной сто-

роне) (11,7%). При интрацеребрально осложненном МИ из 40 больных асимметрия СДО
наблюдалась у 26 (19 — с гомолатеральной
стороны, 7 — с гетеролатеральной) (65%).
Однако у больных с МИСИО, в структуре осложнений которых не было дислокационных проявлений, из 25 асимметрия
наблюдалась у 11 (44%), причем без существенной разницы сторон (у 6 больных с гомолатеральной стороны, у 5 — с гетеролатеральной). У больных с МИСИО, в структуре осложнений которых был выраженный
дислокационный синдром (по данным КТ
смещение прозрачной перегородки на 3 мм
и более), имелась довольно четкая закономерность, — у 10 (66,7%) из 15 больных имелись асимметричные данные СДО по средним мозговым артериям в сторону преобладания на гомолатеральной стороне. Помимо этого, у 3 больных имелась также гомолатерально преобладающая асимметрия СДО
по позвоночным артериям.
По нашему мнению, в условиях не генерализованного отека двух полушарий, а преимущественно пораженного, вызывающего
не только дислокационные нарушения вещества мозга, но и смещение и ущемление
некоторых артерий, а также ирритативные
сосудистые изменения при сдавлении нервных сплетений вокруг крупных артерий
в гомолатеральной очагу области, вызывают данную асимметрию допплерографических показателей.
Следует отметить то, что подобные исследования с анализом компьютерно-томографических и допплерографических корреляций уже проводились [1], сравнивались
показатели объема очага и перифокального
отека, однако без учета степени смещения
по КТ и с использованием индекса пульсации Гослинга по УЗДГ.

Выводы

На основании проведенного исследования и анализа полученных результатов можно сделать вывод о том, что
Таблица Допплерографические показатели при мозговом ишев остром периоде у больных с МИСИО
мическом и геморрагическом инсульте в острейшем периоде
имеются компьютерно-томографиСредняя мозговая артерия
Позвоночная артерия
ческие и допплерографические корГруппы Максим. Средняя Индекс Максим. Средняя Индекс
ЛСК, см/с ЛСК, см/с Стюарта ЛСК, см/с ЛСК, см/с Стюарта реляции, выражающиеся в большей
гемодинамических
ИИ
69,1±3,2 48,9±3,3 2,17±0,13 42,5±1,59 29,2±1,93 2,56±0,13 интенсивности
изменений
(СДО)
в пораженном поГИ
59,9±6,2 44,6±4,68 1,99±0,35 41,6±5,91 29,7±2,9 2,38±0,21
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лушарии при условии выраженного смещения на КТ (прозрачная перегородка смещена на 3 мм и более). Это позволяет говорить
о целесообразности использования метода
УЗДГ для оценки степени дислокации мозговых структур и связанных с этим гемодинамических расстройств.
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TRANSCRANIAL DOPPLER ULTRASONOGRAPHY IN PATIENTS WITH INTRACEREBRAL COMPLICATED
HEMISPHERAL STROKE IN ACUTE PERIOD
V.I. Dariy, R.P. Niculina, L.V. Kuzmenko
Abstract
57 patients suffering from ischemic and hemorrage hemispheral stroke were examined for computer-tomografical and transcranial doppler ultrasonography. Correlation was found between the computer-tomografical and transcranial doppler ultrasonography
of complicated stroke at the early stage of acute cerebral disorder of brain circulation. Patients with dislocation have a high systolicdyastolic index in the side of the lesion.
Keywords: stroke, complications, transcranial doppler ultrasonography, computery-tomography.
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Оцінка денної сонливості в скринінговій
діагностиці порушень дихання уві сні
в пацієнтів похилого та старечого віку
з хронічними цереброваскулярними
захворюваннями
Я.О. Андреєва
ДЗ « Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

Резюме. Мета роботи — дослідити діагностичну точність опитувальника Епворт в оцінці рівня денної сонливості та скринінговій діагностиці синдрому обструктивного апное сну (СОАС)
у пацієнтів похилого та старечого віку з хронічними цереброваскулярними захворюваннями.
Матеріали та методи. Обстежено 97 пацієнтів похилого та старечого віку зі скаргами на хропіння, в яких було діагностовано дисциркуляторну енцефалопатію (ДЕП). Контрольну групу
становили 15 осіб похилого віку без ознак ДЕП. Пацієнтам проводилось клініко-неврологічне
обстеження, оцінка за Монреальською шкалою (МОСА), шкалою оцінки психічного статусу
(MMSE), шкалою Епворт та кардіореспіраторний моніторинг.
Результати. За результатами логістичної регресії чутливість шкали для оцінки рівня денної сонливості в пацієнтів із цереброваскулярною патологією становила 56,2%, а специфічність — 62,1%. Для пацієнтів без цереброваскулярної патології чутливість шкали була 62,2%,
а специфічність — 63,1%. Після виключення з аналізу результатів пацієнтів, що вказували на
труднощі в заповненні опитувальника, встановлено вищу чутливість і специфічність, а саме:
чутливість — 62,4% та специфічність — 65,8% в основній групі та чутливість — 68,2% і специфічність 67,5% у контрольній групі.
Висновки. Опитувальник для оцінки денної сонливості Епворт має чутливість 56,2% і специфічність — 62,1% для скринінгової діагностики синдрому обструктивного апное сну в пацієнтів похилого віку з хронічною цереброваскулярною патологією. Чутливість та специфічність опитувальника були вищими в пацієнтів із значенням MMSE більше від 22, ІМТ нижче від 30 кг/м2 та в жінок.
Ключові слова: скринінг, опитувальник, вік, похилий, старечий, порушення дихання уві сні,
цереброваскулярні захворювання.

Cиндром обструктивного апное сну (СОАС) —
найбільш поширене порушення дихання уві сні.
Поширеність, за даними різних авторів, варіюється від 6 до 8% серед пацієнтів зрілого віку та
збільшується до 50% серед пацієнтів похилого та
старечого віку [6]. Поширеність СОАС у хворих,
що перенесли інсульт, вища, ніж у загальній популяції (55-71% проти 12-18,5%) [1]. Збільшення
віку пов’язане з прогресуючим порушенням сну,
яке, у свою чергу, асоціюється з погіршенням
когнітивних функцій, особливо в осіб похилого
та старечого віку [3]. Доведено вплив СОАС на
ризик інсульту [1], смертність у хворих із гостри© Я.О. Андреєва
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ми порушеннями мозкового кровообігу, час та
ефективність відновлення після інсульту [5]. Незважаючи на це, діагностичний рівень СОАС залишається низьким. Основною причиною цього
є недостатнє забезпечення необхідним обладнанням для діагностики СОАС та коштовна вартість обстеження. Скринінгові інструменти, такі
як Берлінський опитувальник, опитувальник
STOP-BANG, опитувальник Епворт, широко застосовуються в усьому світі, але їх діагностична
точність, за результатами різних досліджень, суперечлива, особливо в різних вікових групах [9].
Опитувальник Епворт використовується для
оцінки рівня денної сонливості, який вважаєтьwww.neurology.kiev.ua
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ся основним діагностичним критерієм СОАС.
При цьому на рівень денної сонливості можуть
впливати інші чинники, серед яких вік і супутні
захворювання, особливо супутня неврологічна патологія [8]. Оцінка діагностичної точності
скринінгових методів у осіб із неврологічною
патологією, відповідно до нашої інформації, не
проводилась.
Мета роботи — дослідити діагностичну
точність опитувальника Епворт в оцінці рівня
денної сонливості та скринінговій діагностиці СОАС у пацієнтів похилого та старечого віку
з хронічними цереброваскулярними захворюваннями.

Матеріали та методи
Обстежено 97 пацієнтів похилого віку (6587 років), що перебували на лікуванні в терапевтичному відділенні КУ «Центральна лікарня
Комунарського району м. Запоріжжя» в період
із жовтня 2012 р. до квітня 2016 р. та пред’являли
скарги на хропіння, а також у яких було діагностовано дисциркуляторну енцефалопатію (ДЕП).
Ці пацієнти становили основну групу. До конт
рольної групи увійшли 15 осіб похилого та старечого віку без ознак ДЕП. Віковий та статевий
склад був подібним в обох групах. Клінічну характеристику наведено в табл. 1.
Протокол дослідження затверджено етичним
комітетом ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України». Дослідження проведено відповідно до основних біоетичних норм Гельсінської декларації Всесвітньої
медичної асоціації про етичні принципи проведення науково-медичних досліджень із поправками (2000, з поправками 2008), Універсальної
декларації з біоетики та прав людини (1997),
Конвенції Ради Європи з прав людини та біомедицини (1997). Письмову інформовану згоду
було отримано від усіх учасників.
Таблиця 1 Клінічна характеристика обстежених осіб
Показник
Вік, років
Чоловіки/жінки, n
ІМТ, кг/м2
Окружність талії, см
Окружність стегон, см
ОТ/ОС, у.о.
Артеріальна гіпертензія, %
Ішемічна хвороба серця, %
Перенесений ішемічний
інсульт, %
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Основна
група
(n=97)
71,2±6,7
48/49
31,4±5,1
105,2±14,3
129,4±15,2
0,86±0,47
100
78

Контрольна
група
(n=15)
69,1±3,6
8/7
32,8±4,8
101,3±7,9
118,2±9,3
0,82±0,22
92
57

100

0

Критерії включення: похилий та старечий
вік (понад 65 років), ДЕП на тлі церебрального
атеросклерозу та артеріальної гіпертензії, наявність інформованої згоди.
Критерії виключення з дослідження: ознаки
гострого порушення мозкового кровообігу на
момент госпіталізації до стаціонару, черепномозкова травма, нейроінфекція, епілепсія, хвороба і синдром Паркінсона, бронхообструктивні
захворювання легень, гострий коронарний синдром, хронічна серцева недостатність ІІ-ІІІ стадії, тяжкі порушення функції печінки і нирок,
злоякісні новоутворення, інсулінозалежний цукровий діабет, алкогольна та наркотична залежність, синдром центрального апное сну.
Пацієнтам проводилося клініко-неврологічне обстеження, оцінка за Монреальською шкалою (МОСА), шкалою оцінки психічного статусу
(MMSE). Визначення рівня денної сонливості
проводилося з використанням опитувальника Епворт. Визначення рівня денної сонливості
проводилося відповідно до рекомендацій розробників шкали (Johns, 1993) та рекомендацій
Американської асоціації сну (Mansukhani M.
et al., 2014): 0-8 балів — нормальне значення,
9-12 балів — легка сонливість, 13-16 — середній
рівень сонливості, 16 і більше — тяжкий рівень
сонливості.
Після цього всім пацієнтам проводився кардіореспіраторний моніторинг із метою діагностики порушень дихання уві сні. Кардіореспіраторний моніторинг проводився на апараті
Somnocheck 2.0 (Weinmann, Німеччина) відповідно до рекомендацій Американської асоціації
сну (2014) [4]. Індекс апное-гіпопное визначався
як кількість епізодів апное та гіпопное за годину
сну. При ІАГ > 5 діагностувався СОАС. Залежно
від значення ІАГ виділялись такі ступені тяжкості СОАС: ІАГ 5-15 еп/год — помірний СОАС, ІАГ
15-30 еп/год — СОАС середньої тяжкості, ІАГ >
30 еп/год — тяжкий СОАС.
Статистична обробка даних. На початку дослідження перевірялась нормальність розподілу даних. У разі нормального розподілу переходили до
подальшого аналізу. Якщо розподіл даних відрізнявся від нормального, то спочатку виконувалась
процедура перетворення Бокса — Кокса з переходом до подальшого аналізу. Кількісні змінні
представлено як середнє значення±стандартна
похибка середнього (M±SD). Категоріальні змінні представлено у відсотках. Відмінності кожної
змінної оцінювали за допомогою t-тесту Student`s
для безперервних змінних та тесту χ2 для категоріальних змінних. Для оцінки специфічності
та чутливості опитувальника проводився логістичний регресійний аналіз з оцінкою площі під
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ROC-кривою. Результати вважались вірогідно
значущими при р<0,05. Розрахунки проводились
за допомогою SPSS-програмного забезпечення
(версія 22.0; SPSS, Chicago, IL).

рогідних розбіжностей із показниками у відповідних підгрупах контрольної групи встановлено не було.
Після проведення кардіореспіраторного моніторингу було встановлено, що в основній групі
76 пацієнтів мали СОАС різного ступеня тяжкоРезультати та їх обговорення
сті (78,3%): 3 пацієнти з легкою денною сонлиЗа результатами опитування серед пацієнтів вістю, 31 пацієнт із помірною денною сонливісосновної групи: 26 (27%) пацієнтів мали тяжкий тю та 42 пацієнти з тяжкою денною сонливістю.
рівень денної сонливості (19,4±2,2 бала), 37 (38%) Серед пацієнтів контрольної групи у 12 пацієнтів
пацієнтів — середній рівень денної сонливості було діагностовано СОАС (80%).
За результатами логістичної регресії чутли(14,1±0,9 бала), 12 (12%) пацієнтів мали легку денну сонливість (11,5±1,7 бала) та у 22 (23%) пацієн- вість шкали для оцінки рівня денної сонливості
тів ознак надмірної денної сонливості не вста- в пацієнтів із цереброваскулярною патологією
новлено. У контрольній групі 2 (13%) пацієнти становила 56,2%, а специфічність — 62,1%. Для
мали ознаки тяжкої денної сонливості, 4 (27%) пацієнтів без цереброваскулярної патології чутпацієнти — денну сонливість середньої тяжко- ливість шкали була 62,2%, а специфічність —
сті, 3 (20%) пацієнти — легку денну сонливість, 63,1%. Дані наведено в таблиці 3.
Під час аналізу чутливості та специфічності
6 (40%) пацієнтів не мали надмірної денної
сонливості. Але слід зазначити, що 11 пацієнтів залежно від ступеня тяжкості САОС опитувальз основної групи та 4 пацієнти з контрольної ник Епворт показав недостатньо високу чутлигрупи відчували труднощі під час відповіді на вість в обох групах пацієнтів для тяжких форм
одне чи кілька запитань у опитувальнику. Усі ці СОАС, однак у контрольній групі цей опитувальпацієнти мали найнижчі бали за шкалою MMSE ник виявився більш специфічним. Після виключення з аналізу результатів пацієнтів, що вказута MOCA.
Під час аналізу клінічного та неврологічного вали на труднощі в заповненні опитувальника,
статусу залежно від рівня денної сонливості було встановлено вищу чутливість і специфічність,
а саме: чутливість — 62,4% та специфічність —
встановлено такі особливості (табл. 2).
Як видно з наведених даних, пацієнти з тяж- 65,8% в основній групі та чутливість — 68,2%
кою денною сонливістю були вірогідно старши- і специфічність — 67,5% у контрольній групі.
ми, мали більший ІМТ, вірогідно нижчі показ- При виключенні з регресійної моделі пацієнтів
ники МОСА та MMSE як порівняно з контроль- із пороговим значенням MMSE ≤ 22 бали переною групою, так і з пацієнтами без ознак денної важно збільшувалась чутливість опитувальника
сонливості (р<0,05). У групах пацієнтів із легкою (до 62,4%) у основній групі. Під час аналізу дисонливістю та сонливістю середньої тяжкості ві- ференційованої прогностичної цінності опитувальника Епворт у чоловіків та жінок було
Таблиця 2 Клінічна характеристика залежно від ступеня денної сонливості
встановлено, що в жінок
Основна група
Контрольна група
основної групи чутли(n=97)
(n=15)
вість опитувальника стаПоказник
Середньої
Середньої
Тяжка
Тяжка Немає Легка
Немає Легка
новила 64,4%, а специтяжкості
тяжкості
(n=2)
(n=26)
(n=6)
(n=3)
(n=22) (n=12)
(n=4)
(n=37)
фічність — 68,2%. У чо69,4±4,4 69,3±4,7 70,1±5,1 76,4±3,6
ловіків основної групи
Вік, років
67,7±4,6 68,4±5,1 71,5±2,2 71,8±2,6
Pk=0,129 Pk=0,084 Pk=0,277 Pk=0,046
чутливість опитувальника була 52,2%, специфічЧоловіки/
0/2
5/7
22/15
21/25
0/1
3/3
2/3
3/0
жінки, n
ність — 60,1%.
27,6±4,8 30,2±5,2 30,9±4,6 33,7±4,1
Таким чином, за ре2
ІМТ, кг/м
28,1±4,2 31,1±3,6 32,7±3,9 33,9±4,1
Pk=0,129 Pk=0,129 Pk=0,129 Pk=0,129
зультатами нашого до3,1±1,1 9,2±4,2 23,1±3,1 35,6±3,7
ІАГ,
2,6±0,7 16,4±1,9 22,5±3,3 33,1±2,2 слідження встановлено
еп/год
Pk=0,129 Pk=0,129 Pk=0,129 Pk=0,129
зниження
чутливості
24,7±2,2 23,3±1,9 22,8±1,4 21,1±1,5
МОСА,
і
специфічності
скри27,4±1,6 26,2±2,3 27,5±1,7 26,7±1,6
бали
Pk=0,021 Pk=0,037 Pk=0,001 Pk=0,009
нінгового
опитувальЗагальний 24,4±1,6 23,7±2,3 22,9±1,8 21,7±2,2
ника Епворт серед папоказник
27,4±2,1 26,2±1,8 25,3±1,7 25,2±2,0 цієнтів похилого віку із
MMSE,
Pk=0,218 Pk=0,088 Pk=0,108 Pk=0,012
цереброваскулярною
бали
патологією порівняно
Примітка. Р — вірогідність відмінностей від відповідної підгрупи в контрольній групі.
k
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Таблиця 3 Прогностичні критерії для шкали Епворт
у скринінговій діагностиці СОАС у пацієнтів похилого віку
Контрольна
група
Діагностований СОАС, %
72
80
Чутливість, %
56,2 (50,8-76,2) 62,2 (48,5-76,2)
Специфічність, %
62,1 (51,6-74,0) 63,1 (55,4-70,8)
Позитивна прогностична
48,3 (36,8-60,4) 22,3 (13,5-34,2)
значущість+, %
Відношення шансів+
2,13
2,27
Площа під ROC-кривою
0,612
0,642
Показник

Основна група

з пацієнтами без хронічної цереброваскулярної
патології. Недостатньо високу специфічність
та чутливість у пацієнтів похилого віку із цереброваскулярними захворюваннями насамперед
можна пов’язати з труднощами при заповненні
опитувальника внаслідок когнітивних порушень, як результат — недооцінювання симптомів денної сонливості. При цьому, відповідно
до результатів тестування когнітивних функцій,
більшість із них не були дементними. Отримані нами результати збігаються з результатами
дослідження Fannie Onen et al. [7], в якому продемонстровано, що 60% пацієнтів похилого віку
не можуть вірогідно відповісти на запитання
опитувальника, як результат — недооцінювання рівня їхньої денної сонливості. У дослідженні Chiu H.Y. [2] доведено вплив віку та статі на
чутливість та специфічність скринінгового опитувальника Епворт. Опитувальник був більш
чутливим у жінок, а специфічність та чутливість
знижувались при збільшенні віку, що також збігається з результатами нашого дослідження.

Висновки
Опитувальник для оцінки денної сонливості
Епворт має чутливість 56,2% і специфічність —
62,1% для скринінгової діагностики синдрому
обструктивного апное сну в пацієнтів похилого

віку з хронічною цереброваскулярною патологією. Чутливість та специфічність опитувальника
були вищими в пацієнтів зі значенням MMSE
більше від 22, ІМТ нижче від 30 кг/м2 та в жінок.
Перспективним є проведення порівняльної
оцінки інших систем скринінгової діагностики
СОАС у пацієнтів похилого віку з різною коморбідною патологією.
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ASSESSMENT OF THE DAYTIME SLEEPINESS IN SCREENING DIAGNOSIS OF SLEEP-DISORDERED BREATHING
IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS WITH CHRONIC CEREBROVASCULAR DISEASES
Ya.O. Andreieva
Abstract
Aim — investigate the diagnostic accuracy of the Epworth questionnaire in assessing the level of daytime sleepiness and screening of
obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) in elderly patients with chronic cerebrovascular diseases.
Materials and methods. 97 elderly and senile patients with snoring and diagnosed discirculatory encephalopathy (DEP) were enrolled
in study. The control group included 15 elderly people with no signs of DEP. Patients underwent clinical and neurological examination, Montreal Scale Assessment (MOSA), Mental Status Assessment Scale (MMSE), Epworth score and cardio-respiratory monitoring.
Results. According to the results of logistic regression, the sensitivity of the scale for assessing the level of daytime sleepiness in patients
with cerebrovascular pathology was 56.2%, and specificity 62.1%. For patients without cerebrovascular pathology, the sensitivity of the scale
was 62.2%, and the specificity was 63.1%. After excluding from the analysis results of patients who indicated difficulties in completing the questionnaire, a higher sensitivity and specificity was established, namely: sensitivity 62.4% and specificity 65.8% in the main group and sensitivity
68.2% and specificity 67.5% in the control group.
Conclusions. The daytime sleepiness questionnaire has a sensitivity of 56.2% and a specificity of 62.1% for screening for obstructive sleep
apnea in elderly patients with chronic cerebrovascular pathology. Sensitivity and specificity of the questionnaire was higher in patients with
MMSE values greater than 22, BMI below 30 kg/m2 and in women.
Keywords: screening, questionnaire, age, elderly, senile, sleep breathing disorders, cerebrovascular diseases.
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Энергосинтезирующая роль сукцината
в восстановлении сознания у пациентов
с ишемическим инсультом в остром периоде
В.И. Черний1, И.А. Андронова2, Т.В. Черний1, М.А. Андронова2, Г.А. Городник2
1
ГНУ «Научно-практический центр профилактической и клинической медицины» Государственного
управления делами, г. Киев
2
Донецкий национальный медицинский университет МЗ Украины

Резюме. В статье представлены результаты обследования 59 пациентов (46 мужчин и 13 женщин) в возрасте от 36 до 72 лет с диагнозом «ишемический инсульт (ИИ)». Дизайн исследования: открытое проспективное исследование по типу «случай-контроль». Тридцать два пациента 1-й группы (группа сравнения) (табл. 2) получали терапию по стандартному протоколу
(СП). Двадцать семь больных 2-й группы (группа исследования) (табл. 2) получали препарат
этилметилгидроксипиридина сукцинат (Мексикор®) в дополнение к стандартному протоколу
лечения в разовой дозе от 150 до 400 мг (суточная не более 800 мг) в разведении на 200 мл физио
логического раствора внутривенно капельно (скорость 30 кап/мин). Оценивали клинические
формы расстройств сознания, соматический и неврологический статус, глубину коматозного
состояния пациентов с помощью шкалы ком Глазго (ШКГ), Скандинавской шкалы инсультов (СШИ), шкалы NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale — шкала тяжести инсульта
Национальных институтов здоровья США). В качестве аппаратной составляющей диагностического комплекса применялся компьютерный цифровой энцефалограф NIHON KOHDEN
EEG‑1200. Изучали абсолютную (АСМ) и относительную (ОСМ) спектральную мощность ЭЭГ.
Для интегрального количественного анализа ЭЭГ применяли показатели: kfc 1 (δ+θ+β1)/(α+β2)
и kfc 15 (α/β2). Все полученные данные обрабатывались с использованием методов математической статистики, с применением корреляционного анализа.
Было выявлено, что шанс восстановления сознания до 11 и более баллов по ШКГ («оглушение»)
к 3-м суткам терапии был выше в группе пациентов, где применяли дополнительно к стандартному протоколу лечения этилметилгидроксипиридина сукцинат (ОR±95% ДИ=0,137 (0,043-0,435) при
стандартной ошибке отношения шансов S=0,589).
Шанс статистически значимого снижения уровня дезорганизации ЭЭГ-паттерна (уменьшение показателя kfc 1 на 30% и более) был выше в группе пациентов, где применяли дополнительно к стандартному протоколу лечения этилметилгидроксипиридина сукцинат (ОR±95% ДИ=0,156 (0,0470,516) при стандартной ошибке отношения шансов S=0,612).
Введение этилметилгидроксипиридина сукцината (Мексикор®) в максимальной дозировке (800 мг
в сутки) обеспечивает значимое снижение уровня дезорганизации ЭЭГ-паттерна и связанное с ним
восстановление сознания за счет синхронной активации серотонинергической и дофаминергической нейромедиаторных систем.
Ключевые слова: ишемический инсульт, количественный анализ ЭЭГ, нейромедиаторный
обмен, этилметилгидроксипиридина сукцинат.

При расстройствах сознания различной
этиологии (коматозное состояние из-за травмы, гипоксии/ишемии, вазоспазма при кро© В.И. Черний, И.А. Андронова, Т.В. Черний, М.А. Андронова, Г.А. Городник
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воизлияниях) отмечается распространенное
снижение фоновой синаптической активности и трансмиссии возбуждающих нейромедиаторов [1]. Так, доказано изменение до-
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фаминергической и серотонинергической
нейротрансмиттерных систем в остром периоде каротидного ишемического инсульта,
влияющее на течение и исход заболевания,
восстановление нарушенных неврологических функций. Блокада рилизинга дофамина приводила к снижению пролиферации
в ЦНС [2]. Дисрегуляция регуляторных нейромедиаторных систем приводит к нарушениям регуляторных систем мозга как органа
(эпифиз, ретикулярная формация, супрахиазмальные ядра и др.), что сопровождается
нарушением энергетического метаболизма нервной ткани с развитием разобщения
окислительного фосфорилирования, переходом на анаэробное дыхание и снижением
соотношения АТФ/АДФ, истощением ресурсов нервной ткани.
Наиболее быстрым альтернативным путем восстановления нарушенного энергетического метаболизма, коррекции тканевой гипоксии является сукцинатоксидазное
окисление, которое достигается через повышение активности сукцинатдегидрогеназы
и улучшение проникновения экзогенного
сукцината в митохондрии клетки [3].
Препарат этилметилгидроксипиридина
сукцинат (Мексикор®), структурный аналог
витамина B6 и янтарной кислоты (сукцинат),
является современным антиоксидантом. Он
способен ингибировать ПОЛ при недостатке АТФ, что чрезвычайно важно для состояний со снижением перфузии ткани мозга.
Модулируя активность мембраносвязанных
ферментов (кальцийнезависимой фосфодиэстеразы, аденилатциклазы, ацетилхолин
эстеразы), рецепторных комплексов (бензодиазепинового, GABA, ацетилхолинового)
и усиливая их способность связывания с лигандами, препарат способствует сохранению
структурно-функциональной организации
биомембран, транспорта нейромедиаторов
и улучшению синаптической передачи [4].
Ряд исследователей связывают увеличение
содержания АТФ с присутствием сукцината,
являющегося субстратом окислительного
фосфорилирования [5].
Он широко применяется в комплексной
терапии острых и хронических нарушений
мозгового кровообращения, при черепномозговой травме, когнитивных расстройствах атеросклеротического генеза и других
заболеваниях нервной системы [6].
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Цель исследования: с помощью методов
количественной ЭЭГ изучение нейромедиа
торных механизмов восстановления сознания у пациентов с ишемическим инсультом
различной этиологии на фоне нейрометаболического действия препарата этилметил
гидроксипиридина сукцинат.

Материал и методы
Исследование проводили в 2015-2017 годах на базе кафедры анестезиологии Донецкого национального медицинского университета МЗ Украины.
Было обследовано 59 пациентов (46 мужчин и 13 женщин) в возрасте от 36 до 72 лет
с диагнозом «ишемический инсульт (ИИ)»
(табл. 2). В 1-е сутки с момента развития
инсульта поступили 73,3% больных (22,2%
в пределах «терапевтического окна»), на 2-е
и 3-и сутки — 20,0%, в более поздний период — 4,4% больных.
Критерии включения: мужчины и женщины в возрасте от 26 до 72 лет; пациенты
с острой церебральной недостаточностью,
обусловленной острым ишемическим инсультом. Уровень нарушения сознания при
поступлении в стационар не менее 7 баллов
и не более 12 баллов по шкале ком Глазго
(ШКГ), получено согласие родственников
пациента на участие в исследовании.
Критерии исключения: пациенты с поражением мозга и уровнем нарушения сознания при поступлении по шкале ком Глазго
6 баллов и менее, наличие сопутствующих
некомпенсированных заболеваний или
острых состояний, способных существенно
повлиять на результаты исследования.
Дизайн исследования: открытое проспективное исследование по типу «случай-контроль». Пациенты были рандомизированы
в 2 группы.
Тридцать два пациента 1-й группы (группа сравнения) (табл. 2) получали терапию по
стандартному протоколу (СП) [4]. Стандартный протокол интенсивной терапии (приказы МЗ Украины № 602 от 03.08.2012 «Про
затвердження та впровадження медикотехнологічних документів зі стандартизації
медичної допомоги при ішемічному
інсульті», № 487 и № 487 от 17.08.2007 «Про
затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю
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„Неврологія“») для всех обследованных пациентов включал обязательное мониторирование неврологического статуса и витальных функций, глюкозы крови и температуры
тела, уровня электролитов, защиту дыхательных путей и коррекцию гипоксии.
Двадцать семь больных 2-й группы (группа исследования) (табл. 2) получали препарат этилметилгидроксипиридина сукцинат
(Мексикор®) в дополнение к стандартному
протоколу лечения в разовой дозе от 150 до
400 мг (суточная не более 800 мг) в разведении на 200 мл физиологического раствора внутривенно капельно (скорость 30 кап/
мин) [4] (табл. 1).
Продолжительность лечения составляла
8-10 суток.
Обследование больных обеих групп (группа исследования и группа сравнения) проводили по следующему протоколу (табл. 1):
В качестве аппаратной составляющей диагностического комплекса применялся компьютерный цифровой энцефалограф NIHON
KOHDEN EEG‑1200. Спектральный анализ биосигналов производили синхронно
в ЭЭГ-отведениях и ЭКГ-канале с помощью
математического аппарата быстрого преобразования Фурье. С целью улучшения качества спектрального анализа использовали
оконную функцию Ханнинга [7]. Спектр нативного ЭЭГ-сигнала раскладывается на составляющие диапазоны: дельта — 0,5-3,9 Гц,
тета — 4-7,9 Гц, альфа 0 — 8-9 Гц, альфа 1 —
Таблица 1 Протокол исследования
При
1-е 2-е‑3-и 4-7-е 8-10-е
Протокол
поступлесутки сутки сутки сутки
исследования
нии
Этапы
I
II
III
IV
V
исследования
Доза разовая°
150
300
400
400
Доза суточная■
300
600
800
800
Оценка по ШКГ,
1, 2*
1, 2
1, 2
1, 2
1, 2
СШИ, NIHSS
Измерение АД,
1, 2*
1, 2
1, 2
1, 2
1, 2
ЧСС, SpO2
КТ
1, 2*
ЭЭГ
1, 2*
1, 2#
1, 2#
1, 2#
1, 2
ТКДГ УЗИ
1, 2*
1, 2
1, 2
1, 2
1, 2
Биохимические
1, 2
1, 2
1, 2
показатели
Примечания: 1, 2 — исследуемые группы; * — до начала терапии; # — до и после применения препарата этилметилгид
роксипиридина сукцинат; ° — разовая доза препарата этилметилгидроксипиридина сукцинат; ■ — суточная доза препарата
этилметилгидроксипиридина сукцинат.
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9,5-11 Гц, альфа 2 — 11,5-12,9 Гц, бета 1 — 1320 Гц, бета 2 — 20,5-35 Гц. Для оценки динамики нейрофизиологических изменений
изучали усредненные показатели спектрального анализа ЭЭГ по 8 отведениям, в частности абсолютную (АСМ) и относительную
(ОСМ) спектральную мощность.
В настоящее время существуют клиникоэкспериментальные исследования, связывающие активность определенных диапазонов ЭЭГ с функционированием различных
нейромедиаторных систем (НС) ЦНС [8-10].
Медленные биоэлектрические процессы
мозга частотой ниже 1 Гц рассматриваются
как результат деятельности нейроглиальной (НГ) популяции с церебральным энергетическим обменом, коррелят процессов
метаболизма. Активность 6-7,5 Гц связана
с холинергической системой (ХЭ), активность 5-6 Гц — с серотонинергической системой (Сер), активность 4-5 Гц — с адренергической системой (Адр), активность
11-12 Гц — с дофаминергической системой
(Доф), активность 24-25 Гц (бета 2) — с серотонинергической системой (Сер). По данным литературы, основными ЭЭГ-эффектами активации рецепторов глутамата (Глут)
являются усиление ритмов в диапазоне 0,53 Гц (то есть в диапазонах дельта-активности) и ослабление — в полосе частот 8-26 Гц
(в диапазоне альфа- и бета-ритмов) [10].
Для интегрального количественного
анализа ЭЭГ применяли интегральные показатели: kfc 1 (δ+θ+β1)/(α+β2), который
отображает соотношение нормальных и патологических ритмов на фоновой ЭЭГ, и kfc 15
(α/β2), который отражает эффективность таламокортикальных взаимодействий [11].
Ультразвуковое
допплерографическое
исследование экстра- и интракраниальных
сосудов проводили аппаратом DWL EZ-Dop
V2.1 (Germany). Оценивали клинические
формы расстройств сознания, соматический
и неврологический статус, глубину коматозного состояния пациентов с помощью шкалы ком Глазго (ШКГ), Скандинавской шкалы
инсультов (СШИ), шкалы NIHSS (National
Institutes of Health Stroke Scale — шкала тяжести инсульта Национальных институтов
здоровья США) [12, 13]. Все полученные данные обрабатывались с использованием методов математической статистики, с применением корреляционного анализа [14].
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Таблица 2 Характеристики групп пациентов
1-я группа
2-я группа
(сравнения)
(исследования)
Всего
Клинический диагноз
Здоровые добровольцы МИ тяжелой степени МИ тяжелой степени
Кол-во; Ме%
Кол-во; Ме%
Кол-во; Ме%
Кол-во; Ме%
Данные
(±ДИ 95%)%
(±ДИ 95%)%
(±ДИ 95%)%
(±ДИ 95%)%
19;
32;
27;
78;
Кол-во человек в группе
24,4 (15,5-34,4)%*
41 (30,4-52,1)%*
34,6 (24,5-45,5)%*
100%
10;
27;
19;
56;
Мужчины
52,6 (30,7-74,1)%*
84,4 (70-94,7)%*
70,4 (52,1-85,8)%*
100%
9;
5;
8;
22;
Женщины
47,4 (25,9-69,3)%*
15,6 (5,3-30)%*
29,9 (14,2-47,9)%*
100%
Возраст, годы (Ме±ДИ 95%)
40 (28-48)
60 (38-70)
59 (35-70)
54 (40-68)
Характеристика пациентов

КГ

Критерий χ2
р=0,702
р=0,805
р=0,552
р=0,325

Примечания: * — определение доверительного интервала долей (ДИ%), угловое преобразование Фишера, интегральная оценка,
процедура Мараскуило — Ляха — Гурьянова для множественного сравнения долей; * — статистически значимые различия (р≤0,05)
с данными в КГ по критерию χ2; # — статистически значимые различия (р≤0,05) в 1-й и 2-й группах по критерию χ2.

В качестве контрольной группы (КГ) использовали результаты исследований ЭЭГ,
ТКДГ у 19 соматически и неврологически
здоровых добровольцев (табл. 2).

