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Історичний нарис

Видатних вчених різних епох здавна цікави�
ло походження поведінкових та когнітивних
процесів. Історія їх вивчення сповнена ціка�
вих та, подекуди, курйозних фактів. Ідея,
що людські процеси поділяються на одну з
двох категорій: фізіологічну або психо�
логічну, має довгу історію у багатьох культу�
рах. У західній традиції вона розвивалась у
період Нового Часу, у відповідь на конфлікт
між наукою і римською церквою ХVII сто�
ліття. Французький філософ Рене Декарт
(1596–1650) певним чином пом’якшив це
протиріччя, «віддавши науці одну частину
всесвіту, а іншу частину – церкві». Він стверд�
жував, що Всесвіт складається з двох еле�
ментів: 
1) фізична матерія, що поводиться відповід�
но до законів природи і, таким чином, є адек�
ватним об’єктом наукового дослідження
2) людський розум (душа, Я, або дух), яко�
му бракує фізичної субстанції, який контро�
лює поведінку людини, не підпорядковуєть�
ся законам природи, і, таким чином, зали�
шається у «компетенції» церкви. 

Тіло людини, зокрема мозок, вважалося
цілком фізичним, так само як і тварини.
«Картезіанський дуалізм», відомий як філо�
софія Декарта, був санкціонований като�
лицькою церквою, і таким чином, ідея про
те, що людський мозок і розум є окремими
сутностями, стала широко прийнятою (Pinel
J.P., 2012). У 1747 році Жюльєн Офрой де ла
Меттрі (Julien Offroy de la Mettrie) анонімно
опублікував брошуру, яка спричинила ве�

личезний скандал у тогочасній Європі. Він
втік до Берліна, де був змушений жити у
вигнанні до кінця свого життя. В чому був
його злочин? Він лише стверджував, що
думка продукується мозком,  що було стра�
шенною крамолою в очах сучасників (Corsi
P.I., 1991). Вплив цих ідей є відчутним і сьо�
годні. Більшість людей тепер розуміють, що
поведінка людини має фізіологічну основу,
але багато хто все ще чіпляється за дуаліс�
тичне припущення, що існує категорія
людської діяльності, яка якимось чином ви�
ходить за межі людського мозку (Bloom P.,
Weisberg D.S., 2007). 

До появи робіт Ч. Дарвіна більшість ана�
томічних досліджень мозку були проведені
з метою обґрунтування особливої ролі для
людини в «Божій Схемі Творіння» в межах

напрямку, що дістав назву природної тео�
логії (natural theology). Наприклад, лікар та
теолог Чарльз Белл (Charles Bell), широко
відомий лікарям�неврологам своїм описом
паралічу мімічної мускулатури, який дістав
назву «параліч Белла», обстоював концеп�
цію, що унікальний для людини м’яз�підій�
мач верхньої повіки (musculus corrugator
supercilii) був створений Творцем, як свід�
чення наявності у людини розуму, що від�
діляв її від тварин. Англійський анатом Рі�
чард Оуен (Richard Owen) вважав, що лю�
дина не є приматом, а належить до
унікальної таксономічної групи тварин на
підставі того факту, що кора головного
мозку людини набула значного кращого
розвитку в порівнянні з мавпами та іншими
видами тварин (Purves D. et al., 2018). Ідеї,
викладені у роботах таких видатних до�

слідників, як Ч. Дарвін та Ж. Піаже створи�
ли міцну основу для подальшої роботи,
спрямованої на розуміння еволюції і роз�
витку пізнання в біологічному та нейронау�
ковому сенсі. Ч. Дарвін в більшій мірі, ніж
будь�хто інший, допоміг визначити біоло�
гічний контекст дій людини. Йому належать
численні спостереження щодо того, яким
чином тварини і люди висловлюють свої
емоції. Протягом сотень років люди не мог�
ли не помічати подібності таких проявів,
однак в Європі в ті часи вважалося абсо�
лютно неприпустимим визнавати це. Сьо�
годні монографія Ч. Дарвіна «Вираження
емоцій у людини і тварин» вважається кла�
сичною (Баарс Б., Гейдж Н., 2016).  

Важливою та актуальною науковою пробле�
мою є питання, чому когнітивні функції

змогли розвинутись у багатьох (хоча і не у всіх)
видів тварин, а також чому саме людські пізна�
вальні здібності є набагато більш розвиненими
в порівнянні з іншими видами.  Причину вказа�
них феноменів здавна шукали представники
різних наукових дисциплін: біологи, антропо�
логи, психологи, а також дослідники у різно�
манітних галузях клінічних нейронаук.  Незва�
жаючи на те, що у вивченні походження
унікальної людської когнітивності залишається
дуже багато «білих плям», деякі зрушення, що
дозволяють нам принаймні наблизитись до
відповіді на ці питання, вже відбулись. 

Відповідно до теорії еволюції, основні за�
сади якої визнаються переважною більшістю
сучасних дослідників, види тварин (а всере�
дині них окремі особини – індивідууми), які є
найбільш пристосованими до виживання та
розмноження у певних умовах – це ті, які ма�
ють ознаки, що забезпечують найкращу при�
стосованість (адаптацію) до умов навколиш�
нього середовища; до них можуть належати
як деякі фізичні особливості (наприклад, гус�
тина шерсті взимку), так і поведінкові ознаки
(міграції в більш теплі краї з наближенням хо�
лодної пори року, спосіб облаштування нір у
гризунів або характер пісні у птахів і т. п.) (Год�
фруа Ж., 1992). 

Палеоантропологічні дані останніх років
вказують на «зміщення» ймовірного віку поя�
ви людини на Землі з 3,5 до 4,5 мільйонів ро�
ків тому (Губин В., Некрасова Е., 2000). Проте,
історія еволюції мозку людини, витоки якої ся�
гають двохсот мільйонів років до перших
представників ссавців, і сьогодні викликає
більше запитань, ніж відповідей. Сьогодні пе�
реконливо доведена подібність емоційних
центрів мозку у людини та інших ссавців (Pank�
sepp J., 2005). Наприклад, процеси, що ста�
новлять основу материнської любові та при�
хильності нащадків, відбуваються у відносно
давній структурі мозку ссавців, так званій нав�
коловодопровідній сірій речовині. Звуки, які
засвідчують горе або заклик, в процесі ево�

люції можуть трансформуватись у мовну про�
содію (тональність та мелодику мови) і навіть
музику (Баарс Б., Гейдж Н., 2016).  В сучасній
науці під антропогенезом (грец. Ανθρωποζ –
людина, γενεσιζ – виникнення)  розуміють
процес походження і розвиток усіх видів роду
Люди (Homo), розглянуті в біологічному (біо�
логічна еволюція людини), психічному і соціо�
культурному плані. Також антропогенезом на�
зивають розділ антропології, що висвітлює пи�
тання про місце людини серед організмів, час і
місце її виникнення, про первісний суспільний
розвиток людей, про фактори олюднення без�
посередніх предків людини – двоногих мавп
(Смирнов С.В., 2003–2016). Відомо, що когні�
тивними (від лат. cognitio – пізнання) функ�
ціями називають найбільш складні функції го�
ловного мозку, за допомогою яких здійсню�
ється процес раціонального пізнання світу і за�
безпечується цілеспрямована взаємодія з ним:
сприйняття інформації; обробка та аналіз ін�
формації; запам’ятовування та зберігання;
обмін інформацією, а також побудова та здій�
снення програми дій (Banich T.M., Compton
R.J., 2011). Когнітивна нейронаука ґрунтується
на керівному припущенні, що всі когнітивні
функції виникають на основі фізичних, хі�
мічних та фізіологічних властивостей мозку і
центральної нервової системи. Ці властивості
багато в чому є спільними для різних представ�
ників тваринного світу, тобто мають загаль�
нобіологічний характер. Тому, на думку авто�
ра, цілком слушно застосовувати інтегральне
поняття «когнітивний антропогенез», яке б
підкреслювало еволюційні між� та внутрішнь�
овидові закономірності виникнення та розвит�
ку в часі унікальних людських пізнавальних
функцій. В рамках вказаного напрямку мож�
ливо розглядати когнітивні функції людини як
міжвидове (співставлення пізнавальних мож�
ливостей людини з іншими видами тварин),
внутрішньорядове (співставлення пізнаваль�
них можливостей людини з іншими представ�
никами ряду Примати) та внутрішньовидове
(співставлення пізнавальних можливостей
людини з її викопними предками) явище. 
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логічно мислити та ефективно взаємодіяти з
зовнішнім середовищем. Сьогодні загаль�
ноприйнятим є припущення, що еволюція
інтелекту ґрунтується на збільшенні потуж�
ностей головного мозку з переробки інфор�
мації (information processing capacities)
(Jerison H.J., 1973; Hofman M.A., 2003). 

Одним з основних понять, необхідних
для розуміння ґенезу та сутності когнітивних
процесів людини, є поняття про міжпівкуль�
ну асиметрію головного мозку. В класично�
му університетському підручнику з нейро�
психології (Хомская Е.Д., 2005) запропоно�
ване таке визначення міжпівкульної аси�
метрії мозку – нерівноцінність, якісна від�
мінність того «внеску», який роблять ліва та
права півкулі мозку в кожну психічну
функцію; відмінності в мозковій організації
вищих психічних функцій у лівій та правій
півкулях мозку. У людини описано кілька
видів асиметрій, в тому числі і щодо півкуль
головного мозку. Для мозку виділяють нас�
тупні пари: «кора – підкірка», «лоб – поти�
лиця», «ліва півкуля – права півкуля» (Алек�
сандров С.Г., 2014). Більшість вчених вва�
жають, що асиметрія є фундаментальною
властивістю живої природи, яка сформува�
лась в процесі виникнення життя на Землі та
взаємодії живих організмів з навколишнім
середовищем. При цьому відбувався вплив
цілого комплексу природних факторів (си�
ли тяжіння, прискорення Коріоліса, темпе�
ратури, сезонних ритмів та інших геліо�ге�
офізичних впливів), які ініціювали зміщення
симетрії в певному напрямку. В даний час
прийнято вважати, що функціональна між�
півкульна асиметрія головного мозку не є
унікальною особливістю людини. Сенсорні,
моторні, когнітивні асиметрії можуть бути

визначені у багатьох видів тварин: мишей,
щурів, опосумів, собак, дельфінів і т. д. Од�
нак латеральний розподіл цих ознак приб�
лизно однаковий, при цьому асиметрія у
тварин формується в процесі досить трива�
лого навчання. За С.Г. Александровим, існує
три групи гіпотез виникнення функціональ�
ної міжпівкульної асиметрії у людини. Пер�
ша група ґрунтується на тому, що якщо
функціональна асиметрія мозку існує у тва�
рин, то її можна вважати біологічно (гене�
тично) обумовленою та вродженою у люди�
ни. Друга група гіпотез пов’язує формуван�
ня функціональних мозкових асиметрій з
появою мовно�символічної психіки люди�
ни. Третє припущення об’єднує дві попе�
редні групи і постулює положення про те,
що міжпівкульна асиметрія головного моз�
ку є результатом взаємодії спадково�біоло�
гічних і культурних факторів (Александров
С.Г., 2014).

Результати палеонтологічних досліджень
свідчать про те, що морфологічна асиметрія
з’явилася у прокаріотів ще в архейську еру,
тобто майже з часу виникнення перших
живих організмів, а у багатоклітинних еука�
ріот – в ранньому палеозої. Проте лише у
тих організмів, що мали білатеральну си�
метрію, централізація і цефалізація нерво�
вої системи досягла найвищого рівня, що є
одним з головних факторів еволюційного
прогресу багатоклітинних (Александров
С.Г., 2014). Еволюційний розвиток тварин�
ного світу супроводжувався збільшенням
абсолютної маси головного мозку тварин.
Ця закономірність добре простежується за
індексом цефалізації – відношенню маси
головного мозку до маси тіла. Найбільший
індекс цефалізації серед усіх видів тварин

має людина, на другому місці опинився
дельфін, а найближчому «родичу» людини –
шимпанзе дісталося лише «почесне» третє
місце (Шульговский В.В., 2008). Загалом,
серед усіх хребетних, ссавці і птахи, як пра�
вило, мають більший об’єм головного моз�
ку, та, відповідно, власне церебральної ко�
ри, що пов’язують з суттєвими відмінностя�
ми у когнітивних здібностях цих таксо�
номічних груп. Крім того, серед ссавців щу�
ри мають менший головний мозок, ніж
кішки і мавпи, які, у свою чергу, мають мен�
ший об’єм мозку, ніж дельфіни та люди, що
підтверджує загальну тенденцію до взаєм�
ної обумовленості пізнавальних здібностей
та розміру мозку. Таким чином, вказані
спостереження свідчать про те, що розмір
мозку дійсно є важливим фактором, який
визначає складність та гнучкість поведінки.
Проте непоодинокі виключення з цього
правила вказують на те, що зв’язки між
когнітивністю та розмірами мозку є значно
складнішими (Purves D. et al., 2018). Інша
причина того, чому абсолютну масу мозку
не можна вважати об’єктивним критерієм
розвитку інтелекту, полягає в тому, що при
збільшенні абсолютних розмірів тіла твари�
ни відповідно більша маса мозкової ткани�
ни бере участь в управлінні різними систе�
мами організму: дихальною, серцево�су�
динною, системою терморегуляції, а також
органами чуття та моторними навичками.
Встановлено, що чим більшою є маса мозку
відносно маси тіла, тим більше мозкової
тканини може бути залучене для вирішен�
ня більш складних пізнавальних завдань.
В біології досить часто залежність певного
параметру живого організму від іншого па�
раметра (наприклад, маси мозку від маси
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Сучасні погляди на когнітивний

антропогенез

Завдяки виникненню та розвитку еволюцій�
ного вчення, сучасна наука спирається на
постулат, що видатний інтелект людини є
результатом поєднання та посилення влас�
тивостей, що зустрічаються і у інших при�
матів, які не належать до людини (наприк�
лад, теорії розуму, імітації та мови), а не з
якихось «унікальних» надвластивостей влас�
не людини (Roth G., Dicke U., 2005), таким
чином дуалістичні твердження про відок�
ремленість тілесного та психічного можуть
бути заперечені. Перша лінія складається з
багатьох демонстрацій, що навіть най�
складніші психологічні зміни (наприклад,
зміни в самосвідомості, пам’яті або емоціях)
можуть бути викликані пошкодженням або
стимуляцією частин мозку (Farah M.J., Mur�
phy N., 2009). Другий ряд доказів скла�
дається з демонстрації того, що деякі не�
людські види, зокрема – приматів, володі�
ють здібностями, які колись вважалися чис�
то психологічними і, таким чином, чисто
людськими (Okamoto�Barth S. et al., 2007;
Warneken F. et al., 2007; Wood J.N. et al., 2007;
Huffman M.A. et al., 2008; Kornell N., 2009).
Наприклад, шимпанзе, незважаючи на те,
що їх мозок менш складний, ніж мозок лю�
дини, здатні на прояви самосвідомості (self�
awareness), що колись вважалося прерога�
тивою виключно людського розуму. У серії
майстерно підібраних експериментів шим�
панзе були здатні реагувати на власне
відображення в дзеркалі, подібно до про�
явів аналогічної людської поведінки (Gallup
G.G. Jr., 1983; Pinel J.P., 2012).  Сьогоднішні
уявлення про біологію поведінки ґрунтують�
ся на моделі, яка постулює, що будь�яка по�

ведінка є продуктом динамічної взаємодії
трьох факторів (Kimble G.A., 1989): 
1) генетичної спадщини конкретного орга�
нізму, що є продуктом його еволюції 
2) життєвого досвіду (навчання) 
3) сприйняття поточної ситуації. 

Розвиток еволюційного вчення в нейро�
науках призвів до появи теорії нейродар�
вінізму, центральне місце в якій належить
уявленням про усвідомлювані процеси,
розвиток яких триває протягом життя (Edel�
man G.M., 1993). Дана теорія постулює, що
розвиток та динамічне функціонування го�
ловного мозку має селекціоністську приро�
ду. Селекціоністські біологічні системи ха�
рактеризуються наступними чотирма ос�
новними властивостями (Edelman G.M.,
Gally J.A., 2001).

1. Наявність спектру різноманітних еле�
ментів (наприклад, особин біологічного ви�
ду, антитіл імунної системи, нейронів мозку).

2. Ці елементи можуть репродукуватися
або ампліфікуватися (тобто, підвищувати
силу).

3. Серед різноманітних елементів відбу�
вається відбір, завдяки якому в процесі ево�
люції частина потомства залишається, а час�
тина зникає. Що стосується мозку, то він во�
лодіє двома селекційними репертуарами.
Первинний репертуар (набір нейронів) ут�
ворюється в процесі нейрогенезу на ранніх
етапах розвитку. Вторинний репертуар (на�
бір нейронних мереж) створюється в ре�
зультаті вибіркового «відсіювання» функ�
ціонально неефективних синаптичних зв’яз�
ків при формуванні зрілого мозку. Вторин�
ний репертуар нейронних зв’язків продов�
жує діяти протягом всього нашого життя,
забезпечуючи адаптацію і розвиток.

4. Система є надмірною (за Edelmann –
«виродженою»). Це означає, що одну і ту ж
функцію можуть виконувати різні набори її
елементів. Надмірність можна виявити на
всіх рівнях організації живого. У нашому ор�
ганізмі дві легені, дві нирки, дві половини
мозку, а також безліч провідних шляхів на
кожному рівні організації. Завдяки надмір�
ності відбувається компенсація наслідків
травми або хвороби, оскільки починають
використовуватися альтернативні провідні
шляхи та органи. Таким чином, організми
можуть виживати у кризові періоди. На
думку авторів, свідомий досвід – це резуль�
тат зворотних зв’язків між нейронами тала�
мокортикальної системи, причому вказа�
ний механізм є універсальним для головно�
го мозку ссавців. 

Таким чином, сьогодні можна з певністю
стверджувати, що повний спектр людського
досвіду може бути відображений у роботі
тих чи інших ділянок мозку (Pinel J.P., 2012).  

Процес адаптації до специфічних умов
навколишнього середовища залишається
домінуючою темою у розумінні сил, які фор�
мують будь�яку біологічну сутність, зокрема
людський мозок (Purves D. et al., 2018). Лю�
ди схильні вважати, що їх поведінка та тен�
денція дивитись на світ у певний спосіб,
обумовлені так званим Zeitgeist (нім. –
«дух часу»), загальним інтелектуальним та
культурним середовищем певної епохи.
Проте такий погляд протирічить даним, які
свідчать на користь психобіологічного під�
ґрунтя поведінкових, та зокрема – когнітив�
них процесів людини (Pinel J.P., 2012). За
класичним визначенням D. Wechsler (1944),
інтелект – це комплексна загальна здат�
ність індивідуума діяти цілеспрямовано,

4



ПСИХОАНТРОПОЛОГИЯ

2019/2 АНТРОПОЛОГИЯ 7

ка про розум») і цей термін прижився. Нез�
важаючи на хибність вказаної теорії, в ній
було вельми раціональне положення, яке є
важливим для нейронаук і сьогодні. Згідно
припущень Ф. Галля, психічні функції ло�
калізовані в головному мозку, а завдяки їх
тренуванню розвивається і сам мозок. Такі
уявлення заклали основу для подальшого
вивчення локалізації вищих психічних функ�
цій у головному мозку та функціональної
міжпівкульної асиметрії.

В межах однакового об’єму, функції моз�
ку можуть значно варіювати в залежності
від будови, форми та пропорцій. Найбільш
важливими в процесі сапієнтизації вияви�
лись зміни тотальних розмірів, орбітофрон�
тальної кори, надкрайової звивини тім’яної
долі та форми скроневої долі мозку. В ево�
люції лобні долі головного мозку значно
збільшилися в розмірі лише у людинопо�
дібних мавп. Ці області зазнали значних
змін лише на пізніх стадіях еволюції. Згідно
K. Brodmann (1909), префронтальна кора
або її аналоги займають 29% від поверхні
кори у людини, 17% у шимпанзе, 11,5% у
гібонів та макак, 8,5% у лемурів, 7% у собак
і тільки 3,5% у котів. Тоді як у китів і дельфі�
нів обсяг мозку теж досить великий і спів�
ставний з об’ємом мозку людини. Крім того,
у морських ссавців отримала найбільший
розвиток тім’яна, а не префронтальна кора
(Баарс Б., Гейдж Н., 2016). У одного з пер�

ших представників роду Homo, що жив
близько 2 мільйонів тому, Homo naledi,
вже були лобні частки, дуже подібні до лоб�
них часток сучасної людини, незважаючи на
відносно невеликий розмір (Laird M.F. et al.,
2017). Ранні гомініди австралопітеки прак�
тично не відрізнялись від людиноподібних
мавп за ознаками довжини лобної долі,
проте ця зона мозку в них була дещо роз�
ширеною, особливо у південноафрикансь�
ких граціальних форм. Архантропи різко
відрізнялись від австралопітеків значними
розмірами лобних часток. Важко сказати, в
якій мірі швидким був вказаний еволюцій�

ний перехід через недостатню кількість на�
явного палеоневрологічного матеріалу. У па�
леоантропів в порівнянні з архантропами
відзначалось незначне зростання довжини
лобної долі при суттєвому збільшенні її ши�
рини, що відобразилось на величині пе�
реднього підйому нижньолобного краю.
Цікаво, що більша ширина лобної долі
відрізняла палеоантропів і від сучасної лю�
дини при дещо меншій довжині (Дробышев�
ский С.В., 2007). 

Заселення Європи далекими предками
сучасної людини відбулося близько 40 тисяч
років тому. На думку антропологів, приблиз�
но в той же момент сталися радикальні
зміни в чисельності стародавніх родичів лю�
дини – неандертальців. Яким чином вид
Homo sapiens замінив їх собою, достеменно
невідомо. Оскільки внутрішня поверхня че�
репа (ендокраніум) тісно відбиває зовнішню
форму мозку, ці відмінності можуть відобра�
жати відмінності у нейронній архітектурі
мозку неандертальців та сучасної людини
(Kochiyama T. et al., 2018; Neubauer S. et al.,
2018). Неандертальці «подарували» нашим
предкам частину свого генетичного ма�
теріалу. В геномі майже будь�якої сучасної
людини неафриканського походження мож�
на виявити короткі вставки, отримані від
гібридизації з неандертальцями. У неандер�
тальців ендокран (внутрішня поверхня чере�
па, яка приблизно відповідає мозку) більш
гладка, ніж у Homo sapiens, і, дійсно, вияви�
лося, що носії «неандертальських» алелей
деяких генів мають менш виражений рель�
єф ендокрана. Також «неандертальські»
алелі впливають на експресію генів UBR4 і
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тіла) є більш складною, ніж пряма пропор�
ційність. Як показують дослідження, у за�
гальному випадку такі залежності опису�
ються так званим алометричним рівнянням,
яке в загальному вигляді являє собою ступе�
неву функцію виду: y=axb (Шмидт�Нильсен
К., 1987). 

Однією з унікальних рис ссавців є шести�
шарова кора великих півкуль головного
мозку (неокортекс), проте в інших хребет�
них тварин подібна архітектура мозку не
простежується. Однак у клітинах палліума
птахів знайдені специфічні транскрипційні
фактори, які виявляються в нейронах дея�
ких рептилій, таких як черепахи та ящірки.
Вони є і в клітинах неокортексу ссавців, од�
нак не є специфічними для клітин певного
шару або області головного мозку. Крім то�
го, в палліумі птахів та неокортексі ссавців
виявлені подібні ланцюжки збуджуючих
нейронів, які разом зі специфічним набо�
ром транскрипційних факторів могли бути у
останнього спільного предка амніот (тобто
рептилій, птахів і ссавців) (Briscoe S.D.,
Ragsdale C.W., 2018). Незважаючи на вели�
ке різномаїття форм нейронів у хребетних
та безхребетних тварин, гени, які визнача�
ють їх розвиток зі стовбурових клітин, є в
них однаковими (Шульговский В.В., 2008).
Дані факти вказують на те, що виникнення
такої складної біологічної сутності, як го�
ловний мозок людини не є «дивом» або
«випадковістю», а являє собою закономір�
ний результат потужних еволюційних про�
цесів, які тривали на Землі впродовж сотень
мільйонів років. Ці питання можна розгля�
дати у двох споріднених площинах: ево�
люції когнітивних здібностей впродовж
значних проміжків часу (філогенез) та роз�
витку пізнавальних здібностей під час дозрі�
вання окремого представника виду (онтоге�
нез) (Purves D. et al., 2018). 

