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Як виник новий коронавірус?

Вчені з різних країн проаналізували геном
вірусу і підтверджують той факт, що вірус
має природне походження. Різні теорії змов
створюють атмосферу страху, недовіри до
медичної спільноти, поширюють необгрун$
товані чутки і забобони. Подібні теорії за$
суджуються науковим співтовариством. Ра$
зом з генеральним директором ВОЗ вчені
закликають просувати наукові докази
замість дезінформації.

Як передається новий 

коронавірус?

Вірус, що викликає захворювання COVID$
19, передається переважно через краплі, що
виділяються з дихальних шляхів інфікова$
ної людини при кашлі, чханні або диханні.
Зважаючи на свою масу, ці краплі не затри$
муються надовго в повітрі і швидко осідають
на підлогу і інші поверхні. Вірус не здатний
переміщатись на далекі відстані. Відстань –

це гарантія безпеки. Це фактор перери$
вання епідемічного ланцюга. Тому зарази$
тись неможливо навіть від інфікованої лю$
дини, якщо ви знаходитесь на відстані по$
над 1,5 м. Заразитися вірусом можна по$
вітряно$крапельним шляхом, перебуваючи
в безпосередній близькості від людини з
COVID$19, або в результаті перенесення
вірусу руками з зараженої поверхні на сли$
зові оболонки очей, носа або рота. Най$

частіше вірус потрапляє на слизові оболон$
ки носа, очей через руки або інші предмети
(хустинку, рукавиці) після торкання до об’єк$
тів (тварин, м’яса, риби, дверних ручок, по$
ручнів), забруднених виділеннями з дихаль$
ним шляхів хворого чи інфікованого. Немає
достовірних даних щодо того, шо SARS$
CoV$2 передається через фрукти. Відомі
факти отримання позитивних результатів
тестування на COVID$19 у норок, собак і
кішок (домашніх кішок і тигрів), які перебу$
вали в контакті з зараженими людьми. Крім
того, можливо, що сприйнятливими до
інфекції також є тхори. При поводженні з
тваринами слід неухильно дотримуватися
основних правил гігієни. До них відноситься
миття рук після дотику до тварин, корму або
витратних матеріалів, а також утримання
від поцілунків, облизування або спільного
вживання їжі з твариною. Миття овочів,
фруктів та миття рук є загальновідомими
стандартними рекомендаціями, які не ви$
магають детального обговорення. 

Індекс репродукції вірусу SARS�CoV�2

становить від 1,4 до 3,9. Це число означає,
що, як очікується, кожне нове інфікування
вірусом призведе до 1,4–3,9 нових інфек$
цій, за умов, коли жоден член громади не
має специфічного імунітету та не вживають$
ся відповідні профілактичні заходи. Цей ін$
декс може бути більшим у густонаселених
умовах, наприклад, на круїзних лайнерах.

Клініка коронавірусної хвороби

Типовий інкубаційний період для COVID$19
становить 5–6 днів, але він може становити
1–14 днів. У більшості хворих на COVID$19
спостерігаються легкі або помірні симпто$
ми, одужання відбувається без специфічно$
го лікування. У значного відсотка заражених
не виникає жодних симптомів взагалі, про$
те дані щодо як пропорції випадків безси$
мптомних носіїв, так і значення безсимп$
томного носійства у передачі інфекції 2019$
nCoV залишаються суперечливими. 

Коронавірусна хвороба проявляється в
трьох основних клінічних формах:
➢ ГРВІ з легким перебігом з наявністю симп$
томів інфекції верхніх дихальних шляхів (у
більшості випадків)

➢ пневмонія без загрози для життя

➢ важка пневмонія з гострим респіратор$
ним дистрес$синдромом.

До найбільш поширених симптомів
COVID$19 відносяться підвищення темпера$
тури тіла, сухий кашель і стомлюваність. Про$
те відсутність лихоманки ще не є свідченням
відсутності коронавірусної хвороби. До
більш рідкісних симптомів відносять втрату
апетиту, болі в суглобах і м’язах, закладе$
ність носа, головний біль, кон’юнктивіт, біль
в горлі, діарею, втрату смакових відчуттів
або нюху, висип і зміну кольору шкіри на
пальцях рук і ніг. Як правило, ці симптоми
розвиваються поступово і носять слабко ви$
ражений характер. Важкі форми коронаві$
русної хвороби з більшою ймовірністю мо$
жуть розвинутися у похилих людей та в осіб
з супутніми хронічними захворюваннями,
зокрема бронхіальною астмою, цукровим
діабетом та серцево$судинними захворю$
ваннями. 