Результаты и их обсуждение
При поступлении в отделение и в первые сутки исследования (I этап исследования) у пациентов обеих групп (1-й — группа
сравнения (ГС) и 2-й — группа исследования (ГИ)) уровень сознания соответствовал
«коме I — сопору» (8-10 баллов по ШКГ).
При сравнении групп ГС и ГИ (критерий хиквадрат Пирсона (χ2), W-критерий Вилкоксона (W-W), критерий Краскела — Уоллиса
(кКУ) p>0,05) выявлено, что различия уровней нарушения сознания по ШКГ не являлись статистически значимыми (табл. 3).
В течение 1-3-х суток из пациентов ГС
умерли 3 (9,4%) человека, ГИ — 2 (7,4%)
больных (табл. 3).
Уже на 3-и сутки — II этап исследования — в ГИ количество пациентов с уровнем
сознания «оглушение», что соответствовало 11 и более баллам по ШКГ, было значимо
выше (χ2, кКУ p≤0,05), чем в ГС (табл. 2). В ГС
преобладали пациенты с уровнем дефицита
сознания «сопор» (по ШКГ в 10 баллов) —
20 больных (70,4% (52,1-85,8%)*), только у
9 (28,1% (14,2-44,7%)*) больных было зафиксировано увеличение баллов по ШКГ до 11-12.
В ГИ преобладали пациенты с уровнем дефицита сознания «оглушение» (по ШКГ в 11 баллов) — 19 (70,4% (52,1-85,8%)*) больных. Таким образом, шанс восстановления сознания
до 11 и более баллов по ШКГ к 3-м суткам терапии у пациентов в ГИ и ГС имел значимые
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различия (ОR±95% ДИ=0,137 (0,043-0,435)
при стандартной ошибке отношения шансов
S=0,589). Этот шанс был выше в ГИ, где применяли дополнительно к стандартному протоколу лечения этилметилгидроксипиридина сукцинат (Мексикор®) [15].
Важно отметить, что значимые различия
в восстановлении неврологического дефицита сознания на II этапе исследования были
зафиксированы при оценке по ШКГ и СШИ,
но не были выявлены при оценке по шкале
NIHSS (табл. 3).
К 7-м суткам терапии из оставшихся пациентов 1-й группы умерли 2 (6,3%) человека,
во второй — 1 (3,7%) больной. Только у пациентов ГИ был выявлен умеренный рост уровня сознания (в баллах по ШКГ): у 4 (16,7%
(4,8-33,8%)*) пациентов уровень сознания
соответствовал «сопору», у 20 (83,3% (66,295,2%)*) больных — «оглушению». У всех выживших 27 пациентов 1-й группы сохранялся
уровень сознания «сопор» (табл. 3).
На 10-е сутки исследования у 5 (15,6% (5,330,0%)*) пациентов 1-й группы уровень сознания характеризовался как «ясное сознание»
(15 баллов по ШКГ), у остальных 22 (52,4%
(37,4-67,1%)*) пациентов уровень сознания характеризовался как «оглушение», что соответствовало 13-14 баллам по ШКГ. Во 2-й группе
на 10-е сутки исследования у 16 (59,3% (40,576,7%)*) пациентов было выявлено восстановление уровня сознания до 15 баллов по ШКГ,
что соответствовало «ясному сознанию»,
у 8 (40,7% (23,3-59,5%)*) больных сохранялся
дефицит сознания на уровне «оглушения», что
соответствовало 14 баллам по ШКГ (табл. 3).
Аналогичные тенденции отмечались и при
оценке неврологического дефицита у больных
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Таблица 3 Оценка нарушения сознания по шкале ком Глазго (ШКГ), Скандинавской шкале инсульта (СШИ),
шкале NIHSS
Сутки исследования
Группы
Кол-во человек
в подгруппе

Характеристики пациентов
1

3

7

10

1

2

1

2

1

2

1

2

32

27

29

25

27

24

27

24

Медиана
ДИ (95%)

9
(8-10)

9
(8-10)

112
(10-12)

112
(10-12)

131
(12-14)

142
(13-15)

151
(14-15)

Медиана
ДИ (95%)

4
(2-10)

2
(0-8)

102
(8-12)

122
(10-15)

161
(14-18)

182
(16-20)

201
(18-22)

Медиана
ДИ (95%)
Умерли

34
(34-35)
-

34
(34-34)
-

32
(30-32)
3
9,4%
(1,9-21,7)%

272
(27-28)
2
6,3%
(0,6-17,1)%

301
(29-31)
1
3,7%
(0-13,9)%

272
(27-27)
15,6%
(5,3-30)%

291
(29-30)
11,1%
(2,3-25,4)%

Летальность#

ШКГ
111
(11-14)
СШИ
111
(10-16)
NIHSS
33
(30-34)
2
7,4%
(0,8-20)%

Примечания: 1 — статистически значимое различие с показателями 1-й группы, p<0,05 по W-критерию Вилкоксона; 2 — статистически значимое различие с показателями 2-й группы, p<0,05 по W-критерию Вилкоксона; # — определение доверительного
интервала долей (ДИ%), угловое преобразование Фишера, интегральная оценка, процедура Мараскуило — Ляха — Гурьянова для
множественного сравнения долей.

с ОНМК по Скандинавской шкале инсультов
(СШИ), по шкале NIHSS (табл. 2, рис. 1).
При вычислении показателя отношения
шансов (ОR — odds ratio) [15] выявлено, что
шанс восстановления сознания до 15 баллов
по ШКГ к 10-м суткам терапии у пациентов
в ГИ и ГС также имеет значимые различия
(ОR±95% ДИ=0,127 (0,037-0,433) при стандартной ошибке отношения шансов S=0,625),
он выше в ГИ.
При поступлении в отделение выраженный неврологический дефицит (табл. 4)
у всех пациентов предопределял резкую
дезорганизацию ЭЭГ-паттерна. При визу-

Рисунок 1 Изменения уровней нарушения сознания
по шкале ком Глазго (баллы) у пациентов 1-й (А)
и 2-й (Б) групп за весь период исследования
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альной оценке преобладали ЭЭГ-кривые
IV-V типа (группы 15-20) по классификации
Жирмунской — Лосева с преобладанием
δ- и θ-активности [16]. У больных с мозговым
инсультом отмечались ЭЭГ-кривые, в основном II-IV типа (группы 11-16) [16].
При исследовании реактивности мозга — изменения (%) параметров интегральных коэффициентов — в динамике терапии
в группах исследования и сравнения было
выявлено статистически значимое (χ2, Т-W,
кКУ p≤0,05) снижение kfc 1 (δ+θ+β1)/(α+β2)
и рост kfc 15 (α/β2) в обеих гемисферах, свидетельствующие об уменьшении дезорганизации ЭЭГ-паттерна (табл. 4). Kfc 1 является
универсальным [17] и отражает соотношение
нижележащих подкорковых (лимбико-гиппокампальных, диэнцефальных и стволовых) неспецифических регуляторных систем и вышележащих (таламокортикальной
системы, базальных отделов фронтальной
коры и непосредственно корковых) генераторов ЭЭГ-активности в формировании целостного ЭЭГ-паттерна [17]. Однако глубина
снижения kfc 1 у пациентов в группе сравнения (1-я) была менее выраженной (р<0,05),
чем в группе исследования (2-я). Различия
были максимальными в левой гемисфере.
При вычислении показателя отношения
шансов (ОR — odds ratio) [15] выявлено, что
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Таблица 4 Изменение интегральных коэффициентов (%) в левом и правом полушариях в динамике лечения

n
Показатель
kfc_1a (D)
kfc_1a (S)
kfc_15a (D)
kfc_15a (S)

Контрольная До начала терапии (I этап)
группа
1-я группа
2-я группа
19
32
27
1,01
(0,94-1,17)
1,07
(0,98-1,15)
7,8
(7,76-7,83)#
7,7
(7,68-7,71)#

По окончании терапии (V этап)

1-я группа
2-я группа
27
24
Ме (±ДИ 95%)
3,27 (2,5-3,79) 2,9 (2,48-3,24) 2,21 (1,93-2,48)
1,6 (1,15-2,1)КГ
КГ
КГ
КГ
2,39 (2,182,89)КГ
3,85 (2,435,05)КГ
3,87 (2,644,84)КГ

3,37 (2,424,3)КГ
4,31 (2,924,97)КГ
4,44 (2,954,8)КГ

Изменения показателей (%)
(V этап)
1-я группа
2-я группа
27
24

-32,4 ((–33)(–22,8))%2 S
2,22 (1,97-2,46) 1,82 (1,52-2,05) -9,1 ((–14,9)-(–
КГ
КГ
7,2))%2 D
4,65 (3,17-5,83) 6,57 (4,69-7,54)
20,8 (15,4КГ 2
КГ 1
30,5)%2
5,04 (2,52-6,73)
30,2
((–4,5)5,49 (43-7,38)КГ 1
КГ 2
39)%

-44,8 (–53,6)(–35,2))%1
-45,9 ((–52,3)
-(–37,2))% 1
44,8 (35,253,6)%1
23,6 ((–2,2)53,8)%

Примечания: КГ — значимые различия показателя от уровня в КГ; p<0,05 по W-критерию Вилкоксона, критерию хи-квадрат
Пирсона, критерию Краскела — Уоллиса; 1, 2 — значимые различия показателя от уровня в 1-й и 2-й группах; p<0,05 по W-критерию
Вилкоксона, критерию хи-квадрат Пирсона; S, D — различия в правом и левом полушариях мозга статистически значимы; p<0,05 по
Т-критерию Вилкоксона, критерию хи-квадрат Пирсона, критерию Краскела — Уоллиса.

шанс снижения показателя kfc 1 на 30 и более процентов к 10-м суткам терапии у пациентов в ГИ и ГС имеет значимые различия
(ОR±95% ДИ=0,156 (0,047-0,516) при стандартной ошибке отношения шансов S=0,612),
он выше в ГИ.
Более выраженное снижение kfc 1 (δ+θ+β1)/
(α+β2) в обеих гемисферах (χ2, Т-W, кКУ
p≤0,05) у обследуемых больных на фоне применения этилметилгидроксипиридина сукцината свидетельствует о восстановлении
функционального взаимодействия между
диэнцефальными, стволовыми, таламо-гипоталамическими структурами, базальными
отделами фронтальной коры. При этом редуцируется полиморфная локальная дельтаактивность (наиболее информативный признак очагового поражения головного мозга),
обусловленная воздействием очагового образования на «здоровые» соседние участки
мозговой ткани [8].
У пациентов обеих групп в I периоде исследования была выявлена дисрегуляция регуляторных НС с разнонаправленными изменениями в различных зонах мозга (табл. 5).
Во всех исследуемых отведениях был зафиксирован рост нейроглиальной активности,
практически вдвое по сравнению с уровнем
ОСМ в диапазоне до 1 Гц в КГ. Анализ изменений ОСМ «узких» диапазонов ЭЭГ, активность которых связывают с функционированием адренергической медиаторной системы
ЦНС (4-5 Гц), показал ее значительное увеличение (χ2, Т-W, кКУ p≤0,05) в лобных (Fр1, Fр2),
окципитальных (O1, O2), темпоральных (T3,
T4) при умеренном снижении (χ2, Т-W, кКУ
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p≤0,05) в центральных (С3, С4) отведениях.
Была зафиксирована умеренная активация
холинергической системы, причем максимальный рост ОСМ в диапазоне 6-7,5 Гц был
отмечен в темпоральных отведениях (Т3, Т4).
Выраженное снижение (χ2, Т-W, кКУ p≤0,05)
ОСМ узких диапазонов дофаминергической
(11-12 Гц) и серотонинергической систем (2425 Гц) было выявлено во всех исследуемых
отведениях (табл. 5). Значимых различий
данных параметров в группах исследования
и сравнения выявлено не было.
В ответ на применение этилметилгидроксипиридина сукцината были выявлены изменения показателей ОСМ в «узких»
ЭЭГ-диапазонах, отражающих активность
различных НС ЦНС [8] (табл. 5). Эти изменения имели значимые «дозозависимые»
особенности в диапазонах: 4-5 Гц (Адр активность), 5-6 Гц и 24-25 Гц (Сер активность), 6-7,5 Гц (ХЭ активность) и 11-12 Гц
(Доф активность). Так, увеличение разовой
дозы вводимого препарата со 150 до 400 мг
сопровождалось:
• снижением уровня активации адренергической НС — падение (χ2, Т-W, кКУ p≤0,05)
ОСМ 4-5 Гц билатерально (табл. 5);
• умеренным повышением активности холинергической НС в правой гемисфере —
увеличением (χ2, Т-W, кКУ p≤0,05) ОСМ
6-7,5 Гц в проекции правой лобной и центральной и окципитальной областях коры;
• значимым увеличением активности серотонинергической НС — ростом (χ2, Т-W,
кКУ p≤0,05) ОСМ 5-6 Гц и 24-25 Гц билатерально;
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нейромедиаторной активности) (ρ= –0,68(–0,78), τ= –0,9-(–1)). Изменения ОСМ в правой и левой гемисферах в узких диапазонах
6-7,5 Гц и 11-12 Гц высоко и прямо коррелировали между собой (ρ=0,8-0,9, τ=0,9-1). Следует
отметить, что изменения в диапазоне до 1 Гц
(НГ активность) имели средние обратные корреляционные связи (СОКС) с динамикой ОСМ
в диапазоне 4-5 Гц (Адр нейромедиаторная активность) (ρ= –0,06-(–0,5), τ= –0,1-(–0,6)).
В динамике терапии в ответ на введение
400 мг этилметилгидроксипиридина сукцината (табл. 5) у всех пациентов в обеих геми
сферах был зафиксирован значимый рост (χ2,
Т-W, кКУ p≤0,05) ОСМ в диапазонах 11-12 Гц
(Доф активность) и 5-6 Гц и 24-25 Гц (Сер
активность). Было выявлено усиление ВПКС
(рис. 2) между изменениями уровня нарушения сознания по ШКГ, СШИ, шкале NIHSS
и уровнем дезорганизации ЭЭГ-паттерна
(значений 1-го ИК больше слева) (ρ=0,7-0,8,
τ=0,8-0,9); между изменениями в баллах
(ШКГ и СШИ) неврологического дефицита и изменениями НГ активности (0-1 Гц)
(ρ=0,7-0,8, τ=0,9-1). Были зарегистрированы

• выраженным повышением активности
дофаминергической НС — ростом (χ2,
Т-W, кКУ p≤0,05) ОСМ 11-12 Гц билатерально. Статистически значимых изменений уровня метаболической активации
нейроглиального пула (НГ — ОСМ 0-1 Гц)
выявлено не было.
Уже в ответ на введение 150 мг этилметилгидроксипиридина сукцината у всех пациентов изменения ОСМ в диапазоне 11-12 Гц
(Доф активность) в обеих гемисферах были
зафиксированы на уровне тенденций и отмечался асимметричный правополушарный
рост ОСМ в диапазоне 6-7,5 Гц (ХЭ активность). Было выявлено восстановление высоких прямых корреляционных связей (ВПКС)
между изменениями уровня дезорганизации
ЭЭГ-паттерна (значений 1-го ИК) и изменения
ми НГ активности (ЭЭГ-диапазон от 0 до 1 Гц)
(ρ=0,66-0,72, τ=0,6-0,7). Были зарегистрированы высокие обратные корреляционные связи
(ВОКС) между динамикой 1-го ИК и изменениями ОСМ в диапазонах 6-7,5 Гц (предиктор
ХЭ нейромедиаторной активности) (ρ= –0,7(–0,8), τ= –0,9-(–1)) и 11-12 Гц (предиктор Доф

Таблица 5 Изменение относительной спектральной мощности (%) ЭЭГ в диапазонах, отражающих нейромедиаторную активность (до и после введения этилметилгидроксипиридина сукцината)
Параметры
КГ (норма)
ОСМ, %

слева

справа

До введения
слева

справа

Сутки
0,5-1 Гц

1,44 (1,19- 1,27 (1,111,71)
2,09)

2,6 (1,65,1)КГ

2,33 (1,776,7)КГ

4-5 Гц

4,43 (3,85- 4,37 (3,654,83)
4,87)

6,5 (4,47,7)КГ

7,1 (3,77,2)КГ

5-6 Гц

4,26 (3,86- 3,98 (3,884,61)
4,52)

6,3 (3,99,2)КГ

6,3 (4,29,4)КГ

6-7,5 Гц

9,89 (8,86- 9,91 (7,87- 13,6 (6,710,53)
10,2)
19,4)КГ

13,5 (7,820,1)КГ

1112 Гц

8,55 (8,12- 9,79 (8,434,97
4,41
10,5)
10,29)
(3,4-6,5)КГ (3,6-6,2)КГ

2425 Гц

3,34 (2,97- 3,47 (3,244,21)
3,96)

1,8 (0,93,1)КГ

2,1(0,83,3)КГ

Изменения параметров (%) в ответ на введение
этилметилгидроксипиридина сукцината в дозе:
в левой гемисфере
в правой гемисфере
150 мг

300 мг

400 мг

150 мг

2
3
4-7
2
Ме (±ДИ 95%)
-7,95
-39,5
-3,7
15,13
(–24,08((–51,8)- ((–22,8)(2,7555,12)
3,5)
18,5)
55,46)
24,42
134,4
75,0 (29,6- 9,72 (–2,5(–15,9((–2,3)102,5)2
30,75)3
4–7
31,67)
228,6)
-55,2
8,44 (–6,772,2 (12,3- 9,56 (8,32((–106,4)8,62)3, 4–7
126,8)2, 3 12,11)3, 4–7
2, 4–7
(–4,8))
-3,8
-15,8
-8,9
24,1
(–12,49- ((–102,3)- ((–26,8)(–5,6712,30)
33,8)
16,4)
27,9)3
-13,5
-27,7
44,6
-9,3
(–14,4((–46,8)- ((–12,4)- ((–18,7)(–2,21))4–7 20,4)4–7
198,2)2, 3 3,13)3, 4–7
10,60
-53,2
-31,1
47,2 (24,4(–44,67- ((–122,8)(–40,782, 3
63,8)
33,3)3, 4–7 (–0,8))2, 4–7
0,95)4–7

300 мг

400 мг

3

4-7

-25,6
((–146,7)1,2)
244,1
(42,4308,4)2, 4–7
-49,5
((–168,9)(–2,5))2, 4–7
-41,5
((–200,2)2,5)2, 4–7
-64,9
((–189,4)(–20,5)2, 4–7
-62,7
((–124,8)(–2,8))4–7

-2,8
((–40,5)22,5)
27,8
((–12,4)46,8)3
89,8 (23,5112,8)2, 3
23,3 (0,850,9)3
20,9 ((–
2,4)-56,5)2,
3

79,0 (24,6145,5)2, 3

Примечания: КГ — значимые различия показателя от уровня в КГ; p<0,05 по W-критерию Вилкоксона, критерию хи-квадрат
Пирсона; 2, 3, 4–7 — значимые различия показателя от уровня на 2-е (после 150 мг), 3-и (после 300 мг) или 4-7-е (после 400 мг) сутки терапии с этилметилгидроксипиридином сукцинатом; p<0,05 по Т-критерию Вилкоксона, критерию хи-квадрат Пирсона,
критерию Краскела — Уоллиса.
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(800 мг в сутки) было связано с синхронной
активацией серотонинергической и дофаминергической нейромедиаторных систем
(табл. 3-5, рис. 1, 2).
С 2008 г. по настоящее время мы проводим исследования эффектов этилметилгидроксипиридина сукцината в комплексной
терапии острой церебральной недостаточности различного генеза [4, 18, 19]. Однако механизмы снижения дезорганизации
ЭЭГ-паттерна, выявленные нами в предыдущих исследованиях, были связаны прежде
всего с механизмами глиотрансмиссии, которые обеспечивают оптимальную нейротрансмиссию для восстановления сознания
при ОЦН, восстановлением внутричерепного кровотока, что проявлялось снижением
уровня асимметрии кровотока, снижением
линейной и систолической скорости кровотока практически до нормальных значений,
уменьшением вазоконстрикции интракраниальных сосудов с динамикой холинергических и адренергических нейромедиаторных систем ЦНС.
Основные нейротрансмиттерные теории последних лет
связывают
формирование
комы с наличием очагов поражения в области орального и парабрахиального ядер
моста
(глутаматергическая
система ретикулярной формации), locus coeruleus (LC —
голубое пятно — норадренергическая система), ядра
шва
(серотонинергическая
система), латеродорсального
и педункулопонтийного ядер
покрышки моста (холинергическая система) [1, 20].
Так, гипотеза «срединных
связей» («mesocircuit») [21]
доказывает, что кома основана на нарушении функции
дорсального пути, ключевой
структурой которого является
таламус. Некоторые авторы
Рисунок 2 Изменения корреляционных связей (коэффициент ранговой
считают [21], что восходящие
корреляции Спирмена) в динамике терапии у пациентов в группе исследования
(холин-, серотонин- и нор
Примечания:
адренергические афференты
– достоверные высокие положительные (прямые) связи (0,7<k<0,99, p<0,05)
восходящей активирующей
– достоверные высокие отрицательные (обратные) связи (–0,7>k>-1, p<0,05)
системы ствола головного
– достоверные средние положительные (прямые) связи (0,5<k<0,69, p<0,05)
мозга) и нисходящие (про– достоверные средние отрицательные (обратные) связи (–0,5>k>-0,69, p<0,05)

(рис. 2) высокие ВОКС между динамикой
1-го ИК и изменениями ОСМ в диапазонах:
5-6 Гц и 24-25 Гц (Сер активности) (ρ= –0,7(–0,8), τ= –0,9-(–1)), 6-7,5 Гц (ХЭ активности)
(ρ= –0,7-(–0,8), τ= –0,9-(–1)), 0-1 Гц (предиктор НГ активности) и 4-5 Гц (Адр активности) (ρ= –0,68-(–0,78), τ= –0,9-(–1)). Важно
отметить, что только при введении препарата в дозировке 400 мг были зафиксированы
(рис. 2) ВПКС между изменениями активности холинергической (6-7,5 Гц) и серотонинергической (24-25 Гц) НС (ρ=0,7-0,8,
τ=0,9-1), между изменениями активации дофаминергической (11-12 Гц) и серотонинергической (5-6 Гц и 24-25 Гц) НС (ρ=0,7-0,8,
τ=0,8-0,9) ЦНС.
Таким образом, снижение уровня дез
организации ЭЭГ-паттерна (уменьшение
значений 1-го, рост параметров 15-го ИК)
и связанное с ним восстановление сознания
(увеличение в баллах по ШКГ и СШИ, падение в баллах по шкале NIHSS) при терапии
с использованием этилметилгидроксипиридина сукцината в максимальной дозировке
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екциями от коры лобных долей) влияния
на центральный таламус модулируют уровень бодрствования [1]. Средние шипиковые
нейроны (MSN) стриатума, содержащие глутамат, посылают ГАМКергические ингибиторные проекции к внутреннему сегменту
бледного шара (GPi). В отсутствие этих влияний GPi тонически ингибирует центральный
таламус [1]. Активность MSN также регулируется дофаминергической системой (от вентральной покрышечной области и черной
субстанции) [1], поэтому подавление активности MSN в результате недостаточности дофаминергической модуляции этих нейронов
может играть ключевую роль в нарушении
функционирования нейрональных систем
переднего мозга и приводить к развитию
синдромов нарушенного сознания.
Еще одна нейротрансмиттерная гипотеза
(дофаминовая) основывается на прямом или
косвенном повреждении восходящих (нигростриарного и мезокортико-лимбического) и нисходящих (от префронтальной коры
к стриатуму и таламусу, от передних отделов
поясной извилины к стриатуму) путей дофаминергической системы, что приводит
к развитию выраженных когнитивных нарушений [22].
Существует еще одна теория нейротрансмиттерных нарушений уровня сознания,
которая основывается на нарушении взаимодействия между норадренергической и дофаминергической системами мозга, которые,
как известно, совместно участвуют в осуществлении психической деятельности, двигательных, эндокринных функций. Основные
ядра обеих систем локализованы в стволе головного мозга, откуда берут начало длинные
аксоны, иннервирующие практически все
отделы ЦНС. Отдельные ядра (парабрахиальные и паранигральные) содержат как дофаминергические, так и норадренергические
нейроны [20]. Показано, что норадренергическая система оказывает модулирующее
влияние на дофаминергическую [1], обе системы тесно взаимодействуют между собой
как агонисты или антагонисты практически
на всех уровнях ЦНС. Их полноценное взаимодействие является обязательным условием
поддержания уровня сознания и осуществления целостной психической деятельности.
Таким образом, в настоящем исследовании у пациентов, получавших дополни-
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тельно к стандартному протоколу терапии
ишемического инсульта этилметилгидроксипиридина сукцинат (Мексикор®) в максимальной суточной дозировке, была зафиксирована активация серотонинергического
и дофаминергического нейротрансмиттерных механизмов восстановления сознания
(синхронный рост ЭЭГ-активности в диапазонах Сер и Доф НС ЦНС), что повышало
шанс восстановления сознания до 15 баллов
по ШКГ к 10-м суткам терапии в группе исследования.

Выводы
1. Шанс восстановления сознания до 11 и
более баллов по ШКГ («оглушение»)
к 3-м суткам терапии был выше в группе
пациентов, где применяли дополнительно к стандартному протоколу лечения
этилметилгидроксипиридина сукцинат
(Мексикор®) (ОR±95% ДИ=0,137 (0,0430,435) при стандартной ошибке отношения шансов S=0,589).
2. Шанс статистически значимого снижения уровня дезорганизации ЭЭГ-паттерна (уменьшение показателя kfc 1 на 30%
и более) был выше в группе пациентов,
где применяли дополнительно к стандартному протоколу лечения этилметилгидроксипиридина сукцинат (Мексикор®) (ОR±95% ДИ=0,156 (0,047-0,516) при
стандартной ошибке отношения шансов
S=0,612).
3. Установлено, что введение этилметилгидроксипиридина сукцината (Мексикор®)
в максимальной дозировке (800 мг в сутки) обеспечивает значимое снижение
уровня дезорганизации ЭЭГ-паттерна
и связанное с ним восстановление сознания за счет синхронной активации серотонинергической и дофаминергической
нейромедиаторных систем.
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THE ENERGY-SYNTHESIZING ROLE OF SUCCINATE IN THE RECOVERY OF CONSCIOUSNESS IN PATIENTS WITH
ISCHEMIC STROKE IN AN ACUTE PERIOD
V.I. Cherniy, I.A. Andronova, T.V. Cherniy, M.A. Andronova, G.A. Gorodnik
Abstract
The article presents the results of a survey of 59 patients (46 men and 13 women) aged 36 to 72 years with a diagnosis of «ischemic stroke
(AI)». Study design: an open prospective study of the «case-control» type. 32 patients of the 1st group (comparison group) received therapy
according to the standard protocol (SP). 27 patients of the 2nd group (study group) received the preparation ethylmethylhydroxypyridine succinate (Mexicor®) in addition to the standard protocol of treatment in a single dose of 150 to 400 mg (daily not more than 800 mg) in dilution
to 200 ml of physiological solution intravenously drip (rate 30 cap/min). Clinical forms of consciousness disorders, somatic and neurological status, the depth of coma in patients using the Glasgow coma scale (GCS), the Scandinavian stroke scale (SSC), the National Institutes
of Health Stroke Scale (NIHSS) were assessed. As a hardware component of the diagnostic complex, the computer digital encephalograph
NIHON KOHDEN EEG-1200 was used. Absolute (AP) and relative (RP) spectral power of the EEG were studied. For the integrated quantitative analysis of the EEG, the following indicators were used: kfc 1 (δ+θ+β1) / (α+β2) and kfc 15 (α/β2). All received data were processed using
mathematical statistics methods, using correlation analysis.
It was found that the chance of recovery of consciousness to 11 or more GCS points («stunning») by the 3-rd day of therapy was higher in
the group of patients, where supplementary to the standard protocol for the treatment of ethylmethylhydropyridoxine succinate (OR±95%
CI=0.137 (0.043 -0.435) with the standard odds ratio error S=0.589).
The chances of a statistically significant reduction in the level of disorganization of the EEG pattern (a 30% or greater reduction in the kfc 1
index) were higher in the group of patients who applied in addition to the standard protocol for the treatment of ethylmethylhydropyridoxine
succinate (OR±95% CI=0.156 (0.047-0.516) odds ratio error S=0.612).
The introduction of ethylmethylhydroxypyridine succinate in the maximum dosage (800 mg per day) provides a significant reduction in
the level of disorganization of the EEG pattern and, associated with it, restoration of consciousness due to synchronous activation of serotonergic and dopaminergic neurotransmitter systems.
Keywords: ischemic stroke, quantitative EEG analysis, neurotransmitter exchange, ethylmethylhydroxypyridine succinate.
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Інтраопераційна цитонейропротекція
при тривалих нейрохірургічних
оперативних втручаннях
І.І. Тітов 1, В.А. Гриб 1, А.Ю. Мартин2, І.В. Вінтоняк2, С.В. Мельник2
Івано-Франківський національний медичний університет
2
Івано-Франківська обласна клінічна лікарня

1

Резюме. У статті наведено результати вивчення ефективності та безпечності застосування розчину цитиколіну під час тривалих нейрохірургічних оперативних втручань у хворих із приводу
пухлин головного мозку для зменшення вторинних інтраопераційних ішемічних ускладнень,
поліпшення результатів лікування. Вплив загальних і локальних негативних інтраопераційних
чинників здатний суттєво посилювати вже наявне нейрональне пошкодження й обтяжувати ранній післяопераційний період, а також ускладнювати подальшу нейрореабілітацію.
Інтраопераційна нейропротекція розчином цитиколіну в дозі 1000 мг в/в краплинно впродовж
30 хв після індукції анестезії та 1000 мг в/в краплинно через 2 год від початку оперативного
втручання є безпечною та ефективною і створює необхідне тло для наступної післяопераційної
нейрорепарації.
Ключові слова: оперативні втручання, вторинні інтраопераційні ішемічні ускладнення,
нейропротекція, цитиколін.

Протягом останніх десятиліть оперативні
можливості з видалення пухлин головного
мозку значно розширилися завдяки якісній
нейровізуалізації, впровадженню новітніх
технологічних підходів, навігаційних систем,
мікроскопічної техніки тощо. Це дозволило
виконувати оперативні втручання, передусім
при пухлинних ураженнях головного мозку,
на зовсім новому, більш високому якісному
рівні з мінімальною травматичністю. Проте
застосування передусім мікроскопічної техніки суттєво подовжує час виконання основного етапу оперативного втручання [1]. При
цьому на функціонування головного мозку
хворого додатково, крім основного захворювання, з приводу якого виконується хірургічне втручання, впливає чимало неуникних
ятрогенних негативних чинників, як загальних — операційне положення, примусова
вентиляція, наркозна медикація, гемодинамічні зміни тощо, так і локальних — темпе© І.І. Тітов, В.А. Гриб, А.Ю. Мартин, І.В. Вінтоняк, С.В. Мельник
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ратура іригаційних розчинів, електричне
подразнення мозку при діатермокоагуляції,
механічне подразнення (пошкодження) інструментами тощо. Усе це в сукупності з тяжкістю хвороби чи травми зумовлює додаткове ішемічне ураження мозку і здатне обтяжувати стан хворого чи травмованого і спричинювати гірші наслідки лікування.
Інтраопераційні додаткові ішемічні пошкодження головного мозку і післяопераційні когнітивні порушення є найбільш тяжкими
ускладненнями після нейрохірургічних оперативних втручань. При цьому періопераційний
неврологічний дефіцит виявляється у 26% пацієнтів при короткостроковому спостереженні
і в 10% — при довгостроковому [2].
Під час проведення загальної анестезії головний мозок функціонує як орган, який формує стан наркозу. Відомо, що в стані анестезії
він менш вразливий, ніж при стані бадьорості. У нейрохірургічних хворих функціонування головного мозку порушено первинною
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патологією мозку різного ступеня тяжкості.
Тому основні принципи нейропротективної
анестезії в нейрохірургії є ключовими при цій
патології. Вищезазначене досягається, з одного боку, за допомогою власне препаратів
для наркозу, які мають властивості фармакологічних церебронейропротекторів, а з іншого — використанням засобів для переривання
негативного впливу ішемічного каскаду (магнію сульфат, DP-b99, зонампанел, репінотан,
церовів (NXY‑059), піклозотан (SUN N4057),
альбумін, цитиколін тощо) [2]. Результати
низки досліджень продемонстрували дієвість
таких препаратів, які потенційно забезпечують нейропротекторні ефекти при інтра
операційному застосуванні [2]. Так, у роботі
Holinski S. та співавт. [3] показано позитивний вплив пірацетаму на когнітивну функцію
при кардіохірургічних втручаннях. Проте методологічні суперечності, а також невелика
кількість досліджень не дозволяють зробити
остаточні висновки.
З огляду на наявну доказову базу, одним із
найперспективніших засобів для інтраопераційної нейропротекції при нейрохірургічних оперативних втручаннях є цитиколін. Це
речовина, яка в нормі наявна в усіх клітинах
організму та є проміжним з’єднанням у синтезі основного мозкового фосфоліпіду —
фосфатидилхоліну, має високий потенціал
захисту нейронів від ішемії та відновлення
і стабілізації функції мембран нейронів [4].
Вторинне додаткове ішемічне пошкодження головного мозку під час нейрохірургічних
втручань залишається важливою, маловивченою й актуальною проблемою, оскільки
потенційно здатне подовжувати строки стаціонарного лікування, погіршувати якість
життя, збільшувати післяопераційні витрати
і врешті-решт підвищувати летальність.
Мета роботи — вивчення ефективності
та безпечності застосування розчину цитиколіну під час тривалих нейрохірургічних
оперативних втручань у хворих із приводу
пухлин головного мозку для зменшення вторинних інтраопераційних ішемічних ускладнень, поліпшення результатів лікування.