Людський інтелект в межах розвитку
власне біологічного виду Homo sapiens та�
кож розвивався через необхідність адап�
тації до мінливих умов навколишнього се�
редовища. Формування мозку у філах хре�
бетних та безхребетних тварин відбувалось
різними шляхами. У філі, що веде до чле�
нистоногих, нервова система формується за
принципом вузлів (гангліїв), а в типі чле�
нистоногих формується зовнішній склелет
(екзоскелет), що може накладати обмежен�
ня на розміри головного мозку. У хордових
тварин розвивається трубчаста нервова

система, передній кінець якої утворює го�
ловний мозок. В даній групі тварин розви�
вається внутрішній скелет (ендоскелет),
який не обмежує жорстко розміри тварини,
в тому числі розміри головного мозку. Саме
в даній філі з’являється отряд (ряд) при�
матів, в якому і формується людина з голов�
ним мозком надзвичайно великих розмірів
(Шульговский В.В., 2008). Згідно сучасних
поглядів, виявлено три фактори збільшення
розміру головного мозку у гомінід (Дробы�
шевский С.В., 2007): 
1) вертикальне положення хребта, що надає
можливість мати більший об’єм мозку, ніж
горизонтальне або нахилене при однакових
розмірах тіла
2) при зміні типу харчування від рослинно�
їдності до всеїдності відбулась граціалізація
черепа, при чому при зменшенні об’єму кіст�
кової тканини на одиницю маса головного
мозку збільшується на дві одиниці
3) маса голови та, відповідно, об’єм мозку в
межах великих таксономічних, географіч�
них та хронологічних груп прямо пропор�
ційна росту і не залежить від маси тіла.

Наші знання щодо роботи головного моз�
ку у наших викопних предків багато в чому
завдячують здобуткам окремого наукового
вчення – краніології. Краніологія (від грец.
κρανιον – череп) – розділ фізичної антро�
пології, присвячений вивченню варіацій бу�
дови та форми черепа, а також окремих йо�
го кісток у людини та приматів. Краніоло�
гічні дослідження широко використовують�
ся в антропології та дозволяють виявляти

комплекси ознак, які характеризують належ�
ність людини до певної статевої та/або віко�
вої групи, особливості антропологічного ти�
пу популяції та ін. Методики краніології
включають краніометрію (кефалометрію) –
вимірювання черепа, краніоскопію – визу�
альний опис черепа, краніографію – графіч�
ний обрис контурів черепа (Воронцова Е.Л.,
2019). Розуміння витоків краніології немож�
ливе без згадки імен людей, які мали пряме
відношення до виникнення та становлення
цієї науки. Впродовж усього ХІХ століття,
особливо в США, булла популярною френо�
логія – дослідження структури черепа і його
зв’язку з характером і розумовими здібнос�
тями людини, яке й дало поштовх до появи
антропометрії і краніометрії (Энциклопедия
заблуждений, 2012). Це псевдонаукове
вчення було створене німецькими анатома�
ми Францом Йозефом Галлем (1758–1828) і
Йоганном Каспаром Шпюрзгеймом (1776–
1832). Згідно їх уявлень, форми різних час�
тин черепа тією чи іншою мірою пов’язані з
рисами особистості та розумовими здібнос�
тями. Основна передумова полягала в тому,
що відносна крупність або дрібність різних
частин головного мозку призводила до
опуклостей або увігнутостей у кістках скле�
піння черепа. Таким чином, на думку цих
авторів, кваліфікований френолог міг би
дізнатися щось про індивідуальні психоло�
гічні особливості конкретної людини, про�
мацуючи її череп. У 1815 році Томас Фостер
назвав дослідження Галля і Спюрзхайма
френологією (в перекладі з грецького «нау�
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Франц Йозеф Галль (1758–1828) та Йоганн Гаспар Шпюрзгейм (1776–1832)

Відмінності у формі мозку сучасної людини (зліва, синій колір) та неан<

дертальця (справа, червоний колір) (Neubauer S. et al., 2018)

Скелет неандертальця було знайдено у печері Буфія�Бонневаль (La Bouffia Bonneval)
на території комуни Ла�Шапель�о�Сен (La Chapelle�aux�Saints), Франція.
Ендокрани (елементи рельєфу внутрішньої поверхні черепа, що відбивають форму бо�
розн та звивин головного мозку) показані разом із трикутним набором орієнтирів, ви�
користовуваним у дослідженні, та рентгенографічним рендеруванням краніума.
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PHLPP1, які беруть участь у формуванні міє�
лінових оболонок нервових клітин (Gunz P.
et al., 2019). У нещодавньому дослідженні
вчені виміряли форму внутрішньої поверхні
викопного черепа неандертальця і за допо�
могою комп’ютерного моделювання поміс�
тили в нього мозок сучасної людини, при
цьому змінюючи його форму відповідно до
розмірів черепу. Виявилося, що модель моз�
ку нашого стародавнього предка має подібні
розміри з «сучасними», проте відрізняється
за будовою окремих областей. Наприклад,
мозочок, який відповідає за координацію
рухів, має менший об’єм, ніж в «сучасному»
мозку. Проте кора потиличної ділянки,
відповідальна за сприйняття зорової інфор�
мації, у древніх предків виявилася значно
більш розвинутою в порівнянні з сучасною
людиною. Це явище пов’язують з адаптацією
потиличної частки мозку неандертальців до
коротшого європейського світлового дня.
Також дослідники вважають, що ріст ней�
ронів потиличної частки міг уповільнити або
зовсім зупинити збільшення розмірів мозоч�
ка у неандертальців. Такі зміни в будові моз�
ку сприяли зниженню адаптації предків
Homo sapiens до змін навколишнього світу
(Kochiyama T. et al., 2018). Повторення ре�
чень залучає конкретні ділянки мозку за
умови його нормального розвитку. Най�
більш відомими прикладами є нейроана�
томічні зони Брока і Верніке, але мова і мов�
лення є продуктом функціонування набагато
ширшого набору кіркових і підкіркових об�
ластей. «Мовна кора» стає спеціалізованою
для даної функції лише в межах еволюції
гомінідів, тобто протягом менш, ніж 3 млн.
років з 200 млн. років еволюції ссавців. До
гомінідів зона Брока могла бути залучена ра�
зом з голосовим трактом до виконання ін�
ших функцій, оскільки вона безпосередньо
примикає до області гомункулуса1, що від�
повідає за руховий контроль рота і мови. Ба�
гато складових частин розмовної мови –
такі, як контроль голосу і слух, повинні були
виникнути дуже рано в еволюції. Але є при�
пущення, що повний арсенал мовних нави�
чок, можливо, став доступний набагато
пізніше в еволюції, а саме 30–100 тис., а не 3
млн. років тому як вважалося раніше (Баарс
Б., Гейдж Н., 2016).

Висновки

Таким чином, сьогодні розвиток унікальних
когнітивних здібностей людини можна
розглядати з позиції теорії еволюції як про�
дукт унікальних процесів, притаманних
всьому живому на Землі, що тривали впро�
довж сотень мільйонів років. Беручи до ува�
ги поступальний характер їх розвитку в часі
та наявність його загальнобіологічних зако�
номірностей, розумові можливості людини
можна розглядати та вивчати як міжвидове
(співставлення пізнавальних можливостей
людини з іншими видами тварин), внутріш�
ньорядове (співставлення пізнавальних
можливостей людини з іншими представ�
никами ряду Примати) та внутрішньовидо�
ве (співставлення пізнавальних можливос�
тей людини з її викопними предками) яви�
ще. Вказане питання є вкрай актуальним
для широкого кола природничих та гума�
нітарних наук, а саме: антропології, біології,
клінічних нейронаук, оскільки вивчення
когнітивних функцій у рамках кожної з вка�
заних парадигм дозволяє відкрити шлях до
їх всебічного розвитку та знаходження ме�
тодів максимального використання розу�
мового та творчого потенціалу людини на
рівні як великих популяцій, так і окремих
індивідів, а також новітніх способів лікуван�
ня нервово�психічних розладів.
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психічних процесів. Стару назву було відки�
нуто також через те, що ця хвороба не
обов’язково призводить до деградації осо�
бистості, а деградація в той же час не є сла�
боумством або деменцією. Блейлер виділяв
як діагностичні критерії «чотири А»: зни�
ження Афекту, Аутизм, порушення Асоці�
ацій і Амбівалентність. Він вважав амбіва�
лентність основною ознакою Ш.

Що розуміють під шизофренією

в наш час?

Доктор медичних наук, професор, завідувач
кафедри психіатрії та наркології Національ�
ного медичного університету імені О.О. Бо�
гомольця (далі – НМУ імені Богомольця)
Напрєєнко Олександр Костянтинович дає
таке визначення цього психічного розладу:
«Шизофренія – це ендогенне прогредієнтне
(процесуальне) психічне захворювання, яке
зазвичай дебютує у молодому віці (пере�
важно 16–30 років) і характеризується як ос�
новними (негативними, непродуктивними,
дефіцитарними) розладами – апатією, ау�
тизмом, дисоціацією психічної діяльності,
так і додатковими (позитивними, продук�
тивними) симптомами – маяченням, ілюзі�
ями і галюцинаціями, рухово�вольовими, а
також афективними розладами.

Хоча типовий вік дебюту Ш – молодий, на�
багато рідше, але існують ранні дитячі форми
і початок у зрілому віці, зазначає професор.

Що стосується причин виникнення цього
захворювання, то специфічного етіологічно�
го фактору Ш остаточно не виявлено,
підкреслює Напрєєнко.

«Існує досить багато концепцій походжен�
ня захворювання. За даними ВООЗ, доцільно
розглядати причини й механізми розвитку Ш,
використовуючи мультифакторний підхід, –
як результат взаємодії певної групи генів і
факторів навколишнього середовища. Кон�
цепція генетичного походження Ш заснова�
на, зокрема, на наступному факті: конкор�
дантність (наявність певної ознаки) однояй�
цевих близнюків, які мають ідентичний гено�
тип щодо Ш, дуже висока – досягає 90%, що
свідчить про вагоме значення спадковості у
формуванні недуги», – розповідає професор.

«Серед актуальних теорій слід зазначити
еволюційну, екологічну, нейроморфологіч�
ну, нейрогенну, психологічну (у тому числі
психоаналітичну), інформаційну та низку
інших», – зазначає Напреєнко.

З ним погоджується кандидат медичних
наук, доцент кафедри медичної біології та
теоретичної медицини Інституту менедж�

менту та охорони здоров’я МАУП Вишні!

ченко Сергій Іванович, який, разом з тим,
виділяє також психосоціальні й соціокульту�
ральні чинники розвитку шизофренії.

Своєю чергою, доктор медичних наук,
професор, завідувач відділу радіаціної пси�
хоневрології інституту клінічної радіології
Національного наукового центру радіацій�
ної медицини (далі – ННЦРМ) Костянтин

Миколайович Логановський вважає, що
шизофренія є наслідком поєднання генетич�
ної схильності і середовищного стресу. 

«Мені як професіоналові в галузі еко�
логічної психіатрії, близька діатез�стресова
модель розвитку Ш, яка передбачає, що ви�
никнення Ш процесу є наслідком поєднання
генетичної (конституційної) схильності і
впливу середовищного стресу (що включає
різні тригери ініціації процесу, зокрема біо�
логічні – токсини, іонізуючі випромінювання
та інші екологічні чинники, інфекції)», – ка�
же професор Логановський. До речі, щоб
уявляти планетарний масштаб проблеми –
Ш діагностується близько у 0,3–0,7% лю�
дей у певний момент їх життя, що складає
більше 20 мільйонів людей в усьому світі.

В Настанові 00722. Шизофренія, створеній
на засадах доказової медицини DUODECIM
Medical Publication, Ltd, прийнятій до вико�
ристання і оновленій 25.08.2017 р. МОЗ Ук�
раїни у 2017 р. (далі – Настанова) також
вказано:
Діатез�стресова модель може бути вико�
ристана для пояснення розвитку шизофре�
нії. Згідно з цією моделлю, генетика та/або
ранній розвиток сприяють схильності до
захворювання, а стресовий фактор ініціює
захворювання.

Найбільш важливим фактором, який під�
вищує схильність до розвитку даного захво�
рювання є генетичний, але, як показує клініч�
на психіатрична практика, лише у незначної
кількості пацієнтів є близькі родичі із таким са�
мим станом. Порушення розвитку плоду, уск�
ладнення при пологах і травми в дитинстві та�
кож можуть підвищувати ризик шизофренії.

Потреби у подальшому розвитку, пов’я�
зані з дорослішанням, переходом від одно�
го освітнього рівня до наступного, форму�
ванням відносин або робота можуть бути
стресовими факторами, що ініціюють дане
захворювання, або ж хвороба може бути
спровокована токсичним фактором, нап�
риклад, зловживанням наркотичними чи
іншими психоактивними речовинами.

Почнемо з клінічних прикладів.

1. Жінка, назвемо її Інга, стала відрізнятися особливо див"
ною поведінкою, коли їй виповнилося 45, однак не виклю"
чено, що первинний епізод психозу в неї виник у більш
молодому віці, але не був помічений оточуючими. Їй зда"
валося, ніби її колишній чоловік, у якого на той момент
вже була нова родина (дружина і маленька дитина), її пе"
реслідує. Інга стверджувала, ніби він відмикає замки її
квартири, коли їх із донькою немає вдома, і розпорошує
біологічну зброю на її одяг. Окрім того, їй здавалося, що
колишній чоловік встановив у квартирі жучки, які знайти
вона, однак, не може. Інга прийняла рішення втекти з бу"
динку, нікому не сказавши. За допомогою знайомих вони
з донькою зняли квартиру в іншому місті. І на якийсь час
«переслідування» припинилися. Однак потім Інга почала
стверджувати, що колишній чоловік знайшов її і знову пе"
реслідує. За її словами, він зняв квартиру по сусідству і
ночами через розетку засовує дріт, щоб її вбити. Жінка
стверджувала, ніби бачила ці дроти, що тягнуться через
розетку до її обличчя.

Інга не допускала думки, що вона хвора.

Однак донька якимось чином переконала

її піти до лікаря. Завдяки лікуванню вда!

лося досягти тривалої ремісії. Але нещо!

давно зазначені симптоми з’явилися зно!

ву. Наразі Інзі 59 років.

2. Інша жінка, умовно кажучи Тамара, стверджує, що з
нею говорить Бог. Починаючи з 2000 року, вона час від
часу чує голоси і веде з ними бесіди. При цьому зорові га"
люцинації відсутні. Тамара також не вважає, що вона хво"
ра. Жінка не агресивна, не представляє загрози для ото"
чуючих, проте вважає себе богообраною, що суттєво не"
гативно відбилося на її сімейній, професійній та інших ви"
дах соціальної діяльності.

У обох жінок установлений діагноз –

«шизофренія».

Отже, що ж таке шизофренія? 

Звернімося до історії питання. Шизофренія
(далі – Ш) (від грец. Σχιζω «розщеплювати»,
«розколювати» + ϕρην «розум, мислення,
думка». Раніше її  називали деменція прекокс
(від лат. Dementia praecox – «раннє слабоум�
ство»), або схізофренія. Це ендогенний
поліморфний психічний розлад (або група
психічних розладів), що характеризується
розпадом процесів мислення та емоційної
сфери.

Описи шизофренічних симптомів зустріча�
ються вже в XVII столітті до нашої ери, в «Книзі
Сердець», – частині древнього єгипетського
папірусу Еберса. Хоча загальна концепція бо�
жевілля існувала протягом тисячоліть, історич�
но перше описання шизофренії як самостійної
нозоологічної одиниці було висунуто Віктором
Хрисантовичем Кандинським під назвою «іде�
офренія», яка була докладно описана в його
праці «Про псевдогалюцинації» (1890). Потім,
у 1893 році, шизофренію було виділено як са�
мостійний душевний розлад Емілем Крепели�
ном. Він уперше провів межу, що розділила
психотичні розлади на те, що він тоді назвав
«деменцією прекокс» (з лат. – «раннім недоу�
мством»), синдром, описаний у  1852 році Бе�
недиктом Морелем у книзі «Клінічні дослід�
ження» під аналогічною французькою назвою
(demenceprecoce), і «маніакальну депресію».
Ця дихотомія залишається важливою кон�
цепцією і в сучасній психіатричній науці.

У 1908 році швейцарський психіатр Ейген
Блейлер описав Ш як самостійне захворюван�
ня, яке відрізняється від деменції, і ввів цей
термін у психіатрію. Її головна особливість – не
слабоумство, а «порушення єдності» різних
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О.К. Напрєєнко
Національний медичний

університет імені 
О.О. Богомольця (НМУ),

зав. кафедрою психіатрії та
наркології, 

д. мед. н., професор,
Заслужений діяч науки і

техніки України

К.М. Логановський 
ДУ «Національний

науковий центр радіаційної
медицини НАМН України»

(ННЦРМ), Інститут клінічної
радіології, зав. відділом

радіаційної
психоневрології,

д. мед. н., професор

С.І. Вишніченко 
ПрАТ «ВНЗ «МАУП», доцент

кафедри медичної біології
та теоретичної медицини
Інституту менеджменту та

охорони здоров’я, к. мед. н.

Т.К. Логановська 
ДУ «Національний

науковий центр радіаційної
медицини НАМН України»

(ННЦРМ), Інститут клінічної
радіології, провідний

науковий співробітник
відділу радіаційної

психоневрології, к. мед. н.,
старший дослідник

Н.Ю. Напрєєнко 
Національний медичний

університет імені 
О.О. Богомольця (НМУ),

доцент кафедри психіатрії
та наркології, к. мед. н.

Юлія Юліна 
Журналістка, мовознавиця,

аналітикиня, політична
експертка, книжкова

оглядачка

Керівництво медичної галузі України, психіатрична спільнота, інші спеціалісти та широкі
верстви населення надзвичайно прискіпливу увагу приділяють принципам організації

та практичної допомоги громадянам із психічними розладами. Наріжним каменем теоре�
тичної та клінічної психіатрії є проблема шизофренії, через тяжкість її медичних і соціаль�
них наслідків,  складність встановлення її походження, особливостей проявів, раціональ�
ного лікування і цілу низку дискусійних питань стосовно дотримання прав людей із цією та
іншими душевними недугами.

Цю статтю присвячено саме цим питанням. Вона побудована у вигляді інтерв’ю зі
спеціалістами, яке проводить журналістка Юлія Юліна.

Список скорочень термінів
Ш – Шизофренія

Настанова – Настанова 00722. Шизофренія, створена на засадах доказової медици� 

ни DUODECIM Medical Publication, Ltd, прийнята до використання і онов�

лена Міністерством охорони здоров’я України 25.08.2017 р.

МПШ – Млявоперебігаюча шизофренія 

РШС – Розлади шизофренічного спектру

Закон – Закон України «Про психіатричну допомогу» (2000 р.)

Основні факти про 
шизофренію
➤ Шизофренія є важким психічним роз�

ладом, на який у всьому світі страж�

дають більше 21 мільйона чоловік.

➤ Для шизофренії характерні пору�

шення мислення, сприйняття,

емоцій, мови, самосприйняття і по�

ведінки. Поширеними проявами є

слухання голосів і маячні стани.

➤ У всьому світі шизофренія

асоціюється зі значним порушенням

працездатності і може позначатися

на навчанні та професійній діяль�

ності.

➤ У осіб з шизофренією ймовірність

рано померти в 2–3 рази вище, ніж у

населення в цілому. Це часто

пов'язано з фізичними захворюван�

нями, наприклад серцево�судинни�

ми, обміну речовин і інфекційними

хворобами.

➤ Широко поширені стигматизація,

дискримінація та порушення прав

людини відносно осіб з шизоф�

ренією.

➤ Шизофренія піддається лікуванню.

Лікування із застосуванням препа�

ратів і психосоціальної підтримки

дає ефект.

➤ Ефективними стратегіями управлін�

ня є забезпечення для людей з ши�

зофренією проживання з доглядом і

надання їм підтримки у забезпе�

ченні житлом та працевлаштуванні.

https://www.who.int/news"
room/fact"sheets/detail/schizophrenia

9.04.2018
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та обговорюють її між собою. Можливі
тілесні (соматичні) галюцинації, наприклад,
пацієнт може відчувати наявність в мозку
якогось пристрою. Можливі також нюхові та
смакові галюцинації (неприємні запахи чи
відчуття у роті)

➢ зорові галюцинації є нехарактерними,
вони частіше свідчать про органічне ура�
ження головного мозку, а не про ендогенне
психічне захворювання

➢ найбільш поширеними розладами мис�
лення є маячення переслідування, відно�
шення і «стороннього контролю життя хво�
рого з боку конкретних або невідомих сил».
Пацієнти можуть відчувати, що за ними сте�
жать чи їх переслідують у газетах чи на
радіо, для них з’являються звернення або
повідомлення в засобах масової інфор�
мації, чи на них впливають, наприклад, те�
лепатичними засобами тощо. Такі пацієнти
можуть проявляти агресію (і навіть дуже не�
безпечну) як стосовно себе, так і оточуючих.

➢ інкогерентність являє собою припинення
потоку думок, аномальні асоціації і конкре�
тизацію мислення.

Негативні симптоми шизофренії:

➢ емоційні розлади часто проявляються у
вигляді афективних сплощень і обмежень,
або емоційна сфера життя пацієнта може
бути інкогерентною і проявлятися відсут�
ністю узгодженості.

➢ також може спостерігатися збіднення мо�
ви, втрата мотивації і нездатність відчувати
задоволення.

Когнітивні симптоми шизофренії:

➢ когнітивний дефіцит, може виникати
відносно уваги, виконавчої функції, пам’яті,
сприйняття і переробки інформації, а також
відносно когнітивних здібностей загалом.

Діагностика (згідно з Настановою):

➢ діагноз встановлює лікар�психіатр із залу�
ченням мультидисциплінарної команди.
Діагностичний процес складається з
клінічної бесіди, обговорення з сім’єю,
фізикального і нейропсихологічного обсте�
ження

➢ крім того, початкова оцінка включає
оцінку соціального та професійного функ�
ціонування, у тому числі стосовно батьків і
дітей пацієнтів

➢ діагноз встановлюють за наявності симп�
томів, характерних для шизофренії, які про�
являються впродовж, принаймні, одного
місяця та супроводжуються зниженням
функціональних можливостей людини

➢ суб’єктивні, фізикальні та лабораторні
дослідження проводяться для виявлення чи
виключення неврологічних, соматичних,
наркологічних та інших захворювань, які
можуть бути наявними поряд з психопато�
логічними симптомами. 

Розлади, з якими слід проводити дифе�
ренційну діагностику для підтвердження
шизофренії: екзогенно�органічні (наприк�
лад, викликані зловживанням психоактив�
ними речовинами), афективні психози,
невротичні розлади, розлади особистості
тощо, акцентує професор Напрєєнко.

Далі заглибимося в те, 

як діагностують шизофренію.

За словами Сергія Вишніченка, найефек�
тивніший спосіб – це «клініка», тобто спо�
стереження за виникненням і динамікою
хворобливого процесу.

«Таких специфічних ознак (на приладах –
ред.) немає. Є ознаки, які свідчать про те,
що, наприклад, у певних відділах мозку
відбуваються зміни в його структурах. Нап�
риклад, роблять томографію і бачать, там
якісь структурні зміни. Вражені, як правило,
фронтальна доля, лімбічна система й ба�
зальні ганглії. Припустимо, методом ком�
п’ютерної томографії виявлено розширення
передніх і бічних рогів шлуночкової систе�
ми. І при цьому, природно, переважає нега�
тивна симптоматика. Це у випадках, за яких
функція якась була – і вона порушена», –
каже психіатр. У той самий час він підкрес�
лює, що те ж саме можна спостерігати не
тільки  при Ш, а й наприклад, при черепно�
мозкових травмах.

З ним згоден і професор Напрєєнко,
який також каже, що Ш, як і інші психічні та
поведінкові розлади, діагностують пере�
дусім на підставі виявлених клінічних про�
явів із врахуванням  критеріїв, що наведені
у відповідних чинних міжнародних кла�
сифікаціях. 

«У Європі переважно використовується
Міжнародна класифікація хвороб (МКХ), на
даному етапі – 10�го перегляду (МКХ�11 го�
тується до повсюдного впровадження з 2022
року). МКХ – нормативний документ ВООЗ.
У Північній Америці надають перевагу Діаг�
ностичному й статистичному посібнику що�
до психічних розладів 5�го видання (DSM�
5). Використання міжнародних класифікацій
забезпечує єдність методологічних підходів і
порівнянність відповідних даних у різних
країнах, тобто забезпечує психіатрам «роз�
мову однією мовою». Для встановлення
діагнозу Ш у конкретного пацієнта повинні
встановлюватися клінічної форми Ш – (па�
раноїдної, кататонічної, гебефренічної).

Згідно з DSM�5 (американська кла�
сифікація хвороб), діагноз Ш ставиться при
відповідності таким діагностичним кри�
теріям:

➢ характерні симптоми (маячні ідеї і/або
галюцинації, а також   дезорганізована мо�
ва і/або поведінка)

➢ соціальна, у тому числі професійна дис�
функція: протягом тривалого часу з початку
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Наскільки перші симптоми ши<

зофренії помітні для оточуючих?

Професор Олександр Напрєєнко, а та�
кож доцент кафедри психіатрії та наркології
НМУ Напрєєнко Наталія Юріївна відзна�
чають, що початкові прояви Ш дуже різно�
манітні за своїми клінічними ознаками, що
зумовлює помітні діагностичні труднощі
навіть для лікаря�психіатра.

У зазначеній вище Настанові виділено
продромальний період даної хвороби:
Ця стадія передує психозу і впродовж неї
виникають загальні симптоми, такі як три�
вога, депресія, незначні психотичні симпто�
ми, а саме відчуття зміни власної особис�
тості або/та навколишнього середовища,
відчуття переслідування або стеження, ко�
роткотривалі ілюзії чи галюцинації.

Відмова від соціальних контактів і зни�
ження трудової та функціональної продук�
тивності можуть бути першими ознаками
виникнення шизофренії, особливо у людей
із наявністю випадків цієї недуги у старших
членів сім’ї.

У продромальному періоді для початкової
терапії рекомендується когнітивно�по�
ведінкова психотерапія, а у випадку важких і
прогресуючих продромальних симптомів �
комбінація антипсихотичних препаратів
другого покоління і психотерапії. Антипси�
хотичні препарати для початкової терапії ре�
комендовані, якщо продромальна симпто�
матика пов’язана з самодеструктивною по�
ведінкою або якщо когнітивна інкогеренція
(«психічна незв’язність») унеможливлює
психотерапевтичні втручання. Раннє ліку�
вання може відтермінувати початок психозу.

У випадку підозри на наявність продро�
мальної стадії пацієнта слід скерувати у
спеціалізований заклад для обстеження.

Виділяють клінічні дебюти з поступовим
розвитком хвороби і з гострим її початком,
які, своєю чергою, поділяють на різні типи.
Наприклад, до «поступових» належить тип
характерологічних змін із антисоціальними
тенденціями, коли виникають емоційні роз�
лади і змінюється характер особистості. При
цьому стосунки з батьками та близькими,
раніше хороші, необѓрунтовано набувають
ворожого характеру, молоді люди стають
грубими та дратівливими, іноді зникають з
дому у невідомому напрямку. При психас�
тенічному типі дебюту у віці 20–25 років
спостерігають появу нав’язливих ідей і на�
в’язливих страхів (фобій), останні мають

невизначений зміст, наприклад, страх збо�
жеволіти. Характерні також затримки мис�
лення (шперунги), хвороблива самозану�
реність (аутизм) і ослаблення чи повна
втрата соціальних зв’язків.

Приклад «гострого» початку Ш – депре�
сивний, який починається з гострої депресії:
пацієнт раптово стає емоційно пригніченим,
розумово загальмованим, малорухливим,
може відмовлятися від їжі, імпульсивно
прагне самогубства, при цьому його пове�
дінка непослідовна, спостерігаються па�
рамімії – невідповідність міміки емоціям і
актуальній життєвій ситуації.

Психіатри відзначають, що вищенаведе�
не – лише мала частина тих ознак, якими
може дебютувати шизофренія. Їх набагато
більше. Подібні початкові розлади при ши�
зофренії можуть зустрічатися і при інших
психічних розладах або бути тимчасовим
станом, особливо в підлітковому віці.

Резюмуючи все вищесказане, будь�які
помітні зміни поведінки, емоцій, особливо
молодої людини, поступові або гострі, при
цьому необѓрунтовані (які неможливо в
достатній мірі пояснити поточною життєвою
ситуацією пацієнта), можуть бути початком
шизофренічного процесу. Але можуть і не
бути ними, а виявитися іншим захворюван�
ням або тимчасовим душевним станом, що
пов’язаний із життєвим розвитком, мікро�
соціальними проблемами тощо.

При цьому фахівці підкреслюють, що,
відповідно до Закону України «Про психіат�
ричну допомогу» (2000 р.), далі – Закону,
встановлення діагнозу будь�якого психічно�

го розладу перебуває виключно в компе�
тенції лікаря�психіатра. Невролог або пси�
холог можуть тільки висловити припущення
про психічну недугу і скерувати пацієнта на
консультацію до психіатра. Далі профільний
фахівець проводить диференціальну діаг�
ностику шизофренії (саме так називається
процес встановлення відмінностей даного
захворювання від інших, що мають низку
схожих симптомів).

Клінічна симптоматика шизофренії згідно
з Настановою (з низкою непринципових ре�
дакційних правок і доповнень авторів статті):

➢ симптоми шизофренії поділяються на по�
зитивні та негативні

➢ під час фази загострення пацієнти майже
завжди мають галюцинації, які найчастіше є
слуховими

➢ депресія і тривога також часто виникають
у зв’язку з даною хворобою

➢ у пацієнтів із шизофренією нерідко (до
20% випадків) можуть виникати суїци�
дальні тенденції, як впродовж фази загост�
рення, так і впродовж ранньої постпсихо�
тичної фази відновлення

➢ шизофренія майже завжди супровод�
жується припиненням соціальних контактів і
суттєвим зниженням прагення до навчання і
праці, а також обмеженням функціональ�
них можливостей і погіршенням когнітив�
них функцій.

Позитивні симптоми шизофренії (галюци�
нації, маячення та інкогерентність):

➢ типовими є слухові галюцинації, а саме
голоси, що коментують поведінку пацієнтів
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Тепер розберемося в тому, що

таке млявоперебігаюча 

шизофренія (далі – МПШ).

Психіатр Сергій Вишніченко зазначає, що
в МКХ�9 існував такий діагноз, в МКХ�10
його вже немає.

«МПШ – це є сумнозвісний діагноз, який,
у першу чергу, асоціюється зі зловживанням
у його встановленні політичним дисидентам
та «інакомислячим» у колишньому СРСР, із
подальшим примусовим лікуванням і обме�
женням прав», – продовжує його думку
професор Логановський.

«Однак, МПШ (вона так само – латентна,
малопрогредієнтна, м’яка, рудиментарна,
мікропроцесуальна...Ш) не є «винаходом»
радянської психіатрії в особі Снєжневсько�
го і Смулевича, але ними була використана.
А вперше ця форма психічного стану була
описана (як «латентна Ш») одним зі «стов�
пів» психіатрії, який, до речі, і ввів в ужи�
ток психіатрії сам термін «шизофренія», –
Е. Блейлером у 1911 році», – уточнює він.

За словами Костянтина Миколайовича,
сам термін «латентна Ш», за його автором,
означав різновид даної недуги, за якого
хвороба прогресує слабо («мляво»), харак�
терна для шизофренічних психозів продук�
тивна симптоматика відсутня, є особистісні
зміни (як правило, у вигляді ексцентрич�
ності, дивакуватості, особливої (в неадек�
ватній формі) релігійності, «соціальної від�
городженості» і клінічні прояви у вигляді
неврозоподібних, психопатоподібних, афек�
тивних, надцінних, іпохондричних симп�
томів.

Професор Костянтин Логановський

зазначає, що, хоча в сучасних міжнародних
класифікаціях цей діагноз відсутній, є пев�
ною мірою «споріднені» по суті діагнози –
Шизотиповий розлад і, меншою мірою, –
Шизоїдний розлад особистості (згідно з
МКХ�10).

«Ці захворювання, поряд із власне Ш, а
також Шизоафективним розладом, Маяч�
ним розладом і деякими іншими утворюють
групу розладів шизофренічного спектру
(РШС)», – підкреслив фахівець.

Провідний науковий співробітник Тетя!

на Логановська, коментуючи висловлю�
вання своїх колег, каже: «МПШ наразі –
діагноз радше історичний, але має певні
діагностичні еквіваленти з рисами так зва�
ної м’якої Ш. На житейському рівні вона
може бути притаманна особистостям�фрі�

кам – екстравагантним, дивакуватим, із не�
реалістичними ідеями реформаторства, ви�
нахідництва («знаю, як урятувати плане�
ту...»), з «неординарним» баченням різних
сфер життя, які живуть у «своєму особливо�
му світі». Не так вже рідко цілком здорові
люди як в приватному (сімейному та ін.)
житті і у професійній діяльності усвідомлено
експлуатують подібний «модний» образ,
залишаючись «поза сценою» цілком праг�
матичними і тверезо мислячими людьми».

При цьому варто особливо підкреслити,
що, відповідно до Закону України «Про пси�
хіатричну допомогу» (далі – Закон), стаття 7,
«діагноз психічного розладу не може базу�

ватися на незгоді особи з наявними в су�

спільстві політичними, моральними, право�

вими, релігійними, культурними цінностя�

ми або на будь�яких інших підставах, які

пов’язані зі станом її психічного здоров’я».
Бувають випадки, за яких хворі на Ш – аг�

ресивні і становлять загрозу для суспільства.
У зв’язку з цим фахівці розповіли про те, як
домогтися примусової госпіталізації і по�
дальшого лікування такої людини в клініці
для душевнохворих.

Так, доктор Сергій Вишніченко зазна�
чає, що теоретично це можливо, однак
практично – досить проблематично.

«Є Закон, згідно з яким людину можна
госпіталізувати тільки в тому випадку, якщо
вона сама дає на це згоду. Хворий під час
психозу, як правило, до свого психічного
стану не критичний і не дає згоди. Хоча бу�
вають випадки, коли людина дає згоду, во�
на розуміє, що з нею щось не так. Показ для
такої допомоги – це випадки поведінки
пацієнта, яка становить загрозу для оточую�
чих або для нього самого. Коли хворий аг�
ресивний, у нього в руках, наприклад, со�
кира, він кидається на людей, погрожує
вбивством когось або хоче вчинити суїцид.
Тоді його можна примусово госпіталізувати.
Але потрібно, щоби потім суд дав дозвіл на
таке лікування», – каже психіатр.

«Будь�які примусові заходи щодо «люди�
ни з Ш» (а також такої, що страждає на
будь�яку іншу душевну недугу), що здій�
снюються без її згоди (або згоди його за�
конного представника), починаючи з пси�
хіатричного огляду, регламентуються Зако�
ном і допустимі тільки у випадках, коли от�
римана інформація (від родичів, медичних
працівників, поліцейських, сусідів, співро�
бітників) дозволяє обґрунтовано припусти�

ти наявність у даної особи тяжкого пси�
хічного розладу, внаслідок чого особа  вчи�
няє чи виявляє реальні наміри вчинити дії,
що становлять безпосередню небезпеку для
неї чи оточуючих, або не може самостійно
задовольняти свої основні життєві потреби
на рівні, який забезпечує її життєдіяль�
ність», – уточнює, своєю чергою, професор
Напрєєнко.

За його словами, в кожній конкретній си�
туації (в залежності від ступеня, реальності і
несподіванки загрози, яка надходить від
людини з агресивною поведінкою) існує
своя тактика.

«У будь�якому випадку передбачено кон�
такт у вигляді написання заяви «зацікавле�
ними громадянами» (родичами пацієнта,
сусідами, іншими людьми, які можуть пост�
раждати від цих агресивних намірів) із
психіатром за місцем проживання, який ба�
жано здійснити якомога раніше (особливо
якщо діагноз уже було встановлено і є заго�
стрення таких симптомів хвороби), не чека�
ючи критичного розвитку ситуації», – зазна�
чає професор Напрєєнко.

У разі, якщо ваш сусід або будь�яка інша
людина поводиться агресивно і ви знаєте,
що це не перший такий випадок і в неї вже
спостерігалася девіантна поведінка, Сергій

Вишніченко радить викликати поліцію і
швидку, а саме психіатричну бригаду.

«У кожному великому місті завжди була
спеціалізована псіхіатрична бригада швидкої
допомоги, одна�дві на 700–800 тисяч насе�
лення. В інших місцях не знаю як. Ця бригада
є фельдшерська і є лікарська. Залежно від
повноважень ... Коли є направлення на
госпіталізацію від психіатра, фельдшерська
бригада просто забирає і доставляє за місцем
направлення», – каже він.

Професор Костянтин Логановський

згоден зі своїм колегою, проте уточнює, що
незайвим буде заздалегідь зв’язатися (на�
віть якщо безпосередньої загрози поки не�
має) зі службами екстреного реагування –
поліцією, швидкою допомогою, МНС.

«Це суто практичні поради, оскільки Закон
в його сучасній редакції дуже жорстко регла�
ментує обов’язки психіатричної служби, пра�
воохоронних органів щодо термінів і поряд�
ку медичних і юридичних дій, що стосуються
осіб із психічними розладами, щодо яких
застосовуються примусові заходи, щоби за�
хистити їх права, як це прийнято в цивілізо�
ваних країнах. А що потрібно конкретно зро�
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розладу рівень досягнень у сфері роботи,
міжособистісних стосунків або самообслу�
говування набагато нижчий, ніж до початку
розладу, а якщо розлад почався в дитинстві
або в підлітковому віці � нездатність досягти
достатнього рівня у відносинах в мікроото�
ченні, або в роботі чи навчанні

➢ тривалість: симптоми тривають при�
наймні півроку; з цих півроку принаймні
протягом одного місяця симптоми відпові�
дають критеріям A (активна фаза), а в реш�
ту часу (продромальна та залишкова фази)
є негативні симптоми або ж принаймні два
із симптомів критерію A зберігаються в
стертій, ослабленій формі (наприклад, див�
ні переконання, незвичайний почуттєвий
досвід)

➢ виключаються шизоафективний розлад,
або біполярний афективний розлад з пси�
хотичними ознаками, чи наявність випад�
ків, за яких інших депресивних, маніакаль�
них або змішаних епізодів немає протягом
активної фази психозу або їх тривалість бу�
ла мала в порівнянні із загальною три�
валістю активної і залишкової фази

➢ причина не є в прийомі наркотиків або
інших психоактивних речовин  і не в якійсь
соматичній хворобі

➢ якщо хворий страждав на розлад аутис�
тичного спектру або на комунікативний роз�

лад дитячого віку, для діагностики шизоф�
ренії необхідно, щоби виразні маячення
або галюцинації продовжувалися принайм�
ні місяць (або були скорочені успішним лі�
куванням).

У попередній версії DSM�4, в разі, якщо
маячні ідеї є фантастичними, або галюци�
нації являли собою один голос, що комен�
тує поточні дії пацієнта або учасників бесіди
двоє і більше (так звані шнайдерівські «слу�
хові галюцинації першого рангу»), було
достатньо наявності лише одного цього
симптому з усього перерахованого вище. У
DSM�5 цей критерій було скасовано. Також
було додано вимогу, щоби принаймні один
із категорії симптомів «A» обов’язково був
маячними ідеями, галюцинаціями або де�
зорганізованою мовою.

Що стосується апаратної діагностики,
професор Логановський підкреслює:
«При величезних успіхах розвитку ней�
ровізуалізаційних та інших апаратних ме�
тодів діагностики на початок 21 століття не
існує жодного приладу або тесту, який би
гарантовано показував: у цієї людини – ши�
зофренія. Так, існують певні патерни (зраз�
ки), які часто спостерігають при Ш (наприк�
лад, як уже було зазначено, розширення і
асиметрія передніх і бічних рогів шлуночко�
вої системи мозку на комп’ютерних томог�
рамах), але вони неспецифічні і можуть ма�
ти місце у людей з іншими розладами і
навіть у практично здорових».

Своєю чергою, кандидат медичних наук,
провідний науковий співробітник відділу
радіаційної психоневрології ННЦРМ Тетя!

на Костянтинівна Логановська зазначає,
що існує також діагностика «виключення»,

за якої шизофреноподібна симптоматика
може спостерігатися при інших недугах –
наприклад, при пухлинах головного мозку
певної локалізації.

Тетяна Костянтинівна наводить приклад:
«Кілька років тому до нас звернулися родичі
молодої жінки (трохи за 30). На момент
звернення розлад тривав близько 2 місяців і
за клінічною картиною дуже нагадував
просту форму Ш. Раніше активна в усіх сфе�
рах життя дівчина, загальна улюблениця,
дуже товариська, стала до всього байду�
жою, малорухливою, ні в чому не виявляла
жодної ініціативи, при цьому не висувала
жодних скарг і не висловлювала занепо�
коєння з приводу свого стану. На консуль�
тацію її привезли в інвалідному візку, при
цьому самостійно рухатися вона могла, як
з’ясувалося при неврологічному огляді.
Особливістю нашого відділу радіаційної
психоневрології є те, що психіатри та невро�
логи працюють разом, тому огляд пацієнтки
був спільним. Підсумком консиліуму стала
наполеглива рекомендація провести паці�
єнтці «просунуту» МРТ (магнітно�резонанс�
ну томографію) головного мозку. Висновок
МРТ був вражаючим: величезна пухлина,
яка займає практично весь лобний відділ
головного мозку, на жаль, злоякісна».

«Схожа на шизофренічну (шизофрено�
подібна) симптоматика пояснювалася тим,
що саме в лобових відділах розташовано
центри волі й мотивації. Попередні кон�
сультації пацієнтки (їх було декілька, в
інших установах) констатували дебют шизо�
френії з рекомендаціями відповідного ліку�
вання, яке в даній ситуації було абсолютно
марним», – додає Тетяна Логановська.
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➢ метою лікування та реабілітації є усунен�
ня або полегшення симптомів, запобігання
рецидивування епізодів психозу або змен�
шення їхньої частоти й тяжкості, а також
покращення психосоціального функціону�
вання, працездатності та якості життя

➢ терапію спочатку краще проводити на
амбулаторному рівні, наскільки це можли�
во, в цей процес слід залучати сім’ю паці�
єнтів й найближче соціальне оточення.

➢ лікування антипсихотичними препарата�
ми помітно зменшує симптоми гострого пси�
хозу, появу нових епізодів психозу та смерт�
ність

➢ поєднання психосоціальної терапії з ме�
дикаментозною терапією ще більше полег�
шує симптоми, покращує психосоціальне
функціонування пацієнтів і запобігає роз�
витку нових епізодів психозу і госпіта�
лізації.

Лікування гострих станів

➤ Усіх пацієнтів із шизофренічними психо�
зами в гострій фазі  слід госпіталізувати.
Направлення на госпіталізацію показане та�
ким пацієнтам, за необхідності, без згоди
пацієнта (згідно чинного законодавства):
якщо хворий проявляє саморуйнівну або
насильницьку поведінку, якщо його пове�
дінка явно контролюється галюцинаціями,
маяченням або якщо місцеві ресурси при
амбулаторному лікуванні недостатні для за�
безпечення обстеження і ефективного ліку�
вання таких пацієнтів.
➤ У випадку гострого психозу з ажитацією
хворий може отримувати, наприклад, 2 мг
рисперидону або 5–10 мг оланзапіну перо�
рально або 5–10 мг галоперидолу внутріш�
ньом’язово. До схеми лікування можна до�
дати бензодіазепіни (наприклад, 2–4 мг си�
базону перорально або внутрішньом’язово).

Особливості 

медикаментозного лікування

В гострій стадії психозу:

➢ антипсихотичні препарати є ефективни�
ми для зменшення позитивних проявів ши�
зофренії; вони менше впливають на нега�
тивні і когнітивні симптоми

➢ рекомендована добова доза для лікуван�
ня першого епізоду шизофренічного психо�
зу є, наприклад, 2–4 мг рисперидону або
7,5–15 мг оланзапіну

➢ рекомендована добова доза для лікуван�
ня рецидиву епізоду психозу є, наприклад,
4–6 мг рисперидону або 10–30 мг олан�
запіну

➢ вибір лікарських засобів має враховувати
попередній досвід медикаментозного ліку�
вання пацієнтів, оскільки схильність до по�
бічних ефектів у різних пацієнтів відрізня�
ється

➢ необхідно встановити найнижчу ефек�
тивну дозу шляхом поступового підбору до�
зи; це дозволить уникнути появи побічних
ефектів, викликаних лікарськими препара�
тами і покращити прихильність.

Підтримуюче лікування:

➢ після гострого періоду Ш дози препаратів
необхідно знижувати поступово під ретель�
ним спостереженням; після досягнення ре�
зультативної підтримуючої дози лікування
можна продовжувати у таблетованій формі
або у формі ін’єкційдепо�препаратів 

➢ дози, що використовуються для довгот�
ривалої терапії, як правило, значно нижчі за
ті, ніж при гострих станах. У випадку довгот�
ривалого лікування Ш добова доза може
становити, наприклад, 2–5 мг  рисперидону
чи  10–20 мг оланзапіну.

➢ клозапін є більш потужним, аніж інші ан�
типсихотичні препарати; він також знижує
смертність серед таких хворих більш ефек�
тивно, ніж інші антипсихотичні препарати;
клозапін є препаратом вибору при лікуванні
Ш, рефрактерної до інших лікарських пре�
паратів

➢ ефективними можуть бути ін’єкції депо�
препаратів, особливо при недостатньому
бажанні пацієнта через неусвідомлення ним
власного хворобливого стану

➢ якщо використовують ін’єкції депо�пре�
паратів, рекомендується, щоби разові дози
були меншими, ніж зазвичай

➢ велика кількість пацієнтів з Ш потребують
постійної медикаментозної терапії; профі�
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бити, якщо Ви або Ваші близькі – потенційна
жертва агресивної душевнохворої людини,
чітко не визначено», – зазначає професор.

Своєю чергою, Тетяна Логановська та�
кож підкреслює цей аспект, – людям, які
змушені так чи інакше контактувати з неа�
декватними особами, варто заздалегідь
звернутися в поліцію, не чекаючи критично�
го моменту.

«Забезпечення захисту прав психічно
хворих, втілене в сучасній версії Закону – це
реальне досягнення українського суспіль�
ства. Однак пересічним громадянам варто
знати, як можна захистити себе в подібних
випадках. Багато хто традиційно «відтягує
до останнього» через страх розголосу («що
люди скажуть»), внаслідок побоювань
спілкування з поліцією, іноді чекаючи ре�
алізації трагічних подій. Це абсолютно хиб�
на тактика. Активна й конструктивна по�
зиція при вирішенні подібних питань цілком
виправдана. До речі, ми маємо дуже хоро�
ший побутовий досвід контактів із поліцією
в таких випадках. На противагу тому, що
про неї часто розповідають. Нам жодного
разу не відмовили, допомагали, були доб�
розичливими і коректними. І, зауважимо,
така допомога є обов’язком поліції, відпо�
відно до Закону:
«Поліцейські зобов’язані подавати допомогу медич"
ним працівникам або батькам (одному з батьків), чо"
ловіку (дружині), незалежно від віку особи, яка потре"
бує психіатричної допомоги, за їх зверненням, у разі
надання психіатричної допомоги в примусовому по"
рядку та забезпечувати безпечні умови для доступу
до особи та її психіатричного огляду, госпіталізації.
Органи внутрішніх справ повинні запобігати діям з
боку особи, якій надається психіатрична допомога в
примусовому порядку, що загрожують життю і здо"
ров’ю оточуючих та інших осіб, та вживати заходи
щодо забезпечення схоронності залишеного без наг"
ляду майна та житла особи, яка госпіталізується в
примусовому порядку, а в разі необхідності – прово"
дити розшук особи, якій психіатрична допомога по"
винна надаватися в примусовому порядку» (Закон Ук"
раїни «Про психіатричну допомогу», стаття 8).