Матеріали та методи
Під нашим спостереженням перебували 52 хворих, серед них 45% чоловіків і 55%
жінок. Вік хворих становив від 33 до 71 року.
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Для оцінки відібрані хворі з інфра- та супратенторіальними пухлинними процесами
в ділянці задньої черепної ямки. Для аналізу відібрані хворі, в яких тривалість хірургічного втручання становила не менше ніж
6 годин. Усі оперативні втручання виконані
з етапним використанням мікроскопічної
техніки (Leica F50, Німеччина).
Дослідження проведено поетапно. На
першому етапі виконано оцінку контрольованих показників при стандартному анестезіологічному забезпеченні. Опираючись на
динаміку змін нейронспецифічної енолази
як маркера нейронального пошкодження
у хворих І групи, вибрано оптимальні терміни введення нейропротектора у хворих
ІІ групи.
Хворі обох груп були співставні між собою за основною патологією, віком, статтю,
вихідним станом. Хворим І групи (контрольна) проводили стандартне загальне знеболювання. Хворим ІІ групи (дослідна) стандартну схему загального знеболювання доповнювали 30-хвилинною інфузією 1000 мг
цитиколіну, розчиненого в 100 мл збалансованого електролітного розчину (Нейроцитин, Юрія-Фарм, Україна) відразу ж після
індукції анестезії та через 2 години від початку оперативного втручання. Сумарна інтраопераційна доза цитиколіну становила
2000 мг. Анестезіологічний супровід у всіх
випадках здійснювався за стандартизованою загальновизнаною методикою і забезпечувався проведенням внутрішньовенної
полікомпонентної загальної анестезії (тіопентал натрію+фентаніл+атракурію бесилат)
в умовах інтубації трахеї та штучної вентиляції легень. Останню проводили в режимі
нормовентиляції, підтримуючи показники
PetCO2 в межах 38-40 мм рт. ст. Інфузійна підтримка здійснювалася збалансованим поліелектролітним розчином Рінгер-малат (ЮріяФарм, Україна).
У всіх хворих проведено інтраопераційний моніторинг, який включав показники
артеріального тиску, частоти серцевих скорочень, оральної температури, капнографію,
пульсоксиметрію, BIS-моніторинг та моніторинг нервово-м’язової передачі.
Для профілактики інтраопераційної ненавмисної гіпотермії та її ускладнень у всіх
хворих було застосовано систему WarmTouch
(Великобританія).
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Враховуючи тривалість оперативних втручань, у всіх хворих використано систему переміжної пневматичної компресії нижніх кінцівок SCD Express (Kendall, Великобританія)
для профілактики тромбозу глибоких вен.
Інтраопераційну нутритивну підтримку
здійснювали клінічною харчовою сумішшю «Нутрикомп» (B. Braun, Німеччина),
яку вводили через назогастральний зонд за
допомогою автоматичної помпи Sondomat
plus (Fresenius, Німеччина) зі швидкістю
20 мл/год.
Для об’єктивної оцінки виразності та динаміки перебігу ішемічних проявів нами досліджувався вміст нейронспецифічної енолази (НСЕ) — єдиного загального маркера
усіх диференційованих нейронів [5]. Кількісне визначення цього білка в сироватці
крові свідчить про ступінь ішемічного ушкодження нейронів. Застосовано діагностичну
тест-систему F. Hoffmann-La Roche (Швейцарія, Базель) та автоматичний аналізатор
Cobas Core і Elecsys 2010 тієї самої фірми.
Для остаточного аналізу нами відібрано дані
38 хворих (по 18 у кожній групі спостереження). Мікрозразки крові для визначення
НСЕ відбирали до початку індукції анестезії,
через 1, 2, 3, 4, 5, 6 годин, після завершення
оперативного втручання, а також через 6,
12 і 24 години раннього післяопераційного
періоду. Для отримання показників норми
нами обстежено зразки сироватки 23 здорових добровольців.
Додатково всі хворі були оцінені за шкалою
FOUR (Full Outline of Un Responsiveness), яка
дозволяє більш деталізовано оцінити об’єм
свідомості та деталізувати неврологічний
статус, однозначно інтерпретувати рухові
реакції, оцінити рефлекси стовбура мозку та
дихального патерну, виявити ознаки дислокації мозку. Зокрема, оцінюються очні і рухові реакції, стовбурові рефлекси та дихальний
патерн. Залежно від отриманої кількості балів у хворих встановлювали наявність ясної
свідомості (16 балів), помірного оглушення
(15 балів), глибокого оглушення (13-14 балів),
сопору (9-12 балів), коми І (7-8 балів), коми ІІ
(1-6 балів), коми ІІІ, загибелі кори мозку
(0 балів) [5]. Оцінку хворих за шкалою FOUR
проведено зранку в день операції та через
добу після завершення втручання.
Отримані результати опрацьовано статистично за допомогою комп’ютерної програми
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Statistica 6.0. Для оцінки значущості відмінностей застосовували t-критерій Стьюдента
для двох вибірок.

Результати та їх обговорення
Визначені в здорових добровольців
значення НСЕ коливалися в діапазоні
10,94±0,35 нг/мл, що відповідає середнім фізіологічним рівням. Натомість вихідні дані,
визначені спільно для хворих обох груп
(n=36), становили 87,69±1,13 нг/мл, що свідчило про наявність помірної ішемії мозку,
спричиненої на цьому етапі основним захворюванням.
Подальшу динаміку змін НСЕ у хворих
І групи представлено на рис. 1, з якого видно, що всі подальші значення НСЕ мали неухильну статистично вірогідну тенденцію до
зростання в межах періоду спостереження.
Так, через одну годину від початку хірургічного втручання НСЕ дорівнювала 96,32±0,41 нг/мл, наприкінці 2-ї години — 102,95±0,50 нг/мл, через 3 години —
112,63±3,92 нг/мл і через 4 години з моменту
хірургічного втручання — 115,80±3,90 нг/мл.
Наприкінці 5-ї години втручання рівень НСЕ
вже на 45,2% статистично вірогідно (р<0,001)
перевищував вихідні значення, а 6-ї години — на 81% (р<0,001). Після завершення хірургічного втручання значення НСЕ сягали
169,01±3,90 нг/мл, що на 92,7% було більшим
за вихідні значення і свідчило про значне
посилення вторинного ішемічного ураження нейронів під впливом вищезазначених
загальних і специфічних негативних чинників. Ці значення НСЕ виявилися найвищими
за весь період спостереження у хворих обох
груп. У першу добу раннього післяопераційного періоду вміст НСЕ мав тенденцію до зни-

Рисунок 1 Динаміка змін НСЕ на етапах хірургічного
втручання та в ранньому післяопераційному періоді
у хворих І групи
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ження до межі 151,04±2,39 нг/мл через 6 годин і до 128,95±3,44 нг/мл та 130,41±3,49 нг/мл
відповідно через 12 і 24 години з моменту завершення хірургічного втручання.
Аналіз отриманих даних та отримані докази прогресування інтраопераційної ішемії нейронів дозволили вибрати оптимальні строки введення цитонейропротектора
впродовж оперативного втручання у хворих
ІІ групи. Під впливом розчину цитиколіну
наприкінці 1-ї години хірургічного втручання значення НСЕ статистично вірогідно не
відрізнялися від вихідних показників, через
2 години становили 93,32±1,80 нг/мл, через
3 години — 89,63±2,16 нг/мл, а через 5 годин — 92,17±1,32 нг/мл, і ці значення виявилися найвищими в цій групі спостереження
(рис. 2).
Після завершення хірургічного втручання
рівень НСЕ становив 78,14±1,68 нг/мл, що на
10,8% менше від вихідних значень. Отримані дані свідчать про виражений і швидкий
нейрозахисний вплив розчину цитиколіну.
Тенденція до зниження вмісту НСЕ зберігалася і в ранньому післяопераційному періоді і досягла своєї найнижчої відмітки —
62,22±1,40 нг/мл на 12-й годині після завершення хірургічного втручання.
Оцінюючи динаміку змін НСЕ на етапах
хірургічного втручання, слід зазначити, що
статистично вірогідна відмінність між групами спостереження встановилася після
3-ї години операції і до завершення втручання лише зростала (рис. 3).
Подібна тенденція була притаманною і для
раннього післяопераційного періоду (рис. 4).
Рівень НСЕ у хворих ІІ групи більш як у 2 рази
виявився статистично вірогідно меншим порівняно з хворими І групи, що зумовлено ней
розахисним ефектом цитиколіну.

Рисунок 2 Динаміка змін НСЕ на етапах хірургічного
втручання та в ранньому післяопераційному періоді
у хворих ІІ групи
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Важливим аспектом дослідження була
клінічна оцінка хворих до хірургічного втручання та після нього. При визначенні об’єму
свідомості за шкалою FOUR встановлено, що
вихідні значення у хворих І групи становили
в межах 14,95±0,19, а через 24 години після
завершення операції — 13,06±0,27. Натомість
у хворих ІІ групи при практично однакових
вихідних значеннях за шкалою FOUR —
14,89±0,20, через 24 години з моменту завершення втручання — 15,26±0,15, і ці показники статистично вірогідно (p<0,001) були
більшими за показники І групи хворих.
З огляду на отримані результати, можна
обґрунтовано констатувати наявність істотного доопераційного нейронального ішемічного ушкодження у хворих із пухлинами головного мозку. Виявлені зміни мають
стійку і статистично вірогідну тенденцію
до прогресування впродовж тривалого хірургічного втручання з видалення пухлини.
Інтраопераційне застосування цитонейропротектора — цитиколіну в збалансованому кристалоїдному розчині в загальній дозі
2000 мг зменшує негативні ефекти хірургічного втручання та покращує наслідки лікування і подальшої нейрореабілітації.
Отримані нами результати опосередковано підтверджуються дослідженнями, проведеними Семененком А.І. (2015) [7], який
вивчав динаміку змін НСЕ в експерименті

Рисунок 3 Порівняння динаміки змін НСЕ на етапах
хірургічного втручання у хворих І (стандартна схема
анестезіологічного супроводу) та ІІ груп (стандартна
схема анестезіологічного супроводу+розчин
цитиколіну 1000 мг в/в краплинно на етапі індукції
анестезії та через 2 години від початку операції)

Рисунок 4 Порівняння динаміки змін НСЕ в ранньому
післяопераційному періоді у хворих І та ІІ груп
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та у хворих з ішемічним інсультом, а також
дослідженнями Яворської В.А., Хвисюк В.В.,
Бондарь О.Б. та співавт. (2012) [8].
Результати у хворих ІІ групи, які отримували інтраопераційно інфузії цитиколіну, на
нашу думку, зумовлені притаманними йому
ефектами, а саме: відновлення зниженого
АТФ, зниження вмісту позаклітинного глутамату, стабілізація і відновлення мембран
нейроцитів та інгібіція фосфоліпази А2, покращення нейротрансмісії та церебрального метаболізму. За даними Клігуненко О.М.,
Дзяк Л.А., Площенко Е.А. та співавт. (2008),
цитиколін, поєднуючи нейропротективний
та нейрорегенеративний ефекти, здатний перешкоджати швидким негативним впливам
хірургічного втручання та створити тло для
максимально можливого функціонального
відновлення з мінімальним неврологічним
дефіцитом та прийнятною якістю життя.
Отже, провідними заходами із захисту
головного мозку впродовж тривалих нейрохірургічних втручань були і залишаються
підтримка стабільного та нормального церебрального перфузійного тиску, стабільної системної гемодинаміки й оксигенації,
нормотермії. Проте, розуміючи важливість
і агресивність існуючих патофізіологічних
чинників нейронального пошкодження —
локального лактат-ацидозу, активності збуджуючих нейротрансмітерів, вивільнення
кальцію, активацію ліпопероксидації та
вільнорадикального окиснення, застосування швидкодіючих і ефективних церебронейротропних засобів і серед них — цитиколіну
є необхідним і виправданим.

Висновки
На підставі викладеного вище можна зробити такі висновки:
1. У хворих із пухлинними процесами головного мозку вихідний рівень НСЕ суттєво
підвищений порівняно з показниками фізіологічної норми, що зумовлено пошкодженням нейронів унаслідок основного
захворювання.
2. Вплив загальних та локальних негативних інтраопераційних чинників тривалого багатогодинного нейрохірургічного
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втручання здатний суттєво посилювати
вже наявне нейрональне пошкодження й
обтяжувати ранній післяопераційний період та ускладнювати подальшу нейрореабілітацію.
3. Інтраопераційна нейропротекція розчином цитиколіну в дозі 1000 мг в/в краплинно впродовж 30 хв після індукції
анестезії та 1000 мг в/в краплинно через
2 год від початку оперативного втручання є безпечною та ефективною і створює
необхідне тло для подальшої післяопераційної нейрорепарації.

Список використаної літератури
1. Мастер-класс по нейроанестезиологии и нейрореаниматологии / А.Н. Кондратьев, В.Г. Амчеславский,
С.В. Астраков и др. — Санкт-Петербург, 2009. — 218 с.
2. Клигуненко Е.Н., Дзяк Л.А., Площенко Ю.А. и др.
Нейропротекция в анестезиологии и интенсивной
терапии (методические рекомендации) / Е.Н. Клигуненко, Л.А. Дзяк, Ю.А. Площенко, Е.А. Емельянова,
О.А. Зозуля. — Днепропетровск, 2008. — 55 с.
3. Bilotta F., Gelb A.W., Stazi E. et al. Pharmacological
perioperative brain neuroprotection: a qualitative review
of randomized clinical trials / F. Bilotta, A.W. Gelb,
E. Stazi, L. Titi, F.P. Paoloni, G. Rosa / British Journal of
Anaesthesia. — 2013. — № 110 (S1). — Р. 113-120.
4. Яворская В.А. Цитиколин при остром инсульте: механизм действия, безопасность и эффективность
(научный обзор) / В.А. Яворская, Ю.В. Фломин,
А.В. Гребенюк // Международный неврологический
журнал. — 2011. — № 2 (40). — С. 74-80.
5. Шкала FOUR как критерий оценки состояния сознания у больных с ишемическим инсультом в острейшем
периоде / Д.В. Травиничев, Е.Б. Кузнецова, Е.А. Салина [и др.] // Bulletin of Medical Internet Conferences
(ISSN2224‐6150). — 2014. — Vol. 4, Issue 2. — Р. 120.
6. Нейронспецифические белки — маркеры энцефа
лопатии при тяжелой сочетанной травме /
Е.В. Григорьев, Г.В. Вавин, Т.Г. Гришанова [и др.] //
Медицина неотложных состояний. — 2010. —
№ 2 (27). — С. 72-76.
7. Семененко А.І. Стратегія вибору інфузійної терапії при гострому ішемічному інсульті: Дисертація
на здобуття наук. ступеня докт. мед. наук: спец.
14.01.30 «Анестезіологія та інтенсивна терапія /
А.І. Семененко. — Вінниця, 2017. — 368 с.
8. Нейропротективный эффект цитиколина у больных
с ишемическим инсультом / В.А. Яворская, В.В. Хвисюк, О.Б. Бондарь [и др.] // Міжнародний неврологічний журнал. — 2012. — № 7. — С. 69-74.
Надійшла до редакції 09.02.2018 року

45

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГІЇ ім. Б.М. Маньковського’ 2018, ТОМ 6, № 1

Бензодиазепины в фармакотерапии
тревожных состояний
С.Г. Бурчинский
ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», г. Киев

Резюме. В статье описаны терапевтические подходы к решению наиболее частых и актуальных
психопатологических проявлений в неврологической и общемедицинской практике — тревожных расстройств, тревожных состояний и синдромов тревоги. Важнейшее место в фармакотерапии упомянутых состояний принадлежит препаратам анксиолитиков и их классическим
представителям — бензодиазепинам. Приведены характеристики и схемы использования препаратов Гидазепам ІС® и Левана® ІС.
Ключевые слова: терапия, тревожные расстройства, тревожные состояния и синдром тревоги, Гидазепам ІС®, Левана® ІС.

Тревожные состояния в современной
медицине
Одним из наиболее частых и актуальных
психопатологических проявлений в неврологической и общемедицинской практике
являются тревожные состояния. В целом
в популяции те или иные проявления синдрома тревоги выявляются в 20-25% случаев,
а среди амбулаторных пациентов в общетерапевтической и неврологической практике — до 30-40% [5], причем тревожные состояния — наиболее распространенные психопатологические нарушения среди всех форм
психических расстройств [42].
При этом в практическом плане важно
выделять тревожные расстройства как
отдельные нозологические формы в соответствии с МКБ‑10 (генерализованное тревожное расстройство, тревожно-фобическое
и паническое расстройство, посттравматическое стрессовое расстройство и др.) и синдром тревоги в рамках различных форм
невротических (неврастения, психастения)
и соматоформных расстройств, а также при
психосоматической патологии. Несмотря на
сходство патогенетических механизмов формирования тревожных проявлений, их клиническая выраженность и фармакотерапия
© С.Г. Бурчинский
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имеют существенные отличия, и поэтому
правильнее будет объединить упомянутые
проявления тревоги как тревожные состояния. Тем не менее необходимо отметить, что
даже умеренно выраженные проявления тревожности в рамках неврозов во всех случаях
значительно ухудшают психоэмоциональное
состояние больных, способствуют усугублению невротизации личности, усложняют
социальную адаптацию и снижают качество
жизни, т.е. в данной ситуации тревога приобретает роль самостоятельного патогенетического фактора. Длительная тревожность
способствует формированию или прогрессированию психосоматической патологии
и неврозов, ухудшает течение и прогноз уже
имеющихся различных соматических заболеваний [3, 13, 27].
По современным представлениям, развитие тревоги не является результатом дисфункции какой-либо одной нейромедиаторной системы, а отражает возникновение системного
регуляторного дисбаланса различных нейромедиаторов на самых разных уровнях структурно-функциональной организации — от молекулярного до уровня мозга в целом [22, 27].
Ключевое место в формировании отмеченного дисбаланса занимает ослабление ГАМКергической системы — основного регулятора
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тормозных процессов в ЦНС. Именно нарушения ГАМК-зависимых процессов в ЦНС
опосредуют последующую дисфункцию других нейромедиаторных систем, приобретающих уже в дальнейшем при последующем
развитии и прогрессировании тревожных
расстройств роль самостоятельных патогенетических механизмов. В частности, важная
роль в патогенезе тревоги отводится активации катехоламин- и серотонинергических
систем и ослаблению процессов, опосредуемых эндогенными опиатами [14, 39, 40]. Также активно обсуждается значение в анксиогенезе аденозиновой и глутаматергической
систем [27, 43]. В итоге решающим фактором
формирования клинической картины тревоги является системный нейромедиаторный
дисбаланс как между различными возбуждающими (норадреналин, глутамат, ряд нейропептидов) и тормозными (ГАМК, аденозин)
нейромедиаторными системами, так и между
регионами «ЦНС — корой и подкорковыми
структурами». Поэтому наиболее эффективными инструментами фармакотерапии в данной ситуации должны быть лекарственные
средства, воздействующие на упомянутый
дисбаланс за счет своего влияния на определенные универсальные механизмы, регулирующие взаимосвязь отдельных нейромедиаторов и их физиологические эффекты,
и в первую очередь на ГАМКергическую систему как на своеобразный «триггер», запускающий цепную реакцию нейромедиаторной перестройки в ЦНС. На первичную роль
ГАМКергических нарушений на рецепторном уровне указывает выявленное снижение
числа бензодиазепиновых рецепторов, тесно
сопряженных с ГАМК-рецепторами [22] при
различных формах тревожных расстройств
и являющихся точкой приложения действия
большинства средств с анксиолитическими
и снотворными эффектами, о чем подробнее
будет сказано ниже.
В клиническом плане тревога проявляется в форме психических, поведенческих
и соматических симптомов. К психическим
и поведенческим проявлениям относят постоянное ощущение беспокойства, напряжения, агрессивности, страха; к соматическим — нарушения со стороны той или
иной функциональной системы организма,
нередко маскирующие либо сочетающиеся
с конкретной формой психосоматической

www.neurology.kiev.ua

патологии [5, 12, 24, 27]. Наиболее часто,
особенно при генерализованном тревожном
расстройстве (ГТР), отмечаются мышечное
напряжение, симптомы вегетативной лабильности (тахикардия, кардиалгии, ощущение нехватки воздуха, тошнота, потливость), головокружение, головная боль и др.
Согласно МКБ‑10, для диагностики ГТР необходимо, чтобы указанные симптомы присутствовали на протяжении по крайней мере
нескольких недель, а обычно — нескольких
месяцев. Важно отметить, что в ряде исследований подтверждена связь ГТР и других
форм тревожных расстройств и конкретных
соматических заболеваний (артериальная
гипертензия, инфаркт миокарда, функциональные расстройства ЖКТ, респираторные
заболевания, мигрень и др.), что свидетельствует о серьезных медицинских последствиях, связанных с широким распространением
упомянутых расстройств [10, 22]. Следует
подчеркнуть, что отмеченные симптомы
характерны и для тревоги невротического
и соматоформного генеза, однако и при неврозах, и при соматоформных расстройствах выраженность тревожных проявлений
не достигает законченной нозологической
формы, оставаясь на синдромальном уровне. Это в первую очередь относится к психической тревоге, в то время как соматические проявления у таких пациентов могут
быть даже более выраженными, чем при ГТР
и других нозологических формах тревожных
расстройств [27].
Из вышеизложенного становится понятным, что проблема адекватной терапии тревожных состояний представляет собой одну
из наиболее сложных практических задач
клинической медицины, связанную с необходимостью одномоментного воздействия
на чрезвычайно многообразную симптоматику и желанием минимизации полипрагмазии, повышающей риски развития побочных эффектов применяемых лекарственных
средств. Важнейшее место в фармакотерапии упомянутых состояний принадлежит
препаратам анксиолитиков, и поэтому
представляется целесообразным рассмотреть возможности их классических представителей — бензодиазепинов в лечении
как нозологических форм тревожных расстройств, так и синдрома тревоги в рамках
неврозов и психосоматики.
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Бензодиазепины в фармакотерапии
тревожных расстройств
Сегодня в качестве препаратов первой
линии в лечении различных форм тревожных расстройств (ТР) чаще всего рассматриваются антидепрессанты — селективные
ингибиторы обратного захвата серотонина
(СИОЗС). Этому способствует достаточно
высокая эффективность данных препаратов
в сочетании с благоприятными по сравнению с препаратами трициклических антидепрессантов характеристиками безопасности. В то же время терапия препаратами
СИОЗС имеет немало проблемных точек.
Одна из них — отсроченность клинического эффекта данных препаратов, т.е. развитие
анксиолитического действия только к концу 2-й — началу 3-й недели терапии [22, 35],
а на начальных этапах лечения возможно
даже усиление тревоги [35]. Это нередко
крайне тяжело переносится пациентами,
резко ухудшает комплаенс и даже может
быть опасным в плане формирования суицидального поведения. Кроме того, СИОЗС
не лишены ряда побочных эффектов, часто
клинически значимых, — седации, нарушений сексуальной функции, в ряде случаев —
более или менее выраженного холинолитического действия.
Аналогичные недостатки присущи и антидепрессантам из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина
и норадреналина (СИОЗСН). Кроме того,
для них (особенно для венлафаксина) возможны такие побочные эффекты, как тремор, нарушения сна, развитие артериальной гипертензии, серотониновый синдром.
Поэтому препараты СИОЗСН по критерию
безопасности уступают препаратам СИОЗС,
и у многих пациентов, в частности с ангионеврологической и кардиологической патологией, у лиц пожилого и старческого возраста, они не могут рассматриваться в качестве инструмента выбора в терапии ТР.
В настоящее время достаточно широко
применяются в лечении ТР препараты антиконвульсантов, в частности прегабалин. Существенным преимуществом данного средства является более раннее наступление
анксиолитического эффекта по сравнению
с СИОЗС — к концу 1-й — началу 2-й недели терапии, что, однако, не снимает вопрос
отсроченности терапевтического действия
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и не решает проблему быстрого достижения
лечебного эффекта. Кроме того, доказательная база применения прегабалина охватывает преимущественно ГТР и в значительно
меньшей мере — социальную фобию [33, 37],
поэтому прегабалин сегодня официально
рекомендован только для лечения ГТР, но
не других форм ТР. В то же время удовлетворительные характеристики безопасности
прегабалина позволяют рекомендовать его
совместный прием с СИОЗС и анксиолитиками в лечении ГТР с целью повышения эффективности терапии и достижения комплаенса в процессе лечения [35].
Достаточно широко применяются сегодня
в терапии ТР препараты анксиолитиков «нового поколения» — буспирон, этифоксин,
афобазол. Однако существенным недостатком этих средств является (как и в случае
с СИОЗС) отсроченность их клинического
действия (до 2 недель), а также ограниченность доказательной базы их применения
при всем спектре нозологий ТР и недостаточность сравнительных исследований относительной эффективности упомянутых
средств и других препаратов для лечения
ТР [27, 35].
Отдельного рассмотрения в качестве
средств фармакотерапии различных форм
ТР заслуживают бензодиазепиновые анксиолитики (БДА).
БДА явились первым патогенетически
обоснованным инструментом лечения ТР. За
прошедшие более чем полвека (с 1960-х гг.)
с внедрения их в клиническую практику накоплен огромный опыт применения БДА,
детально изучены их механизмы действия
и спектр клинико-фармакологических эффектов. БДА и сегодня остаются среди
наиболее востребованных лекарственных
средств в мире — примерно 10% людей в популяции как минимум 1 раз в год прибегают
к их использованию [6].
БДА воздействуют на ГАМК-бензодиа
зепин-рецепторный комплекс, изменяя
его конформационное состояние и повышая сродство к естественному медиатору —
ГАМК [32], т.е. они влияют на первичный
механизм формирования ТР. Различные препараты БДА обладают различным сродством
к разным подтипам упомянутых рецепторов,
с чем связаны отличия в их клинических эффектах. БДА зарекомендовали себя в каче-
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стве эффективного инструмента фармакотерапии всех форм ТР, особенно при ГТР, тревожно-фобических и панических расстройствах [20, 21, 26]. Главными их клиническими
преимуществами можно считать:
1) быстроту наступления анксиолитического эффекта (в течение первых 1-2 дней
приема);
2) широту клинических эффектов (устранение психических, поведенческих и соматических проявлений тревоги).
Среди препаратов БДА, применяемых
в отечественной клинической практике,
наиболее известным следует назвать феназепам. На его примере удобно рассмотреть
цели, преимущества и особенности использования БДА в лечении ТР.
Феназепам является эталонным и одним
из наиболее изученных препаратов БДА,
а также одним из наиболее мощных анксио
литиков в целом. Данный препарат оптимально сочетает мощность противотревожного
действия и разнообразие сопутствующих
эффектов (антифобический, седативный, вегетостабилизирующий, снотворный) [10, 19,
23]. Феназепам можно назвать незаменимым
инструментом краткосрочной терапии ТР
(курсами от 2 до 4 недель), поскольку никакие другие лекарственные средства из других
фармакологических групп не обеспечивают
столь раннего проявления анксиолитического действия (на 1-2-й день приема), что неоценимо в терапии острой фазы ТР. Другой
ценной характеристикой феназепама является сочетание анксиолитического и седативного действия (при больших дозах — до 4 мг/
сут) с анксиолизисом на фоне психоактивирующего и антиастенического компонента
(при меньших дозах — до 2 мг/сут), что позволяет использовать данный препарат как
при ТР с явлениями возбуждения, агрессии
и ажитации, так и при тревожно-астенических формах [23]. Также феназепаму присущ
достаточно выраженный снотворный эффект, позволяющий достичь коррекции сопутствующих инсомнических нарушений,
весьма частых при всех формах ТР [19]. Наконец, феназепам обладает разнообразными вегетостабилизирующими свойствами
(в т.ч. гипотензивным, антиаритмическим),
связанными с нормализацией под его воздействием центральных нейромедиаторных
механизмов соматической регуляции и по-
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зволяющими достичь устранения соматических проявлений тревоги без необходимости
сопутствующего назначения кардиотропных
либо других соматотропных средств.
Таким образом, феназепаму свойственно комплексное мультимодальное действие
в отношении всех проявлений тревоги при
ТР. В то же время на примере феназепама
можно рассмотреть и потенциальные риски назначения БД в клинической практике
и возможные пути их минимизации.
Основной причиной, затормозившей широкое использование БДА в различных областях медицины на рубеже XX-XXI столетий,
стало неконтролируемое применение данных средств в течение длительного времени, а также недостаточное внимание практических врачей к особенностям дозового
режима при их применении. Неоднократно
описаны случаи беспрерывного приема препаратов БДА в течение нескольких месяцев
на фоне постоянного повышения дозовых
нагрузок ввиду постепенного ослабления
эффективности их действия [17, 29]. Поэтому
имеет смысл разделить потенциальные побочные эффекты БДА: а) на эффекты, которые могут развиться уже при кратких сроках
их применения (краткосрочные эффекты) и
б) характерные для их длительного приема
(долгосрочные эффекты). К первым можно
отнести излишнюю седацию, головокружение, психомоторную заторможенность,
миорелаксацию, ко вторым — когнитивные
нарушения, синдром отмены, привыкание
и зависимость.
Главный и основной путь профилактики
краткосрочных или ранних побочных эффектов БДА — применение минимальных
эффективных доз у каждого конкретного
пациента при постоянном врачебном контроле и при необходимости снижение дозы
или отмена препарата. Следует подчеркнуть,
что у многих пациентов упомянутые побочные эффекты наблюдаются в течение первых
дней лечения и спонтанно проходят при его
продолжении [26].
Больший риск представляют долгосрочные или поздние эффекты БДА. В основе
предупреждения их развития лежит важнейшая аксиома для практического врача — не применять препараты данной
группы сроком более 4 недель непрерывного приема. В течение данного срока ле-
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чения практически не наблюдаются такие
значимые осложнения терапии БДА, как
выраженные когнитивные нарушения, формирование привыкания и зависимости [6].
Что касается риска развития синдрома отмены (усиление проявлений тревоги, мышечные спазмы, психовегетативные расстройства) при внезапном прекращении приема
препарата БДА, то наиболее эффективным
путем минимизации этого риска следует
считать постепенное снижение дозы препарата в процессе отмены терапии (в течение
5-7 дней).
Здесь необходимо упомянуть, что такой
популярный инструмент терапии всех видов
ТР, как препараты СИОЗС, также обладают достаточно выраженным риском развития синдрома отмены и, кроме этого, могут
способствовать развитию зависимости при
длительном приеме [27, 31]. Таким образом,
формирование упомянутых осложнений не
является «привилегией» только бензодиазепиновых анксиолитиков, а характерно и для
других классов основных психофармакологических средств.
Также следует подчеркнуть, что для феназепама как препарата с длительным периодом полувыведения более характерны
краткосрочные побочные эффекты, а из
долгосрочных — только риск развития когнитивных нарушений, в то время как риски
развития зависимости и синдрома отмены
выше у «короткоживущих» препаратов БДА
(алпразолам, триазолам) [17, 32]. Кроме того,
риск развития зависимости от БДА существенно выше у лиц с наличием алкоголизма
либо наркомании в анамнезе [42], что требует от практического врача тщательного
опроса пациентов и учета полученной информации при определении длительности
лечения препаратами БД.
Следует отметить, что развитие побочных
эффектов БДА в значительной степени носит
ятрогенный характер, т.е. зависит в первую
очередь от знания лечащим врачом особенностей формирования осложнений при терапии препаратами данной группы и основных
путей минимизации риска их возникновения, прежде всего недопущение длительного
бесконтрольного их приема и самостоятельного повышения дозы пациентами [29].
В итоге сегодня все больше утверждается
мнение, согласно которому БДА (и, в част-
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ности, феназепам) при их правильном применении следует рассматривать как незаменимый инструмент терапии различных
форм ТР [26], в том числе как в сочетании с
СИОЗС и антиконвульсантами, так и в качестве монотерапии, прежде всего ГТР и тревожно-фобических расстройств [41].
В Украине оригинальный препарат Феназепам IC (Интерхим, Одесса) представлен
в форме таблеток, содержащих 0,5 мг, 1 мг
феназепама, что позволяет максимально индивидуализировать курсовые дозы и схемы
применения препарата, эффективно осуществлять подбор оптимальной дозы и ее
регуляцию.
Бензодиазепины в фармакотерапии
синдрома тревоги при неврозах и психосоматической патологии
Синдром тревоги — одно из наиболее
характерных проявлений неврозов и психосоматики. Сочетание невроза либо соматического заболевания и тревожного состояния — коморбидность — в настоящее время
рассматривается как предиктор неблагоприятных клинического течения и прогноза всех
форм как психосоматики, так и невротической патологии, снижения эффективности
соматической фармакотерапии и качества
жизни пациентов [29, 30]. В то же время, в отличие от рассмотренных выше ТР, тревожность при отмеченных формах патологии
не достигает по своей выраженности уровня
нозологической завершенности и может рассматриваться лишь в синдромальном плане.
Однако при этом принципиально важно отличать тревожную симптоматику от проявлений психоэмоционального дисбаланса —
эмоциональной лабильности, плаксивости,
повышенной возбудимости, при которых
не отмечается вышеописанных признаков
собственно тревоги и поведенческих нарушений. Это различие особенно актуально
в плане фармакотерапии в связи с тем, что
многие практические врачи при любых расстройствах психоэмоционального спектра
назначают седативные средства растительной природы. При этом не учитывается тот
факт, что седативные препараты являются
эффективными корректорами психоэмоционального дисбаланса, но не могут рассматриваться как патогенетическая терапия тревоги, поскольку не обладают самостоятельным
анксиолитическим эффектом и прямым
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воздействием на ГАМК-рецепторы, а оказывают лишь общемодулирующее влияние на
различные нейромедиаторные системы, регулируя соотношение тормозных и активирующих процессов в ЦНС [35]. Поэтому препаратами выбора в данном случае следует
признать анксиолитики и, в частности, БД.
Однако требования к клиническим эффектам препарата для лечения синдрома
тревоги существенно отличаются от таковых для анксиолитиков в рамках лечения ТР.
Учитывая, что значительное большинство
пациентов с неврозами и психосоматикой
получают лечение амбулаторно, сохраняя
полноценный уровень социальной активности, важнейшим критерием выбора анксиолитика в данном случае является отсутствие
или минимизация излишней седации, миорелаксирующего действия, негативного влияния на когнитивные функции при наличии
определенного активирующего потенциала.
На практике среди препаратов БДА только
один их представитель оптимально соответствует данным условиям — Гидазепам ІС®.
Создание препарата Гидазепам ІС® — один
из значимых успехов отечественной фармакологии, сделавшей возможным появление
препарата БДА с исключительно своеобразным и оригинальным спектром клиникофармакологических эффектов. Гидазепам ІС®
отличается по своему механизму действия от
других БДА (феназепама, диазепама, лоразепама) наличием дополнительного участка
связывания в ГАМК-рецепторном комплексе, отличном от БД-связывающего сайта,
и при этом не изменяет активность ионофора Cl– в рамках ГАМК-бензодиазепинрецепторного комплекса. С влиянием на
последний связывают седативный и сно
творный компоненты действия БДА [7]. В результате Гидазепам ІС®, сохраняя мощное
анксиолитическое действие, проявляет минимальные гипноседативный и миорелаксирующий эффекты в сочетании с редкими для
анксиолитика психостимулирующим, антиастеническим и антидепрессивным эффектами и отсутствием негативного влияния на
когнитивные процессы [1, 7, 9].
В целом Гидазепам ІС® оптимально соответствует понятию «дневной анксиолитик»,
что позволяет эффективно и безопасно применять данный препарат при лечении синдрома тревоги в амбулаторной практике.
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Особо следует отметить эффективность
препарата Гидазепам ІС® при ипохондрических расстройствах, весьма сложно поддающихся фармакотерапевтическому воздействию [1].
Уникальной особенностью препарата Гидазепам ІС® следует назвать его активирующее влияние на психофизиологические
функции, позволяющее назначать его у лиц,
выполняющих операторские функции, характеризующиеся, как известно, необходимостью принятия сложных решений в ограниченные промежутки времени [16].
Еще одной важнейшей стороной действия
являются его вегетостабилизирующие свойства, в частности кардиотоническое и антиаритмическое действие, а также ослабление
гиперактивности симпато-адреналовой системы, что делает его незаменимым инструментом коррекции тревоги в рамках психосоматической патологии, в том числе при
НЦД по симпатикотоническому типу [9],
и позволяет говорить о нем не только как об
анксиолитике, но и как о центральном адаптогене.
Необходимо подчеркнуть, что Гидазепам ІС® хотя и относится к числу БДА с длительным периодом полувыведения, при этом
является одним из наиболее безопасных
анксиолитиков, а побочные эффекты при его
применении (вялость, миорелаксация, слабость) отмечаются достаточно редко (менее
14%) [1] и, как правило, самопроизвольно исчезают в первые 3-4 дня приема. При этом
у препарата Гидазепам ІС® по сравнению
с другими БДА (прежде всего «короткоживущими») существенно ниже и риск развития
синдрома отмены и зависимости. Очевидно,
подобный благоприятный спектр характеристик безопасности препарата непосредственно связан с уникальными особенностями его влияния на ГАМК-рецепторный комплекс, о которых упоминалось выше.
Наконец, следует сказать и о том, что наибольшая эффективность препарата Гидазепам ІС® выявляется при легком либо умеренно выраженном синдроме тревоги и уменьшается по мере утяжеления тревожной симптоматики [1, 9]. Поэтому наиболее целесообразно его применение именно у пациентов
с неврозами и психосоматикой, в то время
как при нозологических формах ТР предпочтение следует отдавать феназепаму.
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Оригинальный отечественный препарат
Гидазепам ІС® (Интерхим, Одесса) выпускается в форме таблеток по 20 мг или 50 мг гидазепама, а также в форме сублингвальных
таблеток в аналогичных дозах, позволяющих
обеспечить более быстрое развитие противотревожного действия и оптимальный комплаенс при применении препарата. Здесь
стоит заметить, что в целом сублингвальные
формы лекарственных средств достаточно
популярны в клинической практике. Что
касается бензодиазепинов, то их сублингвальные формы применяются для контроля
тревоги и профилактики эмоционального
стресса, например, у пациентов перед хирургическими вмешательствами и стоматологическими процедурами [Clinical Manual of
Psychopharmacology in the Medically Ill, 2010].
Такие известные препараты, как лоразепам,
золпидем, клоназепам, выпускаются в суб
лингвальной форме. В то же время в Украине
подобная лекарственная форма среди всех
анксиолитиков имеется только у препарата
Гидазепам ІС®, что существенно расширяет
клинические возможности данного препарата.
Сублингвальная форма препарата Гидазепам IC® позволяет ускорить наступление
действия препарата, что особенно ценно
в ургентных ситуациях — перед хирургическими вмешательства и диагностическими
манипуляциями (например, эндоскопические исследования), а также дает возможность применять препарат в условиях, в которых пероральное применение невозможно
или затруднено — отсутствие питьевой воды,
затрудненное глотание. Следует упомянуть
о том, что тревожные состояния, особенно
в острых формах, нередко сопровождаются
выраженным спазмом гладкой мускулатуры [30], в частности глотки и пищевода, что
может существенно осложнить использование пероральных форм анксиолитиков.
Гидазепам ІС® применяют в дозах 20-50 мг
3 раза в сутки с возможным повышением дозы
до 200 мг/сут, хотя оптимальной курсовой дозой считается 100 мг/сут. Длительность терапии составляет, как правило, до 4 недель с последующей оценкой эффективности и безопасности препарата и при необходимости
может быть продлена до 4 месяцев.
Таким образом, появление и клинический опыт применения препарата Гидазе-
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пам ІС® позволили существенно расширить
традиционные представления о возможностях БДА в клинической практике и способствовали «ренессансу» препаратов данной
группы, наблюдающемуся в последние годы,
несмотря на появление на рынке анксиолитиков «нового поколения» [15, 41].
Вместе с тем в рамках терапии синдрома
тревоги у пациентов с неврозами, соматоформными расстройствами и психосоматикой следует выделить проблему, тесно
связанную с дифференцированным применением БДА и поиском новых препаратов
данной группы. Речь идет о тревоге в сочетании с клинически значимыми нарушениями
сна — инсомниями.
В ситуациях острого либо хронического
стресса, лежащего в основе как неврозов, так
и психосоматики, тревога различной степени выраженности, как правило, возникает
уже на ранних этапах развития стрессовой
ситуации и может сопровождать нарушения
сна, а может явиться их следствием. В любом
случае развитие нарушений сна и ТР имеет
сходную патофизиологическую и нейрохимическую основу. В клинической практике
тревога и инсомнии, развиваясь параллельно, взаимно ухудшают состояние пациента,
усугубляя проявления друг друга и формируя «порочный круг» прогрессирования
основного заболевания и повышения резистентности к проводимой фармакотерапии.
Поэтому применение соответствующего
снотворного средства — гипнотика становится важной задачей в стратегии лечения
невротической и психосоматической патологии в целом.
Не касаясь здесь подробно современных
проблем фармакотерапии инсомний [2, 4, 25],
отметим ограниченность арсенала гипнотиков и проблему выбора соответствующего препарата в отечественной клинической
практике. Эта проблема во многом связана с тем, что одним из важнейших принципов фармакотерапии инсомний должен
быть выбор для лечения преимущественно
«коротко- и среднеживущих» препаратов,
не обладающих постсомническими эффектами и влиянием на функциональные системы организма, а срок их назначения не
должен превышать 3 недель с целью профилактики привыкания и развития синдрома
отмены [8].
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В этой связи заслуживает упоминания тот
факт, что бензодиазепиновые производные
давно и достаточно успешно применяются
в данном качестве, однако вследствие побочных эффектов, традиционных для «классических» препаратов БДА, их возможности
в этом качестве весьма лимитированы. Поэтому здесь следует подчеркнуть значимость
появления в Украине инновационного оригинального снотворного средства бензодиазепинового ряда — Левана® ІС [8, 11, 18].
Механизмы действия препарата Левана® ІС
существенно отличаются от таковых у препарата Гидазепам ІС® и связаны с воздействием
именно на Cl--ионофорный участок ГАМКбензодиазепин-рецепторного комплекса [7],
активацией которого как раз и определяется
реализация гипнотического эффекта.
Левана® ІС в качестве гипнотика характеризуется:
1) сочетанным мощным снотворным и анксиолитическим действием;
2) сохранением физиологической структуры
сна;
3) минимальной выраженностью постсомнического синдрома;
4) наличием сопутствующих вегетостабилизирующего и нейропротекторного действия.
В итоге Левана® ІС может рассматриваться
как препарат выбора в лечении инсомний невротического и психосоматического генеза.
Препарат Левана® ІС (Интерхим, Одесса)
выпускается в трех дозовых формах — 0,5 мг,
1 мг и 2 мг. Применять его следует однократно на ночь за 30-60 минут до сна. При наличии патологии ЦНС органического характера, значимых нарушений функций печени,
почек и легких, у лиц пожилого и старческого возраста следует применять дозу 0,5-1 мг.
У остальных пациентов оптимальной дозой
в большинстве случаев является 1-2 мг. Длительность курса лечения определяется индивидуально и может составлять от 3-5 дней
(при инсомнии на почве острого стресса) до
14-30 дней (при хроническом стрессовом воздействии) с учетом динамики клинической
эффективности и переносимости лечения.
В то же время встает вопрос о возможности комбинированной терапии препаратами
Гидазепам ІС® и Левана® ІС при сочетании
тревоги и нарушений сна.
Исходя из описанных выше клинико-фармакологических эффектов данных средств,
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а также того факта, что Левана® ІС достаточно
быстро метаболизируется в организме (период полувыведения — 10-14 часов), становится
понятным, что обеспечить оптимальное стабильное сочетание анксиолитического и снотворного действия возможно только при их
совместном приеме. С точки зрения фармакодинамики и фармакокинетики препаратов
Гидазепам ІС® и Левана® ІС это является вполне обоснованным, позволяющим реализовать
стратегию взаимодополнения их клинических
эффектов. На практике в данной ситуации
наиболее целесообразным представляется
прием препарата Гидазепам ІС® 2 раза в сутки
(утром и днем) в дозе 50-100 мг/сут в сочетании с однократным приемом препарата Левана® ІС на ночь в дозе 0,5-2 мг. Дозовые режимы
в условиях данной комбинации должны подбираться строго индивидуально с акцентом на
применение минимальных эффективных доз
и наличие определенного синергизма в анксиолитическом действии упомянутых средств.
Разумеется, стратегия комбинированной
фармакотерапии препаратами Гидазепам ІС®
и Левана® ІС требует широкой клинической
апробации, но уже сейчас можно говорить
об ее актуальности в связи с отсутствием на
сегодняшний день разработанных концепций и схем лечения сочетания тревоги и инсомнии в клинической практике.
В заключение, необходимо еще раз подчеркнуть, что сегодня в мире наблюдается
возвращение интереса к различным аспектам применения бензодиазепинов в клинической практике. И отечественная наука,
и практика, внесшие ценный вклад в создание и внедрение в современную медицину
многих препаратов данной группы, могут
занять ведущие позиции нового этапа «эры
бензодиазепинов» на передовых рубежах
развития клинической фармакологии.
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Нейрометаболічні порушення в патогенезі
епілептичних енцефалопатій і розладів
аутистичного спектра в дітей
Л.Г. Кирилова, О.О. Мірошников, О.О. Юзва
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ

Резюме. У роботі наведено огляд сучасних даних наукової літератури стосовно проблеми
взаємозв’язку між розладами аутистичного спектра в дітей та епілептичними енцефалопатіями.
Розглянуто погляди на роль порушень окремих ланок метаболізму в патогенезі цих захворювань, підходи до діагностики та лікування. Концепція спільного патогенезу цих двох розладів
дозволяє висунути припущення стосовно причинно-наслідкового зв’язку між розладами аутистичного спектра та епілептичними енцефалопатіями.
Ключові слова: розлади аутистичного спектра, епілептичні енцефалопатії, нейрометаболічні
порушення.

Розлади аутистичного спектра (РАС) у дітей «на слуху» не тільки у фіхівців-неврологів і психіатрів, але й у медичних працівників інших спеціальностей. Поширеність РАС
продовжує збільшуватися з кожним роком як
в Україні, так і в усьому світі [1, 2]. Незважаючи на цей факт, все ще відсутні єдині стандарти медичного обстеження та лікування
дітей із РАС. Багато питань діагностики і лікування РАС та супутніх розладів у дітей даної групи залишаються дискутабельними.
Попри впровадження Уніфікованого протоколу допомоги дітям із РАС [3], фахівцю
доводиться щоденно мати справу з великим
обсягом нової інформації, яку він отримує
з наукових джерел та засобів масової інформації. На жаль, часто ця інформація є малоструктурованою та розрізненою, що призводить до відсутності узагальнених уявлень
про РАС як про складну гетерогенну групу
захворювань.
Відомо, що серед дітей із РАС значно поширеними є супутні медичні розлади, такі як
епілептичні напади, порушення сну, шлунково-кишкові розлади, метаболічні порушення
тощо. У науковій літературі продовжується
обговорення стосовно взаємозв’язку поді© Л.Г. Кирилова, О.О. Мірошников, О.О. Юзва
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бних порушень та РАС. Відомо, що в дітей із
РАС можуть спостерігатися як класичні метаболічні захворювання (наприклад, фенілкетонурія, мітохондріальні захворювання,
дефіцит біотинідази), так і метаболічні порушення, що не мають конкретної нозоологічної назви (наприклад, мітохондріальна
дисфункція) [4]. Метаболічні захворювання
можуть проявлятися як у перші місяці життя (фенілкетонурія), так і мати більш пізній
дебют на першому або другому році життя
(дефіцит біотинідази, цероїдний ліпофусциноз), призводити до виникнення епілептичних нападів та регресу раніше набутих
навичок, а також формування аутистичного
фенотипу [4, 5].
Нещодавні дослідження показали роль
таких порушень патофізіологічних процесів,
як окисно-відновні процеси, мітохондріальний метаболізм, обмін фолатів, карнітину,
пуринів та піримідинів при РАС. Подібні метаболічні порушення також можуть спостерігатися при деяких генетичних синдромах,
які часто супроводжуються РАС, серед яких
синдром Ретта, Ангельмана, Фелана — МакДерміда, PTEN-асоційовані синдроми, септо-оптична дисплазія, синдром дуплікації
15q11-q13 тощо [6, 4].
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Діагностика метаболічного захворювання
або метаболічних порушень у конкретного
пацієнта з РАС може відігравати значну роль
у виробленні тактики лікування. Деякі метаболічні розлади потребують специфічного
лікування, яке здатне в багатьох випадках
покращити перебіг епілептичних нападів та
завдяки цьому зменшити прояви РАС. Зважаючи на ці факти, роль своєчасного медикаментозного лікування, зокрема антиконвульсивної терапії, є вирішальною, оскільки
може в багатьох випадках попередити втрату
когнітивних функцій у дитини.
У роботі ми спробуємо проаналізувати
відомі на сьогодні дані стосовно нейрометаболічних порушень, які лежать в основі розвитку РАС та епілептичних енцефалопатій,
підходи до їх діагностики та лікування.
РАС та епілептичні енцефалопатії.
Епілептичні енцефалопатії (ЕЕ) є особливо
важкими формами епілепсії, які викликають
когнітивний та поведінковий дефіцит, у тому
числі порушення соціальних та комунікативних навичок, що є ознакою РАС [7]. Відомо,
що епілептичні енцефалопатії здатні призводити до розвитку РАС як унаслідок резистентних епілептичних нападів, так і за їх
відсутності внаслідок впливу персистуючої
епілептиформної активності. Відомо, що епілептиформна активність може порушувати
розвиток мозку за допомогою багатьох механізмів, таких як порушення нейротрансмітерних систем нейрональних зв’язків [8].
Деякі форми ЕЕ, такі як синдроми Веста або
Ландау — Клеффнера, особливо пов’язані
з розвитком РАС, проте в багатьох випадках
ми не можемо встановити чітку синдромологічну форму ЕЕ. У більшості випадків епілептичні напади в дітей із РАС залишаються
непомітними батьками та діагностуються під
час огляду в клініці. Також ЕЕ має бути запі
дозреною в дітей із РАС, які мають знижений
інтелект, більш важкі проблеми із соціалізацією, а також більшу вираженість гіперактивної поведінки. Для таких дітей характерними
є висока частота регресу навичок в анамнезі,
відхилень у неврологічному статусі та проявів ураження головного мозку порівняно з дітьми з РАС без епілептичних нападів.
Оскільки клінічні прояви метаболічних
порушень, які ведуть до розвитку ЕЕ та РАС,
часто є неспецифічними, під час обстеження дитини з РАС лікар має звертати увагу
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на можливі клінічні прояви не тільки з боку
нервової системи, а й інших органів і систем.
Наприклад, діти з мітохондріальними порушеннями можуть мати різні прояви з боку
нервової системи, м’язів, внутрішніх органів
або психічні порушення [6, 9]. Тому повинна
бути настороженість та націленість на виявлення метаболічних порушень під час обстеження дітей із РАС.
Поширеність епілептичних нападів серед
дітей із РАС є значно вищою, ніж у загальній
популяції, та становить, за різними даними,
від 5 до 46%. Епілептичні напади в даній групі дітей переважно є резистентними до традиційної антиконвульсивної терапії, зважаючи на їх нейрометаболічне походження [10].
Наявність у дитини з РАС епілептичних
нападів має виражену кореляцію з низьким
рівнем інтелекту, важким перебігом розладу
та високим рівнем смертності. Значна частка
генетичних синдромів та метаболічних захворювань, які мають у структурі РАС, також
характеризуються високим ризиком появи
епілептичних нападів. Також РАС та епілептичні напади часто виявляються в дітей із такими метаболічними порушеннями, як мітохондріальна дисфункція, порушення обміну
фолатів, холестерину, а також амінокислот із
розгалуженими бічними ланцюгами [9].
Серед дітей із РАС дуже поширеними є
субклінічні епілептиформні порушення. За
даними досліджень, під час яких використовувався тривалий ЕЕГ-моніторинг або магнітна ЕЕГ, їх поширеність становить 61-100%.
Отримані дані дозволили вважати, що субклінічні епілептиформні порушення можуть
чинити негативний вплив на когнітивні та
поведінкові функції, подібний до епілептичних нападів. Такі дослідження дозволили
висунути гіпотезу, що діти з РАС, які мають
субклінічні епілептиформні порушення, мають специфічний когнітивний фенотип, подібний до дітей із РАС та епілептичними нападами [11].
Порушення обміну нейромедіаторів.
Дані окремих досліджень вказують на наявність у дітей із РАС порушень таких ней
ромедіаторів, як допамін, норадреналін,
серотонін, глутамат, ацетилхолін та гаммааміномасляна кислота (ГАМК). Такі порушення можуть виникати внаслідок деяких
мутацій або бути вторинними відносно інших метаболічних розладів. Наприклад,
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дефіцит фолієвої кислоти або тетрагідробіоптерину може призводити до зниження
продукції моноамінових нейромедіаторів
(допамін, норадреналін, серотонін).
Провівши визначення концентрації ГАМК
у плазмі крові 80 дітей віком 1-7 років (середній вік 3,22±1,21 року), що перебували на
обстеженні у відділенні психоневрології нашого інституту, було встановлено статистично вірогідне зменшення концентрації ГАМК
у плазмі крові виключно тих дітей із РАС, що
мають супутні епілептичні напади або епілептиформні зміни на ЕЕГ.
За результатами дослідження виявлено,
що концентрація ГАМК у плазмі крові дітей
із РАС, що мали клінічні епілептичні напади
(17,8±2,3 мкг/мл) або епілептиформну активність (18,3±1,9 мкг/мл), на ЕЕГ була нижчою,
ніж у дітей із РАС без епілептичних нападів
(25,14±7,05 мкг/мл) та в дітей контрольної
групи (24,65±0,85 мкг/мл) (різниця між групами статистично вірогідна, р<0,001) [12].
Враховуючи, що ГАМК утворюється в мозку шляхом декарбоксилювання глютамінової
кислоти, то одним із пояснень низької концентрації ГАМК у плазмі крові хворих може
бути те, що за умови епілептичних нападів
знижується активність ферменту, який бере
участь у синтезі ГАМК, — глутаматдекарбоксилази, що веде до порушення балансу між
збуджуючою та гальмівною системами ней
ромедіаторів мозку та потенційно призводить до збільшення ризику виникнення повторних епілептичних нападів [13].
Серед інших порушень обміну нейромедіа
торів, які відіграють роль у патогенезі РАС,
встановлена роль окситоцину у виникненні
соціальних порушень. Останні дослідження показали, що інтраназальне приймання
однієї дози окситоцину активує активність
ділянок мозку, відповідальних за соціальне
сприйняття, емоційне усвідомлення, та тимчасово покращує обробку соціальної інформації, а також активну мову в дітей із РАС [14].
Обмін мелатоніну та порушення сну. Порушення сну є дуже поширеними серед дітей із
РАС, особливо з епілептичними енцефалопатіями. Епілептичні напади під час сну зазвичай
розцінюються як парасомнії та включають
складності із засинанням, часті нічні пробудження, міоклонії кінцівок та м’язів обличчя
під час засинання та сну, порушення дихання
під час сну та інші пароксизмальні феномени.
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Порушення сну в дітей із РАС переважно викликане персистуючою епілептиформною активністю, яка може займати весь нічний сон.
Епілептичні напади можуть погіршувати денне функціонування, соціальну комунікацію,
поведінку, викликати тривогу й агресію та стереотипну поведінку [14].
У дітей із РАС часто порушений добовий
ритм мелатоніну, який регулює настання
сну. У деяких дітей знижений рівень 6-сульфатоксимелатоніну, основного метаболіту
мелатоніну, який корелює з тривалістю фази
глибокого повільного сну. Також у дітей із
РАС виявляють зниження ацетилсеротонінметилтрансферази — ферменту, який каталізує перетворення N-ацетилсеротоніну до
мелатоніну. Також можливий взаємозв’язок
між порушеннями обміну мелатоніну та
структурними змінами в шишкоподібній
залозі. Останні дослідження показали, що
приймання 1-3 мг мелатоніну протягом
1 тижня є ефективним у більшості дітей із
порушеннями сну, а ефект від лікування тримається протягом місяця [16].
Порушення обміну фолатів. При РАС
можуть спостерігатися порушення обміну
різних вітамінів, зокрема фолатів, піридоксину, біотину, кобаламіну та карнітину.
Часто в дітей із РАС виявляють поліморфізм деяких ключових ферментів фолатного
циклу, наприклад метилентетрагідрофолат
редуктази або дигідрофолатредуктази. Дефіцит фолатів або порушення функції ферментів, що метаболізують гомоцистеїн (MTHFR,
CBS, MTR, MTRR), призводять до накопичення гомоцистеїну в клітинах та підвищення
його рівня в плазмі крові. Гомоцистеїн має
системну токсичну дію, пов’язану з ушкодженням функції ендотелію, та, за деякими
даними, негативно впливає на психомовний
розвиток і соціалізацію [17].
Поєднання РАС та епілептичних нападів
можливо в дітей із церебральним дефіцитом — розладом, що характеризується зниженням 5-метиленгідрофолату (5MTHF) —
активного метаболіту фолатів у ЦНС, при
нормальному його рівні в організмі. Фолати
транспортуються через гематоенцефалічний бар’єр завдяки енергозалежній системі
рецепторів FRα (folate receptor alpha). Аутоантитіла до рецепторів FRα можуть значно
ушкоджувати їх функцію та виявлятися при
церебральному дефіциті фолатів. Порушен-
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ня транспорту фолатів до головного мозку
може бути вторинним відносно інших порушень метаболізму, наприклад мітохондріальних захворювань. За даними різних авторів, 47-75% дітей із РАС мають антитіла до
рецепторів FRα порівняно з 3% дітей і неаутистичною затримкою розвитку. Обстеження може включати виявлення аутоантитіл
до рецепторів FRα, однак «золотим стандартом» діагностики церебрального дефіциту
фолатів є визначення рівня 5-метиленгідрофолату в лікворі [18].
У багатьох дітей із РАС, що мають церебральний дефіцит фолатів, може спостерігатися покращення в клінічному статусі при
лікуванні фолієвою кислотою, яка проникає
через гематоенцефалічний бар’єр. Дослідження показали, що діти з РАС та виявленими антитілами до рецепторів FRα, потребують призначення фолієвої кислоти в дозі
0,5-2 мг/кг/добу, а діти з РАС та мітохондріальною дисфункцією — в дозі 4 мг/кг/добу.
Результатами дослідження було підтверджено позитивний ефект лікування дітей із РАС
фолієвою кислотою у вигляді покращення
комунікації, соціальної взаємодії, уваги, а також зменшення стереотипної поведінки [9].
Порушення обміну піридоксину. Піридоксин та його біологічно активна форма
піридоксаль‑5-фосфат відіграють провідну
роль у нормальному функціонування більше
ніж 60 різних ензимів. Піридоксаль‑5-фосфат
є кофактором декарбоксилази глутамінової
кислоти — ензиму, який перетворює глутамінову кислоту на ГАМК. Наслідком дефіциту піридоксину або піридоксаль‑5-фосфату в дітей
є піридоксинзалежні епілептичні напади, які
є резистентними до антиконвульсантів та мають хорошу клінічну відповідь на лікування піридоксином. Піридоксинзалежні епілептичні
напади, як правило, є тоніко-клонічними, виникають у ранньому віці та з часом призводять
до розвитку РАС. Переважно вони виникають
унаслідок дефіциту ферменту — альфа-аміноадипінової
напівальдегід-дегідрогенази
(α-AASA), який виникає внаслідок мутації гена
ALDH7A1 (антиквітину). Ця мутація призводить до збільшення продукції Δ1-піперидин‑6карбоксилату, який інактивує піродоксаль‑5фосфат. Інактивація піродоксаль‑5-фосфату
призводить до зниження продукції декарбоксилази глутамінової кислоти, що в результаті
перешкоджає синтезу ГАМК [20].
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У разі підозри на піридоксинзалежні епілептичні напади необхідно визначати рівень
піпеколінової кислоти в плазмі крові або
лікворі або рівень напівальдегіду альфа-аміноадипінової кислоти в сечі. Також можливе
секвенування гена ALDH7A1 для пошуку мутації [21].
У дітей із РАС, за даними деяких досліджень, терапія піридоксином у поєднанні
з магнієм може покращувати поведінку та
когнітивні функції. Згідно з іншими даними, при піридоксинзалежних епілептичних
нападах піридоксин знижує частоту судом,
але не має позитивного впливу на симптоми
РАС [22].
Порушення обміну біотину. Дефіцит біо
тинідази викликається мутацією гена BTD,
який розташований у сегменті p25 хромосоми 3. При ДНК-діагностиці більше ніж у 50%
випадків виявляють мутації G98d7i3 і R538C.
Найбільш частою мутацією при глибокій недостатності біотинідази є Q456H, при парціальній недостатності — D444H [23].
Дефіцит біотинідази призводить до зниження концентрації біотину в крові, який є
незамінним кофактором деяких карбоксилаз. Зокрема, при дефіциті біотину відбувається зниження активності піруваткарбоксилази, що викликає накопичення лактату
в мозку.
Клінічно дефіцит біотинідази проявляється епілептичними нападами (часто інфантильними спазмами), що виникають у віці 1-24 міс. і супроводжуються
затримкою розвитку з формуванням РАС,
шкірними висипаннями, себорейним дерматитом, алопецією, порушенням вигодовування, блюванням, діареєю, атрофією зорових нервів, втратою слуху, атрофією мозку
та атаксією. Епілептичні напади виникають у 25-50% пацієнтів. Метаболічні тести
виявляють підвищення лактату та аміаку
в крові, підвищення рівня органічних кислот у сечі (β-гідроксивалеріанової, β-гідрок
сипропіонової, метилцитрату тощо) [24].
Стандартним лікуванням дефіциту біотинідази є приймання 10 мг біотину на добу
(за іншими даними, 5-20 мг/добу та більше
в деяких випадках).
Порушення обміну карнітину. Дефіцит
карнітину серед дітей із РАС є достатньо поширеним. Клінічні прояви цього стану супроводжуються епілептичними нападами
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з формуванням РАС. Деякі автори припускають, що дефіцит карнітину є вторинним відносно мітохондріальних порушень або наслідком гіперпродукції коротколанцюгових
жирних кислот у результаті дисбалансу кишкових бактерій. Також виявлено мутації гена
TMLHE, який кодує перший ензим шляхом
біосинтезу карнітину 6-N-триметиллізин діоксигенази.
У кількох дослідженнях повідомлялось
про покращення поведінки та соціальних навичок під час лікування L-карнітином. Спостерігається позитивна кореляція між рівнем карнітину в крові та поведінкою [25].
Порушення окисно-відновного обміну.
Деякі дослідження вказують на порушення
окисно-відновного метаболізму при РАС, зокрема виявлено порушення рівня глутатіону
в плазмі та клітинах імунної системи, мітохондріях та тканинах головного мозку. Також
виявлено ознаки оксидантного ураження
протеїнів головного мозку та ДНК клітин
плазми крові в дітей із РАС.
Лікування, спрямоване на зменшення
оксидантного стресу, мало значну користь
у деяких дітей із РАС та ЕЕ. Дослідження
показали, що обмін глутатіону може покращуватися завдяки парентеральному введенню кобаламіну, а також прийманню антиоксидантів, таких як коензим Q10, вітаміни
групи В, тетрагідробіоптерин, N-ацетил-Lцистеїн. Таке лікування має позитивну дію
на епілептичні напади та такі симптоми РАС,
як гіперактивність, порушення мови, дратівливісь. Вивчається антиоксидантна терапія
з використанням сульфорафану, флавоноїду
лютеоніну, вітаміну С та карнозину. Також
важливо, що антиоксиданти зменшують мітохондріальну дисфункцію, яка є поширеною в дітей із РАС [26].
Порушення мітохондріального обміну.
Останні дослідження показали, що близько 5%
дітей із РАС відповідають критеріям класичного мітохондріального захворювання (МЗ) та не
менше ніж 30% мають прояви мітохондріальної дисфункції (МД). Інші дослідження показують частоту виявлення біомаркерів мітохондріальної дисфункції на рівні 30-50%. Загалом
поширеність МД серед дітей із РАС є вищою,
ніж у загальній популяції. У дітей із РАС описані нові форми мітохондріальної дисфункції,
при цьому лише 25% випадків із МД пов’язані
з конкретною мутацією [27].
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Деякі дослідники вважають, що в дітей із
РАС, що мають МД, можуть бути більш важкі порушення поведінки та розумова відсталість. Не менше ніж 41% дітей із РАС та встановленим МЗ мають епілептичні напади.
МД також часто діагностується в пацієнтів із
РАС та епілепсією, особливо фармакорезистентною та скроневою.
Уперше зв’язок між РАС, МЗ та епілептичними нападами описаний при синдромі
HEADD (гіпотонія, епілепсія, аутизм та затримка розвитку) [28]. При цьому захворюванні спостерігається дефіцит комплексів I,
III і IV або значні делеції мітохондріальної
ДНК.
У подальшому описано дефіцит комплексу III дихального ланцюга мітохондрій
або поєднання дефіциту комплексів I і III.
Оскільки дихальний ланцюг переносу електронів є заключним етапом процесу накопичення енергії, порушення роботи його компонентів призводить до зниження синтезу
АТФ та енергетичного дефіциту клітини.
Також МД описана при синдромах Ретта,
Фелана — МакДерміда, Ангельмана, Дауна,
захворюваннях, асоційованих із мутаціями
гена PTEN, синдромі дуплікації 15q11-q13,
септо-оптичній дисплазії [29].
Деякі нові форми МД також мають зв’язок
із РАС та епілепсією, зокрема діти з підвищеною активністю комплексу IV можуть мати
генералізовані епілептичні напади або субклінічну епілептичну активність на ЕЕГ під
час нічного сну, а діти з підвищеною активністю комплексу I можуть мати складні фокальні напади та спалахи мультиспайк-хвильової активності переважно в лівій півкулі.
Порушення функцій мітохондрій призводить до порушення роботи енергозалежних
тканин, зокрема головного мозку. Енергозалежним є процес нейротрансмісії передачі
інформації через синапси, що потребує значних витрат енергії. Мітохондрії концентруються в термінальних відділах аксонів та
дендритів і відіграють значну роль у синтезі АТФ, підтримці кальцієвого гомеостазу та
синаптичної пластичності.
Мітохондріальна дисфункція може порушувати роботу швидкісних нейронів, таких
як ГАМКергічні інтернейрони. ГАМКергічні нейрони мають важливе значення в генерації та синхронізації високочастотних
гамма-ритмів, які є важливими для оброб-
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ки сенсорної інформації високого рівня, що
може лежати в основі розвитку РАС [30]. Вік
початку регресу при РАС збігається з часом
надлишку в корі збуджуючих глутаматергічних нейротрансмітерів і рецепторів та часом
швидкого росту мозку. Таким чином, це період, коли достатня кількість мітохондріальної
енергії є критично необхідною. Зважаючи на
важливість глутамату і ГАМК у розвитку ЕЕ,
корекція цього балансу є надзвичайно важливою при РАС.
Відомо, що МД може призводити до збільшення рівня активних форм кисню, який
ушкоджує нервову тканину та перешкоджає
передачі нервового імпульсу в синапсах.
Глутатіон є молекулою, яка захищає клітини від активного кисню, однак його вміст
у нервовій тканині в 50 разів нижчий, ніж
у гепатоцитах, що робить нейрони особливо
чутливими до активного кисню. Деякі дослідження вказують на те, що оксидантний
стрес може бути причиною розвитку епілепсії. Обговорюється лікування епілепсії з використанням антиоксидантів. Також є гіпотеза, що одним із механізмів дії кетогенної
дієти на контроль нападів є зменшення рівня
оксидантного стресу. Відомо, що деякі препарати для лікування МД мають позитивний
вплив на перебіг РАС, серед них L-карнітин,
вітаміни групи В, вітамин Е і коензим Q10.
Досліджується роль деяких інших антиоксидантів, у тому числі вітаміну С, метилкобаламіну, N-ацетил-L-цистеїну, убіхінону і карнозину [6, 9].
Порушення обміну амінокислот. Порушення метаболізму фенілаланіну, амінокислот із розгалуженими ланцюгами та
триптофану часто викликають епілептичну
енцефалопатію і супроводжуються РАС.
Фенілкетонурія (ФКУ) — одне з найбільш
поширених захворювань, спричинене порушенням обміну амінокислот, що спостерігається з частотою 1:10 тис. живих новонароджених. Це захворювання переважно
еліміноване в розвинених країнах завдяки
скринінгу новонароджених. ФКУ є аутосомно-рецесивним порушенням метаболізму
фенілаланіну внаслідок дефіциту фенілаланінгідроксилази, що може бути викликане
більш ніж 200 різними мутаціями. За відсутності лікування гіперфенілаланінемія призводить до гіпомієлінізації та загибелі клітин
і синапсів у ЦНС, зниження рівня дофаміну
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та серотоніну в префронтальній корі. Виявлення ФКУ в немовлят дозволяє застосовувати специфічні дієтичні добавки без вмісту
фенілаланіну, що може значно покращити
якість життя. Навпаки, діти з ФКУ, що не дотримуються дієти, можуть мати малий зріст
та вагу, гіпопігментацію шкіри, мікроцефалію, епілептичні напади, спастичність, атаксію, агресію, гіперактивність, РАС, затримку розвитку та розумову відсталість [31, 33].
Baieli et al. не виявили РАС серед дітей, що
дотримувались дієти, а неліковані діти, навпаки, в 6% мали РАС. Завдяки введенню
в більшості країн скринінгу новонароджених
рівень поширеності РАС при цьому захворюванні за останні 20 років зменшився з 20 до
7,5% [32]. Наявність епілептичних нападів
також залежить від контролю дієти. Більш
пізній початок лікування підвищує ризик
розвитку епілептичних нападів та розумової відсталості. Також при фенілаланінемії
в матері може мати місце фетопатія в дітей.
Останнім часом для лікування ФКУ застосовують тетрагідробіоптерин (Куван).
У деяких пацієнтів із РАС описано зниження експресії шляхів синтезу триптофану внаслідок мутації TPH2, що призводить до епілептичних нападів РАС. Також порушений
метаболізм триптофану виявлено в мишей,
на яких моделювалась модель прогресуючої
міоклонічної епілепсії. На думку авторів,
механізм розвитку РАС та епілептичних нападів при дефіциті триптофану пов’язаний
із тим, що він є незамінним попередником
серотоніну, кінуренової та квінолінової кислот, а також нікотинамід-аденін-динуклеотиду, які відіграють важливу роль у енергетичному обміні в мітохондріях [34].
Порушення циклу сечовини. Цикл сечовини містить азотовмісні відходи, отримані
після розпаду білка. Ключовою ознакою порушень циклу сечовини є підвищення рівня
аміаку крові після споживання їжі з високим
вмістом білка або під час хвороби чи стресу. Симптоми включають знижений апетит,
циклічне блювання, летаргію або у важких
випадках кому. У деяких випадках пацієнти
самі споживають низькобілкову їжу, щоб мінімізувати прояви. Можуть виникати психози, судоми, а часом пірамідні знаки. Описано кілька випадків поєднання порушень
циклу сечовини з РАС, серед них у деяких
дітей було виявлено дефіцит орнітин-транс
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карбамілази та аргінази, в інших — дефіцит
карбаміл-фосфат-синтетази [35, 36].
Лікування, спрямоване на зменшення рівня аміаку шляхом низькобілкової дієти та
призначення антиоксидантної терапії, може
сприяти зменшенню проявів РАС.

Висновки
Діагностика епілептичних енцефалопатій
при РАС — складне завдання, оскільки прояви є дуже гетерогенними та неспецифічними. Іноді вплив прихованих епілептичних
нападів може проявлятися порушенням моторики, втомлюваністю, гіпотонією. Епілептичні напади в таких дітей зазвичай неправильно розцінюються як стереотипні рухи,
істерики, манеризми, епізоди «замислення»
тощо. Значною мірою ці стани виникають
у структурі орфанних захворювань нервової
системи, що супроводжуються порушеннями обміну речовин.
Таким чином, у дітей із нейрометаболічними порушеннями формуються епілептичні енцефалопатії, які, на нашу думку, є
причиною значної частки РАС у дітей раннього віку. Хоча в дітей епілептичні напади
можуть починатися вже в грудному і навіть
неонатальному періоді, зазвичай вони не
діагностуються до початку регресу навичок.
У нашій країні, на жаль, епілептичними енцефалопатіями при РАС цілковито нехтують,
на відміну від розвинених країн.
Раннє виявлення ЕЕ є критично важливим
і вимагає негайного лікування. Тривала персистенція епілептиформної активності може
призводити до серйозних наслідків у вигляді
регресу навичок, втрати мови, стереотипності поведінки, агресії та психозів. На сьогодні можливості лікування ЕЕ значно розширилися, адже в нашому арсеналі є сучасні
антиконвульсанти та метаболічні засоби, що
дозволяють конкретно впливати на порушені нейрометаболічні процеси, коригувати їх
і запобігати подальшому прогресуванню.
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NEUROMETABOLIC DISRUPTIONS IN THE PATHOGENESIS OF EPILEPTIC ENCEPHALOPATHIES AND AUTISTIC
SPECTRUM DISORDERS IN CHILDREN
L.H. Kyrylova, O.O. Miroshnykov, O.O. Yuzva
Abstract
The paper presents an overview of modern scientific literature data on the problem of the relationship between autistic spectrum disorders in
children and epileptic encephalopathies. The views on the role of violations of individual metabolism units in the pathogenesis of these diseases,
approaches to diagnosis and treatment are studied. The concept of the common pathogenesis of these two disorders allows to suggest a causeand-effect relationship between autistic spectrum disorders and epileptic encephalopathies.
Keywords: autistic spectrum disorders, epileptic encephalopathies, neurometabolic disruptions.
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Когнітивні та емоційні порушення
в пацієнтів у ранній період після
ішемічного інсульту
М.М. Орос1, В.В. Грабар1, В.В. Луц2
1
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
2
Мукачівська центральна районна лікарня

Резюме. У статті наведено результати оцінювання ефективності, безпеки та комплексного впливу препарату Когніфен® на функціональний стан мозку в пацієнтів, які перенесли
ішемічний інсульт, порівняно з групою пацієнтів, які отримували лише базисну терапію. Застосування препарату Когніфен® у пацієнтів із післяінсультними когнітивними та психологічними
розладами показало позитивний вплив як на когнітивну сферу, так і на емоційно-вольові
якості. Результати дослідження дозволяють рекомендувати препарат як ад’ювантну терапію для
лікування пацієнтів після перенесеного ішемічного інсульту.
Ключові слова: комплексний вплив, ішемічний інсульт, Когніфен®.