Наступне питання, яке було би

доречно розглянути, – як людині

з шизофренією жити повноцін<

но, працювати і дбати про сім’ю?

За словами Сергія Вишніченка, на сьогод�
ні все не так сумно, як здається. Шизофренія

– не вирок. Є низка препаратів, ефективних
для лікування цієї хвороби. Якщо лікареві
вдається підібрати пацієнтові ефективні ліки,
можливо досягти тривалої ремісії, і якість
життя такої людини буде досить високою.

Повсякденне життя пацієнта із Ш чимось
схоже на життя хворих на цукровий діабет
або інші хронічні захворювання. Людина
приймає медикаменти, і при цьому зберіга�
ється працездатність, нормальна діяльність.

«Коли людина поводиться адекватно,
про його хворобу ніхто навіть не здога�
дується», – акцентує лікар.

При цьому він зазначає, що, крім медика�
ментозного лікування, має бути психотера�
певтичний супровід.

«Я спостерігаю деяких хворих протягом
багатьох років. Один мій пацієнт уже років
15 чи 20 отримує протирецидивну (підтри�
муючу) медикаментозну терапію, у нього
стійка ремісія, він не потрапляє до стаціона�
ру. Якість його життя достатньо висока», –
каже Вишніченко.

Психіатр згадує, що одна його пацієнтка
була заміжня і виховувала маленьку дити�
ну, коли в неї діагностували Ш. Однак зав�
дяки своєчасному і якісному лікуванню
жінка продовжує жити повноцінним жит�
тям, у неї міцна і щаслива сім’я, вже дорос�
лий син і все ще люблячий чоловік.

«Найбільша проблема – коли людина по�
чинає приймати медикаменти і потім різко
кидає, не пройшовши повноцінний курс
лікування. Це є однією з причин повернення
або ускладнення перебігу захворювання», –
підкреслює Вишніченко.

За статистикою, майже третина хворих на
Ш загалом веде нормальний, соціально
компенсований спосіб життя, практично не
помічаючи проявів захворювання, зазначає

професор Напрєєнко. Ще третина таких
пацієнтів протягом життя має психопато�
логічні прояви, але при цьому зберігає
здатність до досить нормального існування
в суспільстві. І лише третина тих, хто страж�
дає на недугу, через виражені психічні роз�
лади потребує частої госпіталізації, при ць�
ому майже 10% таких пацієнтів перебува�
ють у лікувальних установах психіатричного
профілю тривалий час, каже професор.

«Лікування Ш традиційно передбачає
проведення основного, підтримувального
курсів і реабілітації. Використовуються ме�
тоди біологічної терапії (психофармако�
логічні, електросудомна терапія – ЕСТ), пси�
хотерапія, загальнозміцнююче лікування і
заходи щодо соціальної адаптації (реабілі�
тації) пацієнтів. Велике значення для спри�
ятливого прогнозу має дотримання пацієн�
том рекомендованого лікування і заходів із
реабілітації, підтримка сім’ї, адекватна ін�
формаційна політика, психоосвіта», – до�
повнив Напрєєнко.

Як уже було зазначено, психіатричне обс�
теження та лікувально�реабілітаційні захо�
ди у разі планового психіатричного втручан�
ня, згідно з чинним законодавством, здій�
снюються тільки за інформованої згоди па�
цієнта чи його законного представника. А це
передбачає ознайомлення цих осіб у дос�
тупній для них формі із затвердженим по�
становою Кабінету Міністрів стандартом да�
ної допомоги. Відповідно до Настанови що�
до лікування та реабілітації:

➢ основою цих заходів є довготривалі тера�
певтичні відносини, побудовані на взаємо�
розумінні та довірі (комплаєнс)

➢ терапія Ш має бути персоніфікованою
(пацієнт�орієнтованою), тобто враховувати
індивідуальні потреби пацієнтів; лікування
слід обговорювати з хворим, за винятком
випадків, коли захворювання призводить
до неможливості обговорення

➢ воно має ґрунтуватися на письмовому
плані, який переглядається через фіксовані
проміжки часу

16
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лактичне протирецидивне лікування антип�
сихотичними препаратами повинно трива�
ти принаймні 2–5 років, навіть після досяг�
нення цілком позитивних його результатів

➢ відміна ліків має бути поступовою,  не�
обхідним є ретельний моніторинг для вияв�
лення симптомів або поведінкових роз�
ладів, що можуть передувати загостренню
психозу; у разі виникнення будь�яких таких
симптомів, дозу препарату слід збільшити
до попереднього ефективного рівня.

Допоміжні препарати:

➢ депресію у пацієнтів із Ш слід лікувати
відповідно до загальних принципів терапії
депресії; для цього рекомендують селек�
тивні інгібітори зворотного захоплення се�
ротоніну та, наприклад, міртазапін, а не
трициклічні антидепресанти

➢ для лікування пацієнтів із тривогою мож�
на призначати короткий курс бензоді�
азепінів

➢ у разі довготривалого лікування недоліки
застосування бензодіазепінів більші, ніж
переваги

➢ при шизоафективному розладі до ліку�
вання можна додавати препарати, що ста�
білізують настрій (наприклад, препарати
літію або вальпроєвої кислоти.

Професор Костянтин Логановський,
своєю чергою, розповів про інноваційний
IT�метод психотерапії Ш під назвою «Ава�
тар». Метод винайшов учений Джуліан
Лефф у 2008 році. Суть його в тому, що лю�
ди, які чують голоси, ведуть діалог із циф�
ровим втіленням вербальних галюцинацій
(«аватаром») передбачуваного пересліду�
вача, озвучених терапевтом, так що «ава�
тар» реагує, стаючи менш ворожим і посту�
паючись владою вербальних галюцинацій у
процесі курсу терапії.

Повернемося до клінічних 

випадків, описаних на початку

цієї статті.

Коментуючи ситуацію Інги, Тетяна Лога!

новська зазначає: «З максимальною віро�
гідністю – типовий випадок параноїдної Ш.
У клінічній картині домінують маячні ідеї пе�
реслідування і впливу з боку колишнього
чоловіка, абсолютно нереалістичні з точки
зору здорового глузду. «Голоси» (слухові
галюцинації) прямо не описані, але їх на�
явність можна припустити, так само, як і ню�
хових / смакових галюцинацій, за непрями�
ми ознаками – вказівками на «розпорошен�
ня біологічної зброї» і встановлення добре
замаскованих «жучків». Для розвитку по�
дібної фабули маячення необхідні відпо�
відні тілесні сенсації пацієнтки (патологічні,
що не мають реального джерела – наприк�
лад, нюхові, тактильні, з боку внутрішніх ор�
ганів і ін.). «Голоси», до речі, можуть «забо�
роняти» пацієнтові про них розповідати».

За її словами, цей випадок чудово ілюст�
рує головну  особливість маячних переко�
нань – їх повний відрив від об’єктивної ре�
альності и практичну неможливість стійкої
корекції логічними доказами без викорис�
тання відповідної біологічної терапії.

«Незважаючи на добре «законспіровану»
втечу в інше місто від «переслідувача», через
певний час хворобливі симптоми поверну�
лися з новими «доказами підступних дій ко�
лишнього чоловіка» – зокрема, «дроти, що
тягнуться через розетку до її обличчя» з ме�
тою вбивства. Також для шизофренічного
процесу характерна відсутність критичного
ставлення до свого стану – «не допускала й
думки, що вона хвора», – каже лікар.

При цьому Тетяна Логановська зазна�
чає, що в таких випадках надзвичайно важ�
ливою є роль близьких родичів (рідше –
просто небайдужих людей), з якими скла�
лися довірливі стосунки. Незважаючи на
маячні переконання пацієнтки, дочці вдало�
ся домогтися звернення до лікаря і терапії з
хорошим результатом.

«На жаль, можливе повернення симп�
томів після тривалої і повної ремісії – також
характерна риса одного з типів перебігу Ш
(епізодичний ремітуючий, за МКХ�10)», –
резюмує психіатр.

«Що стосується Тамари, тут не все одноз�
начно, позаяк інформація обмежена, але це,
безсумнівно, РШС – розлад шизофренічного
спектру (швидше за все – також параноїд�

на Ш). «Голоси», як правило «всередині го�
лови», тобто слухові псевдогалюцинації, ха�
рактерні для Ш, є. Зорові галюцинації не обо�
в’язкові для встановлення діагнозу Ш. Маяч�
ні ідеї «особливої місії», в даному випадку –
«богообраності», і відсутність критики до
своїх переживань також присутні. Немає да�
них про особливості преморбідної (що пере�
дували хворобі, якщо ми говоримо про таку)
особистості жінки, про її контакти з оточую�
чими, наприклад, про належність до певної
релігійної течії. З кимось же Тамара ділиться
своїм «особливим досвідом». Невідомо, чи
були якісь контакти з психіатричною служ�
бою протягом періоду «спілкування з голоса�
ми», – каже Тетяна Логановська.

Лікар зазначає, що наразі немає підстав
для будь�яких примусових заходів, проте
рідним важливо стежити за станом жінки.

«Власне, якщо «всіх усе влаштовує», не�
має агресії, а також зумовлених нездоро�
вою психікою проблем у сім’ї і на роботі,
людина підтримує прийнятний для свого
фізичного здоров’я спосіб життя, то активне
втручання в її  життя є протизаконним. Од�
нак Ш процес може розвиватися таким чи�
ном, що все це, на жаль, може змінитися у
гірший бік. Тож причетним до Тамари лю�
дям пильності втрачати не можна, а при хо�
роших довірливих відносинах – все ж пере�
конати жінку поспілкуватися з фахівцем», –
підсумувала Тетяна Логановська.

Висновок

Отже, шизофренія – це психічне захворю�
вання, що є наслідком поєднання гене�
тичної схильності і впливу середовищного
стресу. Визначити хворобу можна тільки
клінічно і займатися цим повинен виключ�
но лікар�психіатр. На сьогодні існує безліч
дієвих і гуманних способів лікування Ш,
які включають в себе як медикаментозне
лікування, так і психотерапію та соціоте�
рапію. Однак варто пам’ятати, що найе�
фективнішим лікування буде в тому ви�
падку, якщо людина не затягує з візитом
до лікаря�фахівця. При цьому важливою
умовою одужання є щире бажання
пацієнта подолати свою недугу та прикла�
дати до цього зусилля.

«Круглий стіл» зі спеціалістами"психіатрами, 
присвячений причинам виникнення, особливостям

прояву і лікування шизофренії провела 
журналістка Юлія Юліна
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Майстер�клас професора Т. Крейга (Велика Британія) з інноваційної методики психотерапії AVATAR (Innovative Avatar Therapy
Simulation – іноваційний/новітній підхід у лікуванні слухових галюцинацій з необмеженими можливостями) у рамках програми 1�го
конгресу Європейського товариства соціальної психіатрії (Женевський університет, 3–6 липня 2018 року, Женева, Швейцарія)

Колегіальне обговорення професором Т. Крейгом (Велика
Британія) та професором К.М. Логановським (Україна) проб�
лем, питань та рішень, порушених упродовж майстер�класу з

інноваційної методики психотерапії AVATAR
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форми гіпоплазії, ерозивна та борозенчасті
форми зустрічались рідко (Алферова Е.А.,
2015). СГЕ характеризується ураженням груп
зубів, внутрішньощелепна мінералізація яких
відбувається одночасно (Леус П.А., 2008). 

Факторами ризику розвитку СГЕ зубів у
дітей є спадкова обтяженість різноманітни�
ми захворюваннями (93,6%), патологія ва�
гітності і пологів (69,7%), патологія розвитку
і хронічні захворювання в ранньому дитячо�
му віці (65%) (Плюхина Т.П., 2005). Най�
більш значущим є вплив негативних чинни�
ків протягом першого року життя дитини
(75%), зокрема – під час періоду новона�
родженості (60,4%) та раннього неонаталь�
ного періоду (26,3%). Локалізація, пошире�
ність і тяжкість СГЕ визначається віком дити�
ни, тривалістю і вираженістю негативної дії. 

Аналіз даних анкетування батьків дітей,
які страждають на СГЕ, показав, що контакт
з негативними техногенними факторами до
вагітності, гестози другої половини вагіт�
ності, наявність гострих інфекційних хвороб
і екстрагенітальної патології відмітила май�
же половина жінок (Білоус І.В., 2004). Кон�
такт батька з хімічними та радіаційними
чинниками відзначили ~20% опитаних. Се�
ред хвороб періоду новонародженості у
дітей найбільш часто зустрічалась гемолі�
тична жовтяниця. Штучне вигодовування,
яке мало місце у 26% дітей, корелювало з
наявністю даної патології. У віці до 1 року
хворіли практично всі діти, у яких було вста�
новлено СГЕ. У структурі захворюваності
при цьому переважали рахіт та інфекційні
хвороби поряд з іншими. 

За локалізацією гіпопластичних ділянок
емалі можна визначити, в якому віці дитина

перенесла ті чи інші захворювання (Леус
П.А., 2008; Kanchan T. et al., 2015), оскільки
ширина ділянки ураження визначає три�
валість періоду порушення метаболічних
процесів в амелобластах. Понад 60% гіпо�
пластичних дефектів емалі розвивається
протягом перших 9 місяців життя дитини. 

На сьогодні відсутні дані щодо пошире�
ності ПФЗ, зокрема – гіпоплазії емалі, серед
дитячого населення України в цілому. По�
одинокі дослідження у цьому напрямку се�
ред осіб дитячого віку з обтяженим радіа�
ційним анамнезом не дають можливості
оцінити масштаби проблеми. Що стосується
СГЕ, то розповсюдженість цієї патології се�
ред дитячого населення України знаходить�
ся в межах від 15,96% у зонах, контамінова�
них радіонуклідами внаслідок аварії на

Чорнобильській АЕС, до 32,46% на тери�
торіях з хімічним антропогенним забруд�
ненням (Білоус І.В., 2004). Враховуючи, що
розвиток СГЕ відбувається на стадії форму�
вання емалевої матриці, одним із чинників,
які сприяють високій поширеності захворю�
вання, є проживання дітей в умовах при�
родного дефіциту йоду та фтору в навко�
лишньому середовищі. Нестача цих мікрое�
лементів негативно впливає на процеси
ембріогенезу, призводить до виникнення
вад твердих тканин зубів і зниження їх ре�
зистентності щодо дії патологічних чин�
ників. Показана залежність поширеності не�
каріозних уражень, у тому числі і СГЕ, від
впливу ксенобіотиків довкілля в умовах
біогеохімічного дефіциту йоду та фтору. До�
ведено, що частота даної патології може
служити біологічним маркером техногенно�
го забруднення довкілля.

СГЕ тісно пов’язана із захворюваннями
щитоподібної залози (Годованець О.І.,
2016). Зуби, за наявності у цих дітей СГЕ,
прорізуються у значно пізніші терміни порів�
няно з дітьми без ендокринних порушень
(Ковач І.В. і співавт., 2013). Встановлено, що
основним фактором виникнення даної па�
тології у дітей з ендемічним зобом є пору�
шення синтезу тиреоїдних гормонів, що
супроводжується змінами структурно�
функціонального стану кісткової тканини. 

Зростання поширеності гіпоплазії емалі та
карієсу зубів, як її ускладнення, мало місце
у більш ніж 40% дітей на тлі незбалансова�
ного харчування та різної патології травного

Пріоритетні цілі, визначені ВООЗ і Міжна�
родною асоціацією стоматологів (2003) до

2020 року, передбачають «сприяння стомато�
логічному здоров’ю і мінімалізації впливу зах�
ворювань стоматологічного та щелепно�лице�
вого походження на загальне здоров’я і психо�
соціальний розвиток…» (ВОЗ, 1997). Здоров’я
дітей є інтегральним показником загального
благополуччя суспільства та індикатором усіх
соціальних і екологічних негараздів (WHO,
2016). Слід зазначити, що останні десятиліття
відзначились зростанням захворюваності ди�
тячого населення України (Антипкин Ю.Г. и
соавт., 2009; Неділько В.П. і співавт., 2010). 

Негативні фактори навколишнього середо�
вища знижують рівень соматичного здоров’я
дітей і сприяють підвищенню інтенсивності роз�
витку стоматологічної патології (Бердник О.В.,
2003; Безвушко Е.В., 2008). В спектрі по�
тенційно несприятливих чинників довкілля
суттєва роль належить іонізуючому випро�
мінюванню (Возіанов О.Ф. і співавт., 2007).
Встановлено порушення стоматологічного ста�
тусу дітей, які віднесені до категорії постраж�
далих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС
(Куцевляк В. Ф., 2005).

Порушення формування зубів (ПФЗ) (код
К00.4 за Міжнародною класифікацією хвороб –
МКХ�10) – група захворювань, яка включає де�
кілька різновидів гіпоплазії емалі. Найбільш
суттєвими чинниками розвитку гіпоплазії тим�
часових зубів є: токсикози I половини вагіт�
ності, інфекційні захворювання та захворю�
вання шлунково�кишкового тракту (ШКТ) ма�
тері, недоношуваність, пологові травми, енце�
фалопатія тощо. Гіпоплазія постійних зубів ви�
никає внаслідок дії негативних чинників про�
тягом другої половини вагітності матері та пер�
ших років життя дитини, а саме: тяжкого пе�
ребігу дитячих інфекційних хвороб, захворю�
вань органів дихання, ШКТ, ендокринної сис�
теми тощо (Леус П.А., 2008; Лабій Ю.А., 2016). 

Гіпоплазія емалі – ураження твердих тканин
зуба некаріозного походження, яке виникає
внаслідок дії різноманітних ендогенних та ек�
зогенних чинників і проявляється кількісним та
якісним порушенням будови та складу ема�
лі (Леус П.А., 2008; Хоменко Л.А. і співавт.,
2013). Дане ураження розвивається за умови
недостатньої або уповільненої функції аме�
лобластів, що виникає у зв’язку з порушенням
процесів обміну в організмі внаслідок наяв�
ності різноманітних захворювань, у тому чис�
лі – інфекційних, або в результаті порушення
процесів формування твердих тканин в окре�
мих зачатках постійних зубів після механічної
травми або нелікованого періодонтиту тимча�
сових зубів.

Вивчення спадкових (генетичних) чинників
на основі аналізу дерматогліфічних ознак вия�
вило особливості комбінації генетичних мар�
керів у дітей із системною гіпоплазією емалі
(СГЕ), що зумовлює симетричність уражень
(Білоус І.В., 2004). 

Вирізняють дві форми гіпоплазії емалі: сис�
темну і місцеву (Хоменко Л.А. і співавт., 2013).
Існує чотири клінічні форми СГЕ згідно з класи�
фікацією Федорова Ю.А. та співавторів (1997):
плямиста, ерозивна, борозенчаста та змішана.
Спостереження протягом 2 років за 50 дітьми
віком від 3 до 5 років з СГЕ тимчасових зубів
засвідчило наявність переважно плямистої

СТОМАТОЛОГИЯ

2019/2АНТРОПОЛОГИЯ20

Порушення формування зубів як
показник здоровíя матері та дитини:
системна гіпоплазія емалі

С.Ф. Любарець1

О.В. Савичук1

Т.Ф. Любарець2

В.І. Шматко1

Г.І. Шаповалова1

О.Ф. Кононович1

О.О. Опанасенко1

1Національний медичний
університет імені 

О. О. Богомольця, 
бульвар Т. Шевченка, 13, 

м. Київ, 01601, Україна

2Державна установа
«Національний науковий

центр радіаційної
медицини Національної
академії медичних наук

України», 
вул. Юрія Іллєнка, 53, 

м. Київ, 04050, Україна



СТОМАТОЛОГИЯ 

2019/2 АНТРОПОЛОГИЯ 23

СТОМАТОЛОГИЯ 

2019/2АНТРОПОЛОГИЯ

тракту (Li Y. et al., 2005; Reid P.B.C., Katz
R.V., 2005), кардіопатій, неврологічних роз�
ладів (Яцкевич Е.Е. и соавт., 2007) та алер�
гічних захворювань (Костирко Н.І., Сино�
верська О.Б., 2008; Кравченко Л.І., 2016). 

Супресія імунної системи, зокрема у ВІЛ�
інфікованих дітей, також зумовлює гіпоп�
лазію емалі, що пов’язано з пригніченням
функції і активності амелобластів у період
формування зубів внаслідок вірусного на�
вантаження та токсичного впливу препа�
ратів антиретровірусної терапії. Це порушує
процеси як формування, так і мінералізації
емалі і призводить до виникнення гіпоплазії
різного ступеня тяжкості (Савичук Н.О., Ро�
манченко І.М., 2012).

У зв’язку з надзвичайною актуальністю
проблеми ПФЗ, нами проведене епідеміо�
логічне дослідження – обстежено 2024 ди�
тини з різним станом соматичного здоров’я
із п’яти регіонів України. ПФЗ виявлялись у
третини дітей, з них 80,22% становила СГЕ.
Найвищу поширеність ПФЗ було діагносто�
вано у дітей з хронічними захворюваннями
внутрішніх органів, які мешкають у Північ�
ному регіоні (36,3%), у тому числі СГЕ – у
30,43%. СГЕ була виявлена у 19,53 % дітей
з ризиком розвитку соматичних захворю�
вань цього ж регіону. Серед мешканців
Західного, Східного, Південного та Цент�
рального регіонів СГЕ була встановлена у
24,41, 18,99, 20,37 та 14,97% обстежених,
відповідно. Різна поширеність СГЕ в регі�
онах може бути пов’язана з комплексом
факторів, у тому числі – зовнішнього сере�
довища, які діяли протягом перших років
життя дитини.

У обстежених нами дітей виявлялись пля�
миста, ерозивна та борозенчаста форми
СГЕ, змішана форма була відсутня (рисунки
1–3). Плямиста форма превалювала у обсте�
жених всіх регіонів, причому найвищий
відсоток цієї патології було діагностовано у
жителів Північного регіону з хронічними зах�

ворюваннями внутрішніх органів (25,39%
випадків). 

Проведені нами дослідження дозволили
узагальнити існуючі уявлення щодо поши�
реності, етіології та клінічних проявів СГЕ.
Соматичний стан обстежених дітей віком
5–18 років, безперечно, вже не може впли�
вати на розвиток вад твердих тканин зубів,
які є наслідком патологічних процесів у
період внутрішньощелепного розвитку
зубів, але зумовлює виникнення їх усклад�
нень, зокрема – карієсу зубів. Як правило,

рівень адаптації та функціонування захис�
них механізмів організму дитини також
опосередковано свідчить про стан її опір�
ності в ранньому віці (до 3�х років). Оскіль�
ки СГЕ тісно пов’язана з наявністю порушень
розвитку інших органів і систем організму,
вона може бути маркером ймовірної за�
гальносоматичної патології.

Таким чином, профілактика виникнення
ПФЗ, зокрема – СГЕ, повинна бути направ�
лена, в першу чергу, на покращення здо�
ров’я та запобігання захворюваності жінок
протягом вагітності та дітей перших років
життя. У разі необхідності, проведення ме�
дикаментозного лікування повинно бути
обґрунтованим щодо термінів та засобів, які
призначаються (антибіотики, сульфаніл�
амідні препарати тощо). Природне вигодо�
вування, раціональне харчування, дотри�
мання правил гігієнічного догляду за по�
рожниною рота також сприяють суттєвому
зниженню виникнення СГЕ та її ускладнень,
зокрема – карієсу зубів.
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Оперативное вмешательство

Цель операции – полное удаление опухоле�
вой ткани. На сегодняшний день золотым
стандартом является лапароскопический
метод операции, который хорошо себя за�
рекомендовал и стал рутинным методом.
При операции удаляется часть кишечника,
затронутая опухолью. Это осуществляется
таким образом, чтобы не затронуть здоро�
вые ткани. Если выясняется, что опухоль
проникла в лимфатические узлы, то они то�
же удаляются. На ранних стадиях большое
количество пациентов имеют хорошие шан�
сы на излечение.

Если обнаруживаются метастазы в пече�
ни, они тоже могут быть хирургически уда�
лены. Сегодняшние хирургические методы
позволяют это сделать.

Новые методы терапии

В лечении рака кишечника на сегодняшний
день, помимо традиционной химиотерапии,
также успешно используются биологические
методы лечения с применением искусствен�
но синтезированных антител. Эти антитела
взаимодействуют с определенными структу�
рами на поверхности раковых клеток и они
становятся видимым для собственной им�
мунной системы. Этот механизм позволяет
иммунитету организма справляться с опухо�
левыми клетками. Сегодня используются та�
кие препараты антител, как бевацизумаб,
цетуксимаб и панитумумаб. Они чаще всего
применяются в сочетании с другими препа�
ратами химиотерапии (это называется им�
мунохимиотерапия). На сегодняшний день в

разработке находятся многие другие антите�
ла для таргетной терапии.

Благодаря прогрессу в области терапии
рака толстой и прямой кишки появилась
возможность успешно лечить пациентов с
метастазами в печени или легких. После
применения неоадъювантной химиотера�
пии с антителами метастазы в печени исче�
зают в почти 50% случаев. Благодаря вели�
колепной способности клеток печени к са�
мовосстановлению, после операции паци�
енты имеют отличное качество жизни.

Благодаря ёмолекулярно�генетическим
тестам, которые проводят на материале из
опухолевой ткани, уже заранее можно пред�
положить, как будет действовать терапия у
разных пациентов. Если показана терапия
антителами и химиотерапия, то это добавля�
ется к индивидуальному плану лечения.

После терапии 

Многие пациенты испытывают страх, если
речь идет о колостоме (противоестественном
заднем проходе). Однако, современные ме�
тоды предоперационной лучевой и химиоте�
рапии дают возможность сохранить сфинк�
тер прямой кишки в 9 из 10 случаев. Для
сравнения: в 1980�х годах колоректальная
стома устанавливалась у 8 из 10 пациентов.

Профилактика – 

это лучшая терапия

Рак кишечника развивается достаточно
длительное время из кишечных полипов,
которые изначально имеют доброкачест�
венную природу. Полипы можно выявить
при помощи колоноскопии и удалить их в
течение этой же процедуры. Благодаря сис�
тематическим профилактическим обследо�
ваниям с применением колоноскопии, ра�
ковые заболевания кишечника могут быть
предотвращены в 90% случаев. Клиника
«Конфратернитет» предлагает процедуру
«мягкой колоноскопии» – то есть обследо�
вание и удаление полипов проводится под
«мягким» наркозом (седацией). Для паци�
ентов это абсолютно безболезненно.

Возможности лечения в частной

клинике «Конфратернитет»

Онкология является одним из ведущих ме�
дицинских направлений частной клиники
«Конфратернитет». Здесь работают специа�
листы�онкологи, а также врачи смежных
специальностей с мировым именем. Они
имеют многолетний опыт и принимают
участие в международных исследователь�
ских проектах. 

Новые методики увеличивают

шансы успешного исхода 

лечения

Австрия является одним из мировых лидеров
в области научных исследований в онкологии.
В Венском Медицинском Университете прово�
дятся исследования на высочайшем междуна�
родном уровне с целью постоянного соверше�
нствования методов лечения и обеспечения
как можно более быстрого их применения на
практике.

Практикующие специалисты частной клини�
ки «Конфратернитет» обладают необходимым
многолетним опытом и задействованы во мно�
гих исследовательских проектах. 

Современная терапия онкологических за�
болеваний основана на принципе сотрудни�
чества экспертов различных медицинских
направлений. Важнейшим фактором здесь яв�
ляется четкая координация работы, чтобы раз�
работать для пациентов план необходимой
терапии.

Карцинома толстой кишки

В лечении карциномы толстой кишки обычно
задействованы следующие эксперты: гастро�
энтерологи, онкологи, хирурги, радиологи, а
также специалисты радиологической онколо�
гии и патологии. 

В частной клинике «Конфратернитет» за
каждым пациентом закреплен лечащий
врач, который сопровождает и консультиру�
ет их в течение всего периода терапии. Он
берет на себя координацию действий всех
специалистов, вовлеченных в лечение, об�
суждает с пациентом каждый шаг, необхо�
димый для терапии, и находится в постоян�
ном контакте со всеми коллегами, участвую�
щими в лечении. Лечащий врач и специа�
листы по уходу следят за тем, чтобы пациент
чувствовал себя как можно больше уверен�
но и комфортно.

ОНКОЛОГИЯ 
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вазивными методиками эстетической ме�
дицины (микронидлинг, лазер, нейромо�
дуляторы).

Основой для каждого медицинского вме�
шательства является обстоятельная беседа
с пациентом, детальный анализ и объясне�
ние того, как достичь желаемых результа�
тов. Это особенно важно, если речь идет о
терапии или операции на такой особенной
части тела, как лицо. Только таким образом
возможно достичь высокой эффективности
при минимальном вмешательстве.

Спектр проводимых операций

Помимо знаний о психологических особен�
ностях лица, специалисту лицевой хирур�
гии необходимо обладать особой компе�
тентностью в области тканей этой уникаль�
ной анатомической архитектуры, а также –
знаниями процесса старения и особенных
заболеваний и функциональных наруше�
ний лица.

В ежедневной практике специалисты
имеют дело с различными опухолями,
шрамами, дефектами, асимметриями, па�
раличами, а также признаками старения,
атрофии, обвисанием и потерей лицевого
контура. Здесь пациентам предлагается
консультация, сопровождение и различ�
ные виды терапии. Все эти методы соответ�
ствуют высочайшим стандартам и находят�
ся в процессе постоянного совершенство�
вания. 

При необходимости, применяются ми�
нимально�инвазивные методики: инъек�
ции ботокса, филлеры гиалуроновой кис�
лоты, применение нанонитей, различные
техники лифтинга, оперативная и комби�
нированная терапия так называемой пери�
орбитальной зоны (веки, брови, средняя
зона лица).

Случаи, когда пациентов 

отговаривают от вмешательства

Помимо случаев, когда терапия необходи�
ма по медицинским показаниям (опухоли,
травмы и так далее), цель эстетического
вмешательства в том, чтобы после опера�
ции пациенты выглядели как можно более
«похожими на себя», однако чувствовали
себя более уверенно, чем до вмешатель�
ства. Только тогда терапию можно считать
успешной. В случае, если эту цель достичь
невозможно, специалисты стараются отго�
ворить пациента от терапии.

Возможности частной клиники

«Дёблинг»

Частная клиника «Дёблинг» располагает
всеми возможностями для проведения как
минимально�инвазивных, так и более об�
ширных оперативных вмешательств, а так�
же дооперационной и послеоперационной

диагностики. Предлагается проведение
процедур амбулаторно, на базе дневного и
обычного стационара. 

Высокое качество медицинских услуг, а
также – условия повышенного комфорта
создают незабываемую атмосферу для па�
циентов.

Эстетическая хирургия на сегодняшний
день является прекрасной возможностью

для улучшения внешности человека. Космети�
ческие хирургические вмешательства на лице
требуют особо большого опыта от специалис�
та, его способности оценить ситуацию «на
глаз», а также обстоятельного информирова�
ния пациента о возможных рисках или ослож�
нениях. Оперативные вмешательства на лице
могут иметь столь большие последствия, как
ни на одной другой части тела. 

Аспекты эстетической хирургии

лица, которые следует учитывать

прежде всего

Сочетание формы и функции лица имеет свою
особенность: то, что хорошо «функциониру�
ет», должно также хорошо выглядеть и наобо�
рот. Выражаясь медицинским языком, эстети�
ческая операция требует комплексного пони�
мания соответствующих функциональных и
мимических связей определенной части лица.
В основном, это относится к центральным ли�
цевым отделам, таким как веки, брови, а так�
же область губ и рта.

Неважно, идет ли речь о небольшой опухо�
ли на коже, шраме или возрастных изменени�
ях на лице – при достижении естественного
результата учитываются как индивидуальная
мимическая активность, так и восстановление
гармоничных пропорций и контура лица. При
этом такие вмешательства не должны остав�
лять следов или шрамов. 

Для достижения оптимальных результатов,
сегодня эксперты комбинируют операцион�
ные технологии регенеративной медицины
(использование собственных жировых тканей
или плазмы – терапия PRP) с минимально�ин�
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Е
сли бы решениями и действиями в меди�
цине и здравоохранении двигала исклю�
чительно научная мысль, то многое было

бы иначе. Достаточно обратить внимание на
почти догматическое представление о поли�
витаминах и на их, с позволения сказать,
огульное применение многими миллионами
людей на протяжении десятилетий. Примене�
ние это редко бывает вредным, а гораздо ча�
ще – просто бесполезным, а значит – бес�
смысленным. Препараты поливитаминов по�
купаются и принимаются чаще всего с целью,
которая никогда не станет реальностью. От�
дельные научные факты о конкретных вита�
минах, используемые в рекламе таких лекар�
ственных форм, не имеют отношения к типич�
но произвольным наборам компонентов –
«витаминов и минералов», эффективность
которых как раз в их конкретном сочетании
под конкретной торговой маркой серьёзно не
проверялась в исследованиях с плацебо�конт�

ролем. А ведь такая «панацея» искусно прода�
ется практически каждой второй семье в раз�
витых странах. И едва ли в скором времени
это «шаблонное» употребление поливитами�
нов для «улучшения здоровья» хоть немного
ограничится. 

Автор совершенно не оспаривает и не ста�
вит под сомнение эффективность и целесооб�
разность применения препаратов витаминов
по показаниям в рамках врачебных назначе�
ний. Ведь доказательные данные подтверж�
дают, например, профилактическое действие
фолиевой кислоты в отношении возникнове�
ния дефектов нервной трубки в пренатальном
периоде, антианемический эффект цианоко�
баламина при В12�дефицитном малокровии и
лечебное воздействие тиамина в высоких до�
зах при диабетической нейропатии. Однако,
как уже упоминалось, наиболее часто для
приема поливитаминов четкое основание от�
сутствует, вместо чего имеет место концепция
«первичной профилактики» из�за, якобы, ви�
таминной недостаточности в рационе пита�
ния. Нередко принимать поливитамины с ми�
нералами является просто «правилом хоро�
шего тона» или, если угодно, признаком обра�
зованности и заботы. Вслед за этим «процве�
тают» такие умозаключения, что если витами�
ны полезны, то «чем больше их принимать,
тем будет лучше». Умелый маркетинг приво�
дит людей к такому поведению, когда витами�
ны принимают для улучшения здоровья вооб�
ще, даже если это здоровье вполне хорошее. 

Все вышесказанное – мнение не только ав�
тора. Сомнения давно были у многих. И в 2013
году увидели свет результаты сразу несколь�
ких серьёзных исследований, которые в соче�
тании с обобщенными выводами многих дру�
гих сообщений за последнее десятилетие поз�
воляют, собственно, делать обоснованные ут�
верждения. Появилось даже весьма эмоцио�
нально сформулированное мнение: «Хватит –
значит хватит. Довольно терять деньги на ви�
таминах и минеральных добавках» (Guallar E.
et al., 2013).

КЛИНИЧЕСКАЯ
ФАРМАКОЛОГИЯ

О нецелесообразности ´шаблоннойª
лечебно#профилактической
витаминотерапии
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Доказательные данные

Десять лет назад H.Y. Huang и сотрудники
провели аналитический разбор данных из
12 публикаций по результатам 5 рандоми�
зированных контролируемых исследова�
ний эффективности, 8 журнальных статей
по 4 другим таким же выполненным рабо�
там и 3 тематических отчетов о побочных
эффектах. Уровень рассматривавшихся ис�
следований оценивался как достаточный
применительно к задачам профилактики
рака, сердечно�сосудистых заболеваний,
катаракты и возрастной макулярной деге�
нерации. Исследования по профилактике
артериальной гипертензии были сочтены
недостаточно качественно выполненными.
Итоговые результаты оказались разнонап�
равленными. Позитивный эффект был об�
наружен среди неудовлетворительно пита�
ющихся лиц в Китае, у которых прием пре�
паратов β�каротина, α�токоферола и селе�
на сопровождался снижением заболевае�
мости и смертности от рака желудка, так же
как и показателя общей онкологической
смертности на 13–21%. Однако, по заключе�
нию авторов, имеющихся данных было не�
достаточно для того, чтобы считать дока�
занным наличие или отсутствие пользы наз�
начения поливитаминов и минералов для
профилактики рака и ряда хронических бо�
лезней, особенно при удовлетворительном
питании.

Недавно проведенный подробный ана�
лиз результатов 3 клинических испытаний
препаратов поливитаминов и 24 исследо�
ваний с применением лекарственных форм
отдельных витаминов и разных их сочета�
ний по два в каждом случае показал в итоге
отсутствие четких данных о каком�либо по�
зитивном влиянии на показатели смертнос�
ти ото всех причин, так же как и кардиовас�
кулярной, и онкологической летальности.
Общая выборка анализировавшихся случа�
ев превышала 400000 человек (Fortmann
S.P. et al., 2013).

F. Grodstein и сотрудники (2013) посвяти�
ли свои усилия оценке профилактического
приема поливитаминов нормально питаю�
щимися пожилыми людьми (65 лет и стар�
ше) в целях «предотвращения когнитивно�
го снижения».1 По завершении 12 (!) лет

наблюдений авторы не обнаружили разли�
чий общей когнитивной производитель�
ности и вербальной памяти в группах реци�
пиентов плацебо и субъектов, принимав�
ших активные лекарственные формы комп�
лекса витаминов. Приверженность участ�
ников при этом была высокой, а числен�
ность выборки – 5947 человек – достаточ�
ной для точных оценок показателей. И, как
уже упоминалось, длительный прием поли�
витаминов людьми преклонного возраста
не обеспечивал предотвращение когнитив�
ного снижения. Эти выводы не противоре�
чат сведениям из обзора 12 выполненных в
соответствии с удовлетворительного или
хорошего уровня дизайнами клинических
испытаний поливитаминов, комплексов ви�
таминов группы В, Е и С, так же как и препа�
ратов омега�3 жирных кислот среди лиц,
страдавших легкими когнитивными нару�
шениями или умеренно/среднетяжелой

деменцией (Lin J.S. et al., 2013): ни в одном
из исследований прием препаратов вита�
минов или поливитаминов не сопровож�
дался улучшением когнитивных функций. 

Отдельно представляют интерес клини�
ческие свойства «супер�комплексов» поли�
витаминов с минералами (условно – 20 и
более компонентов в лекарственных фор�
мах), особенно при высоких принимаемых
дозах. И вот, группа под руководством G.A.
Lamas (2013) провела оценку эффектов пре�
парата из 28 компонентов у более чем 1700
пациентов обоего пола, перенесших в свое
время инфаркт миокарда. При медиане
длительности наблюдений 4,6 года у лиц,
принимавших реальную лекарственную
форму, не обнаруживались отличия часто�
ты случаев повторных кардиоваскулярных
событий по сравнению с реципиентами
плацебо. 

Распространенное мнение о целесооб�
разности применения витамина Е для про�
филактики рака и болезней системы крово�
обращения побудило E.R. Miller 3rd и кол�
лектив специалистов провести в 2005 году

«Большой объем накопленных доказательных данных имеет несомненное клиниче�

ское значение, наряду с последствиями для общественного здоровья. Массив доказа�

тельных сведений достаточен для рекомендаций против рутинного приема добавоч�

ных количеств (витаминов и минералов – К.Л.), и нам следует реализовать на практи�

ке изменение общего подхода на основании «нулевых» и даже негативных результа�

тов исследований эффективности. Основной научный посыл прост: большинство

препаратов поливитаминов с минералами не обеспечивают профилактику хрониче�

ских заболеваний или смерти, их применение неоправданно, и его следует избегать.

Эти утверждения особо справедливы для населения в целом, где для почти каждого

человека нет никаких четких данных о дефиците у него каких�либо микронутриентов.

А эти люди составляют большинство покупателей и потребителей препаратов витами�

нов и витаминов с минералами в Соединенных Штатах и в других странах». 

E. Guallar et al. (2013)

1Когнитивное снижение соответствует легкому когнитивному расстройству (F06.7) – спектру
начальных нарушений высшей мозговой деятельности в большей мере в области памяти
(может быть начальным симптомом деменций атрофического типа) или же, собственно,
нетяжелой форме деменции различного генеза. Прим. авт.
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мета�анализ данных 19 клинических испы�
таний с участием, в общей сложности,
135967 человек. Результаты обескуражили:
в 9 из 11 исследований, где витамин Е наз�
начали в больших дозах (400 МЕ и выше),
обнаруживался повышенный риск общей
смертности по равнению с группами конт�
роля. Анализ зависимости доза�эффект по�
казал статистически существенную связь
дозы витамина Е и смертности ото всех при�
чин. Риск отчетливо был выше при суточных
дозах более 150 МЕ. Вывод звучал так, что
назначения витамина Е в дозе 400 МЕ в сут�
ки и более следует вовсе избегать. Спустя 8
лет тема получила развитие: по убежденно�
му мнению G. Bjelakovic и соавторов (2013),
назначение витаминов и поливитаминов
антиоксидантного действия не обеспечива�
ет снижение смертности ото всех причин.
Более того, прием препаратов β�каротина,
витамина Е и витамина А (в больших дозах)
может быть связан,  напротив, с более вы�
сокой общей смертностью.

Что касается фолиевой кислоты, то мета�
анализ данных клинического применения
её препаратов в целях профилактики бо�
лезней системы кровообращения показал
отсутствие такого эффекта, а учитывая, как
оказалось, разнонаправленное влияние ви�
тамина на уровень гомоцистеина, был сде�
лан вывод о недопустимости рекомендо�
вать назначение таких средств для предот�
вращения кардиоваскулярных событий
(Miller E.R. 3rd et al., 2010). 

Экономические тенденции 

и статистика употребления

Вопреки все более полному пониманию не�
целесообразности (и даже вреда) «шаблон�
ного» приема препаратов поливитаминов,
как уровень продаж таковых, так и количе�
ство покупателей неуклонного возрастают.
На рубеже первого десятилетия после 2000
года поливитамины покупали и принимали
~40% взрослых жителей США, а любые пи�
щевые добавки вообще (включая поливита�
мины) – почти 50% из них (рисунок 1). Сре�
ди лиц старше 70 лет этот показатель еще
выше (~70%) (Bailey R.L. et al., 2011). Некото�
рое снижение уровня продаж после 2006 го�
да обусловлено социальными и экономи�
ческими явлениями среди населения. 

Ведущими причинами этой тенденции,
как и общественного явления массового
приема поливитаминов, являются длитель�
но насаждаемые и уже прочно укоренив�
шиеся мнения и представления о «пользе
таких препаратов для здоровья», его «под�
держании» и «улучшении» такими сред�
ствами (рисунок 2).

Естественно, что индустрия поливитами�
нов проявляет устойчивый рост: в 2010 году

продажи в США превысили по объему 28
млрд. долларов, а в 2015 достигла почти 34
млрд. (рисунок 3). Розничные цены на от�
дельные торговые марки составляют мно�
гие сотни (!) долларов за упаковку. Особен�
но это касается продуктов, позиционируе�
мых как витаминные средства для «дости�
жения красоты», «омоложения», «долголе�
тия» и т.д.

Результаты многих исследований пока�
зывают, что поливитамины и прочие вита�
минные нутритивные добавки чаще и боль�
ше принимают лица старших возрастных
групп, а женщины – чаще, чем мужчины
(Foote J.A. et al., 2003; Radimer K. et al.,
2004; Bailey R.L. et al., 2011, 2013). Женщины,
с одной стороны, больше внимания уделя�
ют своему здоровью, чем мужчины, а с дру�
гой – более подвержены остеопорозу в по�
жилом возрасте, по поводу чего принимают
препараты Са (в том числе – в сочетании с
витамином D). В этническом отношении, по
данным исследования NHANES (Нацио�
нальное исследование состояния здоровья
и питания), распределение употребляющих
поливитамины в периоды 1999–2000 и
2003–2006 годов было следующее: ~60%

Рисунок 1. Процент жителей США, приобретавших и употреблявших по<

ливитамины и поливитамины с микроэлементами в период с 1971 по

2010 годы (Dickinson A., MacKay D., 2014)

Рисунок 2. Причины приобретения и употребления поливитаминов 

и поливитаминов с микроэлементами у взрослого населения США

(Dickinson A., MacKay D., 2014)
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белых, 36% афроамериканцев и 34% лати�
ноамериканцев (Radimer K. et al., 2004;
Bailey R.L. et al., 2011). Впрочем, сведения
J.A. Foote и соавторов (2003) не подтверж�
дают этого: распространенность приема по�
ливитаминов и витаминных добавок среди
белых американцев, японоамериканцев,
афроамериканцев и латиноамериканцев
варьировала в пределах 7% и несколько
ниже оказалась среди коренного населения
штата Гавайи (Гавайские острова).

Большинство (47%) потребителей вита�
минных добавок и препаратов витаминов
принимают только одну/один из таковых,
23% – два, 13% – три и 17% – четыре разных
продукта и более (Radimer K. et al., 2004).

По данным упоминавшегося исследова�
ния NHANES, от 67 до 74% потребителей
принимают мультивитамины. Здесь следует
отметить отсутствие четкого определения

этого термина: одни авторы так называют
продукты, содержащие 3 и более витамина,
в то время как другие из них (типично в рек�
ламных и промоционных материалах) на�
зывают так лекарственные формы и добав�
ки, в составе которых имеются «все» или
«большинство» витаминов. В отечественной
литературе, так же как и во врачебной лек�
сике, общепринят термин «поливитамины».

Потребители витаминных добавок и по�
ливитаминов, как правило, принимают их
ежедневно, и многие из них соблюдают та�
кой режим приема в течение многих лет.
Так что употребление этих продуктов типич�
но не является некоей мимолетной при�
хотью, будучи напротив – как оказывается –
воплощением четкой и планируемой стра�
тегии в течение длительного времени. В ис�
следовании NHANES (2003–2006) боль�
шинство пользователей (79%) сообщали о

ежедневном приеме витаминных продук�
тов на протяжении прошлого месяца (Bailey
R.L. et al., 2011). Кроме того, 25% принима�
ли поливитамины в течение 5 или более
лет, а многие респонденты использовали
добавки в течение 10 лет или более (Radi�
mer K. et al., 2004).

Вполне естественными выглядят сведения
том, что витаминные средства реже упот�
ребляют люди, страдающие ожирением, и
чаще – лица, занимающиеся спортом (Foote
J.A. et al., 2003; Radimer K. et al., 2004).