Щороку у світі мозковий інсульт уражає
близько 15 млн людей, з яких третина помирає, а ще в третини залишається стійкий неврологічний дефіцит. Згідно з даними ВООЗ,
саме мозковий інсульт є найчастішою причиною інвалідності [1, 2].
Очевидно, що гостре ураження мозкової
тканини може проявлятися когнітивним дефіцитом, але водночас результати досліджень
не завжди однозначні [3, 4]. Зокрема, відомо,
що після інсульту парези та інші фізичні порушення поступово покращуються, тоді як
когнітивний дефіцит прогресивно поглиблюється. Згідно з даними S. Pendlebury, кожен десятий пацієнт має ознаки деменції ще
до розвитку мозкового інсульту, в кожного
десятого деменція розвивається після інсульту, а після повторного порушення мозкового
кровообігу деменція розвивається в більш
ніж у третини пацієнтів [5].
Навіть найлегший інсульт впливає на щоденну активність, виконавчі функції, когніцію та емоційний стан, відповідно погіршуючи соціалізацію пацієнта, його професійну
© М.М. Орос, В.В. Грабар, В.В. Луц
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діяльність та якість життя [6]. Відновлення
попередньої працездатності після мозкового
інсульту є значною проблемою. Лише 10-20%
пацієнтів повертаються до праці, від 20 до
40% потребують постійного стороннього догляду, з них у 30-70% відмічаються когнітивні
та емоційні порушення різного ступеня [7, 8].
Враховуючи високі показники смертності, інвалідизації та значної соціальної дез
адаптації, проблема покращення терапії та
реабілітації пацієнтів, що перенесли гостре
порушення мозкового кровообігу, є однією
з найважливіших проблем клінічної медицини. Більшість досліджень та методів реабілітації фокусуються на фізичних наслідках
інсультів, тоді як когнітивна неспроможність
та емоційний стан часто недооцінюються. На
сьогодні відсутні переконливі докази того,
що який-небудь препарат вірогідно покращує
стан когнітивних функцій після інсульту чи
попереджає його подальше зниження. Саме
тому надзвичайно важливим та актуальним
є виявлення нових методів лікування, зокрема лікарських засобів, які здатні вплинути на
патологічний каскад при ішемічному інсуль65
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ті, покращуючи функціональний стан мозку,
та, відповідно, пришвидшити відновлення
пацієнтів.
Враховуючи вказане вище, цікавим завданням видається оцінювання ефективності та
безпеки застосування препарату Когніфен®
виробництво АТ «Олайнфарм», одна капсула
якого містить 300 мг фенібуту та 5 мг іпідакрину. Препарат використовується при багатьох
неврологічних захворюваннях, що супроводжуються погіршенням когнітивних функцій
та порушенням нервово-м’язової передачі,
зокрема при церебральному атеросклерозі,
вікових інволютивних процесах мозку та хронічних порушеннях мозкового кровообігу.
Мета дослідження — оцінювання ефективності, безпеки та комплексного впливу
препарату Когніфен® на функціональний
стан мозку в пацієнтів, що перенесли ішемічний інсульт, порівняно з групою пацієнтів, які отримували лише базисну терапію.

бачала визначення важкості інсульту за шкалою NIHHS, нейропсихологічне тестування
(MMSE, MoCa, таблицями Шульте), визначення емоційного стану за шкалою HADS,
а також оцінювання динаміки біоелектричної активності головного мозку (ЕЕГ).
Усі пацієнти як базисну терапію отримували антигіпертензивну терапію, антиагреганти чи антикоагулянти, ліпідознижувальні
та інші препарати згідно з Уніфікованим клінічним протоколом медичної допомоги при
ішемічному інсульті, затвердженим наказом
МОЗ України від 03.08.2012 № 602. Пацієнти
основної групи додатково отримували препарат Когніфен® по 1 капсулі 3 рази на добу
протягом 30 днів. З метою отримання вірогідних результатів, приймання інших ноотропних чи нейрометаболічних препаратів
виключалося. Дослідження включало скринінг, період терапії та контроль через 30 днів
після лікування.

Матеріали та методи

Результати та їх обговорення

У дослідженні взяли участь 60 пацієнтів
обох статей, що перенесли ішемічний інсульт (атеротромботичний тип інсульту, період — ранній) у каротидному басейні. Усі
пацієнти були розділені на дві групи (основну та контрольну в співвідношенні 1:1) та
були співставні за віком, статтю (табл. 1),
основними соматичними, психоневрологічними ознаками та чинниками ризику.
Усім хворим виконувалося соматичне,
неврологічне, психодіагностичне обстеження, нейровізуалізація та лабораторна
діагностика. Програма обстеження перед-

Когнітивний дефіцит досліджуваних визначався короткою шкалою психічного статусу (MMSE) та Монреальською шкалою
оцінювання когнітивних функцій (MoCA).
Стійкість уваги та розумової працездатності
визначалася за допомогою таблиць Шульте.
Також визначався емоційний статус за Госпітальною шкалою тривоги і депресії.
На початку дослідження групи незначно
відрізнялися за показниками когнітивного
статусу та емоційного стану (табл. 2).
При первинному обстеженні в пацієнтів
обох груп були виявлені рівномірно вираже-

Таблиця 1 Розподіл пацієнтів за віком та статтю
Група
Основна
Контрольна

Вік
Середнє значення

Медіана

Min

Max

57±13,9
66±9,3

53
66

26
45

77
78

Чоловіки,
n (%)
19 (63,3%)
19 (63,3%)

Стать

Жінки,
n (%)
11 (36,7%)
11 (36,7%)

Таблиця 2 Показники когнітивних функцій та емоційного стану на початку дослідження
Основна група
Контрольна
Середнє
Помірні
Виражені Норма, Середнє
Помірні
Виражені Норма,
значення тесту порушення, n (%) зміни, n (%) n (%) значення порушення, n (%) зміни, n (%)
n (%)
MMSE
24,6
20 (70%)
10 (30%)
0
24.6
22 (74%)
8 (26%)
0
MoCA
23,2
27 (93%)
3 (10%)
23.5
27 (93%)
3 (10%)
Тест Шульте
91
0
85
0
HADS-А
14,5
3 (10%)
27 (90%)
0
14.6
4 (13%)
26 (77%)
0
HADS-D
13,5
6 (20%)
24 (80%)
0
15.5
3 (10%)
27 (90%)
0
Показник
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ні когнітивні порушення за MMSE (середнє
значення 24,6 бала) та MoCA (23,5). Вивчення
показників уваги та розумової працездатності до початку дослідження показало вірогідне зниження точності та швидкості виконання тесту Шульте (всі пацієнти > 85 с). Також
у понад 80% пацієнтів відмічалися виражені
тривожно-депресивні ознаки.
Оцінювання інсульту за Шкалою тяжкості
інсульту Національних інститутів здоров’я
(NIHSS) в основній та контрольній групі становило 16,7±3,7 та 18±3 відповідно.
Аналіз груп за показниками когнітивного
статусу в динаміці не показав статистично
значущої зміни результатів за Монреальською
шкалою (середнє значення — 23,4±1,9) та шкалою MMSE (середнє значення — 24,8±2,01).
Динаміка стану когнітивної сфери під час дослідження була подібною в обох групах, однак
в умовах повторюваного функціонального
навантаження виявилися відмінності в здатності до утримання вольової концентрації та,
ймовірно, покращенні результатів діяльності
і розумової працездатності.
Зокрема, оцінювання результатів показників уваги й опосередковано когнітивної
продуктивності за шкалами Шульте виявило позитивні зміни як в основній, так
і в контрольній групі. Середні значення
швидкості виконання завдань покращилися
до 74,9±10,1 в основній групі та до 79,9±12,3 —
у контрольній. Враховуючи вихідні показники, можна зауважити більш значне та вірогідне покращення в основній групі порівняно
з пацієнтами контрольної групи (рис. 1).
Оцінювання емоційного статусу за Госпітальною шкалою тривоги та депресії виявило

вірогідні відмінності між основною та конт
рольною групами. Показники депресивного
стану (HADS-D) виявили лише незначні покращення за середнім балом (12,03 та 12,56).
Однак відмічалося значне зниження частоти
виражених рівнів депресивного стану: на початку дослідження у 80-90% пацієнтів виявлялися клінічно значущі показники (неврологічний дефіцит, артеріальний тиск, дані
шкал когнітивної дисфункції), тоді як після
лікування ця когорта становила 53-60%.
Вираженішими виявилися результати показників тривожності — HADS-A (рис. 2).
В основній групі середнє значення знизилося до субклінічного помірного рівня — 9,3,
та лише 13% пацієнтів не показали покращення. У контрольній групі показники залишилися значними (середнє значення — 11,8),
та в 43% пацієнтів виявлялася клінічно значуще виражена тривожність (рис. 3).
Враховуючи потенційну активуючу дію
препарату Когніфен® на когнітивні дії та увагу, виконувався також аналіз біоелектричних показників активності головного мозку
(електроенцефалографія).
Згідно з отриманими нами результатами,
препарат збільшував потужність у діапазоні
альфа-ритму в усіх ділянках кори в пацієнтів

Рисунок 2 Співвідношення кількості пацієнтів
за рівнями тривожності

Рисунок 1 Оцінювання швидкості та концентрації
довільної уваги
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Рисунок 3 Порівняння значень тривожності після
лікування
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із правопівкульним інсультом, однак лише в
лобовій та центральній частках після правопівкульного інсульту, при лівопівкульному
інсульті активація альфа-ритму в лобовій
частці не відмічалася. Поглиблений аналіз швидких ритмів виявив вірогідне збільшення потужності альфа-ритму в лобових
ділянках при правопівкульному інсульті та
незначні зміни при лівопувкульному. Таким
чином, вплив Когніфену на біоелектричну
активність мозку виявився більш вираженим
у хворих із правопівкульним інсультом. Можна припустити, що зменшення спектральної
потужності повільних ритмів та збільшення
швидких є показником відновлення когнітивних функцій та розумової працездатності
в пацієнтів після перенесеного ішемічного
інсульту.

Висновки
Порівняльний аналіз даних дослідження
пацієнтів основної та контрольної груп показав, що показники комплексного оцінювання ефективності терапії певною мірою
відрізнялися. В основній групі із застосуванням препарату Когніфен® виявлялися більш
виражені показники відновлення когнітивних функцій, а саме доменів, що пов’язані
з увагою, розумовою працездатністю та стійкістю вольових функцій, вірогідно покращувався психічний стан, зокрема виражене
зменшення тривожності. Також у пацієнтів
із правопівкульним інсультом збільшувалася
потужність альфа-ритму, що вказує на активізацію біоелектричних показників та, відповідно, відновних функцій.
Таким чином, застосування препарату
Когніфен® у пацієнтів із післяінсультними

когнітивними та психологічними розладами
показало позитивний вплив як на когнітивну сферу, так і на емоційно-вольові якості.
Результати дослідження дозволяють рекомендувати препарат як ад’ювантну терапію
для лікування пацієнтів після перенесеного
ішемічного інсульту, що дає можливість не
лише зменшити прогресування когнітивного дефіциту, але й відновити значну частину
функціональних розладів, покращити розумову працездатність, емоційний стан, а відтак, і якість життя пацієнтів.
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COGNITIVE AND EMOTIONAL DISORDERS IN PATIENTS IN THE EARLY AFTER ISCHEMIC STROKE PERIOD
M.M. Oros, V.V. Hrabar, V.V. Luts
Abstract
The article presents the results of evaluating the efficacy, safety and complex impact of the drug Kogniphen on the functional state of the
brain in patients after ischemic stroke compared to a group of patients receiving baseline therapy alone. The use of Kogniphen in patients with
after-stroke cognitive and psychological disorders has shown a positive effect on both the cognitive sphere and the emotional-volitional character.
The results of the study allow the drug to be recommended as adjuvant therapy for the treatment of patients after an ischemic stroke.
Keywords: complex effect, ischemic stroke, Kogniphen.
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Генетичні аспекти ішемічного інсульту
В.В. Кузнєцов, М.С. Єгорова, Н.В. Ларіна
ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ

Резюме. У статті описано поліморфізм генетичних і вікових чинників ризику розвитку
ішемічного інсульту та їх взаємодія з чинниками середовища. Дослідження дасть можливість
виявити нові гени, які детермінують схильність до судинних захворювань мозку, що дозволить
проводити ефективнішу первинну профілактику церебральних інфарктів.
Ключові слова: інсульт, залежна від віку патологія, спадкова схильність, генетичні чинники,
гени-кандидати.

Ішемічний інсульт (ІІ) — мультифакторне
захворювання, частота якого зростає при накопиченні чинників ризику, що і спостерігається
в літніх пацієнтів [1-3, 5, 24, 32]. Це залежна від
віку патологія, в осіб, старших за 55 років, імовірність її розвитку кожні 10 років подвоюється
незалежно від статі [1, 5, 24, 43, 49, 54]. 75-89%
випадків інсульту розвиваються після 65 років, із них 50% — у людей, старших за 70 років,
і близько 25% — старших за 85 років. При цьому вік негативно впливає на важкість ускладнень інсульту [1, 3, 5, 24, 32, 43]. Смертність від
цієї патології протягом перших 30 діб від початку захворювання становить 23%, досягаючи до кінця року майже 50%. Інвалідизація
після перенесеного інсульту сягає 3,2 на 1 тис.
населення, посідаючи перше місце серед усіх
причин первинної інвалідизації [1, 3, 5, 24, 27].
Висока смертність та інвалідизація людей соціально активного віку стали демографічною
проблемою сучасності.
Більшість чинників ризику розвитку інсульту (АГ, дисліпідемії, цукровий діабет) є спадковими. Усі дослідження, пов’язані з вивченням
генетичних чинників ризику ІІ, демонструють,
що в його розвитку задіяна велика кількість
генів, що беруть участь у різних молекулярних
механізмах. У зв’язку з цим аналіз існуючих
літературних даних вивчення сімейної схильності до інсульту і дослідження генетичних
чинників ризику розвитку ІІ дає підстави говорити про доцільність проведення анкетування
© В.В. Кузнєцов, М.С. Єгорова, Н.В. Ларіна
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родичів хворих з інсультом (першого чи другого ступеня споріднення) у профілактичних
цілях і з подальшим виявленням генів-кандидатів.
Останнім часом значно зросла кількість досліджень, що присвячені пошуку спадкових
чинників, які спричиняють розвиток і клінічний прояв різних клініко-патогенетичних
форм інсультів, і насамперед до основного
чинника ризику — АГ.
Перша узагальнена інформація про роль
спадкового чинника в розвитку артеріальної гіпертензії (АГ) з’явилася до 20-30-х років
ХХ ст. [1]. АГ — поліетіологічне захворювання,
яке є результатом взаємодії багатьох генів, чинників ризику пацієнта і дії довкілля. Відомо, що
в більшості випадків мультифакторіальна природа АГ зумовлена генетичним поліморфізмом
ренін-ангіотензин-альдостеронової і брадикінінової систем [2]. Ці висновки ґрунтуються на
численних дослідженнях із вивчення асоціації
АГ із поліморфними варіантами відповідних
генів [2-4]. Цілком логічно, що особливу увагу
молекулярних генетиків сьогодні зосереджено на вивченні тих генетичних детермінант,
які оперують у фізіологічних системах, відповідальних за підтримку артеріального тиску.
Генетичний поліморфізм визначають як наявність двох і більше альтеранативних варіантів
гена, що спостерігаються в популяції з частотою не менше ніж 1-5%. У геномі людини поліморфізм генів у більшості відсотків випадків
зумовлений однонуклеотидними замінами —
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SnP (від англ. single nucleotide polymorphism).
Провідну роль у розвитку АГ відводять поліморфізму таких генів: Ren (ген реніну), aCe
(ген ангіотензинперетворюючого ферменту),
aGt (ген ангіотензиногену), aGtR1 (ген рецептора 1-го типу до ангіотензину II), aGtR2
(ген рецептора 2-го типу до ангіотензину II),
bKR2 (ген брадикінінового рецептора 2 типи),
aDRb1 (ген β1-адренорецептора), aDRb2 (ген
β2-адренорецептора), MtHFR (ген 5,10-метилентетрагідрофолатредуктази), NOS3 (ген
NО-синтази 3 типи) [5-7]. Продукти цих генів
забезпечують різні етапи одного метаболічного ланцюга. Системний підхід до вивчення
генів ренін-ангіотензин-альдостеронової системи дозволяє адекватніше оцінити роль кожного поліморфного алеля у формуванні патогенетичного варіанта АГ.
Синтез реніну в нирках відбувається в юкстагломерулярному апараті (ЮГА) нирок, а також у проксимальних ниркових канальцях. Ренін вивільняється в кров під впливом активації
β1- і β2-адренорецепторів на мембранах клітин
ЮГА, зниження тиску в аферентних артеріо
лах ниркових клубочків, зменшення вмісту
іонів хлору і натрію в клубочковому фільтраті,
вазоактивного інтестинального пептиду. Передсердний натрійуретичний пептид, оксид
азоту, естроген, підвищене споживання кухарської солі гальмують секрецію реніну. Ген реніну (Ren) знаходиться на довгому плечі 1-ї хромосоми, в локусі 1q32, містить 9 екзонів. Ренін
є одним з основних регуляторів артеріального
тиску — каталізує перетворення ангіотензиногену на ангіотензин, тобто активує ренінангіотензиновий каскад [8-10]. У гені Ren є
декілька сайтів поліморфізму: HindIII, bg-l1I,
MboI, HinfI. Для двох із них (bgl1I, MboI) показана асоціація з АГ [11].
Ген ангіотензиногену (aGt) локалізований
на довгому плечі 1-ї хромосоми (1q42-q43),
містить 5 екзонів. Під дією реніну від ангіотензиногену відщепляється декапептид ангіотензин I, з якого потім утворюється ангіотензин II. Різні генетичні варіанти ангіотензиногену зумовлюють різну фізіологічну активність
ангіотензину II. Відомо понад три десятки
поліморфних варіантів гена aGt, з яких найбільш вивченими є М235Т і Т174М [13]. Частота
тієї, що спостерігається в європейських популяціях, генотипу Т174M — 10-15%, генотипу
М235t — 15-20%. Багато хто з доступних літературних джерел демонструє асоціацію генотипу
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Т/Т з АГ. А.C. Pereira (2003) і співавт. встановили, що поліморфізм М235Т і генотип Т/Т асоційовані з підвищеним рівнем артеріального
тиску [14]. Є дослідження, що показують, що
цей поліморфізм переважно впливає на діастолу, а не на систолічний артеріальний тиск [15].
У рамках Фрамінгемського дослідження було
показано, що хворі з генотипом Т/Т за геном
aGt мають статистично значуще більш високі
показники діастоли АТ (76,1 мм рт. ст. проти
71,4 мм рт. ст.) порівняно з носіями М-алеля.
За допомогою лабораторних тестів встановлено, що в носіїв Т-алеля рівень ангіотензину I
у плазмі крові підвищений на 20% порівняно з нормою [16]. Дослідження поліморфізму
t174M у хворих з АГ і здорових донорів показало, що частота зустрічаємості генотипу Т174M
була в 3-5 разів вищою у хворих з АГ, старших
за 45 років. Під час дослідження великої вибірки хворих з АГ було встановлено, що наявність
гомозиготного генотипу М235t (Т/Т) призводить до підвищеного вмісту ангіотензиногену
в крові і підвищеного рівня артеріального тиску. Показано, що ризик захворіти на АГ у людей
із генотипом Т/Т збільшується в 1,3 раза [14].
У праці А. Мondry і співавт. (2005) виявилися
гендерні відмінності: жінки зі слабким генотипом Т/Т вірогідно рідше хворіють на АГ, ніж
чоловіки з таким самим генотипом [15].
Ген ангіотензинперетворюючого ферменту
(АПФ) локалізований у довгому плечі 17-ї хромосоми в локусе 17q23. АПФ кодує два ізозими:
соматичний aCe, який експресується в ендотелії, епітелії нірок та інших органів, і тестикулярний — тільки в сім’яниках. Ангіотензинперетворюючий фермент (АСЕ) гідролізує
декапептидний прекурсор ангіотензин I у вазопресор ангіотензин II, відіграє важливу роль
у регуляції артеріального тиску і підтримці балансу електролітів, а також впливає на фібриноліз, активацію й агрегацію тромбоцитів.
Окрім того, АПФ здійснює інактивацію брадикініну до неактивних метаболітів. Брадикінін
є одним із стимуляторів виділення ендотелієм
NО-основного ендотеліального чинника релаксації.
Отже, АПФ — ключова ланка в підтримці
рівноваги між чинниками вазоконстрикції
і вазодилатації. Нині відомо понад два десятки
поліморфних варіантів гена aCe, проте функціонально найбільш значущим є інсерційноделеційний поліморфізм у 16-му інтроні (I/D),
який зумовлений наявністю або відсутністю
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alu-повтору. Показано, що рівень АПФ у сироватці в здорових людей, гомозиготних за
D-алелем (30% людей мають генотип D/D), у
2 рази вищий, ніж у гомозигот за I-алелем (23%
людей), і має середнє значення в гетерозигот
(47%). Отже, інсерція alu-повтору призводить
до зниженої експресії гена aCe. На сьогодні
накопичено багато даних про асоціацію поліморфізму гена АПФ з інфарктом міокарда, артеріальною гіпертонією, гіпертрофією лівого
шлуночка, гіпертрофічною кардіоміопатією,
захворюваннями нирок і судинними ускладненнями цукрового діабету [6, 17]. Так, під
час обстеження великої популяції (3145 чол.)
у рамках Фрамінгемського дослідження виявлено, що наявність D-алеля гена АПФ асоціюється з більш високим рівнем АТ у чоловіків,
особливо виражений зв’язок D-алеля з рівнем
діастолічного тиску. Для жінок таких закономірностей не виявлено [16]. Високі рівні АТ
у носіїв генотипу D/D зумовлюють прогресію АГ, ініціюючи гіпертрофічні зміни лівих
відділів серця. У носіїв генотипу D/D захворювання відрізняється важким перебігом із
розвитком таких станів, як інфаркт міокарда,
аритмія тощо, а період реабілітації в таких
хворих затягується. Генотип I/I у цьому випадку є захисним, характеризуючи низький
ризик розвитку серцево-судинних катастроф.
Водночас величезна кількість праць не підтверджує припущення про можливий зв’язок
поліморфізму гена aCe з АГ [17]. Японські
вчені, обстежуючи велику (1919 чол.) популяцію — 762 хворих на гіпертонію і 1157 здорових осіб, — не виявили зв’язку гена АПФ
із рівнем АТ, але показали асоціацію D-алеля
гена АПФ із більшою масою міокарда лівого
шлуночка в жінок-гіпертоніків.
Літературний пошук засвідчив, що існує обмежена кількість праць, в яких досліджувалися
механізми сімейної схильності до інсульту [21,
25, 34]. Регулярні епідеміологічні дослідження
генетичної схильності до інсульту започаткувала ВООЗ у 1959 році. Сімейну агрегацію
інсультів уперше було описано в 60-70-і роки
XX століття [8, 30]. У 1966 році створено першу
міжнародну програму вивчення епідеміології
цереброваскулярних захворювань. Дослідження родичів хворих на тромботичні інсульти виявило збільшення частоти гіпертонічної хвороби та інфаркту міокарда порівняно з конт
рольною популяцією [8]. Подібні результати
показано також у праці L. Brass і L. Shaker, де
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було виявлено позитивну асоціацію між власною і сімейною історією інсульту [39].
Перше проспективне дослідження даної
проблеми було проведено впродовж 19821987 років у штаті Північна Кароліна, США.
У ньому взяли участь 9789 чоловіків і 9538 жінок [33]. Результати засвідчили, що відносний ризик розвитку інсульту є асоційованим
із наявністю інсультів у батьків і становив
1,9 (р=0,003) для чоловіків і 1,73 (р=0,012) для
жінок. Отже, схильність до інсульту передається від батьків до дітей, і цей ризик не залежить
від відомих традиційних чинників ризику і соціально-економічного статусу [33].
D. Liao і співавт. досліджували асоціативний зв’язок між частотою розвитку інсульту
в найближчих родичів і статистичною частотою серед населення. Серед 3144 пробандів,
що брали участь у дослідженні, в 105 (3,3%) із
них відзначено наявність інсульту в анамнезі.
Це були люди похилого віку (частіше чоловіки,
курці) з більш високою частотою ІХС в анамнезі, із цукровим діабетом, АГ і гіперхолестеринемією [71].
Підсумки оригінального Фрамінгемського
дослідження з включенням 5209 осіб (2336 чоловіків і 2873 жінки) продемонстрували, що
успадкування схильності від обох батьків значно збільшує ймовірність розвитку інсульту
або транзиторних ішемічних атак порівняно
з успадкуванням за однією лінією [68].
Незважаючи на те, що класичне менделєвське успадкування визначає менше ніж 1%
випадків інсультів, дослідження близнюків,
сімейних випадків ІІ, а також дані експериментальних досліджень на тваринах свідчать про
те, що деякі генетичні особливості є додатковими чинниками ризику розвитку інсульту [11,
21, 31, 55].
L. Brass і співавт. досліджували роль генетичних чинників у розвитку інсульту з використанням Реєстру близнюків Національної
академії наук США [39]. Реєстр нараховував
15 948 близнюків-чоловіків, з яких 9475 взяли
участь в опитуванні щодо судинних чинників
ризику розвитку інсульту. Було з’ясовано, що
конкордантність для монозиготних близнюків становила 17,7%, а для дизиготних — 3,6%.
П’ятикратне збільшення частоти розвитку
інсультів серед монозиготних близнюків порівняно з дизиготними вказує на суттєву генетичну складову в етіології цього захворювання [2, 11, 39, 56].
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Результати деяких досліджень засвідчили
існування залежності виникнення інсульту
від лінії успадкування — статевого імпринтингу. Так, L. Welin і співавт. [94] виявили, що
успадкування інсульту від матері відбувається
незалежно від успадкування АГ, ожиріння, рівня фібриногену. K. Khaw і Barrett-Connor [66]
у популяційному дослідженні, що нараховувало 1491 чоловіка і 1491 жінку, зробили висновок, що сімейний анамнез за ІІ є незалежним
чинником ризику смерті від інсульту тільки
в жінок. Поряд із цим у низці досліджень не
було встановлено вірогідного зв’язку між індивідуальним і сімейним ризиком розвитку
інсульту [11, 21, 34, 57].
Така неоднозначність результатів і виснов
ків пояснюється, найімовірніше, суттєвими
відмінностями в методології досліджень, які
проводилися в географічно і генетично не
однорідних популяціях. Повноцінний збір сімейного анамнезу є достатньо проблемним,
особливо в осіб старшого віку. Відмінності можуть виникнути також унаслідок неоднорідності самого інсульту, який, по суті, є синдромом із широким розмаїттям фенотипових проявів, чинників ризику і генетичної складової,
задіяної в його розвитку.
Основним напрямком генетичних досліджень є вивчення асоціацій генів-кандидатів із ризиком розвитку ІІ в людини [11, 21].
Так, A. Morrison і співавт. визначали геномні
ділянки, які впливають на схильність до інсульту [83]. Дослідження геному було проведено в 338 представників європеоїдної раси
і 265 афроамериканців із гіпертонією, розділених на 2 групи — з відсутністю або наявністю
сімейної схильності до інсульту. У представників європеоїдної раси докази зв’язку з цим
було виявлено на хромосомі 16 у групі хворих
з АГ, а в афроамериканців — на хромосомі 2.
Додаткові докази зв’язку спостерігалися серед
обстежуваних європеоїдної раси, які страждають на АГ, із позитивною сімейною історією
інсульту на хромосомі 13, а серед афроамериканців — на хромосомі 19 [83]. Ці дані свідчать
про наявність генів, які відповідають за схильність як до інсульту, так і до АГ.
Різке зростання захворюваності на ІІ
в останні декілька десятиріч свідчить про значний внесок чинників довкілля в етіологію
цього захворювання. Підвищений ризик розвитку інсульту є результатом взаємодій генотипу із зовнішніми чинниками. Експресія генів
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змінюється протягом життя, специфічні генні
комбінації можуть визначати різний фенотип
у різні періоди життя. При цьому генетичний
вплив на ризик розвитку інсульту більш значний при розвитку хвороби в молодому віці,
зважаючи на відсутність достатнього часу для
істотної зміни фенотипу під впливом зовнішніх впливів і динамічних чинників [3, 9, 18, 21].
Численність таких досліджень потребує систематизації виявлених генів-кандидатів «схильності» до судинних захворювань мозку.
Епідеміологічні дослідження свідчать, що
для експресії генів «схильності» до інсульту
необхідний вплив різноманітних чинників зовнішнього середовища. Цікавим є той факт,
що гени мають різну чутливість до впливу
чинників довкілля. A. Pezzini і співавт. [88] вивчали взаємодію генетичного поліморфізму —
20210A (варіант гена протромбіну), 1691A (варіант гена V фактора згортання), генотип С677T
метилентетрагідрофолатредуктази, ген аполіпопротеїну E (генетичний бал ступеня ризику пацієнта обчислювався за кількістю цих
маркерів) — з чинниками ризику довкілля.
Результати M. Grassi і співавт. (2007) [51] також
вказують на дозозалежний вплив досліджуваного генного поліморфізму на ризик розвитку
ІІ в молодих людей і свідчать про наявність
біологічної взаємодії вроджених генетичних
особливостей і зовнішніх чинників ризику, що
дозволяє обґрунтувати гіпотезу про синергічну комбінацію чинників ризику ІІ.
Більш високий ризик розвитку ІІ був
пов’язаний як із більш високим генетичним
балом, так і з впливом зовнішніх чинників ризику: зокрема, ризик розвитку хвороби підвищувався за наявності одного з генетичних маркерів, був більш вираженим за наявності понад
2 маркерів і вірогідно збільшувався в осіб, які
були курцями або страждали на АГ [51].
E. del Zotto і співавт. (2004) провели подібне
дослідження, в якому вивчався вплив синергетичної взаємодії поліморфізму гена аполіпопротеїну Е (апоЕ) і тютюнопаління на ризик
розвитку ІІ в молодих людей. Встановлено, що
поширеність е4-алеля і е34-генотипу була вищою, ніж у контролі (0,125 порівняно з 0,071
і 0,242 порівняно з 0,136 відповідно). У носіїв е34-генотипу і е4-алеля відзначено підвищення ризику розвитку інсульту під час багатовимірного аналізу: він становив 2,99 (95%
CI, 1,64-5,45) — для курців з е33-генотипом,
2,69 (95% CI, 1,25-5,77) — для контрольної
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групи (не палять) з е34-генотипом, 5,39 (95%
CI, 1,59-18,30) — для курців з е34-генотипом
і 2,27 (95% CI, 1,13-4,56) — для контролю з
е33-генотипом. Подібні результати було отримано при порівнянні носіїв е4-алеля і тих, хто
не має цього алеля. Ніякого істотного зв’язку
між рівнем апоE і підвищеним артеріальним
тиском не виявлено [45].
Таким чином, у молодих людей алелі апоE4
і куріння, діючи синергічно, збільшують
схильність індивідуума до розвитку ІІ. Іншими
словами, основою для розвитку захворювання
є складні взаємодії генетичних чинників і чинників середовища, вивчення яких створює значні труднощі під час виявлення конкретних генів схильності до інсультів [4, 9, 14, 45, 88].
Таким чином, незважаючи на те, що було
встановлено зв’язок між наявністю генетичних чинників ризику і розвитком ІІ, прямий
незалежний вплив генетичного поліморфізму
на ризик розвитку ішемії головного мозку обмежений і набуває пошкоджуючих властивостей лише в комбінації з додатковими чинниками зовнішнього середовища. Такий висновок
став основою для створення концепції context
dependency (ситуаційна залежність) у молодих пацієнтів. Доведено, що усунення чинників ризику (нормалізація артеріального тиску,
відмова від куріння) дозволяє знизити ризик
розвитку інсульту навіть за наявності генетичних чинників ризику [2, 9, 14].
Водночас сучасні досягнення в галузі медичної генетики свідчать, що внесок генетичних чинників у детермінацію патогенезу поширених захворювань серця і судин (у тому
числі різних форм інсультів) є досить високим. Так, простежується сімейне накопичення
судинних захворювань мозку серед родичів
хворих з інсультами, а частота розвитку даної
патології в родинах перевищує їх середню частоту в загальній популяції [2, 17, 21, 39].
У когортних дослідженнях було показано,
що в пацієнтів, родичі яких перенесли інсульт,
ризик розвитку цього захворювання вищий на
30% [2, 11, 25]. Слід зазначити, що вплив генетичних чинників має велике значення навіть
у розвитку інсульту після 70 років.
Результати досліджень асоціацій генетичних
маркерів або ДНК-поліморфізмів із ризиком
розвитку судинних захворювань мозку досить
часто суперечливі і важко відтворювані в різних популяціях [2, 25, 39]. Визначення ролі конкретного гена в розвитку ІІ є складним завдан-
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ням. Це пов’язано з його взаємодією з іншими
генами і чинниками, а також такими супутніми
захворюваннями, як АГ, цукровий діабет, ожиріння, ішемічна хвороба серця [2, 11, 21].
Важливо відзначити, що існує генетична
гетерогенність ІІ: кожний клініко-патогенетичний варіант інсульту детермінований унікальною комбінацією генів. Встановлено, що
ризик розвитку ІІ збільшується не тільки під
впливом поліморфізму одного гена, але й при
поєднанні алелей кількох генів: має місце полігенна спадкова схильність до тромботичних
уражень судин мозку.
Одним з ефективних методів пошуку кандидатних генів ризику виникнення інсультів є
генетичний аналіз сибсів. Метод сибсів дозволяє аналізувати зчеплення між геном і захворюванням, здійснювати пошук асоціацій для
виявлення можливих зв’язків між аналізованим
поліморфізмом гена і різними клінічними проявами захворювання як у групі пробандів, так
і в групі їх сибсів, а також оцінити ризик розвитку того чи іншого захворювання в осіб з обтяженим сімейним анамнезом [6, 11, 34, 39, 48].
У вивченні чинників ризику ІІ існує чимало
об’єктивних труднощів:
• розвиток захворювання в літньому віці
практично виключає дослідження найближчих родичів
• фенотипова гетерогенність (різноманітність патогенетичних варіантів і фенотипових проявів визначається великою кількістю етіологічних чинників)
• генетична гетерогенність (один і той самий
фенотип може визначатися наявністю мутацій у різних генах)
• варіабельна пенетрантність (носійство мутантного алеля може фенотипово не виявитися, що залежить від феномену дози гена,
ефекту взаємодії генів між собою та із зовнішніми чинниками)
• наявність поєднаних чинників може визначатися одним і тим самим геном
Одну з вирішальних ролей у регуляції судинного тонусу, нейрональної передачі і реа
лізації імунної відповіді виконує оксид азоту — NO [6, 11, 12, 23, 28, 73, 87]. Його синтез
відбувається в ендотеліальних клітинах судин
мозку і нейронах за участю двох NO-синтаз
(NOS) — ендотеліальної (еNOS) і нейрональної (nNOS) [6, 12, 21, 77, 93, 95]. Крім того, NO
синтезується в активованих імунних клітинах
і клітинах мікроглії за участю індуцибельної