Рисунок 3. Уровни розничных продаж препаратов витаминов 

и пищевых добавок в США с 2000 по 2017 год, млрд. долларов 

(www.statista.com)
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Причины и объяснения

Неутешительные результаты многих клини�
ческих испытаний и мета�аналитических
исследований поливитаминов имеют пол�
ностью научное или практически�бытовое
объяснение. Естественно, что речь не идет
об отрицании эссенциальной роли витами�
нов во всем их спектре. Причины здесь зак�
лючаются в сочетании невыполнения цело�
го ряда условий и требований к фармакоте�
рапии в целом, так же как и заместительной
или профилактической терапии: 
➢ любые препараты надлежит назначать и
принимать по показаниям
➢ у подавляющего большинства населения
развитых стран невозможна «панвитамин�
ная» недостаточность, так же как и почти не
бывает глубокого дефицита отдельных
микронутриентов 
➢ совместный прием препаратов витами�
нов разных групп (тем более – вместе с ми�
неральными веществами) нередко сопро�
вождается их негативным взаимодействи�
ем в виде препятствия всасыванию, изме�
нения скорости метаболизма, трансформа�
ции и активации (таблица)
➢ сочетание в одной лекарственной форме
нескольких витаминов и солей микроэле�
ментов может сопровождаться их химиче�
ским взаимодействием
➢ прием поливитаминов – особенно их «су�
пер�комплексов» из 20–25 и более компо�
нентов – обусловливает появление у челове�
ка мнения о «защищенности» его здоровья;
в результате меньше внимания уделяется
правильному образу жизни, здоровому пи�
танию, профилактическим обследованиям и
превентивному или периодическому лече�
нию уже имеющихся хронических болезней 
➢ влияние антиоксидантных свойств вита�
минов изучалось преимущественно в рам�
ках экспериментов, в то время как в реаль�
ных клинических условиях возникновение,
течение и исходы отдельных патологиче�
ских процессов или заболеваний зависят от
огромного количества взаимодействующих
факторов, а потому – влияние на один из
них (антиоксидация) типично не дает кли�
нического результата
➢ прием (поли)витаминов онкологически�
ми больными во многих случаях препят�
ствует противоопохулевым эффектам ради�
отерапии и многих препаратов химиотера�
пии (см. врезку) (Рожковская Л.В., Ваколюк
Е.А., 2014).

Витамин или Другие   
Характеристика взаимодействия

микроэлемент микронутриенты

Fe Ca, Zn уменьшение всасывания Fe
витамин A усиление всасывания Fe; при совместном приеме пре"

паратов Fe и витамина А содержание гемоглобина в крови
оказывается выше, чем в случае приема только Fe

витамин C усиление всасывания Fe

Ca витамин D увеличение биодоступности Са, потенцирование погло"
щения Са костной тканью 

Mg, Zn уменьшение всасывания Са

Mg витамин B6 способствует всасыванию Mg и усиливает ретенцию 
Mg клетками

Ca уменьшение всасывания Mg

Mn Ca, Fe нарушение всасывания Mn

Cu Zn уменьшение всасывания Cu

Mo Cu уменьшение всасывания Mo

Zn фолиевая кислота подавление всасывания Zn из"за формирования нерас"
творимых комплексов 

Ca, Fe, Cu уменьшение всасывания Zn
витамин B12 усиление всасывания Zn

Cr Fe уменьшение всасывания Cr

Витамин A витамины C, E защита витамина A от окисления 
Zn требуется для метаболизма витамина A и трансформации 

его в активную форму 

Витамин B1 витамин С разрушение и инактивация витамина В1
витамин B6 замедление трансформации витамина B1 в его биологи"

чески активную форму 
витамин B12 усиление аллергических реакций на витамин B1, ионы Co 

в молекуле витамина B12 участвуют в разрушении 
витамина B1

Витамин В2 витамины В1, С замедление всасывания витамина В2

Витамин B6 витамин С разрушение и инактивация витамина В6
витамин B12 ионы Co в молекуле витамина B12 участвуют в разруше"

нии витамина B6

Витамин B12 витамины C, B1, Fe, Cu участие в трансформации витамина B12 в неактивные 
аналоги 

Витамин С витамин В1 подавление окисления витамина С, что способствует его 
накоплению в тканях

Витамин E витамин C восстановление окисленной формы витамина E
Se взаимное усиление антиоксидантных свойств 

Ниацин витамин С разрушение и инактивация ниацина
витамин В6, Cu усиление всасывания ниацина

Фолиевая кислота Zn подавление всасывания фолиевой кислоты из"за 
формирования нерастворимых комплексов

витамин C способствует накоплению фолиевой кислоты в тканях

Пантотеновая кислота витамины В1, В2 усиление всасывания пантотеновой кислоты

Биотин фолиевая кислота эпигенетический синергизм*
пантотеновая кислота синергизм в биосинтезе стероидных гормонов

* Xue J., Zempleni J., 2013

Наиболее значимые взаимодействия витаминов и витаминов
с микроэлементами
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Выводы

➤ «Шаблонное» назначение и прием поли�
витаминов (в том числе – с микроэлемента�
ми) в большинстве случаев бессмысленно.
➤ Необоснованное назначение и прием пре�
паратов некоторых витаминов в больших
дозах (не по показаниям) могут быть сопря�
жены с повышенным риском неблагоприят�
ных последствий вплоть до фатальных.
➤ Назначение и прием поливитаминов не�
обходимы при:
➢ голодании (лечебном, послеоперацион�
ном и т.д.)
➢ при ограничении или полном исключе�
нии из рациона питания многих продуктов
(выраженная пищевая полиаллергия, тяже�
лые энзимопатии, вегетарианство и т.д.)
➢ трудовая деятельность экстремальной
интенсивности и/или экстремальные усло�
вия труда. 
➤ Применение «супер�комплексов» поли�
витаминов с микроэлементами – из 15–20 и
более компонентов – нерационально ввиду
их взаимодействия; при необходимости
следует принимать несколько разных ле�
карственных форм в разные дни недели.
➤ Прием (поли)витаминов онкологически�
ми больными допустим исключительно по
назначению или по согласованию с леча�
щим врачом, поскольку витамины (прежде
всего – антиоксидантного действия – А и Е)
препятствуют противоопохулевым эффектам
радиотерапии и многих препаратов химио�
терапии, а применение витаминов в высоких
дозах у больных злокачественными новооб�
разованиями может вызывать серьезные по�
бочные эффекты, значение которых порой
сопоставимо и даже превосходит потенци�
альную пользу витаминотерапии.
➤ Врачам целесообразно выяснять у паци�
ентов, принимают ли они самовольно пре�
параты витаминов.
➤ Конкретные препараты отдельных вита�
минов и их комбинаций (в том числе – с
микроэлементами) необходимо назначать
по четким показаниям, среди которых, на�
пример: 
➢ диабетическая или постгерпетическая
полинейропатия 
➢ частые простудные заболевания, в том
числе – у часто болеющих детей (для улуч�
шения иммунной реактивности) 
➢ некоторые дефицитные анемии
➢ состояния после выполненных бариатри�
ческих хирургических вмешательств.

В начале 2000�х годов отчетливо начали высказываться мнения о том, что эффекеты

лекарственных средств с антиоксидантным действием могут не ограничиваться

уменьшением/подавлением оксидативного повреждения здоровых тканей свободны�

ми радикалами, продуцирующимися при радиотерапии и при применении некоторых

химиотерапевтических агентов (Seifried H.E. et al., 2003; D’Andrea G.M., 2005). Ведь

теоретически, антиоксиданты могут проявлять свои свойства в отношении всех тка�

ней, защищая, в том числе, и новообразования. Как оказалось, ряд эксперименталь�

ных и клинических работ показал худшие уровни выживаемости в результате приме�

нения антиоксидантных средств на фоне радио/химиотерапии по сравнению с усло�

виями без такого применения (Salganik R.I., 2001; Lesperance M.L. et al., 2002; Ferreira

P.R. et al., 2004; Bairati I. et al., 2005, 2006; Lawenda B.D. et al., 2007). 

Подробное рассмотрение дизайна и результатов вышеупомянутых исследований

вполне раскрывают сложность картины терапевтического взаимодействия «антиок�

сиданты – радио/химиотерапия». Так, I. Bairati и соавторы (2005) сообщали о досто�

верном уменьшении (на 38%) тяжелых острых побочных эффектов радиотерапии у

больных раком области головы и шеи, принимавших препараты α�токоферола и β�ка�

ротина, по сравнению с реципиентами плацебо. Однако это сопровождалось исчезно�

вением эффекта локального подавления опухоли на фоне приема каждого их препа�

ратов в 29 и 56% случаев, соответственно. В следующей своей публикации эти же ав�

торы сообщили о худших показателях общей выживаемости в результате приема ан�

тиоксидантов среди упомянутой группы наблюдения (Bairati I. et al., 2006). В свою

очередь, коллектив во главе с M.L. Lesperance (2002) проанализировал данные в ко�

горте из 90 пациенток с неметастатическим раком молочной железы, получавших

стандартное лечение (хирургическое, химио�, радио� и гормональную терапию) либо

же это лечение в сочетании с препаратами β�каротина, витамина С, ниацина, селена,

коэнзима Q10 и/или цинка в высоких дозах. Специфическая выживаемость (учитыва�

лись лишь случаи смерти от рака молочной железы) и выживаемость вне (без приз�

наков заболевания) оказались короче (хотя и недостаточно достоверно) у лиц, при�

нимавших добавочное лечение. 

И, наконец, группа ведущих экспертов профильных специальностей из семи уни�

верситетов США, в свое время, на основании опубликованных результатов рандоми�

зированных клинических исследований пришла к заключению, что прием в высоких

дозах «вспомогательных антиоксидантных средств на фоне химио� или радиотерапии

нельзя рекомендовать из�за возможной защиты опухоли (от терапии – прим. авт.) и

уменьшения выживаемости» (Lawenda B.D. et al., 2008).

Пытаясь защитить здоровые клетки, люди принимают антиоксиданты, однако при этом, как по"
казывают доклинические и клинические данные, происходит защита и клеток опухоли...

Применительно к антиоксидантам, потенциал взаимодействия с противоопухолевым лечени"
ем «заложен» в самой их природе и направленности эффекта. Речь идет о том, что противоопу"
холевое действие радиотерапии и некоторых видов химиотерапии происходит посредством
массивной продукции свободных радикалов, повреждающих ДНК злокачественных клеток. А ан"
тиоксиданты блокируют этот эффект. Пытаясь защитить здоровые клетки, люди принимают ан"
тиоксиданты, однако при этом, как показывают доклинические и клинические данные, происхо"
дит защита и клеток опухоли. B. Lawenda 

Эксперт по лучевой терапии Медицинского центра Военно"морского флота, Сан"Диего, США
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Врачи, биологи, специалисты в иных нап�
равлениях, так же как и все интересующи�

еся вопросами медицины и здравоохранения,
уже привыкли к эволюции значений в научной
терминологии. В частности, термин «эпиде�
мия», прежде и изначально характеризовав�
ший резкие измерения заболеваемости и
распространенности инфекционных недугов,
давно и уверенно применяется (не всегда
уместно) ко многим другим заболеваниям и
состояниям. В 90�е годы прошлого века нео�
бычайно популярным в научных и публицис�
тических работах стал термин «эпидемия зо�
ба», наряду с не всегда обоснованными реко�
мендациями массового назначения населе�
нию препаратов йода. Прошло 10 лет. Страни�
цы научных журналов и интернет�сайтов запе�
стрели упоминаниями и красочными описа�
ниями «эпидемии ожирения». И, вот – ещё че�
рез 10 лет – уже во всю широту обсуждается
феномен «эпидемии гиповитаминоза D».
Этим не ограничилось … даже звучит термин
«пандемия». Создается впечатление (Sizar O.,
Givler A., 2019), что дефицит витамина D – ос�
новная или чуть ли не основная проблема
здравоохранения во всем мире… 

Вопросы эпидемиологии

По данным R. Nair и A. Maseeh (2012), ~1 мил�
лиард человек во всем мире страдает от дефи�
цита витамина D, а у 50% населения наблюда�
ется недостаточность витамина. Отметим, что
обе величины, как утверждают эти авторы, яв�
ляются результатом обобщения данных боль�
шого числа исследований. Неизбежно возни�
кает вопрос: как это может быть – как так, что
половина человечества испытывает недоста�
точность рутинного нутриента/метаболита?
Попробуем разобраться.

Показатели заболеваемости и распростра�
ненности вычисляются на основании верифи�
цированных случаев заболеваний, результа�
тов диагностических тестов, интервью и т.д.
Применительно к статусу по витамину D, для
утверждения об «эпидемии» или «пандемии»
необходимы:
1) глобальные (пусть – частично глобальные)
популяционные исследования
2) надежные катамнестические данные о ста�
тусе по витамину D в прошлом у хотя бы
представителей некоторых популяций
3) единые критерии нормальной насыщен�
ности организм витамином.

Массовое применение препаратов
витамина D у населения: вопросы
и сомнения

Н.В. Бельская 

КГКБ Подольского района
г. Киева
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По первому пункту. Исследования статуса
по витамину D среди большинства населе�
ния Земного шара не проводились. Более
того, их проведение даже в ближайшей
перспективе не представляется возмож�
ным. Так, по данным ООН, в 2019 году в Ки�
тае, Индии, Индонезии, Пакистане, Брази�
лии, Нигерии и Бангладеш в совокупности
проживает приблизительно 3 миллиарда
862 миллиона 450 тысяч человек (UN,
2019a, 2019b). Нам не удалось найти дан�
ные о популяционных исследованиях хотя
бы среди 10% населения любой из этих
стран, тем более, учитывая этническое и
культурно�хозяйственное разнообразие
образа жизни в разных регионах каждой из
них. Численность выборок в исследовани�
ях, сведения о которых удалось получить,
варьирует от 37 (Das G. et al., 2006) до
20289 субъектов (Looker A.C. et al., 2008).
Экстраполировать результаты при этом хо�
тя бы на миллиард человек не представля�
ется рациональным. 

Пункт второй. Об эпидемии, как таковой,
можно говорить, а употребление этого науч�
ного термина будет уместным, если до оп�
ределенного момента в настоящем или в
прошлом эпидемиологически подразумева�
емые заболевания или явления/состояния у
населения отсутствовали или имелись на
значительно меньшем уровне. Однако, све�
дения о статусе витамина D у человечества в
прежние временные периоды весьма скуд�
ны и, что примечательно, соответствующие
исследования преимущественно проводи�
лись среди эмигрантов из стран Азии в Ев�
ропу (Dunnigan M.G. et al., 1962; Holmes A.M.
et al., 1973; Preece M.A. et al., 1973), населе�
ния государств Азии, Ближнего Востока, Се�

верной Африки и Латинской Америки (Biale
Y. et al., 1979; Rashid A. et al., 1983; Sedrani
S.H. et al., 1983; Serenius F. et al., 1984; Oliveri
M.B. et al., 1993), а также – у лиц пожилого
возраста в Европе (Goldray D. et al., 1989;
Quesada J.M. et al., 1989; Vanderwielen R.P.J.
et al., 1995). При этом, стабильно и последо�
вательно выявлялся либо гиповитаминоз D,
либо «неспособность поддерживать опти�
мальные уровни витамина» в организме.
Иными словами, свидетельств усугубления
со временем дефицита/недостаточности
витамина D не имеется, а значит – говорить
об «эпидемии» таких явлений научно не�
корректно. Не наступила «эпидемия». Был и
остается некий статус по витамину D. 

Обращаясь к третьему пункту, можно
уверенно утверждать, это что определение
содержания 25�гидроксивитамина D в сы�
воротке крови является методом выбора в
оценке статуса организма человека по вита�
мину D в категориях «дефицит»,  «недоста�
точность» и «достаточность». И здесь начи�
наются неопределенности, поскольку, как
оказывается, диапазон нормального содер�
жания витамина D в организме не является
общепризнанным. 

Вопросы лабораторной 

диагностики

Дефицит витамина D определяется боль�
шинством экспертов как уровень 25(OH)D в
сыворотке менее 20 нг/мл (50 нмоль/л),
недостаточность витамина D – как уровень
21–29 нг/мл (52–72 нмоль/л), а достаточ�
ный уровень – 30 нг/мл (75 нмоль/л) и вы�
ше (Malabanan A. et al., 1998; Thomas K.K. et
al., 1998; Dawson�Hughes B. et al., 2005;
Bischoff�Ferrari H.A. et al., 2006; Holick M.F.,
2006; Sadat�Ali M., Al�Elq A., 2006; Naeem
Z., 2010; Pilz S. et al., 2019).

В то же время, по мнению группы экспер�
тов профильного комитета Института меди�
цины США (US Institute of Medicine – IOM),
при уровне 25(OH)D в сыворотке крови до
16 нг/мл (40 нмоль/л) обеспечивается пот�
ребность в витамине у приблизительно поло�
вины населения, а его содержание 20 нг/мл
(50 нмоль/л) покрывает потребность не ме�
нее чем у 97,5% популяции. А, вот, выявле�
ние уровня 25(OH)D в сыворотке крови свы�
ше 50 нг/мл (125 нмоль/л) должно вызывать
настороженность у врачей в отношении воз�
можных негативных явлений и последствий
для здоровья (Ross A.C. et al., 2011).

Далее, в документе Национального инс�
титута охраны здоровья и совершенствова�
ния медицинской помощи Великобритании
(National Institute for Health and Clinical
Excellence) указано согласительное мнение
в отношении того, что как «недостаточные»
квалифицируются уровни 25(OH)D ниже 10
нг/мл (25 нмоль/л) (Williams A.F. et al.,
2007; Pearce S.H., Cheetham T.D., 2010; Yong
E., 2010).  

В свою очередь, в Практическом клини�
ческом руководстве Национального обще�
ства остеопороза (Великобритания) реко�
мендуется считать уровень <12 нг/мл (30
нмоль/л) соответствующим дефициту ви�
тамина D, 12–20 нг/мл (30–50 нмоль/л) –
недостаточности витамина, а концентрация
в сыворотке >20 нг/мл (50 нмоль/л) явля�
ется адекватной (Francis R. et al., 2013). 

Наконец, по мнению C.E.S. Ferreira и соав�
торов (2017), консенсус относительно иде�
альных значений 25(OH)D для населения
должен быть стратифицирован в соответ�
ствии с возрастом и индивидуальными кли�
ническими характеристиками следующим
образом: 

➢ свыше 20 нг/мл – желательные значения
для здоровой популяции (до 60 лет) 
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➢ от 30 до 60 нг/мл – рекомендуемые зна�
чения для групп риска, таких как пожилые
лица, беременные, кормящие женщины,
больные рахитом/остеомаляцией, остео�
порозом, гиперпаратиреозом, воспали�
тельными заболеваниями, аутоиммунными
болезнями, хроническими заболеваниями
почек и синдромом мальабсорбции (кли�
нический или послеоперационный), паци�
енты с историей падений и переломов, слу�
чаи со вторичными причинами остеопороза
(вследствия ряда заболеваний и приема
медикаментов)

➢ свыше 100 нг/мл – возникает риск ток�
сичности и гиперкальциемии. 

Клинические вопросы

В свете всего этого, неизбежно возникает
следующий вопрос: на основании чего пос�
тулируются нормы содержания в сыворотке
крови витамина D? При такого рода зада�
чах, принципиально, существуют два вза�
имно дополняющих подхода: определение
содержания вещества в популяции здоро�
вых лиц и в популяциях пациентов, страда�
ющих определенными нозологиями.

В ставшей, своего рода, классической ра�
боте M.C. Chapuy и соавторы (1997) провели
оценку статуса витамина D у здорового
взрослого городского населения Франции
(n=1569) в период с ноября по апрель месяц.
В этой популяции у 14% субъектов 25(OH)D
был выявлен на уровне <30 нмоль/л (12
нг/мл). По результатам систематизирован�
ного обзора, выполненного S. Sandhiya и со�
авторами (2017), уровень витамина D в рам�
ках 40 исследований в Индии среди практи�
чески здоровых лиц в возрасте от 13±3,1 до
65,8±7,5 лет варьировал от 3,15±1,4 до
52,9±33,7 нг/мл. Примечательно, что в вы�
борке среднего возраста здоровых меди�
цинских работников показатель составил
14,35±10,62 нг/мл (Beloyartseva M. et al.,
2012). Дефицит витамина выявлен у 76,2%
здоровых взрослых в Пакистане (Mahmood
K. et al., 2009), «аномально низкий» его уро�
вень (<22 нг/мл) – у 60–100% (в зависимос�
ти от возраста) в марте–мае и у 25–52% (в
июле–октябре) у жителей Греции (Singhella�
kis P.N. et al., 2011). Недостаточный статус ви�
тамина D (<50 нмоль/л) характеризует 31%
взрослых в Австралии в целом и более чем
50% женщин в зимне�весенний период
(Daly R.M. et al., 2012). Распространенность
дефицита витамина достигает 61,77% у здо�
рового женского и 33,9% – у здорового
мужского населения Ливана (Khalife H. et al.,
2017). Ограниченные данные о статусе по ви�
тамину D и дефициту последнего у детского
населения имеются для нескольких стран Ев�
ропы, включая Данию, Англию, Финляндию,
Францию, Германию, Грецию, Ирландию,
Италию, Нидерланды, Польшу, Испанию,
Швейцарию и Турцию (Braegger C. et al.,
2013): средние значения варьировали от
20,4±6,9 у мальчиков во Франции (март ме�
сяц) до 121 нмоль/л у детей обоего пола в
Италии. Следует отметить, что не во всех со�
общениях об исследованиях отмечен факт
наличия или отсутствия приема препаратов
витамина. В целом, при рассмотрении этих

данных не представляется корректным увя�
зать содержание в сыворотке крови витами�
на D и здорового состояния человека. При
этом, нельзя не упомянуть вывод, сделан�
ный в свое время группой специалистов под
руководством P. Lips (1999): «… величины
25(OH)D из разных лабораторий нельзя счи�
тать сопоставимыми…» (различия результа�
тов при этом достигают почти 40%). 

Статусу витамина D при разных заболе�
ваниях посвящено большое количество ра�
бот. Утверждается о связи между дефици�
том 25(OH)D и целым спектром хрониче�
ских болезней.

Дефицит витамина D может быть важ�
ным фактором риска развития остеопороза
(Lips P. et al., 2006). Исходя из показателей,
представленных сотрудниками специали�
зированной клиники метаболических кост�
ных заболеваний (Unnanuntana A., Choti�
yarnwong P., 2017), гиповитаминоз D имеет
место в 57,6% случаев остеопоротических
переломов при среднем уровне содержа�
ния витамина в сыворотке крови у всех па�
циентов 28,2±1,6 нг/мл. 

В ходе проспективных и ретроспективных
эпидемиологических исследований показа�
но, что уровни 25(OH)D <20 нг/мл связаны
с повышенным на 30–50% риском развития
рака толстой кишки, простаты и молочной
железы, а также – с более высокой смерт�
ностью от этих видов злокачественных но�
вообразований (Ahonen M.H. et al., 2000;
Feskanich D. et al., 2004; Gorham E.D. et al.,
2005; Garland C.F. et al., 2006; Giovannucci E.
et al., 2006). Относительно недавнее иссле�
дование показало, что дефицит витамина D
в организме увеличивает вероятность рака
предстательной железы, причем – в особой
мере у афроамериканцев, а тяжелый дефи�
цит витамина положительно коррелирует
со степенью агрессивности опухолевого
процесса (Murphy A.B. et al., 2014).

Содержание в организме 25(OH)D прог�
рессивно снижается в процессе развития
фиброза, цирроза и рака печени (Hammad
L.N. et al., 2013).

Клинические исследования показали, что
низкие уровни 25(OH)D в сыворотке связа�
ны с возникновением сердечно�сосудистых
заболеваний (Lavie C.J. et al., 2013),  в том
числе – возможно – артериальной гипер�
тензии (Ferder M. et al., 2013). При этом, по
утверждению E. Giovannucci и соавторов
(2008), гиповитаминоз D (уровень 25(OH)D
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<15 нг/мл) сопровождается в 2,5 раза более
высоким риском инфаркта миокарда по
сравнению с состоянием при уровне
25(OH)D >30 нг/мл. 

Дефицит витамина D определяется у зна�
чительной части лиц, страдающих эрек�
тильной дисфункцией, что патогенетически
связывают с процессами дисфункции эндо�
телия (Barassi A. et al., 2014).

Дефицит 25(OH)D считается связанным с
развитием сахарного диабета (Harinarayan
C.V., 2014), причем, уровень витамина в сы�
воротке крови отрицательно коррелирует с
распространенностью 2�го типа заболева�
ния, функцией бета�клеток островков под�
желудочной железы и резистентностью к
инсулину (Lim S. et al., 2013; Vimaleswaran
K.S. et al., 2013). По данным других авторов
(Hypponen E. et al., 2001; Chiu K.C. et al.,
2004; Scragg R. et al., 2004), с низким стату�
сом витамина D, причем – как с текущим
низким статусом, так и с низком статусом в
прошлом, связано развитие сахарного диа�
бета как 1�го, так и 2�го типов. 

Витамин D может играть роль в регуля�
ции иммунной функции, ингибировании
воспалительных реакций и аутоиммунных
заболеваний (Chen S. et al., 2007; Martineau
A.R. et al., 2007; Almerighi C. et al., 2009;
Jeffery L.E. et al., 2015). 

Дефицит 25(OH)D связывают с повышен�
ным риском депрессии (Hoogendijk W.J. et
al., 2008; Jorde R. et al., 2008), болезни Альц�
геймера (Annweiler C. et al., 2013) и демен�
ции различной этиологии в целом (Littlejohns
Th.J. et al., 2014), эпилепсии (Hollo A. et al.,
2012) и нейрокогнитивного снижения (Wil�
kins C.H. et al., 2006; Llewellyn D.J. et al., 2010).
При дефиците витамина D оказывается
вдвое более высокой вероятность диагнос�
тики шизофрении (Valipour G. et al., 2014). 

Предполагается возможная роль гипови�
таминоза D в этиологии и/или патогенезе
ряда других заболеваний – рассеянного
склероза, псориаза, остеоартрита и хрони�
ческой болезни почек (Embry A.F. et al.,
2000; Guenther L. et al., 2002; Sanghi D. et al.,
2013; Nakagawa Y. et al., 2015). 

Вопросы фармакотерапии

При всей цельности общей картины изло�
женного выше, нельзя не отметить, что аб�
солютное большинство этих исследований
не были ни рандомизированными, ни с ис�
пользованием слепых контролей. В этой
связи непременно заслуживает внимания
тема превентивного применения препара�
тов витамина D для профилактики хрони�
ческих заболеваний. И при проведении
рандомизированных с плацебо�контролем
клинических испытаний подчас картина
выглядит уже иначе…

Остеопороз

Ещё в свое время, в целом ряде исследова�
ний (Tsai K.S. et al., 1997; Sigurdsson G. et al.,
2000; Hosseinpanah F. et al., 2008) не было
обнаружено какой�либо связи статуса вита�
мина D и величины минеральной плотности
костной ткани, а назначение препаратов ви�
тамина D, как монотерапии, не обеспечива�
ло эффективного предотвращения потери
костной массы у женщин в постменопаузе,
так же, как и у больных остеопорозом или
же у пациентов, получавших системное ле�
чение препаратами глюкокортикоидов (ят�
рогенный остеопороз) (Briot K. et al., 2009).
Ещё через десятилетие, в систематическом
обзоре с мета�анализом и последователь�
ным анализом данных клинических испыта�
ний M.J. Bolland и соавторы (2018) обнару�
жили, что прием препаратов/добавок вита�
мина D не предотвращает ни переломы, ни
падения, и не оказывает клинически значи�
мого влияния на минеральную плотность
кости. Кроме того, отсутствуют различия эф�
фектов более высоких и более низких доз
витамина D. Рассматривались результаты 81
рандомизированного контролируемого ис�
следования среди, в совокупности, 53537
субъектов. По заключению авторов, оказа�
лось крайне мало оснований для примене�
ния препаратов/добавок витамина D в це�
лях поддержания или улучшения здоровья
скелетно�мышечной системы. И, как они
настаивают: «Этот вывод должен быть отра�
жен в клинических руководствах». Наконец,
в исследовании группы специалистов под
руководством T.J. Aspray (2019) не было вы�
явлено различий в изменении минеральной
плотности костной ткани (метод двухэнерге�
тической рентгеновской абсорбциометрии)
в течение 12 месяцев на фоне приема препа�
ратов витамина D в 3 разных дозах, что сви�
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«Ожидания были высокими, ре�
зультаты убедительно отрицатель�
ными. … Может быть, люди переста�
нут принимать добавки витамина D,
но почему�то я в этом сомневаюсь.
И, конечно, есть веские основания
не измерять витамин D в крови у
здоровых людей».

Clifford J. Rosen, 
НИИ Медицинского центра штата Мэн,

Скарборо, США
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детельствует об отсутствии эффекта от вме�
шательства в отношении предотвращения
ожидаемого снижения минеральной плот�
ности костной ткани на протяжении 1 года.

Онкология

Среди здоровых пожилых женщин в пост�
менопаузе со средним исходным уровнем
25�гидроксивитамина D в сыворотке крови
32,8 нг/мл прием витамина D3 и кальция по
сравнению с плацебо не привел к значи�
тельному снижению риска возникновения
рака всех типов через 4 года. Четырехлет�
нее двойное слепое плацебо�контролируе�
мое рандомизированное клиническое ис�
следование с участием 2303 женщин было
проведено в 31 сельском округе США
(Lappe J. et al., 2017).

Кардиология

Новейший мета�анализ M. Barbarawi и соав�
торов (2019) показал, что прием препаратов
витамина D не сопровождался сокращени�
ем числа тяжелых/значительных неблагоп�
риятных сердечно�сосудистых событий в
целом, так же, как и отдельных ожидаемых
кардиоваскулярных результатов («конеч�
ных точек» – инфаркта миокарда, инсульта,
смертности от сердечно�сосудистых заболе�
ваний) или смертности ото всех причин.
Рассматривались результаты 21 рандомизи�
рованного клинического исследования с
участием 83291 пациента, из числа которых
41669 получали препараты/добавки вита�

мина D и 41622 были реципиентами плаце�
бо. Авторы мета�анализа утверждают: «По�
лученные данные свидетельствуют о том,
что прием препаратов витамина D не обес�
печивает защиту сердечно�сосудистой сис�
темы и не показан в этих целях».

В начале этого же года J.E. Manson и соав�
торы (2019) опубликовали результаты об�
щенационального рандомизированного
плацебо�контролируемого исследования с
использованием парного факториального
дизайна в США. Ожидаемыми и оценивае�
мыми результатами были случаи инвазив�
ного рака любого типа и локализации и тя�
желые/значительные сердечно�сосудистые
события (инфаркт миокарда, инсульт или
смерть от сердечно�сосудистых причин в со�
вокупности), во вторую очередь оценивали
случаи злокачественных новообразований
конкретной локализации, онкологическую
смертность и дополнительные сердечно�со�
судистые события. Субъекты исследования
(25871 человек, в том числе – 5106 афроаме�

риканцев) получали витамин D3 в дозе 2000
МЕ в день. Средняя величина концентрации
25�гидроксивитамина D в сыворотке крови
была 30,8±10,0 нг/мл, у 12,7% участников –
менее 20 нг/мл. При периоде наблюдений,
в среднем, 5,3 года, прием участниками ис�
следования витамина D не сопровождался
более низкой частотой случаев как инвазив�
ного рака, так и сердечно�сосудистых собы�
тий по сравнению с результатами в группе
реципиентов плацебо. 

Сахарный диабет

Прием витамина D3 в дозе 4000 МЕ в день
людьми с высоким риском развития сахар�
ного диабета 2 типа при содержании
25(ОН)D в сыворотке крови 27,7 нг/мл и
выше не приводил к достоверному сниже�
нию риска заболевания по сравнению с
плацебо (Pittas A.G. et al., 2019), что показа�
ли результаты двухлетнего рандомизиро�
ванного двойного слепого клинического
исследования среди 2423 участников.

«Приблизительно 40% пожилых людей
в США принимают добавки витамина D
потому что они думают, что это пред�
отвратит переломы, падения или рак,
но мы говорим, что добавки не обеспе�
чат этого для переломов и падений»

Alison Avenell, 
университет Абердина, Великобритания
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Побочные эффекты

Нефролитиаз был и продолжает оставаться
значимой клинической проблемой в меди�
цине. Гиперкальцийурия нередко является
при этом предрасполагающим фактором
камнеобразования, а витамин D и его мета�
болиты способны усиливать кальциурию и,
таким образом, способствовать образова�
нию почечных камней (Letavernier E., Dau�
don M., 2018). Некоторые наблюдательные
исследования показали положительную
связь уровней 25�гидроксивитамина D в
сыворотке крови и экскреции кальция с мо�
чой у взрослых лиц, страдающих нефроли�
тиазом (Berlin T. et al., 1982; Fallahzadeh M.H.
et al., 2012). Другие авторы не обнаружива�
ли такой зависимости (Eisner B.H. et al.,
2012; Tang J. et al., 2012). В то же время, в
масштабном плацебо�контролируемом ис�
следовании J.C. Gallagher и соавторы (2014)
получили доказательства того, что гипер�
кальциурия и гиперкальциемия часто встре�
чаются у пациентов, получающих препара�
ты/добавки как витамина D, так и кальция.
Другие рандомизированные контролируе�
мые исследования показали повышенный
риск нефролитиаза в связи с приемом вита�
мина D и кальция (Jackson R.D. et al., 2006;
Lappe J. et al., 2017). И именно сочетанное
применение обоих препаратов/добавок
затрудняет (и даже делает невозможным)

разделение индивидуального воздействия
каждого компонента. Но здесь следует от�
метить, что потребление кальция само по
себе не является фактором риска образова�
ния камней в почках, и даже была описана
обратная зависимость между потреблени�
ем кальция и риском развития камней
(Taylor E.N., Curhan G.C., 2013). Поэтому
представляется вероятным, что прием дие�
тических или медикаментозных средств ви�
тамина D создает синергетический риск
нефролитиаза (Letavernier E., Daudon M.,
2018). Что касается педиатрической практи�
ки, то по данным S. Abbaszadeh и соавторов
(2018), у детей, страдающих двусторонним
нефролитиазом, уровень витамина D в сы�
воротке крови значительно выше по срав�
нению с пациентами с односторонним про�
цессом. Наконец, две сессии Кокрановско�
го мета�анализа (Avenell A. et al., 2014; Bje�
lakovic G. et al., 2014) показали значительно
повышенный риск образования почечных
камней в результате дополнительного прие�
ма витамина D и его аналогов. В совокупнос�
ти, эти данные дают основание предпола�
гать, что широко распространенное назна�
чение добавок/препаратов витамина D в
общей популяции может повысить риск об�
разования камней в почках у пациентов,
склонных к развитию гиперкальциурии (Le�
tavernier E., Daudon M., 2018).

Из истории и географии

В какой�то момент в прошлом десятилетии
скрининг крови на содержание витамина D
стал обычной/стандартной составной
частью объема медицинской помощи в Се�
верной Америке и большинстве стран Ев�
ропы. Для врача общей практики обычным
делом стало сообщать: «Чувствуете себя
немного хуже этой зимой? Пройдите тест на
витамин D», «Думаете, что не получили
достаточно солнечных ванн прошлым ле�
том? Проверьте уровень витамина D». В ре�
зультате, сумма, потраченная страховыми
компаниями и гражданами, например, в
США на тестирование витамина D, выросла
менее чем за десять лет с 1 млн. USD (в 2000
году) до 129 млн. USD (к 2008 году). Семь�
десят пять процентов американцев в насто�
ящее время принимают добавки витамина
D (Belluz J., 2014). На этом фоне были про�
ведены неисчислимые наблюдательные и
многие рандомизированыене исследова�
ния по витамину D. В итоге, в 2010 году Ин�
ститут медицины США сформировал коми�
тет экспертов, чтобы проанализировать
данные о витамине D и выяснить, существу�
ет ли настолько широко распространенная
или сколько�нибудь масштабная проблема
его дефицита в Северной Америке. Как ока�
залось, 97,5% населения получают доста�
точное количество витамина D с продукта�
ми питания и в результате инсоляции (Ross
A.C. et al., 2011). «Вы подвержены риску де�
фицита витамина D только в том случае, ес�
ли вы вообще не бываете под открытым
солнцем, проживая севернее 55 градусов
северной широты, и не употребляете в пи�
щу обогащенные витамином D продукты
или напитки, например – молоко» – выска�
зал мнение Крис Галлахер (Chris Gallagher),
профессор медицины в Университете Крей�
тона. И, тем не менее, тестирование вита�
мина D и назначение/рекомендации/само�
назначение его добавок в США возрастали
далее, как снежный ком. Число людей,
употребляющих добавки с витамином D,
увеличивалось в разы. А в системе Medicare
затраты на тестирование витамина D вы�
росли в 83 раза, что сделало это исследова�
ние пятым по популярности после опреде�
ления холестеринемии. Тестирование регу�
лярно выявляет случаи низкого уровня ви�
тамина D, но до сих пор нет единого мнения
ученых и производителей о том, сколько из
них являются истинным недостатком (гипо�
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витаминозом). Институт медицины реко�
мендовал ставить диагноз только в случаях
содержания витамина <20 нг/мл в сыво�
ротке крови, но лаборатории и профессио�
нальные группы врачей настойчиво исполь�
зуют более высокие пороговые значения.
Всё это обусловило взрывообразный рост
числа диагнозов и то, что миллионы амери�
канцев ежедневно принимают таблетки ви�
тамина D (Belluz J., 2019). Заслуживает упо�
минания, что в частных беседах иногда выс�
казывается мнение о, своего рода, сговоре
некоторых лабораторий, производителей
препаратов/добавок витамина и врачей. 

Заключение

Автор не ставил себе задачу сделать какие�
либо доказательные опровержения или
сформулировать альтернативные рекомен�
дации. Вместо этого сформулированы
практические предложения и при этом
вполне подразумевается приглашение к
дискуссии.
➤ Представляется правильным избегать в
публикациях, выступлениях на конферен�
циях, иных профессиональных встречах,
так же как и в профессиональном общении
в целом броских публицистических «штам�
пов» или «клише» об «эпидемии» и даже
«пандемии» недостаточности витаминов у
населения Украины. 

➤ Целесообразно при рассмотрении любо�
го клинического случая использовать клас�
сический поэтапный семиотический (с
комплексным усложнением, при необходи�
мости) подход в диагностике вместо того,
чтобы первым делом назначать определе�
ние содержания витамина D в крови.
➤ Следует осторожно и взвешено интер�
претировать результаты определения со�
держания витамина D в крови, тщательно
соотнося их с клинической симптоматикой
и прочими данными лабораторных иссле�
дований и диагностической визуализации.
➤ Желательно соблюдать осторожность
при назначении (даже при наличии четких
показаний) препаратов витамина D в случа�
ях наличия в личном или семейном анамне�
зе почечнокаменной болезни. 
➤ Видится нерациональным рекомендо�
вать прием препаратов/добавок витамина
D всем людям.
➤ Недопустимо без ограничений реклами�
ровать/пропагандировать в любых сред�
ствах массовой информации необходи�
мость приема всеми препаратов/добавок
витамина D.
➤ Желательно пребывание на открытом
воздухе в условиях прямой инсоляции до
30 минут несколько дней в неделю.
➤ Рационально употребление в пищу
продуктов, богатых витамином D.
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питания. Первоначально, в период его де�
фицита, сахар употреблялся в качестве
подсластителя в чае, кофе или иных в то
время новых/модных напитках, но его ис�
пользование быстро расширялось, прежде
всего и в наибольшей мере – в технологиях
приготовления кулинарных и кондитерских
изделий. За одно столетие (с XVIII по XIX
век) потребление сахара, например, в Анг�
лии увеличилось на 1500%, и к началу XX
века сахара стали одним из основных ком�
понентов нашего рациона (Licht F.O., 2005;
Tappy L., Le K.A., 2010).

Сахароза, как продукт из сахарного
тростника и сахарной свеклы, наряду с по�
лучаемыми в меньших количествах из

фруктов глюкозой и фруктозой, была экс�
клюзивным подсластителем в пищевой
промышленности и домашней кулинарии
до 1960�х годов, когда была разработана и
внедрена технология эффективного извле�
чения крахмала из кукурузы, его гидролиза
до глюкозы и превращения части глюкозы в
фруктозу путем ферментативной изомери�
зации (Marshall R.O., Kooi E.R., 1957). Это
привело к тому, что появился и стал широко
распространенным продуктом кукурузный
сироп с высоким содержанием фруктозы
(high fructose corn syrup – HFCS), который
оказался с более высокими подслащиваю�
щими и лучшими органолептическими
свойствами, так же, как и более рентабель�
ным в производстве и с более длительном
сроком хранения (Hanover L.M., White J.S.,
1993; White J.S., 2008). Он и получил абсо�
лютное предпочтение производителей в
пищевой промышленности вместо сахаро�
зы (Campos V.C., Tappy L., 2016). HFCS мо�
жет быть получен с различными соотноше�
ниями фруктоза/глюкоза. Наиболее часто
используемыми являются HFCS�55 и HFCS�
42, содержащие 55/45% и 42/58% фрук�
тозы/глюкозы, соответственно. Кроме того,
для использования в пищевой промышлен�
ности и домашней кулинарии производится
также чистая (кристаллическая) фруктоза.

Потребление фруктозы и HFCS с тех пор
растет в геометрической прогрессии: в
1970�х годах в США данный сироп был ис�
точником менее 1% калорической ценности
среди всех нутритивных (калорийных)
подсластителей, а на рубеже 2000�х годов
эта величина достигла уровня ~40% и с тех
пор он содержится в большинстве пищевых

продуктов, в составе которых имеются ка�
лорийные подсластители (Bray G.A. et al.,
2004). HFCS в больших количествах произ�
водится из множества других, помимо ку�
курузы, видов сырья, таких как сахарный
тростник, тапиока, рис, пшеница, маниока
и свекла (Vuilleumier S., 1993). Со своей сто�
роны, производство продуктов питания, со�
держащих фруктозу, сахарозу или HFCS,
быстро увеличивается, несмотря на пред�
принимаемые меры по борьбе с развитием
и лечением ожирения. 

В настоящее время житель США потреб�
ляет, в среднем, 72 г сахара в день, что со�
ответствует ~275 ккал (Johnson R.K. et al.,
2009).

Точно не удается выяснить, кто, где и когда
впервые рекомендовал или предложил ис�

пользовать в составе продуктов для больных
сахарным диабетом (СД) фруктозу, как, якобы,
безопасный (или почти безопасный) замени�
тель сахара. Со слов врачей старшего поколе�
ния, мнение о «безопасности» фруктозы для
больных СД распространилось в профессио�
нальных кругах в 60�е годы прошлого века.
Тогда же обрели популярность специальные
продукты для таких пациентов, многие из кото�
рых содержали фруктозу. Выпускаются и до�
ступны в продаже такие продукты и поныне.
Более того, от пациентов и членов их семей не�
редко приходится слышать об использовании
фруктозы в приготовлении для них блюд в до�
машних условиях. Причем, это уверенно пре�
подносится как искренне проявление заботы о
больном СД члене семьи. Значит, многие впол�
не уверены в «безопасности» фруктозы при СД. 

Фруктоза широко используется также в пи�
щевой промышленности при изготовлении
как продуктов питания, так и напитков. 

Автором предпринята попытка некоторого
обобщения имеющихся данных о биологиче�
ских свойствах моносахарида.

История и технологии

Человечество издавна не было таким потре�
бителем сахара (и сладкого вообще), каким
является ныне. В эпоху палеолита (раннего ка�
менного века) предки человека – кроманьон�
цы – добывали пищу путем охоты, рыболов�
ства и собирательства, а их рацион состоял в
основном из мясных продуктов. В результате –
рацион питания был богатым по белку, уме�
ренным по жиру и скудным по углеводам
(Delluc G. et al., 1995). При этом основным ис�
точником углеводов были фрукты и ягоды, в
то время как потребление продуктов, богатых
крахмалом, оставалось низким. Естественная
вкусовая привлекательность сладкого для че�
ловека, предположительно, как раз восходит
к той отдаленной эпохе, когда сахаров было
крайне мало в питании людей.

На протяжении тысячелетий в питании на�
родов Европы мед был основным подсласти�
телем, впрочем, используемым в ограничен�
ных количествах (из�за, опять�таки, ограни�
ченности в природе). Ситуация несколько из�
менилась после крестовых походов, во время
которых западные европейцы узнали о саха�
ре, уже тогда использовавшемся в приготов�
лении пищи (в особенности – традиционных
сладостей) на Ближнем Востоке. Но на протя�
жении ещё нескольких столетий потребление
сахара оставалось довольно низким – вплоть
до XVIII века, когда, с одной стороны, получи�
ла развитие межконтинентальная торговля с
отдаленными странами, в которых в изобилии
выращивали сахарный тростник, а с другой –
появились технологические достижения, поз�
волявшие в промышленных масштабах извле�
чение и рафинирования сахаров из расти�
тельного сырья. Первоначально, в основном,
после производства из тростника и очистки,
сахар импортировали в Европу, где позднее
было налажено его производство из сахарной
свеклы. С тех пор сахар больше не был про�
дуктом роскоши и вскоре начал становиться
все более и более распространенным и чрез�
вычайно популярным компонентом рациона
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Фруктоза в питании человека ñ
современные представления об эффектах,
последствиях и рисках

Ю.Б. Топчило

Название «фруктоза» было придумано в

1857 году английским химиком и астро�

номом Уильямом Алленом Миллером

(William Allen Miller, 1817–1870)

Фруктоза, как химическое соединение,

была открыта в 1847 году французским

химиком Августином�Пьером Дюбрюнфо

(Augustin�Pierre Dubrunfaut, 1797–1881)
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Фруктоза в питании здорового

человека

Прежде всего, важно принять во внимание,
что фруктоза при избыточном употребле�
нии (в том числе – вместо прочих сахаров)
в чистом виде или в составе продуктов пи�
тания может блокировать чувство сытости и
стимулировать аппетит посредством пря�
мого воздействия на головной мозг (Miller
C.C. et al., 2002; Page K.A. et al., 2013). Это
увеличение аппетита, наряду с органолеп�
тически�эмоциональной привлекатель�
ностью содержащих фруктозу сладких на�
питков и продуктов, по�видимому объясня�
ет, как оказывается, неизбежную позитив�
ную зависимость их употребления и избыт�
ка калорической ценности суточного раци�
она, что приводит к возникновению и прог�
рессированию ожирения (Jurgens H. et al.,
2005; Stanhope K.L. et al., 2009; Mozaffarian
D. et al., 2011; Basu S., Yoffe P., Hills N. et al.,
2013; Page K.A., Chan O., Arora J. et al., 2013).

В тех странах мира, где в пищевой про�
мышленности и традиционно в домашней
кулинарии широко используются подслас�
тители, богатые фруктозой, заболевае�
мость СД выше, несмотря на то, что распро�
страненность ожирения и общее количест�
во потребляемых сахаров не отличается от
стран, с которыми проводилось сравнение
и в которых продукты с фруктозой не попу�
лярны (Goran M.I. et al., 2013). Через не�
сколько лет, в исследовании с участием
1454 подростков было обнаружено, что вы�
сокое потребление фруктозы связано с по�

вышенным уровнем инсулинемии натощак,
содержанием мочевой кислоты в сыворот�
ке крови и распространенностью централь�
ного ожирения (Lin W.�T. et al., 2016). В свое
время, независимо друг от друга, A. Abdel�
Sayed и соавторы (2008), также как и G.
Silbernagel и группа сотрудников (2011) по�
казали феномен роста уровня циркулирую�
щих триглицеридов (ТГ) в результате высо�
кого потребления фруктозы. В частности, во
втором из упомянутых исследований было
продемонстрировано, что после потребле�
ния 150 г фруктозы ежедневно в течение 4
недель происходило повышение уровня ТГ
в сыворотке крови на 350 мг/л, в то время
как у субъектов, употреблявших идентич�
ное количество глюкозы, уровни ТГ остава�
лись неизменными. Кроме того, отмечено,
что уровни ТГ могут возрасти весьма в ко�
роткие сроки – всего лишь на протяжении 7
дней приема фруктозы и что диета с высо�
ким содержанием фруктозы способствует
увеличению выработки лактата, а также
препятствует мобилизации и окислению
липидов (Abdel�Sayed A. et al., 2008). Упот�
ребление сиропа фруктозы здоровыми
людьми в течение одной недели вызвало
повышение уровня липопротеинов очень
низкой плотности (ЛПОНП) в крови, а по
истечении 4 недель приема моносахарида у
этих субъектов также на ~50% возрос уро�
вень лептинемии (Le K.�A. et al., 2006).
Впрочем, K.J. Melanson  и соавторы (2007)
не обнаружили у здоровых женщин ника�
ких изменений в параметрах, связанных с
контролем голода и сытости – таких как
уровни инсулина, лептина и грелина после
еды, богатой фруктозой. 