73

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГІЇ ім. Б.М. Маньковського’ 2018, ТОМ 6, № 1

NO-синтази (iNOS) під впливом прозапальних цитокінів [6, 12, 23, 28, 73, 85]. У нормі NO,
який синтезується в ендотелії судин мозку, є
найсильнішим вазодилататором, який значно знижує адгезію й агрегацію тромбоцитів,
окислення атерогенних ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ), адгезію і хемотаксис
лейкоцитів. Водночас в умовах церебральної
ішемії перезбудження глутаматних рецепторів і, як наслідок, надлишкова продукція ней
ронами NO є однією з найважливіших ланок
у формуванні пошкодження мозкової тканини [11, 12, 23, 62, 77, 95]. Ген, який кодує синтез eNOS, локалізований на хромосомі 7q36
і складається з 26 екзонів. У екзонах і інтронах
локалізовано кілька поліморфних ділянок, які,
можливо, визначають генетичну схильність до
розвитку судинної патології. Найкраще з них
вивчено міссенс-мутацію (Glu298Asp) в екзоні 7 і мінісателіт eNOS4a/4b в інтроні 18 [6, 12,
23, 62, 73]. Результати більшості праць свідчать,
що міссенс-мутація (Glu298Asp) не є незалежним генетичним чинником ризику розвитку
ІІ [75]. Мінісателіт eNOS4a/4b має 2 алеля, що
складаються з 4 (алель 4а) або 5 (алель 4b) тандемних повторів розміром 27 пар нуклеотидів [12, 23]. У популяції частота алеля 4b значно
вища, ніж 4а. У низці праць носійство мутантного алеля 4а розглядається як незалежний
чинник ризику виникнення ІІ та інфаркту міокарда в китайській популяції [6, 12, 76].
Вивчення механізмів порушення ліпідного
обміну, що призводить до розвитку атеросклерозу (АС), є актуальною темою наукових досліджень. Зміна структури і функції генів, що
регулюють ліпідний обмін, може бути чинником ризику розвитку ішемічної хвороби мозку, зумовленої АС церебральних судин [2, 11].
Особи з необтяженою щодо АС спадковістю в
разі впливу ідентичних атерогенних чинників
зовнішнього середовища мають легші (субклінічні) форми захворювань, ніж особи з обтяженою спадковістю [32].
У 60-і роки ХХ століття почалося вивчення
чинників, що підвищують схильність до АС [9,
32]. За результатами досліджень сімейних історій захворювань простежувалася підвищена
схильність коронарної патології серед родичів хворих на інфаркт міокарда, а переважною
причиною смерті родичів хворих на інсульт
були атеротромботичні інсульти [9, 32].
Дослідження генів, потенційно залучених
до розвитку АС, виявило їх зв’язок з ІХС та
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інфарктом міокарда, проте подібного зв’язку
з розвитком ІІ не знайдено [25, 33, 89, 91, 98].
Це може свідчити про непрямий зв’язок АС магістральних артерій із морфофункціональним
станом головного мозку.
Виявлено зв’язок між спадковими дисліпідеміями (сімейна гіпоальфаліпопротеїнемія,
сімейна гіперхолестеринемія — гомозиготна
форма, гіперліпідемія II-IV типів, танжерська
хвороба) і ризиком розвитку атеротромбозу й
атеротромботичних ІІ [2, 11]. Досліджується також вплив генів аполіпопротеїнів, ліпопротеїнових рецепторів і ключових ферментів ліпопротеїнового метаболізму на ризик розвитку
атеротромботичного ІІ [11, 33].
У осіб з алелем e4 гена аполіпопротеїну Е
підвищений рівень загального холестерину
і холестерину ЛПНЩ. Наявність цього алеля є
одним із можливих чинників ризику розвитку
каротидного атеротромбозу та ІІ [2, 4, 33].
Одним із тригерних механізмів патогенезу
ішемічної хвороби мозку є порушення функціональних властивостей ендотелію, що в подальшому призводить до зміни тонусу судинної стінки, а також розвитку і прогресування
патологічного процесу. Так, ангіографічні
дослідження показали високий ступінь подібності топографічної будови каротидних артерій у близьких родичів [6, 35, 48, 60].
Мозковий кровотік залежить не тільки від
вираженості атеросклеротичного ураження
судин і ступеня стенозу, а й від механізмів, що
запобігають розвитку ішемії, — стану колатерального кровообігу, здатності мозкових судин до розширення, індивідуальної чутливості
тканини мозку до ішемії. Зазначені гемодинамічні резерви мозку дозволяють існувати «безсимптомним» стенозам за відсутності скарг
і об’єктивних клінічних проявів у пацієнтів.
Цікаві результати було отримано під час вивчення асоціації ризику розвитку ІІ і чинників системи гемостазу. У носіїв поліморфізму
R353Q — гена VII фактора згортання — показано підвищення його рівня в крові [7]. Однак
усі спроби знайти зв’язок між поліморфізмом
R353Q і ІІ виявилися марними [15]. Поліморфний варіант Р1А2 тромбоцитарного глікопротеїнового рецептора GpIIa/IIIb розглядається
як чинник ризику розвитку атеротромботичного ІІ і гострого коронарного синдрому
тільки в молодих пацієнтів [7, 15]. C. Kessler та
співавт. виявили в гомозигот за алелем G455A
гена β-фібриногену високий рівень фібрино-
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гену в крові і відзначили високий ризик розвитку ІІ. Проводяться дослідження поліморфізмів у генах ITGA2, GP1BA, ITGB3 і FGB, які
асоційовані з підвищеним ризиком розвитку
інсультів [65].
Поряд із вивченням молекулярно-генетичних чинників ризику розвитку ІІ одним із найбільш актуальних завдань є дослідження індивідуальних особливостей тканинної відповіді
на ішемічне пошкодження мозку. Очевидно,
що загибель нейронів при гострій церебральній ішемії відбувається не тільки шляхом некрозу. Таким шляхом клітини гинуть у зоні
з найбільшим зниженням кровотоку («ядро
інфаркту»). Уздовж внутрішнього кордону
ішемічного «ядра» (зона пенумбри) розташовані апоптозні клітини, які, на противагу некротичним, характеризуються сморщенням
цитоплазми зі збереженням цілісності органел і мембран, формуванням «апоптозних тілець», які фагоцитуються навколишніми клітинами, що запобігає розвитку запальної реакції [13, 16, 19, 20, 29, 96]. Розширення ішемічної ділянки, ймовірно, відбувається шляхом
апоптозу. Отже, регулюючи процес апоптозу,
можна розширювати рамки терапевтичного
«вікна», що визначається часом життя клітин
пенумбри. Апоптоз і некроз запускаються одночасно і паралельно під впливом одних і тих
самих стимулів, проте для реалізації апоптозу
енергетичний дефіцит клітини повинен бути
не настільки великим, адже кількість АТФ поряд із рівнем внутрішньоклітинного кальцію
визначають тип клітинної загибелі [13, 23,
29, 67]. Постійний, але слабкий приплив Са2+
у клітину запускає апоптоз, тоді як високий
рівень внутрішньоклітинного кальцію спричиняє цитотоксичні процеси некрозу [23, 29,
67, 96]. Можливо також, що ініціація запальної
відповіді в процесі загибелі клітин за типом
некрозу додатково активує процеси апоптозу
за рахунок дії прозапальних цитокінів [13, 16,
19, 85, 96].
Наявність процесів апоптозу через тижні від початку ішемії вказує на те, що клітинна смерть є тривалим динамічним процесом,
і навіть відстрочені заходи можуть врятувати
клітини. Апоптоз — запрограмований процес смерті клітини. Вивчення генів, задіяних
у реалізації апоптозу, і пошук можливостей
управління їх експресією — актуальне завдання для наукових досліджень. Одним із найважливіших генів-регуляторів апоптозу є TP53.
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Його експресія в нейронах відбувається за перших ознак пошкодження ДНК у відповідь на
різні патогенні впливи (такі як оксидантний
стрес, ексайтотоксичність, мікрогліальна активація). Роль гена TP53 у формуванні інфаркту головного мозку була продемонстрована на
моделі фокальної ішемії в експериментальних
тварин. Розмір інфаркту був вірогідно меншим у трансгенних мишей зі зниженим вмістом р53 [12, 13, 16, 19, 23, 61, 96]. У зв’язку з цим
особливий інтерес становило дослідження поліморфізму гена TP53 у хворих на ішемічний
атеротромботичний інсульт і на хронічну ішемічну хворобу головного мозку і їх сибсів. Визначали діалельний поліморфізм у 5-му екзоні гена TP53, пов’язаного з точковою заміною
в сайті впізнавання рестриктаз. Присутність
рестрикційного сайту для рестриктази позначали як (+), відсутність — як (–). Статистичний аналіз результатів показав відсутність вірогідних відмінностей у частоті (–)- і (+)-алелей між групами хворих, а також між хворими
та їх сибсами. У всіх групах переважав гетерозиготний (–/+)-генотип. Також не було виявлено значних відмінностей у розподілі основних
чинників ризику розвитку цереброваскулярної патології: рівня артеріального тиску, холестерину крові, наявності цукрового діабету,
ІХС, інфарктів міокарда в анамнезі в групах
хворих і сибсів із (–/-)-, (–/+)- і (+/+)-генотипами TP53. Водночас було виявлено вірогідні відмінності присутності поліморфних варіантів
гена TP53 залежно від обсягу інфаркту мозку.
Ця тенденція спостерігалася вже наприкінці
1-ї доби захворювання і стала високовірогідною до 7-ї і 21-ї доби інсульту. У хворих із малим розміром інфаркту (до 40 см3) вірогідно
частіше траплявся (–/-)-генотип TP53 порівняно з (–/+)- і (+/+)-генотипами. У хворих із
великими розмірами вогнища (понад 90 см3)
(–/-)-генотип не виявлявся, тоді як домінував
гетерозиготний (–/+)-генотип [12, 13, 17, 19, 23].
Дану тенденцію було підтверджено на вибірці з 40 хворих з інсультом, що мали два однакових судинних чинники ризику — гемодинамічно значущий стеноз магістральних артерій голови й АГ. У хворих із (–/-)-варіантом переважали інфаркти малого розміру (р=0,0001),
а у хворих із (–/+)-генотипом — великого розміру (р=0,016) [13, 20, 29].
Згідно зі статистикою Байєса, в пацієнтів із
(–/-)-генотипом TP53 розвиток малого розміру інфаркту при атеротромботичному ІІ може
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бути спрогнозовано з імовірністю більше ніж
65%. У пацієнтів із (–/+)-генотипом з імовірністю 75% можна прогнозувати розвиток великого розміру інфаркту (понад 90 см3) за мінімальної імовірності малих вогнищ.
Таким чином, виявлено статистично вірогідну залежність обсягу інфаркту від BamHIполіморфізму гена TP53. Водночас відсутність
відмінностей між розподілом поліморфних
варіантів TP53 у хворих із гострим інсультом,
на хронічну ішемічну хворобу мозку та їх здоровими сибсами, ймовірно, свідчить про те,
що TP53 не є визначальним фактом порушення
мозкового кровообігу, а впливає на обсяг вже
розвиненого інфаркту мозку [12, 13, 17, 20, 29,
61]. Беручи до уваги проапоптотичні властивості транскрипційного фактора р53, ці результати, ймовірно, можна вважати підтвердженням
участі апоптозу в ішемічному пошкодженні
мозку. Отже, результати підкреслюють необхідність розвитку нових нейропротективних напрямків, які можуть приводити до тимчасового
пригнічення апоптотичних механізмів і активації захисних шляхів, що включає посилення
експресії деяких транскрипційних факторів,
трофічних факторів і їх рецепторів, а також
стрес-білків і антиоксидантних ферментів.
Цікавим є той факт, що максимальний обсяг інфаркту виявляється в пацієнтів із гетерозиготним BamHI-генотипом TP53, який
найчастіше трапляється в популяції [20, 21, 61,
79]. Можливо, такий тип розподілу ознаки пояснюється феноменом наддомінування, описаним у класичній генетиці. Наддомінування
характеризується максимальним проявом негативного ефекту в носіїв гетерозиготного генотипу за спільної дії двох різних алелей одного гена.
Інсульт — це заключна подія в складному
ланцюжку взаємопов’язаних процесів, що розвиваються впродовж кількох десятиліть. Унаслідок цього в дослідників виникла ідея використовувати під час вивчення генетичних асоціацій не самі випадки інсульту, а «проміжні»
його фенотипи — стани, що мають чітку кількісну оцінку вже на стадії, що передує хворобі,
і з великою ймовірністю відображають ризик
розвитку інсульту в конкретного індивідуума.
Йдеться про еквіваленти ІІ, які можна діагностувати у всіх родичів із групи ризику незалежно від віку. Найбільш поширеними є два «проміжних» фенотипи ІІ: 1) товщина комплексу
«інтима-медіа» загальної (внутрішньої) сонної
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артерії, легко визначається під час дуплексного сканування, — маркер атеротромботичного
інсульту; 2) феномен лейкоареозу під час МРТдослідження — маркер лакунарного інсульту.
Ступінь успадковуваності цих «проміжних» фенотипів є досить високим. Генетичні
чинники детермінують 74,9 і 66,0% варіацій
товщини комплексу «інтима-медіа» внутрішньої і загальної сонної артерії (R. Duggirala
і співавт.); за іншими даними, внесок генетики
у формування міжіндивідуальних відмінностей товщини каротидного комплексу «інтимамедіа» становить 30-40% [38, 46].
Було встановлено, що товщина каротидного
комплексу «інтима-медіа» є незалежним чинником ризику розвитку інсульту та інфаркту міокарда [11, 27, 38, 44]. Проведено велику
кількість досліджень генетичних асоціацій
даної ознаки з алельними варіантами різних
генів-кандидатів [10, 24, 27, 38, 44]. Найбільш
переконливі асоціації було отримано з алелями генів таких білків:
• інтерлейкін‑6 — один з основних цитокінів
гострої запальної відповіді, що взаємодіє
з маркерами ендотеліальної дисфункції;
• стромельсин‑1 (ММРЗ) — представник
родини металопротеїназ, що регулюють
акумуляцію позаклітинного матриксу за
будь-якого пошкодження тканини, в тому
числі при формуванні атеросклеротичної
бляшки;
• печінкова ліпаза й апоЕ — синтез і декомпозиції ліпопротеїнів низької і високої
щільності;
• АПФ і ангіотензиноген;
• параоксоназ (PON1);
• холестерин-ефір-переносник (CEPT) —
сприяє обміну нейтральних ліпідів із різними класами ліпопротеїнів плазми;
• метилентетрагідрофолатредуктаза (МТГФР).
Таким чином, є підстави вважати, що товщина комплексу «інтима-медіа» загальної
(внутрішньої) сонної артерії контролюється
низкою генів, що мають пряме відношення до
зміни тканинного матриксу, запальних реакцій, окислювального пошкодження ліпопротеїнів і регуляції ліпідного профілю [10, 11, 26,
38, 92].
Для лейкоареозу значущими чинниками
виявилися деякі поліморфні алелі гена ангіотензиногену, зчеплені в єдиний гаплотип [11,
38, 47]. Ангіотензиноген реалізує свою дію незалежно від АГ [11, 23, 38, 98].
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Чимало генів, що визначають розвиток
«проміжних» фенотипів (інтерлейкін‑1, апоЕ,
ангіотензиноген, параоксоназа), асоційовані
також і з розвитком самого інсульту, що істотно підвищує вірогідність отриманих даних.
У 2002 р. S. Gretarsdottir і співавт. [52]
уперше шляхом повномасштабного геномного скринінгу картирували ген схильності до
мультифакторної форми ІІ на хромосомі 5q12.
Через 2 роки на даній хромосомі було ідентифіковано шуканий ген PDE4D, що кодує фосфодіестеразу 4D. У гені PDE4D було виявлено
260 однонуклеотидних поліморфізмів [53].
У ході робіт, проведених дослідниками різних країн із вивчення ролі гена PDE4D, було
отримано суперечливі дані. Під час вивчення
шведської популяції було підтверджено зчеплення сімейних випадків ІІ з геном PDE4D,
а у двох інших європейських популяціях показано, що гаплотип «ризику» зумовлює втричі
вищий відносний ризик розвитку атеротромботичного і кардіоемболічного інсульту порівняно із захисним гаплотипом. Зв’язків із
лакунарним інсультом виявлено не було [86].
Позитивні асоціації між однонуклеотидним
поліморфізмом у гені PDE4D і інсультом було
показано на вибірках із США, Пакистану та
Австралії [34, 40, 90]. Ці результати не вдалося
відтворити в Європі, де позитивну асоціацію
було виявлено тільки в невеликій популяції
в Нідерландах [36, 74, 80, 86]. Виявлена роль
гена PDE4D у формуванні ризику розвитку ІІ
носила самостійний характер і не залежала
від стандартних чинників ризику (таких як АГ,
цукровий діабет, ІХС, вік і стать). Фосфодіестераза 4D (продукт гена PDE4D) бере участь у селективній дегідратації цАМФ — одного з головних вторинних месенджерів клітини, що
регулюють передачу клітинних сигналів і фізіологічну відповідь на різноманітні впливи.
Цей фермент експресується в більшості типів
клітин, що мають відношення до патогенезу
атеросклерозу, — в клітинах гладкої мускулатури та ендотелію судин, Т-лімфоцитах, макрофагах і моноцитах. У клітинах гладеньких
м’язів судин низький рівень цАМФ призводить
до клітинної проліферації, що частково опосередковується фосфодіестеразою 4D [18, 31, 36,
58, 74, 80, 84].
Дослідження на експериментальних тваринах показали, що підвищення концентрації
цАМФ зменшує розмір неоінтимального вогнища і пригнічує проліферацію клітин глад-
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ких м’язів після пошкодження судини. Таким
чином, регуляція цАМФ у гладком’язових і ендотеліальних клітинах судин або в макрофагах
може бути ключовим детермінантом ризику
розвитку ІІ [11, 18, 36, 50, 53, 74].
Тими ж дослідниками у 2004 р. [59] із використанням вищеописаного підходу був картирований в ісландській популяції ще один локус
схильності до ІІ на хромосомі 13q12-13, а потім
ідентифікований ген-кандидат — ALOX5AP.
Виявилося, що носійство одного з гаплотипів
даного гена у 2 рази підвищує ризик розвитку
транзиторних ішемічних атак, ішемічних інсультів, інфаркту міокарда. Зв’язок даного гена
й ІІ пізніше було підтверджено і на прикладі
шотландської популяції.
Ген ALOX5AP кодує 5-ліпооксигеназу —
фермент, який активує білок — прямий учасник початкового шляху біосинтезу лейкотрієнів у лейкоцитах та інших клітинах, ініційованого різними стимулами. Лейкотрієни мають
безліч прозапальних ефектів, сприяють адгезії
лейкоцитів до ендотеліоцитів, вивільненню
лізосомних ферментів, генерації супероксидних аніонів, а також підвищують проникність
судинної стінки в посткапілярних венулах
і спричиняють вазоконстрикторну дію на коронарні артерії [11, 59, 74, 80, 97].
Останнім часом велику увагу приділено
ролі 5-ліпооксигенази-опосередкованих шляхів у розвитку АС. В експерименті показано,
що використання антагоністів деяких класів
лейкотрієнів призводить до блокади атеросклеротичного процесу в трансгенних мишей
із генетичним дефектом рецептора ЛНП або
апоЕ. Цікавим є той факт, що у хворих із серцево-судинною патологією відзначається підвищення продукції лейкотрієну LTB4 в нейтрофілах порівняно з контролем. Є підстави припускати, що підвищена регуляція активності
5-ліпооксигенази сприяє формуванню схильності до судинного ураження (прозапальних
реакцій, підвищення проникності судинної
стінки, прогресування атеросклерозу, нестабільності бляшки тощо) [11, 58, 59, 74, 80].
Функціональність геному людини вивчено
лише в 5-10%. Подальше дослідження геному дозволить виявити нові кандидатні гени,
відповідальні за реалізацію ішемічного ушкодження головного мозку. Визначення значущих комбінацій поліморфних варіантів генів,
що беруть участь у формуванні індивідуального ризику, дозволить використовувати їх для
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проведення генетичних скринінг-тестів у осіб
із груп ризику з розвитку судинних захворювань мозку. Різні гени схильності до ІІ взаємодіють один з одним і з чинниками середовища,
визначаючи в сукупності індивідуальний прогноз. Це дає можливість встановлення індивідуального генетичного профілю. Виявлення
поліморфізмів генів, що збільшують ризик
розвитку інсульту, дозволяє розробити програму профілактики цього захворювання.
На сьогодні немає можливості проводити
дослідження для визначення індивідуального
генного поліморфізму в повсякденній клінічній практиці. Однак комплекти для генних
аналізів, що визначають гени-кандидати, відповідальні за реалізацію ішемічного пошкодження головного мозку, а отже, і ступінь ризику розвитку інсульту, одного дня стануть доступними для застосування.
Є надія, що майбутні досягнення молекулярної біології і генетики, створення нових
технологій, розшифровка геному людини доз
волять пролити світло на сутність полігенних
захворювань і закономірності взаємодії генотипу з чинниками зовнішнього середовища.
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Етіологічні, патогенетичні й клінічні
аспекти ураження шкіри у хворих
на хворобу Паркінсона
В.М. Герцев, О.М. Стоянов, Т.М. Муратова, Р.С. Васт’янов
Одеський національний медичний університет

Резюме. В оглядовій статті наведено клинічні прояви найпоширеніших уражень шкіри при
хворобі Паркінсона, а також описано оригінальний алгоритм їх своєчасної диагностики, лікування й профілактики.
Наводяться приклади використання шкірних тестів для ранньої діагностики хвороби Паркінсона, а також визначено перспективи подальших досліджень цієї проблеми.
Ключові слова: хвороба Паркінсона, шкірні захворювання, рання діагностика.

У наш час, незважаючи на постійну увагу до
хвороби Паркінсона (ХП), проблема вивчення
етіології і патогенезу цього захворювання залишається відкритою. У праці H. Braak зі співавт. виділено 6 стадій розвитку патологічного процесу при хворобі Паркінсона [1]. Перша
стадія характеризується ураженням нюхової
цибулини і переднього нюхового ядра та клінічно може проявитися порушенням нюху.
Друга стадія характеризується залученням
ядер стовбура мозку, які контролюють афективні, вегетативні функції, цикли сну, і зазвичай проявляється розладом сну, депресією, закрепами. Класичні моторні симптоми хвороби
Паркінсона з’являються тільки на 3-й і 4-й стадіях, коли дегенеративний процес поширюється на чорну субстанцію. У 5-й і 6-й стадіях
тільця Леві з’являються в лімбічних структурах і корі головного мозку, що призводить до
розвитку когнітивних, поведінкових і психотичних розладів [2]. Пізніше Hawkes & Braak
запропонували гіпотезу «подвійного удару»,
що передбачає інфекційний генез ХП і зумовлене проникнення вірусного, на думку авторів, агента в нервову систему двома шляхами:
назальним — із подальшим антероградним
поширенням у скроневу частку за допомогою
зв’язків із нюховими структурами і гастроінтестинальним — у результаті ковтання назаль© В.М. Герцев, О.М. Стоянов, Т.М. Муратова, Р.С. Васт’янов
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ного секрету і пенетрацією в мейснеровське
сплетення і структури n. vagus із подальшою
ретроградною передачею в нервові апарати
стовбура мозку [3].
Однак, на наш погляд, у класифікації не
йдеться про залучення в патологічний процес
шкіри хворих, яка, за сучасними клінічними та
експериментальними даними, може вражатися як на ранніх, так і на пізніх стадіях захворювання. У зв’язку з вищенаведеним ми вирішили систематизувати існуючий доступний нам
науковий матеріал щодо уражень шкіри при
хворобі Паркінсона і виділили такі опорні моменти:
Найчастіші супутні захорювання шкіри при
ХП такі.
Себорейний дерматит вражає від 1 до 3%
людей у популяції [4]. Це хронічне запальне
ураження шкіри, насамперед розташоване на
ділянках, що насичені шкірним салом, таких
як шкіра голови, обличчя, лінія волосся, брови, носогубні зморшки, вуха, верхня частина
грудної клітки, а також у зморшках шкіри рук
і ніг. Частота себорейних дерматитів зростає
в певних вікових групах, тобто в немовлят до
3 місяців, під час статевого дозрівання та в дорослому віці [5]. У всіх вікових групах захворюваність у чоловіків становить 3,0%, у жінок —
2,6%, що свідчить про певну роль статевих
гормонів [6]. Підвищення продукції шкірного
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сала в організмі, а також наявність та активне
розмноження дріжджових грибків Malassezia
є двома основними чинниками, що, як вважають, сприяють розвитку дерматиту [7, 8].
Себорея щільно пов’язана з ХП (рис. 1), її поширеність при цій хворобі досягає 52-59% [8].
У ретроспективному дослідженні зв’язку
між себорейним дерматитом і ХП Tanner зі
співавт. припустили, що себорейний дерматит може траплятися на премоторній стадії
хвороби Паркінсона та слугувати її раннім
маркером [9].
Оніхомікоз — інша найбільш поширена
шкірна проблема у хворих на ХП, що значно
погіршує їх якість життя, — див. рис. 2 [10, 11].
Відносно патогенетичних аспектів виникнення грибкової інфекції слід навести клінічне спостереження за трьома молодими
жінками із синдромом паркінсонізму та дефіцитом мієлопероксидази фагоцитів [12]. При
інфекції, що викликана саме Candida albicans,
доведено облігатну роль мієлопероксидази як
мікробіцидного агента [13]. Проведене в США
експериментальне дослідження підтверджує
можливу роль грибкової інфекції в розвитку
паркінсонізму завдяки вивченню дрозофіл,
які зазвичай виступають загальновизнаною
експериментальною моделлю для дослідження ХП та клітинних ліній людини. Дослідники

виявили, що речовина, яка виділяється грибками — 1-октен‑3-ол (1-octen‑3-ol) і більш відома як грибний алкоголь, може бути пов’язана
з дефектами у двох генах, що беруть участь
у синтезі і транспортуванні дофаміну [14].
Встановлено, що саме летюча ароматична сполука 1-oктен‑3-ол викликала в мух рухові розлади, аналогічні тим, що виникали після дії
деяких пестицидів, таких як паракват і ротенон. При цьому констатовано зниження рівнів дофаміну і дегенерацію нейронів, які його
продукують у комах. Подальші експерименти
на клітинних лініях людини показали, що ця
речовина вражає ген переносник дофаміну
через людську плазматичну мембрану (the
human plasma membrane dopamine transporter
(DAT)) і везикулярний транспортер моноамінів (vesicular monoamine transporter (VMAT)
ortholog (VMAT2)).
Відомо, що захворюваність на хворобу Паркінсона вища в сільській місцевості, що може
бути пов’язано з впливом цвілевих грибків,
тому зв’язок між грибками і ХП потребує подальшого вивчення. Відповідне антигрибко-

Рисунок 1 Себорейний дерматит у хворих
на хворобу Паркінсона (власні спостереження)

Рисунок 2 Оніхомікоз у хворих на хворобу
Паркінсона (власні спостереження)
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ве лікування, таке як кетоконазол, може бути
корисним для пацієнтів із ХП, оскільки такі
агенти можуть зменшити розмноження грибків і продукцію ферментів. Протизапальні
агенти у вигляді місцевих стероїдів або інгібіторів кальциневрину також можуть бути використані для лікування та поліпшення стану
пацієнта та якості його життя [15].
Розацеа — інший поширений дерматоз обличчя, який характеризується особливостями
нейрогенного запалення з гострим болем, набряком, перехідною або постійною еритемою
обличчя, імунною інфільтрацією, телеангіектазіями, папулами та пустулами. Її поширеність становить від 1 до 20% [16, 17]. Наявні дані
свідчать про можливий зв’язок між розацеа
та ХП [18-20]. У дослідженні Fischer зі співавт.
використовувались неінвазивні методи біоінженерії (себуметрія, корнеометрія, визначення рН) у 70 пацієнтів із ХП [18]. Розацеа була
наявна у 18,6%, а почервоніння було виявлено
в 31,9% пацієнтів. Зв’язок між почервонінням,
що виникає при ХП унаслідок вегетативної
дисрегуляції, та почервонінням обличчя в пацієнтів із розацеа було відзначено як ускладнюючий чинник діагностики. У загальнонаціо
нальному датському когортному дослідженні,
в якому взяли участь понад 4 млн осіб, у пацієнтів із розацеа спостерігався удвічі більший
ризик розвитку ХП, а терапія тетрацикліном
зменшувала ризик виникнення хвороби [19].
Цей висновок було нещодавно репліковано
в когортному дослідженні 803 005 осіб, у тому
числі 17 682 пацієнтів із розацеа в США [20].
У шкірі хворих на ХП спостерігається зменшення щільності шкірних нервових волокон
на ранніх та пізніх стадіях захворювання [21].
Точний ризик розвитку меланоми при ХП
залишається невизначеним. Спочатку виникали підозри щодо причетності приймання
леводопи до розвитку меланоми [22]. Однак
пізніше було встановлено, що зв’язок був випадковістю, а не причиною. Проте були опубліковані дослідження на користь можливих
зв’язків між ХП та меланомою. Велике датське дослідження з понад 14 000 пацієнтів із
ХП свідчить про те, що збільшення частоти
меланоми обмежується тими хворими, що
мають ідіопатичний паркінсонізм, і не існує
зв’язку з прийманням леводопи [23]. Проспективне дослідження, в якому взяли участь
2106 пацієнтів із Північної Америки, виявило
вдвічі вищу частоту меланоми в пацієнтів із
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ХП порівняно із загальною популяцією [24].
Проте великий метааналіз виявив лише помірні зв’язки між двома захворюваннями [25].
Пояснення потенційного зв’язку між меланомою та ХП незрозуміле, але були висунуті
різні гіпотези. Наприклад, повідомляється
про те, що α-синуклеїн, ензим, який інгібує
тирозин гідроксилазу, бере участь у синтезі
меланіну як у меланомі, так і в дофамінергічних нейрональних клітинах [26]. Відомо, що
світлий колір волосся є чинником ризику для
розвитку меланоми, і проведене нещодавно
проспективне дослідження з 132 302 працівників охорони здоров’я також виявило, що
ризик хвороби Паркінсона суттєво збільшується в світлошкірих осіб — вони мають вдвічі вищий ризик виникнення ХП порівняно
з темношкірими [27]. Крім того, спостерігається зв’язок між кольором волосся та раннім
розвитком ХП (<70 років), тоді як колір волосся несуттєво пов’язаний із ризиком початку захворювання у віці після 70 років. Незважаючи на те, що точна причина залишається
нез’ясованою, відмінності в метаболізмі пігментів можуть пояснити виявлену асоціацію
ХП із більш світлими кольорами волосся.
Отже, лікарі повинні інформувати пацієнтів,
зокрема тих, що мають світлу шкіру, про можливий ризик виникнення меланоми. Крім
того, дуже важливим є акцент на захисті від
сонячного випромінювання.
Ураження шкіри внаслідок використання
протипаркінсонічних препаратів.
Незважаючи на те, що алергічні шкірні
реакції на допамінергічні препарати трапляються дуже рідко, після застосування одного з препаратів леводопи, що містив жовтий
барвник, повідомлялось про випадки висипання на шкірі [28, 29].
Також відомо, що такий препарат, як амантадин, викликає сітчасте ліведо з переважною

Рисунок 3 Сітчасте ліведо (власне спостереження)
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локалізацією на нижніх кінцівках [30, 31]. Точна причина розвитку ліведо після або під час
лікування амантадином невідома, але може
бути пов’язана з порушенням перерозподілу
периферичної крові, особливо в шкірних судинах, та периферичним вазоспазмом (рис. 3).
Ерголін використовується в деяких агоністах допаміну та пов’язаний із рідкісним нервово-судинним захворюванням шкіри — еритромелалгією з епізодами еритеми, набряками та болючим печінням кінцівок. Останніми
роками випадків еритромелалгії не помічено,
тому що використовують неерголінові агоністи допаміну [28].
Оскільки після застосування протипаркінсонічних препаратів можуть спостерігатися
різноманітні шкірні ефекти, рекомендується
ретельний контроль стану шкіри пацієнта та
регулярний моніторинг лікування лікарем.
Припинення лікування може спричинити такі
рухові симптоми, як тремор та дискінезію,
проте продовження терапії після шкірних реакцій може потенційно погіршити фізичний
та психічний стан хворого. Отже, рекомендується персоналізований підхід до лікування.
Алгоритм дій лікаря задля профілактики, своєчасної діагностики та лікування захворювань
шкіри, який використовується нами в повсякденній лікарській практиці, наведено на рис. 4.
Біохімічні, патоморфологічні і функціональні зміни в шкірі хворих на ХП.
Окрім зв’язків ХП із різними дерматологічними розладами, шкіра, ймовірно, може
слугувати корисним інструментом для діагностики цього захворювання. Відомо, що
α-синуклеїн, пресинаптичний нейрональний білок та основний білковий компонент
тілець Леві, генетично пов’язаний із ХП, не
тільки виявлено в центральній нервовій системі, а й також у периферичній вегетативній
нервовій системі [26]. Досліджені потенційні
біомаркери, що дозволяють точно діагностувати синуклеонопатії в рідинах організму та
периферичних тканинах, таких як слинні залози, периферична нервова система і шкіра.
Проте на сьогодні не існує жодного широко
прийнятого діагностичного маркера [32-34].
У праці Rodriguez-Leyva I. зі співавт. досліджувалась наявність α-синуклеїну в біоптаті
шкірі 17 здорових осіб та однакової кількості пацієнтів із ХП [35]. Вміст α-синуклеїну
був значно вищим у групі хворих на ХП порівняно з контролем. У праці Ikemura зі спі-
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вавт. проспективно досліджувались зразки
шкіри з черевної стінки та верхньої кінцівки 279 пацієнтів, з яких 85 мали хворобу тілець Леві [36]. Автори виявили підвищену
імунореактивність α-синуклеїну у 23,5% пацієнтів із патологією тілець Леві. У пацієнтів контрольної групи патологічних змін не
спостерігалось. У праці Miki Y. зі співавт. також досліджувалиcь зразки шкіри з грудної
клітки та нижньої кінцівки у 20 пацієнтів із
ХП. Слід відзначити, що при патологічному накопиченні α-синуклеїну в дермі грудної клітки показники з нижніх кінцівок були
менш послідовними [37]. Клітинне ураження
в пацієнтів із ХП виявляється у фібробластах
шкіри [38]. Окрім того, фібробласти в пацієнтів з ідіопатичною ХП демонструють значну
експресію мРНК ключових генів нейродегенерації, а також підвищений ризик хвороби
в специфічних генотипах. Наприклад, дослідження «випадок — контроль», що включало
272 та 1185 досліджуваних відповідно, виявило, що в учасників із генотипом Cys/Cys був
підвищений ризик ХП [39]. Цей специфічний
генотип пов’язаний із рудим волоссям, що
свідчить про потенційну роль пігментації при
ХП. Таким чином, можливо припустити, що
біопсія шкіри в майбутньому може бути використана для ранньої діагностики ХП [40].
У наш час існує потреба у віднайденні надійних і доступних біомаркерів для виявлення ХП
на ранніх стадіях [41]. Задля цього планується
проведення проспективного контрольованого
дослідження на чотирьох науково-дослідних
базах у Європі та США [42]. П’ятдесят два пацієнти чоловічої та жіночої статі з ідіопатичною
ХП (Hoehn та Yahr 1-2) та 52 здорових досліджуваних із групи контролю будуть відібрані
за віком та статтю. Вивчатимуть піломоторний аксон-рефлекс за допомогою іонофорезу
фенілефрину на дорзальну поверхню передпліччя. Силіконові відбитки будуть отримані, відскановані та обчислені для виявлення
кількості задіяних м’язів, розміру відбитків
та площі поширення рефлексу. Потовидільний аксон-рефлекс викликатимуть іонофорезом ацетилхоліну з кількісним визначенням
за чисельністю, розміром крапель та площею
поширення рефлексу. Будуть оцінені симпатичні шкірні реакції, вегетативні та рухові
симптоми. Заплановані дослідження мають на
меті вивчення показників на висхідному рівні,
через 2 тижні, 1, 2 і 3 роки. Біопсія шкіри буде
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Рисунок 4 Клінічні прояви найтиповіших уражень шкіри при хворобі Паркінсона й алгоритм дій лікаря задля їх
профілактики, своєчасної діагностики та лікування
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отримана на висхідному рівні та після 3 років
із подальшим аналізом на щільність нервових
волокон та накопичення α-синуклеїну.
Можливим напрямком використання клітин шкіри вважається використання попередників клітин шкіри як альтернативного джерела стовбурових клітин для трансплантаційної терапії при ХП [43].
Натепер велике значення приділяється вивченню впливу мікробіоти кишківника на розвиток хвороби Паркінсона [44-48]. Утім нами не
віднайдено інформації щодо стану мікробіоти
шкіри у хворих на ХП, суттєві зміни якої можна
припустити, опираючись на наведені вище дані.
Таким чином, вивчення стану мікробіоти шкіри
у хворих на ХП також є перспективним напрямком подальших наукових досліджень (рис. 5).

ПЕРСПЕКТИВИ
вивчення
мікробіоти шкіри
трансплантація
клітин шкіри в мозок
ДОСЛІДЖЕННЯ,
ЩО ПЛАНУЮТЬСЯ
баготоцентрове міжнародне
дослідження піломоторних
рефлексів за новими методиками
кількісної оцінки Cutaneous
Autonomic Pilomotor Testing to Unveil
the Role of Neuropathy Progression in
Early Parkinson’s Disease (CAPTURE PD)
ВСТАНОВЛЕНІ ФАКТИ
у шкірі підвищений вміст α-синуклеїну патологічні
зміни спостерігаються у фібробластах шкіри
щільність шкірних нервових волокон на ранніх
та пізніх стадіях захворювання зменшується низка
захворювань шкіри тісно пов’язана з хворобою
Паркінсона

Рисунок 5 Сучасний стан досліджень шкіри
при хворобі Паркінсона та майбутні напрямки
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ETIOLOGICAL, PATHOGENETIC AND CLINICAL ASPECTS OF SKIN DISEASES IN PATIENTS WITH PARKINSON
DISEASE
V.M. Hertsev, O.M. Stoyanov, T.M. Muratova, R.S. Vastyanov
Abstract
In the review article describe clinical manifestations of the most common skin lesions in Parkinson’s disease and also describe the original
algorithm for their prevention, timely diagnosis and treatment.
Also examples of using of skin tests for early diagnosis of Parkinson’s disease describe as well as the plans of further researches of this problem.
Keywords: Parkinson’s disease, skin diseases, early diagnosis.
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Тактика ведения обострений
рассеянного склероза
Л.А. Дзяк, Е.С. Цуркаленко
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»

Резюме. У статті розглянуто терапевтичні можливості й стратегії лікування пацієнтів із загостреннями розсіяного склерозу (РС) на підставі даних літератури та власних клінічних спостережень. Різноманітні клінічні дослідження показали, що ранній початок і тривале застосування
модифікуючої терапії зменшує частоту й ступінь тяжкості релапсів (рецидивів, екзацербацій, загострень, нападів або flare-up), які визначають як спонтанне виникнення нових чи погіршення
існуючих неврологічних симптомів, так і затримку розвитку інвалідизації.
Ключові слова: розсіяний склероз, неврологічні симптоми, модифікуюча терапія, релапс.

В настоящее время в результате применения многочисленных методов, модифицирующих течение болезни (БМТ), отмечено
снижение частоты обострений рассеянного
склероза (РС) [1-3]. Множественные клинические исследования показали, что раннее начало и длительное применение БМТ уменьшают
частоту и степень тяжести релапсов и отсрочивают развитие инвалидизации. Однако даже
применение адекватной БМТ не гарантирует
100% профилактику обострений, рецидивы
продолжают возникать, приводя ко временной
или стойкой утрате трудоспособности пациентов [4]. Поэтому правильное распознавание
релапсов и их ведение является актуальной
проблемой современной неврологии [5]. В статье рассмотрены терапевтические возможности и стратегии лечения пациентов с обострениями РС на основе данных литературы
и собственных клинических наблюдений.
Острый релапс (рецидив, экзацербация,
обострение, атака или flare-up) — спонтанное возникновение новых или ухудшение
существующих неврологических симптомов,
приводящее к повышению оценки по шкале
EDSS как минимум на 0,5 балла и продолжающееся более 24 ч при отсутствии признаков
метаболических изменений или инфекционного процесса. При проведении магнитно© Л.А. Дзяк, Е.С. Цуркаленко
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резонансной томографии (МРТ) могут определяться либо не определяться новые очаги
поражения [6, 10].
Учитывая тот факт, что РС представляет
собой заболевание с высокой степенью гетерогенности, частота релапсов значительно
варьирует среди пациентов, вызывая различную степень нарастания неврологической дисфункции. Степень регресса симптоматики после релапса также существенно
отличается. У одних пациентов могут развиваться значимые неврологические нарушения в течение первых лет после постановки
диагноза (вследствие частых и/или тяжелых
релапсов), тогда как у других инвалидизация
может оставаться незначительной десятки
лет [7]. Прогностические факторы, связанные с прогрессированием инвалидизации,
включают высокую частоту релапсов и неполное восстановление после них.
Рецидивы являются характерным проявлением рецидивирующе-ремиттирующего
рассеянного склероза (РС), встречающимся у 85-90% пациентов с РС [1, 2]. Релапсы
также могут встречаться как при первичнопрогрессирующем, так и при вторично-прогрессирующем РС. При этих формах релапсы
развиваются на фоне прогредиентно-прогрессирующей инвалидизации, которая
и определяет прогрессирующие формы.
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Релапсы обычно возникают и разворачиваются в течение нескольких дней, средняя
их продолжительность составляет от недели
до месяца. На ранних стадиях РС неврологические нарушения, связанные с нетяжелым
обострением заболевания, могут практически полностью регрессировать без специального лечения [8]. Однако, как правило,
без назначения своевременной специфической терапии сохраняется остаточная неврологическая симптоматика, приводящая к накоплению инвалидизации.
Клинические проявления обострений.
Рецидивы рассеянного склероза могут варьировать у пациентов, даже у одного и того
же пациента. В исследовании Scalfari A. и соавт. выделены системы, наиболее часто страдающие при релапсе: сенсорная — в 54,3%
случаев и зрительная — в 21,5% случаев [4].
В большом исследовании, включавшем
более 49 тыс. рецидивов [5], поражения зрительной системы наиболее часто встречались на начальной стадии заболевания в молодом возрасте. Поражения чувствительной
системы чаще были зарегистрированы при
раннем или непрогрессирующем заболевании. Поражения пирамидной, координатором систем и функции тазовых органов
наиболее часто встречались у пожилых пациентов и пациентов с прогрессирующим
заболеванием. У женщин чаще встречались
сенсорные или зрительные симптомы. Мужчины были более склонны к поражениям пирамидной и координатором систем. Важно
отметить, что фенотип рецидива был связан
с фенотипами предыдущих рецидивов (отношение шансов (OR)=1,8-5). С увеличением возраста и длительности течения заболевания тяжесть рецидивов увеличивалась,
а способность к восстановлению уменьшалась [5].
Истинные репасы MS следует отличать
от псевдорелапсов, которые могут длиться
≤ 24 ч и быть связаны с физиологическими
изменениями, такими как лихорадка, физические упражнения или метаболические
изменения. Как правило, симптомы псевдорелапсов полностью регрессируют после
восстановления нормального физиологического статуса [9].
Дифференциальная диагностика релапса
и псевдорелапса. Учитывая огромное разнообразие симптомов, разную их выраженность
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и тяжесть течения, а также необходимость
своевременной патогенетической терапии,
правильная верификация обострений РС
и дифференциальная диагностика с псевдорелапсами невероятно важна. Систематические обзоры показали, что у 55 из 285 пациентов с РС, которые обратились в больницу
за неотложной помощью, изначально диагностировано обострение заболевания. 40%
из этих пациентов не имели острого релапса.
У большинства из них отмечалась инфекция
мочевыводящих путей [9, 10]. Псевдорелапс
(или псевдоэкзацербация) — это временное нарастание неврологического дефицита в результате метаболических или физиологических факторов, таких как реакция на
тепло (как феномен Ухтофа) или высокую
температуру тела, воспаление в результате инфекции. Как только провоцирующие
факторы будут устранены, неврологический
статус пациента вернется к исходному. При
осмотре пациента в первую очередь необходимо выполнить скрининг на инфекцию.
Если патоген идентифицирован, необходимо проведение этиопатогенетической терапии и наблюдение за состоянием пациента
в динамике, пока инфекция не разрешится, после чего проводится повторная оценка неврологического статуса. Гипертермия
должна быть откорректирована при помощи
антипиретических агентов. Типично псевдорелапс проявляется реактивацией ранее
существовавших симптомов вследствие метаболического или инфекционного стресса,
приводящего к персеверации воспаления
и локальному отеку, начинают клинически
проявляться очаги, существовавшие ранее,
в результате чего возобновляется и усугубляется прежняя неврологическая симптоматика. Иногда даже возникают отдельные новые
неврологические симптомы (очаги, обуславливающие их возникновение, существовали
ранее, однако не проявлялись клинически).
Кроме того, многие хронические симптомы
рассеянного склероза (депрессия, слабость,
хроническая боль) могут транзиторно ухудшаться время от времени, однако такие ухудшения не считаются релапсом. Отдельно
возникшая слабость или ухудшение функции
тазовых органов не могут быть подтверждением обострения заболевания.
Сложность дифференциальной диагностики релапса и псевдорелапса заключается
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в том, что инфекция может быть триггером
развития истинного релапса. В таком случае неврологические симптомы не уменьшаются, а сохраняются и даже нарастают при
контроле гипертермии и после разрешения
инфекции [14].
Следует отметить, что выявление активных очагов на МРТ при отсутствии ухудшения клинической симптоматики (радиологически изолированный синдром) не может
считаться обострением заболевания и не требует назначения специального лечения.
Неправильная диагностика релапса негативно влияет на результаты лечения. Например, кортикостероиды, используемые
как стандартная терапия релапсов, обладают умеренными иммуносупрессивными
свойствами, что может вызывать ухудшение
существующей инфекции вплоть до генерализации. Для профилактики таких осложнений клиницист должен тщательно
верифицировать релапс и оставаться настороженнымвотношенииналичияинфекционного
процесса [13].
Клиницист должен объяснить пациенту важность своевременной верификации
релапсов и необходимость немедленно сообщать лечащему врачу о любых новых симптомах или изменениях самочувствия. Высокая частота релапсов в первые несколько
лет заболевания является независимым
фактором риска быстрой инвалидизации.
Осведомленность об этом как пациента, так
и клинициста позволит своевременно начать
адекватную БМТ и выбрать оптимальную
стратегию лечения в будущем.
Очень важно четко документировать релапсы, их тяжесть и частоту, т.к. данная
информация необходима для принятия решения о тактике дальнейшего ведения пациента. Как только обострение подтверждено,
следует незамедлительно начинать лечение
(схема). Чем раньше начата терапия, тем
больше шансов на полное восстановление.
Терапевтические возможности лечения
острых релапсов. В начале ХХ века терапией выбора острого релапса был постельный
режим, так как считалось, что такая тактика приводит к скорейшему восстановлению
утраченных функций и сокращению длительности атак [7]. Первым лекарственным
препаратом, который был применен для
лечения обострений РС на основании кон-
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Новые симптомы или ухудшение существовавших ранее?
- Кроме изолированного ухудшения депрессии или
слабости
- длятся более 24 часов
- отсутствие значительных колебаний симптомов
Да
Псевдорелапс?
- Гипертермия
- метаболические нарушения
- инфекция мочевыводящих путей

Нет

Да
Лечение инфекции
и коррекция
метаболических
нарушений

Нет

Необходимо лечение релапса?
- Тяжесть
- нарушение качества жизни
- коморбидная патология
- переносимость терапии

Нет

Повторная
оценка

Наблюдение

Да
Кортикостероиды или альтернативное лечение?
- Предшествовавшая резистентность к кортикостероидам? — АКТГ, плазмаферез или ВВИГ
- тяжелые коморбидные состояния (гипертензия,
диабет, остеопороз, психиатрические нарушения) — возможность контроля дополнительными
препаратами или выбор альтернативного метода
- первый триместр беременности? — ВВИГ

Схема Тактика ведения пациентов с подозрением
на возникновение обострения рассеянного склероза

тролируемых исследований, был адренокортикотропный гормон (АКТГ). Вторым
препаратом, который до сих пор является
золотым стандартом и остается последним,
одобренным FDA для лечения рецидива РС,
был внутривенный (ВВ) метилпреднизолон
(MП) [8, 15]. Его эффективность была доказана множеством клинических исследований,
проводимых как в сравнении с плацебо, так
и с АКТГ.
В одном из исследований пациенты
были рандомизированы в две группы: первая группа получала синтетический АКТГ
в дозе 1 мг/сут в течение 15 дней; вторая —
ВВ МП в дозе 20 мг/кг/сут первые 3 суток,
затем в дозе 10 мг/кг/сут с 4-х по 7-е сутки,
5 мг/кг/сут — с 8-х по 10-е сутки, 1 мг/кг/
сут — с 11-х по 15-е сутки. Не выявлено достоверных отличий у пациентов, которые
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получали АКТГ и МП. В ряде исследований
сравнивали эффективность ВВ МП в дозе
1 г/сут в течение 7 сут и ВМ АКТГ в дозе 80,
60, 40, а затем 20 Ед/сут в течение 7 сут. Установлено, что ВВ МП ассоциировался с более
быстрым темпом восстановления в первые
несколько дней, однако на 28-е сутки эффективность обоих препаратов оказалась сопоставимой [8, 16]. Другие исследования также
подтвердили эти выводы — эффективность
и безопасность АКТГ (ВМ в течение 14 сут)
по сравнению с ВВ МП (1 г/сут в течение
3 сут) для лечения острых рецидивов РС не
имели существенных отличий. На основании результатов этих исследований был сделан вывод о том, что МП является перспективной альтернативой АКТГ при ведении
обострений РС [17].
Кортикостероиды. Механизм действия.
Механизм, посредством которого кортикостероиды приводят к ускоренному восстановлению, изучен не полностью, однако считают, что в основном он реализуется за счет
иммунологических и противовоспалительных свойств. Основными эффектами кортикостероидов являются:
• уменьшение продукции медиаторов воспаления и выраженности локального
отека, что способствует стабилизации
проницаемости гематоэнцефалического
барьера, повреждение которого происходит во время рецидивов (вследствие чего
отмечается накопление контраста в очагах) [9];
• снижение активности клеточных и гуморальных аутоиммунных реакций, что снижает продукцию гамма-интерферона, активность киллерных клеток и продукцию
иммуноглобулинов G;
• подавление продукции провоспалительных цитокинов и хемокинов;
• снижение способности Т-клеток мигрировать в центральную нервную систему;
• активация избирательного апоптоза активированных иммунных клеток, которая приводит к элиминации патогенного
клона эффекторных клеток, снижению
хелперной активности и выраженности
эффекторных реакций;
• уменьшение количества активированных
В-лимфоцитов с последующим снижением синтеза IgG в центральной нервной
системе.
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Учитывая тот факт, что олигодендроциты
имеют кортикостероидные рецепторы, кортикостероиды также могут способствовать
делению олигодендроцитов и ремиелинизации аксонов [10].
Во многих исследованиях доказано, что
лечение кортикостероидами способствует
более быстрому восстановлению. Хотя используемые дозировки отличались в этих
исследованиях, короткие курсы высокодозированных кортикостероидов (1 г/сут МП
в день в течение 3-7 сут — пульс-терапия)
показали наибольшую эффективность для
лечения релапсов. В основном рекомендуется назначение МП, который отличается от
преднизолона наличием метильной группы,
что ускоряет его связывание с рецепторами и воздействие на клетки-мишени и обуславливает менее выраженное минералокортикоидное воздействие по сравнению
с глюкокортикоидным, что способствует
снижению частоты побочных явлений. МП
способен проникать через ГЭБ, благодаря
чему он оказывает как общее, так и местное
противоотечное и противовоспалительное
действие [12].
В двойном слепом исследовании пациенты с РРРС были рандомизированы в группу
плацебо или ВВ МП с постепенным снижением дозы в течение 15 сут, начиная с дозы
15 мг/кг/сут в 1-3-й день с ежедневным снижением до достижения дозы 1 мг/кг/сут на
13-15-й день. После окончания слепой фазы
исследования пациенты в группе плацебо
также получали высокодозированный МП по
той же схеме [5]. После парентерального МП
пациенты обеих групп получали оральный
преднизолон, начиная со 100 мг/сут, с постепенным снижением дозы в течение 120 сут.
В этом исследовании высокодозированный
МП ассоциировался с более быстрым восстановлением. У достоверно большего количества пациентов, получавших МП, было
отмечено улучшение по шкале EDSS по сравнению с группой плацебо в течение 10 сут.
У этих пациентов также зафиксировали более короткие релапсы [11, 13].
В другом рандомизированном плацебоконтролируемом исследовании эффективность 500 мг ВВ МП сравнивали с плацебо у пациентов (n=50) с рецидивами РРРС
и у пациентов с атаками, накладывающимися на прогрессирующий РС [14]. Значитель-
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ное улучшение отмечено в группе пациентов
с РРРС, получавших ВВ МП, по сравнению
с плацебо в 1-ю и 4-ю неделю терапии. У пациентов с прогрессирующим РС также наблюдали значительное улучшение на 4-й неделе терапии по сравнению с плацебо [15].
Ускоренное восстановление после релапсов также отмечено при использовании
высоких доз перорального (ПО) метилпреднизолона (МП). В рандомизированном
двойном слепом исследовании пациенты,
которые перенесли обострение в течение
28 сут или меньше (n=26), получали ПО MП
500 мг/сут в течение 5 сут с последующим
снижением дозы в течение 10 сут или плацебо (n=25). У пациентов, получавших высокие
дозы ПО МП, отмечено значительное улучшение неврологического статуса по сравнению с исходным в отличие от группы плацебо по визуально-аналоговой шкале и шкале
EDSS через 1, 3 и 8 нед. терапии [16]. Промежуточные и низкие дозы кортикостероидов не продемонстрировали эффективности
и не ассоциировались с ускорением восстановления.
Пути введения кортикостероидов: ВВ или
ПО. На совместном заседании Американского и Европейского комитетов по лечению и исследованиям в области рассеянного склероза (ACTRIMS-ECTRIMS) в 2014 г.
были рассмотрены результаты исследования, включавшего 200 пациентов с релапсом [8]. Проведено сравнение эффективности 1000 мг ПО и ВВ МП в течение 3 сут.
Первичной конечной точкой был процент
пациентов с улучшением неврологического
статуса на 28-й день (на 1 или более баллов
в наиболее пораженной функциональной
системе). Отличия между двумя группами не
были клинически недостоверными.
Рандомизированное исследование высоких доз ПО МП по сравнению с ВВ МП проведено с участием 40 пациентов. Одна группа получала ПО МП 1 г/сут в течение 5 сут,
другая — ВВ МП 1 г/сут также в течение 5 сут.
Оба препарата продемонстрировали статистически значимое влияние на уменьшение
инвалидности и очагов, накапливающих
гадовист, по данным МРТ, в течение долгого времени (как в 1-ю, так и на 4-ю неделю).
Установлен сопоставимый уровень безопасности и профиль переносимости. Полученные данные позволили сделать выводы, что
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ПО МП также эффективен, как и ВВ МП, для
купирования релапсов РС [17].
В кокрановском обзоре, оценивающем
эффективность ВВ МП по сравнению с ПО
преднизолоном для лечения острых рецидивов, включавшем 4 исследования [6, 18,
19, 20], не выявлено статистически значимых
различий между конечными точками исследований в зависимости от пути введения
кортикостероидов. Высокие дозы преднизолона (1250 мг) явились биоэквивалентными
1 г ВВ МП. Однако из-за различных методологических подходов, недостаточного количества пациентов в исследованиях и отсутствия деталей (например, только в одном
исследовании подробно описаны нежелательные явления) в кокрановском обзоре
не сделаны окончательные выводы об оптимальном пути введения [9].
В настоящее время FDA одобрено применение:
• ВВ МП по 1000 мг/сут — 3-5 сут;
• ВВ дексаметазона по 8 мг/сут — 7 сут;
• ПО преднизолона по 1250 мг/сут — 5 сут;
• ПО метилпреднизолона 1000-1400 мг/сут —
5 сут со снижением дозы до 48 мг/сут,
24 мг/сут — 7 сут, 12 мг/сут — 7 сут;
• ПО дексаметазона 4 мг/сут — 5 сут.
Таким образом, необходимость использования высоких доз кортикостероидов является доказанной, однако дискуссии об их оптимальном способе введения продолжаются.
Нежелательные
явления,
связанные
с кортикостероидами, были выявлены во
всех клинических исследованиях. Наиболее
часто отмечались бессонница [12, 16, 19, 24],
психические нарушения [9, 21] и желудочнокишечные осложнения. Другие побочные
эффекты включали задержку жидкости/оте
ки, повышенный уровень глюкозы крови,
повышение АД, головные боли, акне, сердцебиение, гипокалиемию, некроз головки
бедренной кости. Знание побочных эффектов кортикостероидов чрезвычайно важно,
так как индивидуальная чувствительность
пациентов и переносимость пульс-терапии
часто связаны с сопутствующими заболеваниями. Назначение кортикостероидов противопоказано, если пациенты имеют неконтролируемые сопутствующие заболевания,
которые повышают вероятность развития
побочных явлений. В связи с этим перед назначением пульс-терапии необходимо про-
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ведение дополнительного обследования.
Введение препаратов может проводиться
в амбулаторных условиях, однако под обязательным контролем врача.
АКТГ. Исследования последних лет показали, что АКТГ имеет прямой противовоспалительный и иммуномодулирующий эффект,
реализуемый путем активации центральных
и периферических меланокортиновых (МК)
рецепторов, дополняющий его способность
стимулировать высвобождение эндогенных кортикостероидов. АКТГ — агонист
МК-рецепторов, связывается со всеми известными их типами, среди которых только
один приводит к стимуляции стероидогенеза
надпочечниками. МК1-рецепторы представлены в меланоцитах кожи, эпителиальных
клетках, моноцитах, нейтрофилах, лимфоцитах, подоцитах почек, периакведуктальном сером веществе ЦНС, микроваскулярных эндотелиальных клетках, астроцитах
и шванновских клетках. МК2-рецепторы —
это рецепторы надпочечниковых желез,
через которые осуществляется стимуляция
стероидогенеза. Они также расположены
в остеобластах и коже. МК3- и МК4-рецепторы
обнаружены в ЦНС: МК3-рецепторы — преимущественно в гипоталамусе и лимбической системе, МК4-рецепторы, одни из
наиболее распространенных рецепторов
ЦНС, — в коре, таламусе, гипоталамусе,
стволе мозга, спинном мозге и астроцитах.
МК5-рецепторы чаще всего выявляют в экзокринных железах и лимфоцитах. Очевидно,
что система MК выполняет много регуляторных функций в организме человека, в том
числе регулирует меланогенез и синтез глюкокортикоидов, контролирует потребление
пищи, расход энергии, половую функцию,
поведенческие реакции, внимание, память,
обучение и, что особенно важно для РС, обеспечивает нейропротекцию, иммунную модуляцию и противовоспалительные эффекты [17].
Эти данные объясняют причину возобновления интереса в настоящее время к «старому» АКТГ, так как появление относительно
недорогих и достаточно эффективных кортикостероидов отвлекло внимание исследователей от этого препарата на многие годы.
Результаты проведенных в последнее время
исследований свидетельствуют о перспективности и потенциальной значимости аго-
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нистов меланокортиновой системы (таких
как АКТГ) для лечения РС и предполагают
появление новой информации об оптимальном использовании АКТГ при РС.
Плацебо-контролируемые исследования
продемонстрировали способность АКТГ
ускорять восстановление после релапсов РС.
Пациенты с релапсом РС (n=197) получали
АКТГ в течение 14 сут с уменьшением дозы
(40 Ед 2 раза в сутки в течение 7 сут с постепенным снижением дозы до минимальной (20 Ед/сут) с 12-х по 14-е сутки). Было
выявлено ускоренное восстановление после
релапсов по сравнению с плацебо. В мета
анализе 12 исследований (n=1714) оценивали
эффективность кортикостероидов и АКТГ —
применение обоих препаратов вызывало улучшение функций как на 8-е, так и на
30-е сутки после начала лечения по сравнению с плацебо [20].
В США FDA одобрено применение геля
с медленным высвобождением АКТГ для лечения острых рецидивов рассеянного склероза как первой или второй линии терапии.
Гель можно вводить как ВМ, так и ПК от 80 до
120 Ед в течение 14-21 сут [18].
Хотя данные клинических исследований
не продемонстрировали явного преимущества геля, содержащего АКТГ, перед кортикостероидами в лечении релапсов РС [18, 22],
существуют единичные сообщения об эффективности АКТГ у пациентов, устойчивых
к кортикостероидам. Учитывая более широкий механизм действия АКТГ, возможно,
в дальнейшем будут получены более весомые
доказательства этому факту. Преимущество
АКТГ может заключаться в его использовании
у пациентов с непереносимостью кортикостероидов [10, 20]. С этой точки зрения важным
остается вопрос о потенциальных различиях в безопасности геля, содержащего АКТГ,
и кортикостероидов. В целом АКТГ имеет
сходный профиль нежелательных реакций,
однако не приводит к асептическому некрозу
бедренной кости и даже снижает риск его развития за счет активации рецепторов, локализованных в остеобластах, что способствует их
созреванию и выживанию, активируя остеопротекцию [18]. Однако эти данные были получены в экспериментальных исследованиях
и нуждаются в дальнейшем клиническом подтверждении. Представляет интерес изучение
того, как эффекты АКТГ влияют на секрецию
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нейротрансмиттеров (норадреналина, ацетилхолина, дофамина), что может улучшить
результаты лечения и, возможно, повлиять на
течение прогрессирующих форм РС.
На сегодняшний день пульс-терапия кортикостероидами остается золотым стандартом лечения обострения РС. Недостатком
такой терапии является высокая стоимость
геля, содержащего АКТГ. Потенциальные выгоды применения АКТГ могут быть связаны
с возможной эффективностью у пациентов,
которые не реагируют на кортикостероиды
либо не переносят их, а также с положительным воздействием на кости посредством стимуляции дегидроэпиандростерона и минералокортикоидов.
Необходимость «продолженной» терапии
стероидами. Исследование лечения оптиконеврита показало, что группа пациентов,
не получавшая «продолженную» терапию,
имела повышенный риск повторного возникновения симптомов после окончания
пульс-терапии [15]. Несмотря на то, что при
других фенотипических проявлениях релапсов не показано достоверного преимущества
«продолженной» терапии, такая схема может быть использована индивидуально при
тяжелых релапсах, с учетом особенностей
и анамнеза конкретного пациента. Однако это решение должно быть взвешенным,
с учетом потенциальных рисков побочных
явлений. Также необходимо использование
БМТ, получаемой пациентом, так как результаты недавних исследований свидетельствуют, что риск герпеса увеличивается у некоторых пациентов, получающих БМТ, в условиях
длительного введения стероидов [16].
Терапия второй линии для обострений
РС, не чувствительных к кортикостероидам
и АКТГ. У некоторых пациентов релапс не
удается купировать ни кортикостероидами,
ни АКТГ. В клинических исследованиях было
изучено несколько альтернативных методов
лечения, включая плазмаферез, внутривенный иммуноглобулин G (ВВИГ) циклофосфамид, метоксантрон и натализумаб. Однако доказательная база эффективности была
получена только для плазмафереза. В последнем руководстве Американской академии неврологии, опубликованном в январе
2011 года, рекомендуется использовать плазмаферез как терапию второй линии для лечения тяжелых релапсов и релапсов, рези-