Многими специалистами признается, что
печень является одним из основных орга�
нов, страдающих в результате избыточного
употребления фруктозы. Так, J.�M. Schwarz
и соавторы (2015), используя метод магнит�
но�резонансной спектроскопии, обнаружи�
ли, что 9�дневной диеты, богатой фрукто�
зой, достаточно для роста накопления липи�
дов в печени со значительным увеличением
постпрандиального липогенеза de novo и
нарушения продукции глюкозы в печени.
Аналогичные результаты получены группой
под руководством H. Sobrecases (2010) в ис�
следовании среди здоровых мужчин, кото�
рые получали изокалорийные растворы ли�
бо фруктозы, либо насыщенных жиров в те�
чение 7 дней. В конце периода вмешатель�

ства накопление внутригепатоцеллюлярных
липидов между группами было одинако�
вым, однако только в группе реципиентов
раствора фруктозы произошло увеличение
уровня ЛПОНП. Авторы сделали вывод, что
кратковременное употребление обогащен�
ного фруктозой продукта может способ�
ствовать накоплению жира в печени и раз�
витию резистентности к инсулину в ткани
органа. Наряду с этим, в случае развития
ожирения, на фоне употребления фруктозы
и/или фруктозосодержащих продуктов
происходит, по сравнению с употреблени�
ем других сахаров, намного более значи�
тельное увеличение массы висцеральной
жировой ткани (14 против 3%) и активация
липогенеза печени de novo (75 против 27%,
соответственно) (Goran M.I. et al., 2013). 

Связь между потреблением фруктозосо�
держащих напитков и риском СД 2 типа бы�
ла оценена в восьмилетнем проспективном
исследовании среди 51603 женщин (прог�
рамма «Исследование здоровья медицин�
ских сестер II»). У тех из них, кто употреблял
один или несколько таких безалкогольных
напитков в день, относительный риск СД 2
типа составил 1,83 (р<0,001) по сравнению
с теми, кто употреблял менее одного из этих
напитков в месяц. Употребление фруктово�
го пунша было связано с аналогичным уве�
личением риска СД. Параллельно имело
место большее число случаев и более выра�
женное увеличение массы тела (Schulze
M.B. et al., 2004).

Прямую связь между употреблением
HFCS и динамикой массы тела ещё почти 30
лет назад исследовали M.G. Tordoff и A.M.
Alleva (1990), которые сравнивали послед�
ствия потребления 4 бутылок содовой воды
с HFCS в день и аналогичного напитка,
подслащенного аспартамом: субъекты, ко�
торые употребляли HFCS, в большей мере
набирали массу тела. В свою очередь, в
2004 году G.A. Bray и сотрудники высказали
предположение, что широкое употребле�
ние HFCS может иметь экологическую связь
с эпидемией ожирения. Впоследствии не�
сколько исследовательских групп признали
употребление этого продукта в качестве ос�
новного двигателя текущей пандемии ожи�
рения (Brown C.M. et al., 2008; Lustig R.H.,
2013). А результаты исследования D.S. Lud�
wig и соавторов (2001) показали, что связь
между потреблением HFCS и ожирением
отчасти обусловлена метаболическими из�
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Производители и торговля

Представители пищевой, а в особенности –
кондитерской промышленности, так же как
и производители кулинарной продукции и
самых разных напитков, наряду с торговы�
ми сетями постоянно и уверенно осущес�
твляют информационно�рекламную дея�
тельность по формированию позитивных
представлений у потребителей/покупате�
лей о фруктозе и фруктозосодержащих

продуктах. Пример такого материала с не�
которыми  сокращениями – на врезке (бро�
шюра «Факты о фруктозе»). Там же – ком�
ментарии автора.

Нельзя не отметить, что авторы таких
текстов умело и разумно используют сведе�
ния из научных публикаций, либо весьма
давних по времени, либо «выдергивая» из
обсуждения отдельные положения, опуская
дискуссионный контекст и критические, не

говоря уже о противоположных, мнения.
При этом известны научные работы, в кото�
рых реально сообщается о преимуществах
употребления фруктозы (Bantle J.P. et al.,
1986; Bantle J.P. et al., 1992), «незначитель�
ной терапевтической полезности» моноса�
харида (Moorhouse J.A., Kark R.M., 1957) и
даже о полезности употребления её в пищу
больными сахарным диабетом (Uusitupa
M.I., 1994).
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Углеводы являются неотъемлемой частью рациона
человека, а сахара, такие как фруктоза, являются
распространенным источником углеводов. Фрукто"
за – это натуральный сахар, который содержится во
фруктах, овощах, меде, нектаре агавы, фруктовых
соках и их концентратах. Это самый сладкий из
встречающихся в природе сахаров, обладающий
множеством уникальных свойств.

Использование чистой кристаллической фруктозы
незначительно влияет на углеводный состав рацио"
на – она намного слаще сахара, и поэтому использу"
ется в продуктах для достижения того же уровня сла"
дости в меньших количествах. Поэтому чистая крис"
таллическая фруктоза может быть использована для
приготовления низкокалорийных продуктов с малым
содержанием сахара. Специалисты в области пита"
ния и диететики отдают предпочтение чистой крис"
таллической фруктозе, поскольку она обладает дру"
гими свойствами помимо сладости, что делает ее
очень полезной в продуктах питания и напитках.

Преимущества

Сладость

Фруктоза является самым сладким из всех продук"
тов"подсластителей. В большинстве пищевых при"
менений ~1,2"кратно превосходит по сладости саха"
розу.

Улучшение вкуса

Ощущение вкусовой сладости фруктозы достигает
максимума и ниспадает раньше, чем при употребле"
нии глюкозы и сахарозы, благодаря чему ярче про"
являются фруктовые и пряные оттенки вкуса подсла"
щиваемого продукта или блюда.

Синергия

Взаимодействие фруктозы с другими подсластите"
лями и крахмалами приводит к синергизму, который
повышает сладость, высоту выпечки, так же как и
вязкость продуктов и напитков.

Гликемический индекс / высвобождение 

инсулина

Фруктоза характеризуется низким гликемическим
индексом, что означает умеренное, по сравнению с

глюкозой и сахарозой, выделение инсулина в крово"
ток после пищевого употребления.

Кариес зубов

По сравнению с другими пищевыми сахарами, фрук"
тоза является одной из наименее кариогенных.

Удовлетворение спроса 

потребителей

Свыше 187 миллионов взрослых американцев вклю"
чают низкокалорийные продукты и напитки без саха"
ра в свой план питания как часть здорового образа
жизни. Люди будут по"прежнему нуждаться в боль"
шем разнообразии низкокалорийных продуктов,
стремясь сделать выбор более здоровой пищи.
Фруктоза может помочь удовлетворить этот спрос
благодаря своей уникальной сладости и функцио"
нальности.

Основное использование

Основные области применения кристаллической
фруктозы включают сухие растворимые смеси для
приготовления напитков, низкокалорийные продукты,
обогащенную или ароматизированную воду, негази"
рованные и газированные напитки, спортивные и
энергетические напитки, шоколадное молоко, сухие
завтраки, выпечку, йогурты и кондитерские изделия.

Безопасность

Сахароза и кукурузный сироп с высоким содержани"
ем фруктозы (HFCS) издавна считались «в целом
признанными безопасными» (Generally Recognized As
Safe – GRAS). Безопасность фруктозы в качестве
компонента этих двух подсластителей была тщатель"
но документирована в нескольких научных обзорах,
выполненных сотрудниками Управления по контролю
за продуктами и лекарствами (FDA) и другими груп"
пами экспертов. FDA пришло к выводу: «Кукурузный
сироп с высоким содержанием фруктозы безопасен
для использования в пищевых продуктах, так же как
сахароза, кукурузный сироп и инвертный сахар».
Группа экспертов Международного института биоло"
гических наук (International Life Sciences Institute)
пришла к выводу: «Фруктоза является ценным тра"
диционным источником пищевой энергии и нет ни"

каких оснований рекомендовать увеличение или
уменьшение её употребления в качестве продукта
общего питания или в специальных диетических пи"
щевых продуктах» (Murphy S., 2009).1

Совместными консультациями Всемирной орга"
низации здравоохранения и Продовольственной и
сельскохозяйственной организации ООН (Food and
Agriculture Organization of the United Nations) установ"
лено, что потребление сахара не является причин"
ным фактором ни при каких заболеваниях, включая
ожирение (Joint FAO/WHO Expert Consultation, 1997).2

Фруктоза не приводит к проблемам 

со здоровьем

Употребление фруктозы не связано с эпидемией
ожирения, так же как с и любыми иными проблема"
ми со здоровьем, с которыми сталкиваются США.
Ожирение, сахарный диабет и другие хронические
заболевания являются полиэтиологическими, выз"
ванными множеством различных факторов, а не
только одним. Утверждения о том, что фруктоза вы"
зывает интенсификацию образования жира или уве"
личение аппетита и прибавки в весе, основаны на
результатах ненадлежащего уровня экспериментов,
в которых часто проверяются эффекты чрезвычайно
высоких уровней фруктозы, намного превышающие
таковые в типичной диете человека. Эти исследова"
ния также обычно проводятся на животных, которые
являются неадекватнымаи моделями метаболизма
человека. По этой причине результаты этих исследо"
ваний неприменимы к реальным ситуациям.

Литература

Joint FAO/WHO Expert Consultation. Carbohydrates in
Human Nutrition (FAO Food and Nutrition Paper – 66).
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1270S.

Источник: Facts about fructose
(https://fructosefacts.org/wp"content/uploads/
2015/05/Facts"About"Fructose"Brochure.pdf)

Факты о фруктозе

1Указанный в публикации вывод неокончательный, а, скорее, яв�
ляется суждением. Там же сообщалось следующее. 
«Дифференциальные (т.е. противоречивые – прим. авт.) эффекты
могут включать таковые, связанные с чувствительностью к инсули�
ну, уровнями триглицеридов и липопротеинов и уровнями глики�
рованного белка. Дальнейшее изучение различий нутритивных
подсластителей должно стать основой исследовательской прог�
раммы. Исследования должны также дополнительно изучить фак�

торы, которые могут влиять на результаты, такие как количество и
форма потребляемого подсластителя, состав макронутриентов ба�
зовой диеты, продолжительность исследования и характеристики
субъектов. Между тем, медицинские работники могут помочь по�
требителям, предоставляя доступные сведения, такие как важность
употребления более низкокалорийных продуктов, в том числе –
с учетом всех калорийных подсластителей». Прим. авт.
2Устаревшие сведения, опубликованные в прошлом веке. Прим. авт.
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нических исследований представлена в об�
общенном виде на рисунке.

Совокупный результат этих эффектов
предрасполагает к ускоренному развитию
диабетических осложнений – ретинопатии,
нейропатии, нефропатии и сердечно�сосу�
дистых заболеваний – даже при отсутствии
неблагоприятного влияния на гликемиче�
ский контроль (Boot�Handford R., Heath H.,
1980). Не будет лишним отметить вызываю�
щий удивление тот факт, что эти и многие
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менениями, вызванными фруктозой или
HFCS, а не просто увеличением общей кало�
рической ценности рациона питания. 

Вышеизложенное, а именно – свойства и
эффекты фруктозы при избыточном упот�
реблении и/или замене ею в питании ос�
тальных сахаров в значительной мере обус�
ловлены тем, что таковая метаболизируется
в печени принципиально иначе, чем глюко�
за. Липогенез в печени de novo при высоком
потреблении фруктозы протекает со значи�
тельной интенсивностью, в то время как для
глюкозы он ограничен процессами/реакци�
ями обратной связи (Havel P.J., 2005; Stan�
hope K.L. et al., 2009). Усиленный синтез
жирных кислот в печени из фруктозы стано�
вится причиной системного роста уровня
жирных кислот с последующим появлением
и прогрессированием избытка висцераль�
ной жировой ткани (Stanhope K.L. et al.,
2009; Aeberli I. et al., 2013; Ma J. et al., 2016).

Ещё большее значение при этом обретает
интенсификация этерификации жирных
кислот с гиперпродукцией ТГ, что приводит
к жировой инфильтрации/дистрофии пе�
чени (Vos M.B., Lavine J.E., 2013). За этим из�
бытком продукции ТГ следует тощаковая и
постпрандиальная гипертриглицеридемия
(Stanhope K.L. et al., 2009; Welsh J.A. et al.,
2011), печеночная и системная инсулиноре�
зистентность, нарушение толерантности к
глюкозе и, в конечном счете, увеличение
риска и заболеваемости СД 2 типа (Stan�
hope K.L. et al., 2009; Aeberli I. et al.,  2013;
Basu S. et al., 2013; DiNicolantonio J.J. et al.,
2015; Imamura F. et al., 2015). Индуцирован�
ная хроническим избытком фруктозы жи�
ровая инфильтрация/дистрофия печени
также обусловливает риск эволюции состо�
яния в стеатогепатит и, возможно, в конеч�
ном итоге – в цирроз и печеночную недо�
статочность (Vos M.B., Lavine J.E., 2013).

Фруктоза в питании больных СД

Фруктозу отличает невысокий гликемиче�
ский индекс. По этой причине неудивитель�
ны рекомендации использования этого мо�
носахарида как «безопасного сахара для
больных диабетом». Действительно – что
касается, собственно, гипергликемического
действия – после приема внутрь фруктозы
не происходит значительного увеличения
гликемии. Установлен также менее выра�
женный в этом случае ответ секреции инсу�
лина при СД 2 типа и уменьшение глюкозу�
рии (Crapo P.A. et al., 1980, 1982). У больных
СД, получавших инсулинотерапию, упот�
ребление тестовой еды, содержащей 30 г
фруктозы, приводило к меньшим колеба�
ниям потребности в инсулине в течение
последующих 24 часов, чем рацион пита�
ния, содержавший 30 г сахарозы (Hassinger
W. et al., 1980). Наконец, в непродолжи�
тельных исследованиях (3–8 дней) замена
сахарозы или крахмала фруктозой в пита�
нии больных СД 1 и 2 типа сопровождалась
улучшением гликемического контроля
(Crapo P.A. et al., 1986). В этой связи, преж�
де всего, отметим, что эти и аналогичные
исследования были непродолжительными,
а эффекты длительного употребления
фруктозы и содержащих моносахарид про�
дуктов не изучались, так же, как и отдален�
ные последствия. А кроме того, существуют
неблагоприятные воздействия моносаха�
рида на другие аспекты метаболизма, что
полностью перевешивает упомянутые гли�
кемические эффекты. Фруктоза неблагоп�
риятно влияет на каждый из трех основных
факторов патогенеза диабетического пов�
реждения органов и тканей: гликозилиро�
вание тканевых белков (фруктоза является
мощным индуктором реакции Майяра),1

внутриклеточное накопление сорбита и
окислительный стресс (Fields M. et al., 1989;
Levi B., Werman M.J., 1998). 

Отметим, что, хотя, употребление фрук�
тозы не вызывает существенного увеличе�
ния постпрандиальной гликемии, ~50%
моносахарида превращается в глюкозу по�
средством глюконеогенеза в печени (Kol�
derup A., Svihus B., 2015).

Что касается метаболических заболева�
ний в целом, то роль фруктозы в их патоге�
незе по данным экспериментальных и кли�
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Гликемический индекс (ГИ) – относительный показатель влияния углеводов в продук�

тах питания на изменение уровня глюкозы в крови. Количественно представляет собой

площадь под кривой на графике изменения гликемии в течение 2 часов после употреб�

ления продукта. Площадь под кривой для глюкозы принята за условную величину 100.

По отношению к этой величине рассчитываются ГИ остальных продуктов (при одинако�

вом количестве с глюкозой). Углеводы с низким ГИ (55 и ниже) медленнее усваиваются,

всасываются и метаболизируются, что сопровождается меньшим и более медленным по�

вышением гликемии и инсулинемии. Величины ГИ некоторых продуктов представлены в

таблице (Sugar�and�Sweetener�Guide; Glycemic Index Foundation).

Вещество Тип Гликемический индекс

Мальтодекстрин сахар 110
Мальтоза сахар 105
Декстроза сахар 100
Глюкоза сахар 100
Трегалоза сахар 70
HFCS-42 модифицированный сахар 68
Сахароза сахар 65
Карамель модифицированный Сахар 60
Кукурузный («золотой») сироп модифицированный Сахар 60
Инвертированный сахар модифицированный сахар 60
HFCS-55 модифицированный сахар 58
Тростниковая меласса сахарный экстракт 55
Кленовый сироп натуральный сахар 54
Мед натуральный сахар 50
Сироп сорго натуральный сахар 50
Лактоза сахар 45
Сок сахарного тростника сахарный экстракт 43
Сироп ячменного солода модифицированный сахар 42
Кокосовый сахар натуральный сахар 35
Мальтит многоатомный спирт  35
HFCS-90 модифицированный сахар 31
Сироп из коричневого риса модифицированный сахар 25
Фруктоза сахар 19–25 (по разным данным)
Галактоза сахар 25
Сироп агавы модифицированный сахар 15
Ксилит многоатомный спирт 12
Маннит многоатомный спирт 2
Сироп якона натуральный подсластитель 1

Роль фруктозы в патогенезе метаболических заболеваний (по Pereira R.M. et al., 2017)

Фруктоза снижает биодоступность фосфата, что приводит к про�
дукции мочевой кислоты и ингибированию синтазы оксида азота,
что вносит вклад в формирование и поддержание артериальной
гипертензии. Снижение биодоступности фосфатов также активи�
рует SIRT�зависимую деацетилазу FoxO1, что способствует интен�
сификации глюконеогенеза и гипергликемии. Фруктоза�1Ф акти�
вирует экспрессию PGC�1β путем стимуляции липогенеза посред�
ством активации SREBP1c. За счет этого же нутриента обеспечива�
ется углеродными цепями синтез триглицеридов, диацилглице�

ридов и холестерина ЛПОНП, что способствует гипертриглицерид�
емии, резистентности к инсулину в печени и дислипидемии.
Субпродукты метаболической деградации фруктозы «атакуют» и
другие ткани, что приводит к системному воспалению и резис�
тентности к инсулину. Наконец, активные формы кислорода, об�
разующиеся в результате фруктозилирования, усиливают окис�
лительное повреждение и стрессовый ответ во внутренней среде
клетки, что приводит к повреждению ДНК и продукции провоспа�
лительных цитокинов.

AДФ – аденозиндифосфат
АТФ – аденозинтрифосфат 
ДАГ – диацилглицерол 
ИР – рецептор инсулина 
ЛПОНП – липопротеины очень низкой плотности
НАЖБП – неалкогольная жирная болезнь печени 
ТАГ – триацилглицерол 
ТГ – триглицериды 
фруктозо"1Ф – фруктозо"1"фосфат
ACC – ацетил"КоА"карбоксилаза
AP"1 – белок"активатор"1 
СРТ"1 – карнитинпальмитоилтрансфераза"1 

FAS – жирно"ацетил"КоА синтетаза  
FoxO1 – белок вилкоголовочной структуры О1 (forkhead box protein O1)
GLUT2 – глюкозный транспортер тип 2 
IRS"1 – субстрат рецептора инсулина 1 (белок внутриклеточного сигналинга)
JNK"1 – C"Jun"N"терминальная киназа"1 
PEPCK – фосфоэнолпируваткарбоксикиназа 
PGC"1α – 1α"коактиватор γ"рецепторов, активируемых пролифератором пероксисом 
PGC"1β – 1β"коактиватор γ"рецепторов, активируемых пролифератором пероксисом 
PKC – протеинкиназа С 
ROS – активные формы кислорода 
SIRT"1 – сиртуин"1 (белок"основоположник семейства гистоновых деацетилаз)
SREBP1c – белок, связывающий стеролрегулирующие элементы 1с 

1Французская транскрипция французской фамилии
Louis"Camille Maillard, в английской транскрипции –
реакция Майларда. Прим. авт.
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другие совпадающие данные о столь серь�
ёзных последствиях были обнародованы
довольно давно, однако, несмотря на это,
как раз тогда активно пропагандировалось
безопасное употребление больными СД
фруктозы и фруктозосодержащих продук�
тов. Немногое изменилось с тех пор в дие�
тологии СД, хотя постоянно появлялись
настораживающие клинические результа�
ты. Так, в перекрестном исследовании сре�
ди 38 пациентов с СД 2 типа, у тех из них, у
кого определялась наибольшая концентра�
ция фруктозы в плазме крови после приема
пищи, оказалась 75�процентная частота
случаев пролиферативной диабетической
ретинопатии, что было достоверно выше
(p<0,03), чем у больных с промежуточной
или низкой по величине постпрандиальной
фруктоземией  (частота осложнения, соот�
ветственно, 23,1 и 38,5%). Частота случаев
нефропатии также была значительно выше
(66,7%) в группе пациентов с высокими
постпрандиальными концентрациями фрук�
тозы, чем в двух других (38,5% и 30,8%,
соответственно). При этом было отмечено
отсутствие зависимости постпрандиальной
гликемии и фруктоземии (Kawasaki T. et al.,
2004). Нельзя не упомянуть, что A.R. Gaby
(2005) утверждался причинно�следствен�
ный характер связи между концентрациями
фруктозы в крови и диабетическими ос�
ложнениями. 

Вместо заключения 

Американской кардиологической ассоциа�
цией (American Heart Association – AHA), Ин�
ститутом медицины (Institute of Medicine –
IOM), Обществом по борьбе с ожирением
(The Obesity Society) и Национальной липид�
ной ассоциацией (National Lipid Association)
рекомендовано сокращение избыточного
потребления фруктозы в виде подслащен�
ных напитков, «добавленного сахара» и
других продуктов питания (Johnson R.K. et
al., 2009; Caprio S., 2012; Jacobson T.A. et al.,
2015; Vos M.B. et al., 2017). «Эффективное
выполнение этого руководства путем изме�
нения маркировки продуктов питания, об�
мена сообщениями в области обществен�
ного здравоохранения и индивидуального
консультирования пациентов необходимо
для того, чтобы способствовать лечению и
профилактике связанных с употреблением
фруктозы проблем со здоровьем, включая
дислипидемию, ожирение, жировую дист�
рофию печени, нарушение метаболизма
инсулина и глюкозы, метаболический синд�
ром, сахарный диабет и атеросклеротичес�
кие сердечно�сосудистые заболевания»
(Brinton E.A., 2016).

По наиболее современным представлени�
ям, минимальное потребление фруктозы на
уровне 25–40 г в день является лучшим ре�
шением для предотвращения заболеваний
обмена веществ (Ang B.R.G., Yu G.F., 2018).

Выводы

1. Фруктоза является естественным компо�
нентом в ассортименте продуктов питания
человека.
2. При условии достаточно разнообразного,
гармоничного и сбалансированного пита�
ния, употребление природных фруктозосо�
держащих продуктов здоровыми лицами
не подлежит специальному ограничению. 
3. Рекомендуется существенно ограничи�
вать и/или сократить употребление обога�
щенных фруктозой продуктов, продуктов, в
которых прочие сахара заменены фрукто�
зой, подслащенных фруктозой напитков и
прочих изделий как пищевой промышлен�
ности, так и домашней кулинарии.
4. Больным сахарным диабетом не следует
рекомендовать употребление: 

➢ кристаллической фруктозы, как, якобы,
«безопасного сахара» 

➢ специальных «диабетических» продук�
тов, в составе которых имеется фруктоза

➢ продуктов и блюд домашней кулинарии,
приготовленных с использованием фрук�
тозы.
5. Предлагается не поддерживать реклам�
ные и «просветительские» лекции, публи�
кации, сообщения и обращения, в которых
утверждается безопасность и, тем более,
якобы «полезность» фруктозы и фруктозо�
содержащих продуктов для больных сахар�
ным диабетом.
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