94

стентных к терапии кортикостероидами [24].
Плазмаферез. Плазмаферез представляет
собой процедуру, в ходе которой от цельной
крови отделяют плазму и обменивают ее донорской плазмой или раствором альбумина,
после чего возвращают пациенту [22, 23].
В исследовании Weinshenker B.G. и соавт. [11, 24] была продемонстрирована эффективность плазмафереза у пациентов с РС, не
поддающихся лечению кортикостероидами.
Пациентам, включенным в исследование,
было проведено семь процедур (54 мл/кг)
в течение 2 нед. После плазмафереза у 42%
пациентов отмечено улучшение по сравнению с 5,9% из группы плацебо. Ограничением
данного исследования была неоднородность
выборки. Эффективность плазмафереза продемонстрирована также в других исследованиях, хотя многие из них были не плацебоконтролируемыми. В одно из исследований
были включены стероиднорезистентные
пациенты (n=153), которым был проведен
плазмаферез. Через 6 месяцев после лечения
у 59% этих пациентов отмечалось уменьшение неврологического дефицита [25]. Llufriu
и cоавт. ретроспективно оценили результаты
лечения пациентов с рецидивирующе-ремиттирующим и вторично-прогрессирующим
РС, которые вначале получали ВВ МП, после
чего им был проведен плазмаферез. У 63%
пациентов наблюдалось улучшение по шкале
EDSS [11, 24].
Проведение плазмафереза требует госпитализации. Часто отмечаются нежелательные явления — гепарин-связанная тромбоцитопения (9%), карбункулы (5%), несколько
реже встречаются анемия, гипотензия, парестезии, гематомы.
Плазмаферез одобрен FDA в качестве терапии второй или третьей линии, предпочтительным является у пациентов с тяжелыми рецидивами PC (ухудшение более 1 балла
по шкале EDSS), при неээффективности или
непереносимости кортикостероидов [4, 25].
Также возможно комбинирование плазмафереза с гормональной и другой иммуносупрессорной терапией: в течение 2 нед. от
3 до 5 раз обменивается 1,5 объема плазмы за
каждый сеанс, после процедуры ВВ капельно
вводится 500-1000 мг МП.
Внутривенные иммуноглобулины. Хотя
ВВИГ одобрены FDA для лечения различных
иммунных нарушений [15], они в настоящее
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время не утверждены для лечения острых
рецидивов MS. Несмотря на то, что в литературе встречаются единичные сообщения об
эффективности лечения релапсов РС ВВИГ,
проведенные исследования не показали статистически значимых улучшений после введения ВВИГ, а также в результате дополнительного лечения ВВИГ, проведенного после
курса ВВ МП. Причина споров, связанных
с использованием ВВИГ, может заключаться
в том, что в большинстве исследований ВВИГ
вводились после проведения кортикостероидной пульс-терапии, в результате чего возможные отсроченные эффекты ВВ МП могли
перекрывать или скрывать чистые эффекты
ВВИГ. В нескольких исследованиях [15, 26],
однако, были получены данные о преимуществах сочетанного введения ВВИГ с ВВ МП
перед изолированным ВВ МП у пациентов
с оптикомиелитом, резистентным к кортикостероидам. ВВИГ вводились в дозе 0,4 г/кг/сут
в течение 5 сут, затем ежемесячно по 0,4 г/кг/
сут в течение 5 мес. Острота зрения восстановилась достоверно лучше у пациентов, которые получали ВВИГ, по сравнению с теми, кто
получал только ВВ МП [15]. Нежелательные
явления, связанные с ВВИГ, включали головную боль и инфекции в месте введения [14].
Механизм действия ВВИГ на сегодняшний
день окончательно не установлен, однако
наиболее обоснованными, объясняющими
их терапевтический эффект являются противовоспалительное действие, неспецифическая стимуляция Т-клеток, нейтрализация
антивирусных и антибактериальных антител, токсинов и инфекционных возбудителей, аутоантител, связывание активирующих
компонентов комплемента и нейтрализация
активированного комплемента.
Применение ВВИГ в качестве препаратов
третьей линии должно быть рассмотрено
у пациентов с тяжелым релапсом, при неэффективности и непереносимости кортикостероидной терапии и плазмафереза
или при наличии противопоказаний к ним,
а также при возникновении релапса у беременных женщин [5, 19].
Назначение митоксантрона возможно
при неэффективности другой терапии в случае непрерывно прогрессирующих и тяжелых форм РС.
Результаты лечения обострений РС. Некоторые пациенты могут медленно реаги-
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ровать на стандартные процедуры первой
линии. В таких случаях целесообразно проведение нейровизуализации для оценки
прогрессии нейродегенерации. Также необходимо исключить прогрессирующую мультифокальную лейкоэнцефалопатию (ПМЛ).
Если картина МРТ подозрительна на наличие ПМЛ у пациентов с положительными антителами крови к вирусу Джона Каннингема
(JC), особенно у пациентов с длительной
лимфопенией, необходимо проводить анализ ликвора на антитела к вирусу JC. Если
эти антитела обнаружены, лечение ПМЛ необходимо начать немедленно [24].
Выбор терапии. Выбирая тактику ведения релапса, в первую очередь необходимо
оценить наличие противопоказаний к применению кортикостероидов. К сопутству
ющим заболеваниям, течение которых будет
ухудшаться под воздействием кортикостероидов, относят артериальную гипертензию,
сахарный диабет, язвенную болезнь, психические расстройства [6]. В зависимости от
тяжести сопутствующих заболеваний, необходим индивидуальный подход, чтобы смягчить побочные эффекты, связанные с кортикостероидами. Профилактическое лечение
может предотвратить некоторые побочные
эффекты. При введении антацидов и хлорида калия пациентам до конца терапии кортикостероидами не было зарегистрировано
ни одного случая гипокалиемии или желудочно-кишечных побочных эффектов [25].
Пациентам рекомендуется придерживаться
диеты с низким содержанием натрия и высоким — калия во время лечения стероидами.
Пациентам с сахарным диабетом во время
пульс-терапии иногда необходима коррекция дозы инсулинов или сахароснижающих
препаратов, которая проводится под контролем уровня глюкозы крови. Учитывая то, что
реакция пациентов на введение высоких доз
кортикостероидов сильно варьирует, поэтому ее сложно предсказать, а также принимая
во внимание высокую частоту осложнений со
стороны ЖКТ, всем пациентам в целях профилактики рекомендуется назначать антациды или ингибиторы протоновой помпы,
а иногда их сочетание. Введение препаратов
следует начать за день-два до начала пульстерапии и продолжать в течение 10 сут после
ее окончания. В случае возникновения бессонницы показано проведение симптомати-
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ческой терапии в виде назначения снотворных препаратов [18]. Перед началом введения
кортикостероидов необходимо проведение
теста на беременность, так как их применения рекомендуется избегать во время первого триместра беременности и с осторожностью относиться в дальнейшем.
Альтернативные методы лечения должны
быть рассмотрены у пациентов, которые ранее имели выраженные побочные эффекты
либо являются резистентными к терапии
кортикостероидами [23]. При введении достаточной дозы МП существенное уменьшение клинических проявлений отмечается
уже после 2-4 инфузий, однако следует отметить, что эффект от пульс-терапии кортикостероидами может быть отсроченным,
в связи с чем необходимо выждать 2 нед.
после последней дозы для верификации резистентности релапса к кортикостероидам.
Таким пациентам может быть предложено
лечение гелем, содержащим АКТГ, вводимым внутримышечно или подкожно в дозе
80 Ед/сут в течение 5-15 сут в зависимости от
выраженности неврологической симптоматики [1, 12, 23]. В случае наличия у пациентов
риска развития асептического некроза бедренной кости также рекомендуется сделать
выбор в пользу АКТГ из-за его механизма
действия на остеобласты [14, 22].
При верификации у пациента подтвержденного релапса введение кортикостероидов следует начинать как можно раньше
(максимум в течение недели после возникновения первых симптомов обострения), что
позволяет минимизировать остаточную после релапса инвалидизацию. Доказано, что
длительность и тяжесть обострения, выраженность остаточных неврологических нарушений напрямую зависят от своевременности проведения курса кортикостероидов
в адекватных дозировках. Тактика ведения
пациентов с подозрением на возникновение
обострения рассеянного склероза представлена на схеме.
Нет единого мнения относительно минимальной эффективной дозы, длительности
лечения и пути введения системных кортикостероидов при релапсе РС. Обычно рекомендуют использовать в качестве терапии первой
линии ВВ МП в дозе 1 г/сут на 400 мл физиологического раствора в течение 5 сут (возможно введение 1000 мг однократно или по
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500 мг МП дважды в сутки — утром и в обед).
Также возможно использование коротких
курсов дексаметазона внутримышечно, обладающего сходными с МП эффектами [19].
Введение начинают с высокой дозы, которую постепенно снижают (1-2-е сут — 32 мг,
3-4-е сут — 16 мг, 5-7-е сут — 8 мг). По данным
некоторых авторов, противовоспалительный
и иммуносупрессивный эффекты у дексаметазона даже более выражены, чем у МП.
При тяжелых релапсах возможно продление курса лечения до 7 сут. Как показано в последних исследованиях, отсутствует
необходимость в обратной титрации дозы
с применением пероральных препаратов,
так как такая схема не увеличивает эффективность лечения, но увеличивает частоту
нежелательных реакций [20]. Также могут
назначаться высокие дозы перорального метилпреднизолона (1000-1250 мг/сут) в течение 5-7 сут без обратной титрации.
Если у пациента отмечается тяжелое обострение с нарастанием инвалидизации на
2 и более баллов по шкале EDSS или восстановление после пульс-терапии является
недостаточным (сохраняются неврологические симптомы, нарушающие повседневную
активность), то при хорошей переносимости возможно проведение повторной пульстерапии через 2 нед. ВВ МП в дозе 1 г/сут
в течение 5 сут [18].
Часто возникает вопрос, нужно ли применять пульс-терапию кортикостероиами
при клинически изолированном синдроме.
В этом случае тактика ведения пациентов зависит от степени регресса неврологического
дефицита на момент верификации диагноза. Если восстановление еще неполное или
влияет на трудоспособность, то необходимо
немедленно начать проведение терапии высокодозированными кортикостероидами.
В одном из клинических исследований показано со степенью доказательности класса II, что регулярное применение
пульс-терапии ВВ МП (1 г/сут в течение 5 сут
каждые 6 мес. в течение 3 лет, при необходимости — лечение релапсов по той же схеме)
позволило уменьшить степень инвалидизации по сравнению с пациентами, у которых пульс-терапия применялась только для
лечения обострений, хотя общая частота
релапсов оставалась сопоставимой в обеих
группах [17].
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Одним из дискутируемых вопросов является необходимость проведения пульстерапии при выявлении Gd-активных очагов
на МРТ. В этом случае подход должен быть
индивидуальным: если пациент обратился
с жалобами на нарастание неврологической
симптоматики, вследствие чего был направлен на МРТ, то выявленные очаги лишь являются морфологической верификацией
возникшего релапса и необходимо проводить пульс-терапию. В случае, если МРТ выполнена при плановом посещении, без ухудшения состояния пациента, обнаружение на
сканах новых или персистирующих старых
Gd-активных очагов свидетельствует в пользу активного процесса в головном мозге, однако не может являться подтверждением релапса [22]. Соответственно, такие пациенты
не нуждаются в проведении пульс-терапии,
однако очевидна необходимость пересмотра
вопроса о назначении или замене БМТ.
Значение рецидивов. Исследования показывают, что частота рецидивов коррелируют
с прогрессированием инвалидности [1]. При
возникновении частых обострений и новых
очагов в головном или спинном мозге следует рассмотреть возможность перехода на
более эффективную БМТ или направление
на участие в клиническом исследовании [5].
Решение о замене препарата БМТ должно основываться на комплексной оценке клинических и МРТ-данных, включая количество
релапсов (которое не изменилось или даже
увеличилось после начала приема БМТ); высокую частота релапсов (два или более в год);
наличие тяжелых релапсов (т.е. сопровожда
ющихся грубой остаточной инвалидизацией); признаки активности заболевания по
данным МРТ (наличие новых или увеличение
старых очагов, накапливающих контраст;
Т2-гиперинтенсивных, Т1-гиподенсивных
очагов); а также прогрессирование инвалидизации. Таким образом, необходимо проводить оценку МРТ перед началом БМТ, через
6 и 12 мес. в динамике. Также рекомендовано проведение МРТ после тяжелых релапсов для оценки количества новых очагов [1].
Возникновение нетипичных или агрессивных признаков должно инициировать проведение дополнительных обследований для
исключения других демиелинизирующих
заболеваний, маскирующихся под РС (оптиконеврит Девика, волчанка, саркоидоз,
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синдром Сусака или васкулит центральной
нервной системы).
Наличие широкого спектра БМТ позволяет снизить частоту релапсов, рецидивы
РС становятся значительно менее частыми,
в связи с чем целью лечения РС является
NEDA — отсутствие каких-либо признаков
активности заболевания [27]. Несмотря на
это, необходимо проявлять бдительность
в отношении признаков рецидива и агрессивно купировать эти изменения.
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MANAGEMENT OF RELAPSES IN PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS
L.A. Dzyak, O.S. Tsurkalenko
Abstract
The therapeutic possibilities and strategies for treating patients with exacerbations of multiple sclerosis (MS) based on literature data and on
the own clinical observations was described in the article. A lot of clinical studies have shown that early onset and prolonged use of disease modifying therapy reduces the frequency and severity of relapses (relapse, exacerbation, exacerbation, attack or flare-up), defined as the spontaneous
appearence of new or worsening of existing neurologic symptoms, and also delay the development of disability .
Keywords: multiple sclerosis, neurological symptoms, disease modifying therapy, relapse.
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Показатели содержания макрои микроэлементов крови в комплексной
оценке состояния здоровья
Н.М. Камилова, У.Ф. Гашимова, И.А. Султанова, Н.М. Садыхов, Ч.С. Алиев, Н.Г. Курбанова
Азербайджанский медицинский университет
Институт геологии и геофизики НАН Азербайджана
Институт физиологии им. А.И. Караева НАН Азербайджана

Резюме. В статье представлены результаты установления закономерности взаимоотношений
микроэлементного профиля у лиц различных возрастов в отдельных регионах Азербайджана — базовой территорией для проведения исследования был г. Ленкорань. Материалы по
оценке экологической ситуации и здоровья населения, полученные в результате исследования,
являются основой для перехода от формальной оценки гигиенического неблагополучия по степени его отклонения от нормативов и стандартов к установлению неблагоприятных последствий этого отклонения для здоровья населения или отдельных его групп. Для планирования
работы лечебно-профилактических учреждений рекомендуется применять предложенную
эколого-геохимическую модель «среда — здоровье», позволяющую прогнозировать вероятностные уровни заболеваемости населения в зависимости от суммарного показателя загрязнения почвы тяжелыми металлами.
Ключевые слова: микроэлементы, макроэлементы, экологическая ситуация, тяжелые металлы, здоровье населения.

Последние десятилетия демографическая
структура населения различных государств
характеризуется неуклонным ростом численности лиц старших возрастов. По данным ВОЗ,
к 2025 году удельный вес лиц старше 60 лет составит более 35%. Эта социальная демографическая ситуация определяет актуальность разработки эффективных методов профилактики,
терапии возрастзависимых заболеваний, базирующихся на фундаментальных исследованиях старения и долголетия.
В последние годы отмечается бурное развитие биологии старения. При старении изменяются многие структуры и функции организма,
однако до настоящего времени не определено,
что же является клеточным и молекулярным
инициальным субстратом старения. В этой
связи изучение закономерностей элементного статуса пожилых и старых людей является
весьма актуальным и может расширить представления о природе старения.
© Н.М. Камилова, У.Ф. Гашимова, И.А. Султанова, Н.М. Садыхов,
Ч.С. Алиев, Н.Г. Курбанова
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В работах, посвященных онтогенетическому анализу элементного состава тканей человека, имеются сведения о возрастных перестройках элементного статуса, приводящих
в пожилом возрасте к дефициту или избытку
отдельных элементов. Учитывая, что возрастной дисбаланс микроэлементов может приводить как к «поломкам» в общем минеральном обмене, так и к нарушению гомеостаза,
можно предположить, что он является одним
из патофизиологических звеньев механизма
старения [1].
Возрастным изменениям наиболее подвержены те элементы, концентрации которых максимально отклоняются от нормативов
и для которых уже в зрелом возрасте характерен популяционный избыток и дефицит.
С возрастом, по нашим данным, существенно усиливается избыток натрия и мышьяка,
усугубляется дефицит хрома и происходит
трансверсия в содержании кремния, натрия
и калия. Возрастной дефицит микроэлементов начинает проявляться в период 60-69 лет,
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что, по-видимому, соответствует периоду снижения напряженности обменных процессов,
и представляет собой адаптивную реакцию на
«затухание» функций стареющего организма.
В то же время именно дефицит жизненно важных элементов может инициировать инволюционные процессы [2].
Современная урбанизация является одним
из важнейших факторов антропогенного воздействия на природу, формирующим глобальную экологическую ситуацию. Недостаток
или избыток микроэлементов в почве и воде
приводит к дефициту или избытку их в пищевом рационе, а отсюда — и в организме (см.
табл. 1) [3]. При этом происходят изменения
в степени усвоения микроэлементов, в их метаболизме — распределении в тканях и выведении из организма, ослаблении или усилении синтеза биологически активных веществ,
который сопряжен с обменом какого-либо
микроэлемента, изменение интенсивности
обменных процессов, зависящих от микроэлементов, адаптация к дефициту или избыток
какого-либо микроэлемента или развитие расстройств, типичных для того или иного эндемического заболевания. Эти и другие факторы
в конечном итоге формируют биоэлементный
статус человека [4, 5].
Цель исследования — установить закономерности взаимоотношений микроэлементного профиля у лиц различных возрастов
в отдельных регионах Азербайджана (г. Ленкорань).

Материалы и методы
Базовой территорией для проведения исследования был г. Ленкорань, расположенный на
юго-востоке республики. Территория Ленкоранского района ограничена на севере Кура-Араксинской низменностью, а на юго-востоке — Каспийским морем и расположена на 38° северной
широты и 47° восточной долготы. Площадь:
70 км². Население: 223 100 (данные за 2016 год).
Исследование проводилось в рамках гран
товой программы Института физиологии
им. А.И. Караева и медицинского научноисследовательского центра Sağlam Nəsil за
период 2014-2016 гг. Была скоординирована
программа и план совместного исследования.
В исследование включены 209 коренных
жителей г. Ленкорань, возраст которых варьировал в диапазоне от 20 до 118 лет.
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Для выявления особенностей биоэлементного статуса респонденты были разделены на
5 возрастных групп. Для решения поставленных задач был проведен комплекс синхронных
исследований: гигиенических, медико-социальных, клинико-лабораторных, клиникоинструментальных и статистических, а также
анализ перенесенных в прошлом сопутствующих и общесоматических заболеваний, изучены особенности репродуктивной функции,
что позволило всесторонне рассмотреть нарушения соматического здоровья долгожителей.
Использовали специально разработанную
нами анкету.
Рандомизация осуществлялась по возрасту,
социальным факторам, сопутствующим экстрагенитальным заболеваниям.
В качестве критериев оценки обеспеченности организма эссенциальными химическими элементами и отягощенности токсичными
использовали референтные интервалы для
взрослого населения на основе международных норм и собственных данных.
У всех групп лиц, включенных в исследование, определяли содержание макро- и микроэлементов на аппаратах ICP MS7700e (фирма
Agilent, USA), XFR Rentgenfluoresent Tiger S8
(Bluker, Germany).
Статистическая обработка полученных
данных проводилась при помощи программного пакета Statistica 6.0 (StatSoft Inc., США).
Были использованы методы параметрической
и непараметрической статистики. В качестве
описательной характеристики использовали
медиану, нижнюю и верхнюю квартили.

Результаты и их обсуждение
Анализ результатов биохимического исследования выявил значительные возрастные
особенности содержания микро- и макро
элементов по возрастам среди обследуемых
г. Ленкорань (табл. 2, диаграммы 1, 2). Наиболее уязвимой группой были обследуемые
в возрасте 31-50 и 51-70 лет. Средние показатели
Na и K оказались повышенными — 147,7±0,51 и
153,61±0,59 и 6,75±0,06 и 6,38±0,05 соответственно. Общее количество обследуемых
в этих возрастных категориях составило 49 и
42 респондента. При этом у 28 (%) обследуемых в возрасте 31-50 лет и 26 (%) в возрасте 5170 лет были достаточно повышены концентрации натрия — 156,3 и 167,2 и калия — 7,32 и 7,71.
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Таблица 1 Физиологическая роль минералов
Элемент

Кальций

Неорга‑
нические
фосфоры

Хлориды

Магний

Биологические функции
yy Является составной частью костной ткани (25-27% от общей массы)
yy Необходим для сокращения мышечных волокон
yy Обеспечивает сопряжение гуморального сигнала и биохимических процессов
yy Регулирует активность внутриклеточных ферментов различных классов
yy Оказывает влияние на проницаемость биологических мембран
yy Является одним из ключевых факторов в реакциях тромбообразования
yy Необходим для активации полиморфноядерных лейкоцитов
yy Играет ключевую роль в проведении управляющих сигналов пролиферации, дифференцировки, апоптоза
yy Регулируют синтез 2,3-дифосфоглицерата, определяющего кислород-транспортную способность гемоглобина
yy Выступают в качестве составной части фосфопротеинов, нуклеиновых кислот, фосфолипидов клеточных мем‑
бран, коферментов
yy Фосфорилируют углеводы, делая их доступными для метаболических процессов
yy Входят в состав макроэргов (неорганические формы — полифосфаты разной длины цепи; органические фор‑
мы — АТФ, ГТФ и др.)
yy Вместе с кальцием образуют нерастворимые фосфаты костной ткани: 3Са3(РО4)2·7Са(ОН)2
и 3Са3(РО4)2·7СаСО3·7Н2О
yy Формируют фосфатные буферные системы крови и мочи
yy Необходимы для внутриклеточного переваривания бактерий
Функции, специфичные для полимерных форм фосфатов, — полифосфаты выступают в роли:
- хелаторов Са2+ и других двухвалентных катионов;
- противоионов для основных аминокислот;
- компонентов канала, образованного совместно с поли-β-гидроксибутиратом в клеточных мембранах;
- донора неорганических фосфатов для ряда киназ сахаров;
- модулятора ответа клеток на стресс, контролируя экспрессию генов семейств recA и rpoA
yy Являются главным внеклеточным анионом, компенсирующим влияние катионов (обеспечение электроней‑
тральности)
yy Участвуют в поддержании кислотно-основного состояния между плазмой и эритроцитами и осмотического
равновесия между кровью и тканями
yy Участвуют в обеспечении баланса воды в организме
yy Активируют амилазу
yy Участвуют в образовании соляной кислоты желудочного сока
yy Участвуют в формировании трансмембранного потенциала
yy Является составной частью минеральной компоненты костной ткани
yy Участвует в формировании биоэлектрического потенциала как антагонист кальция (курареподобное действие)
yy Регулирует проницаемость биологических мембран
yy Активирует фибринолиз, является природным антикоагулянтом
yy Является кофактором многих ферментов, связанных с обменом АТФ
yy С его участием осуществляется зависимый от антител цитолиз клеток-мишеней, происходит связыва‑
ние IgM на мембране лимфоцитов, осуществляется контактное взаимодействие Т-лимфоцитов-хелперов
с В-лимфоцитами, продуцирующими антитела
yy От концентрации магния зависит ответ макрофагов на лимфокины в среде взаимодействия
yy Ионы магния, наряду с НАДФ и молекулярным кислородом, участвуют в (метаболизме витамина D до каль‑
цитриола) гидроксилировании витамина DЗ до 25-ОН-DЗ и в дальнейшем модифицировании последнего до
самого активного метаболита витамина D — 1,25-(ОН)2-DЗ (кальцитриола), основная биологическая роль кото‑
рого — стимуляция всасывания кальция и фосфата в кишечнике. При недостаточности кальцитриола замедля‑
ется репарация костной ткани и нарушается ее ремоделирование
yy Участвует в поддержании уровня калия в клетке посредством активации ферментов, участвующих в обмене
углеводов и белков, триггеров натрий-калиевого насоса
yy Является важным звеном в функционировании механизма нейромышечной проводимости, проводимости
нервных образований в ЦНС и сокращения миокарда
yy Является физиологическим регулятором роста, поддерживая синтез пуриновых и пиримидиновых оснований
yy Необходим на всех этапах синтеза белка
yy Регулирует сосудистый тонус, способствует дилатации сосудистой стенки (снижение концентрации магния
ведет к спазму сосудов и повышению АД, ухудшению микроциркуляции в капиллярах)
yy Является активатором около 300 ферментных систем, поэтому многие внутриклеточные процессы зависят от
наличия ионов магния (гликолиз, окислительный метаболизм, трансмембранный перенос калия и кальция
и другие процессы)
yy Обладает гиполипидемическим эффектом

Следует отметить, что прежде всего соотношение Na/K характеризует состояние водноэлектролитного обмена, мочевыделительной
системы. Соответственно, эти респонденты
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прежде всего предъявляли жалобы, связанные
с этими системами: отек, повышение артериального давления, головные боли, увеличивающиеся к вечеру, ухудшение зрения, сниже-
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Таблица 1 Физиологическая роль минералов (продолжение)

Медь

Цинк

Железо

yy Является составной частью электронпереносящих белков, осуществляющих реакции окисления субстратов
молекулярным кислородом
yy Входит в состав церулоплазмина — мультифункционального белка, играющего роль реактанта острой фазы,
обладающего активностью феррооксидазы, аминооксидазы и частично супероксиддисмутазы
yy Участвует в обмене липидов
yy Входит в состав аминооксидазы соединительной ткани (лизилоксидазы), осуществляющей формирование по‑
перечных сшивок коллагеновых и эластиновых волокон
yy Входит в состав дофамин-β-гидроксилазы, при недостаточности которой нарушается синтез катехоламинов
и возникает поражение ЦНС
yy Участвует в обмене ферментов, витаминов, гормонов, белков (в том числе и гемоглобина), углеводов
yy Участвует в некоторых иммунных процессах
yy Участвует в процессах роста и деления клеток: наиболее часто прослеживается связь между задержкой роста
и деления клеток с угнетением активности ферментов нуклеинового и белкового обмена
yy Обеспечивает обратимость процессов денатурации ДНК
yy Участвует в формировании спиральной структуры РНК
yy Участвует в процессах кератогенеза: при дефиците цинка наблюдается облысение, сопровождающееся об‑
ширными поражениями кожи. У больных хроническим язвенным дерматитом отмечается взаимосвязь между
содержанием цинка и тяжестью течения дерматита
yy Входит в состав щелочной фосфатазы, таким образом участвуя в процессах кальцификации
yy Оказывает стабилизирующее действие на цитоплазматические мембраны, препятствуя высвобождению
гидролитических ферментов, таких как катепсин D и коллагеназа, контролирующих скорость распада повреж‑
денных тканей; прием сульфата цинка повышает скорость заживления послеоперационных ран
yy При дефиците цинка наступает угнетение сперматогенеза и развития первичных и вторичных половых при‑
знаков
yy Принимает участие в иммунном ответе: дефицит цинка сопровождается снижением уровня гормона вилочко‑
вой железы — тималина, угнетением образования антител, снижением числа лимфоцитов
yy Входит в состав 5-нуклеотидазы, участвующей в метаболизме пуринов, что важно для функционирования
Т- и В-лимфоцитов; недостаточность этого фермента отмечена при врожденном дефиците Т-лимфоцитов
yy Входит в состав белка густина (вырабатывается в околоушных слюнных железах), который специфически свя‑
зывается с мембранами вкусовых сосочков и регулирует поступление в них питательных веществ
yy Необходим для образования кристаллических форм инсулина, в виде которых происходит депонирование
инсулина бета-клетками поджелудочной железы
yy Осуществляет свою биологическую функцию главным образом в составе других биологически активных соеди‑
нений, преимущественно ферментов. Железосодержащие ферменты выполняют четыре основные функции:
- транспорт электронов (цитохромы, железосеропротеиды);
- транспорт и депонирование кислорода (гемоглобин, миоглобин);
- участие в формировании активных центров окислительно-восстановительных ферментов (оксидазы, гидрок‑
силазы, СОД и др.);
- транспорт и депонирование железа (трансферрин, гемосидерин, ферритин)

ние аппетита, избыточный вес, ночной диурез
и т.д.
При анализе полученных данных выявлено,
что у обследуемых в возрасте 71-90 лет концентрации Na, K, Cl приближались к нормативным, однако для этой возрастной группы характерны изменения со стороны других биохимических показателей.
Определение уровня Ca в крови респондентов всех возрастных групп выявило значительное превышение нормативных данных с незначительным (8,51±0,14; 8,05±0,07; 7,31±0,07;
6,5±0,22, 6,55±0,09) понижением после 70 лет.
Кальций — это основной микроэлемент, характеризующий состояние костно-мышечной
системы. Большинство обследуемых, вне зависимости от возраста, жаловались на боли в суставах, различных отделах позвоночника. У лиц
в возрасте до 50 лет были отмечены изменения
со стороны суставов в виде болей, отечности,
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деформации, и эти изменения были более интенсивными, чем в старшей возрастной группе.
Следующий исследуемый макроэлемент —
фосфор. Фосфор относится к структурным, т.е.
тканеобразующим, макроэлементам. Большая
часть (75-90%) фосфора входит в состав скелета, остальное количество распределяется
между тканями и жидкостями организма. Пониженный фосфор усиленно расходуется при
хронических заболеваниях, интоксикациях.
Основные проявления — утомляемость, слабость, боли в мышцах.
При повышенном содержании фосфора повышается риск остеопороза (24%), развития
почечнокаменной болезни (11%), нарушений
функций пищеварительной системы (45%).
Наряду с фосфором было выявлено резкое
повышение магния (Mg). Магний поступает
в организм с пищей, водой, поваренной солью.
Магний активно участвует в процессах, кото-
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рые связаны с утилизацией энергии. Получено подтверждение, что витамины тиамин (B1),
пиридоксин (B6) и С полноценно усваиваются
лишь при достаточном количестве Mg.
Магний является кофактором многих ферментов, в том числе коэнзима и кокарбоксилазы. Недостаток магния приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям (34%), диабету
(21%). У 67% наблюдалась беспричинная тревога, повышенная раздражительность, депрессия, что также мы связали, наряду с другими
факторами, с недостаточностью Mg. В возрасте 30-50 лет у 47% обследуемых отмечена мигрень, а в возрасте 51-70 лет в 42% — остеопороз. Проведенные исследования выявили, что
у обследуемых в возрасте 30-50 лет отмечается значительный дефицит магния (0,31±0,02;
0,34±0,01), в возрасте 51-70 лет концентрация
данного элемента несколько повышается
(0,48±0,01 — от 0,37 до 1,05), но накопленные
нарушения в организме в более молодом возрасте уже приводят к хроническому течению
заболеваний.
Среди респондентов старше 71 года отмечено, что у большинства количество
Mg в пределах нормы (1,06±0,02:1,02-1,12
и 1,16±0,01:1,12-1,25).
У большинства обследуемых отмечается
снижение количества железа, т.е. диагностировалась железодефицитная анемия различной степени. Наиболее низкие показатели Fe
отмечены в возрасте 91 года и старше.

Диаграммы 1, 2. Средние показатели содержания
макро- и микроэлементов в крови обследуемых

У обследуемых всех возрастных групп наблюдается снижение содержания меди. Практически все заболевания при дефиците меди
связаны с нарушениями обмена веществ: со
стороны сердечно-сосудистой системы — артериальная гипертензия (36%), образование
тромбов (19%), нарушения ЦНС (42%), деформация костей (48%), нарушение репродуктивной функции как у женщин, так
Таблица 2 Среднее содержание макро- и микроэлементов в кро- и у мужчин (16%), ожирение (34%),
ви обследуемых различного возраста
нарушение пигментации кожи (5%).
Средние показатели уровня меди со91 и более
ПоДо 30 лет
31-50 лет
51-70 лет
71-90 лет
лет
казаставили в возрасте от 30 до 70 лет от
(n=29)
(n=49)
(n=52)
(n=45)
(n=34)
тели
8,05±0,71 до 9,82±1,69. В возрастной
143,9±1,01 147,7±0,51 155,61±0,59 156,8±2,50 163,6±0,78
Na
(142,3-148,4) (138,6-156,3) (148,2-167,2) (149,2-162,3) (159,2-171,2) группе старше 71 года уровень меди —
10,09±6,57, у долгожителей в основ5,24±0,17
6,75±0,06
6,38±0,05
5,7±0,05
4,77±0,02
K
ном (74%) был в пределах норматив(3,82-6,92)
(3,96-7,32)
(4,45-7,71)
(5,59-5,81)
(4,61-4,92)
ных показателей и в среднем составил
112,7±0,14 115,6±0,44 114,37±0,40 104,2±1,71 105,0±0,53
Cl
(112,3-113,2) (111,2-120,2) (100-107,8) (99,6-107,3) (101,2-108,6) 11,6±2,81 (9,86-12,34).
8,51±0,14
8,05±0,07
7,31±0,07
6,5±0,22
6,55±0,09
Содержание цинка среди большинCa
(8,24-9,13)
(7,24-9,04)
(6,31-7,94)
(6,05-7,18)
(6,02-7,18)
ства респондентов превышало нор3,45±0,1
3,45±0,06
3,72±0,07
2,58±0,26
1,98±0,13
P
му: до 30 лет — 114,3±0,46, 31-50 лет —
(3,21-3,87)
(3,15-4,32)
(3,15-4,2)
(1,94-3,24)
(1,31-3,01)
218,1±0,40, 51-70 лет — 221,7±0,45. В воз1,31±0,02
0,34±0,01
0,48±0,01
1,06±0,02
1,16±0,01
Mg
(0,26-0,36)
(0,24-1,01)
(0,37-1,05)
(1,02-1,12)
(1,12-1,25)
растной группе 71-90 лет средний уро8,25±4,38
5,56±1,52
4,25±0,38
4,48±2,73
3,06±1,40
вень цинка составил 185,4±1,93. Однако
Fe
(7,43-9,82)
(3,84-7,23)
(3,82-4,56)
(3,82-5,13)
(2,13-4,18)
в возрасте до 30 лет и старше 91 года
8,05±0,71
9,07±1,33
9,82±1,69
100,9±6,57 116,6±2,81
был в пределах нормы: 114,3±0,46
Cu
(7,82-8,23) (7,82-11,54) (7,93-11,86) (82,3-117,4) (98,6-123,4)
и 129,1±0,62.
114,3±0,46
21,8±0,40
221,7±0,45 185,4±1,93 12,91±0,62
Zn
Уровень селена и молибдена также
(112,4-115,4) (170,3-221,3) (216,4-136,3) (18,14-19,13) (125,3-134,2)
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превышал нормативные данные среди наблюдаемых до 90 лет по сравнению с долгожителями (р<0,001).
Значения кобальта, йода во всех возрастных
группах были в пределах нормы.
Интересные данные были получены при
изучении марганца в крови.
Марганец оказывает значительное влияние на развитие костно-мышечной системы,
нормальное функционирование половых желез, а также принимает участие в процессах
кроветворения. Марганец регулирует обмен медиаторов (адреналин, норадреналин,
ацетилхолин), участвует в обмене липидов
и углеводов. Средний уровень марганца среди долгожителей составил 289,5±334 (245386), что значительно превышало норму.
Принимая во внимание наличие полового диморфизма по многим биохимическим
показателям, был проведен анализ с учетом пола. Установлено, что средний уровень
большинства элементов был значительно
выше у мужчин, чем у женщин. Характерным являлось резкое снижение Mg и Fe среди женщин. Средний уровень йода также
превышает нормативные показатели у мужчин по сравнению с женщинами (709,5±4,41,
612,3±798,5 соответственно при норме 315630 ннмоль/л).
Содержание макро- и микронутриентов
коррелирует между концентрациями его
в крови и уровнем в рационе, а также зависит
от физического развития организма. Анализ
нутриентного состава выявил значительные
отклонения от нормативных показателей среди обследуемых от 30 до 70 лет, что соответствует прежде всего их состоянию. Обследуемые старшей возрастной группы меньше всего
предъявляли жалоб.
Оценка элементного статуса человека является основным вопросом определения влияния
на здоровье человека дефицита, избытка или
нарушения тканевого перераспределения макро- и микроэлементов [14, 15]. Оценка состояния обмена макро- и микроэлементов — одно
из наиболее перспективных направлений, поскольку ее основным объектом являются преморбидные формы нарушения здоровья.

Выводы
Необходимо регулярно изучать влияние
факторов риска на состояние здоровья насе-
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ления на экологически напряженных территориях с анализом заболеваемости, медикодемографических показателей, физического
развития, оценкой функционального состояния отдельных систем организма и определением групп здоровья. Материалы по оценке
экологической ситуации и здоровья населения служат принципиальной основой к переходу от формальной оценки гигиенического
неблагополучия по степени его отклонения
от нормативов и стандартов к установлению
неблагоприятных последствий этого отклонения для здоровья населения или отдельных его групп.
Для планирования работы лечебно-профилактических учреждений рекомендуется
применять предложенную нами экологогеохимическую модель «среда — здоровье»,
позволяющую прогнозировать вероятностные уровни заболеваемости населения в зависимости от суммарного показателя загрязнения почвы тяжелыми металлами.
В перспективе планируется продолжить
исследования влияния различных условий
экологической и социальной среды обитания
на состояние здоровья населения с целью получения дополнительных данных о факторах
риска и антириска для здоровья, использовать указанные сведения для корректировки
системы мониторинга среды жизнедеятельности и усовершенствования методологии
оздоровления населения в зависимости от
возраста с целью оптимизации достигнутых
результатов.

Список использованной литературы
1. Всемирный доклад о старении и здоровье. Резюме / Всемирная организация здравоохранения. — 2015. — 32 с.
2. Рустембекова С.А., Тлиашинова А.М., Аметов A.C. Патологи щитовидной железы как пример полимикроэлементоза / Вестн. последип. мед. образ. — 2008. —
№ 4. — С. 16-21.
3. Юдина Т.В. Микроэлементный и антиоксидантный
статус человека: развитие современных методических проблем донозологической диагностики /
Т.В. Юдина, В.Н. Ракитский, М.В. Егорова, А.В. Скальный // Микроэлементы в медицине. — 2003. — Т. 4,
Вып. 1. — С. 7-11.
4. Lee R. Population aging, wealth, and economic growth:
demographic dividends and public policy / R. Lee,
A. Mason. — WESS background paper, 2015. — 35 p.
5. Рустембекова С.А., Тлиашинова A.M., Аметов A.C.
Элементный дисбаланс при патологии щитовидной
железы // Русский медицински журнал. — 2008. —
Т. 16, № 16. — С. 1078-1081.
Надійшла до редакції 07.03.2018 року

www.neurology.kiev.ua

THE JOURNAL OF NEUROSCIENCE of B.M. Mankovskyi’ 2018, VOL. 6, № 1

О монографии «Неинвазивная
стимуляция головного мозга»
(авторы В.В. Кузнецов, Н.А. Скачкова)

Монография посвящена современным методам неинвазивной стимуляции головного
мозга: транскраниальной магнитной стимуляции и транскраниальной микрополяризации. В монографии представлены данные
о диагностической ценности различных парадигм транскраниальной магнитной стимуляции в исследовании функционального
состояния головного мозга, кортикоспинального тракта при ряде неврологических и
психиатрических заболеваний. На основании собственных исследований и литературных данных рассмотрена информативность
транскраниальной магнитной стимуляции
в изучении постинсультной реорганизации
мозга и особенности применения метода в
системе реабилитации пациентов с цереброваскулярной патологией. Изложены принципиально новые представления о физиологических и нейробиологических механизмах
терапевтического эффекта транскраниальной
магнитной стимуляции, транскраниальной
микрополяризации при депрессии, болезни
Паркинсона, постинсультных синдромах.
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Монография предназначена для неврологов, нейрофизиологов, физиотерапевтов,
семейных врачей, врачей реабилитационной
медицины и может служить источником информации для слушателей курсов последипломного образования и студентов старших
курсов медицинских университетов.
Дополнительная информация по тел.: 044254-15-47.
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Вельмишановні колеги!
Оргкомітет XХ Міжнародної ювілейної конференції

«МУЛЬТИМОДАЛЬНІ АСПЕКТИ ВІКОВИХ
ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОФІЛАКТИКИ Й ТЕРАПІЇ
ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ»
проведення якої планується з 22 по 24 квітня 2018 року в м. Трускавці,
запрошує Вас взяти участь в її роботі
(включена до Реєстру організаційних заходів МОЗ та НАМН України на 2018 р.).
Основні напрямки роботи конференції:
-

епідеміологія серцево-судинних захворювань;
вікові особливості патогенезу, клініки та лікування цереброваскулярних захворювань;
чинники ризику, первинна й вторинна профілактика цереброваскулярних захворювань;
роль кардіальної патології у формуванні ЦВП;
невідкладні стани в неврології;
реабілітація при захворюваннях нервової системи;
когнітивні та психоемоційні порушення;
захворювання кістково-м`язової системи в практиці невролога;
терапія хронічної судинної патології мозку;
біль;
вірусні нейроінфекції;
нейродегенеративні захворювання;
дитяча неврологія;
новітні нейровізуалізаційні, біохімічні, імунологічні методи діагностики нервових
хвороб.

За матеріалами конференції буде видано тематичний номер Журналу неврології
ім. Б.М. Маньковського. Статті обсягом до 10 сторінок (Times New Roman 14; 1,5 інтервал; резюме укр., англ., рос.) надсилайте до 10.03.2018 на conf.truskavets@gmail.com
За додатковою інформацією звертайтесь в оргкомітет:
04114, Україна, м. Київ, вул. Вишгородська, 67, Інститут геронтології; тел./факс +38 (044) 430-40-27;
e-mail: stroke.rehabilitation@ukr.net або conf.truskavets@gmail.com
Секретарі: Єгорова Марія Сергіївна; тел. (044) 254-15-47, моб. (050) 836-62-41;
Скрипченко Олександр Георгійович; моб. +38 (098) 874-21-10.
Місце проведення: комплекс «РіксосПрикарпаття», Львівська область, м. Трускавець, вул. Городище, 8; тел.: +38 (032) 47711-11, факс: +38 (032) 477-11-12.
З питань розміщення звертатися
в ПП «Візит-сервіс»:
Розборський Євген, моб. +38 (067) 446-59-85,
e-mail: v.service@i.ua
З повагою,
голова оргкомітету,
чл.-кор. НАМН України
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