Легені – це органи, які найчастіше вража$
ються при COVID$19, оскільки вірус отримує
доступ до клітин$господарів за допомогою
ангіотензин$перетворюючого ферменту 2
(angiotensin$converting enzyme 2, АСЕ2),
який найбільш поширений у альвеолярних
клітинах легенів II типу. Вірус використовує
спеціальний поверхневий глікопротеїн під
назвою «шип» (пепломер) для прикріплен$
ня до АСЕ2 та проникнення до клітини$гос$
подаря. Щільність АСЕ2 у кожній тканині ко$
релює з тяжкістю ураження цієї тканини. По
мірі прогресування уражень легенів може
розвинутися дихальна недостатність і наста$
ти смерть. Задишка зазвичай розвивається
через кілька днів після початкових симп$

Дефініція

Коронавірусна хвороба (хвороба, виклика�

на коронавірусною інфекцією, COVID�2019,

код за Міжнародною класифікацією хво�

роб МКХ�10: U07.1) – це інфекційне захворю$
вання, викликане новим, раніше невідомим
коронавірусом SARS$CoV$2 (2019$nCoV). Вірус
вперше був ідентифікований у грудні 2019 ро$
ку в місті Ухань, Китай, і призвів до пандемії
коронавірусної хвороби, яка наразі триває.
Перший випадок захворювання простежений
до 17 листопада 2019 року. У зв’язках з епі$
демією Всесвітньою організацією охорони здо$
ров’я (ВООЗ) оголошена надзвичайна ситуація
в галузі суспільного здоров’я, що має міжна$
родне значення, а ризики на глобальному рів$
ні оцінюються як дуже високі. Ситуація швидко
розвивається, щодня зростає кількість хворих
та померлих. Активно проводяться наукові та
клінічні дослідження. Численні наукові та ме$
дичні видання та організації підписалися під
заявою про вільний доступ та обмін інфор$
мацією, пов’язаною із новим захворюванням
Станом на 10 червня 2020 року у 188 країнах та
територіях зафіксовано понад 7,18 мільйонів
випадків, внаслідок яких загинуло понад 408
000 осіб. Понад 3,35 мільйони людей одужали. 

Що таке коронавіруси?

Коронавіруси – велике сімейство вірусів, що
включає на травень 2020 року 43 види РНК$
вмісних вірусів, об’єднаних в дві підродини,
які вражають ссавців, зокрема людину, а та$
кож птахів і земноводних. Назва сімейства по$
в’язана з будовою вірусу, шиповидні відростки
якого нагадують сонячну корону. Відомо 7 ко$
ронавірусів, що вражають людину. Вперше ко$
ронавірус людини був виділений E.C. Kendall,
M. Byone та D. Tyrrell у 1965 році у хлопчика,
хворого на сезонну гостру респіраторну вірус$
ну інфекцію (ГРВІ). Коронавіруси людини
HCoV�OC43, HCoV�HKU1, HCoV�229E та
HCoV�NL63 постійно циркулюють у людській
популяції і викликають загальновідомі симп$
томи застуди у дорослих та дітей у всьому сві$
ті. Ці коронавіруси спричиняють близько 15%
випадків ГРВІ, в той час як від 40 до 50% зас$
тудних захворювань викликаються риновіру$
сами. За деякими даними, антитіла до коро$
навірусів можуть бути виявлені у 50–80% лю$
дей. Коронавіруси здатні викликати у людини
респіраторні інфекції від звичайної застуди до
більш серйозних патологічних станів, таких як
близькосхідний респіраторний синдром (БРС)
та важкий гострий респіраторний синдром
(ВГРС). Можливі механізми передачі коро$
навірусів: повітряно$краплинний, повітряно$
пиловий, фекально$оральний, контактний.
Захворюваність зростає взимку і ранньою вес$
ною. 

Вірус 2019 nCoV – новий тип коронавірусів,
вперше виявлений в грудні 2019 року в ре$
зультаті аналізу нуклеїнової кислоти у пацієнта
з пневмонією. Першими геном вірусу повністю
розшифрували служби охорони охорони здо$
ров’я Китаю, 10 січня він став публічно доступ$
ним. Генетичний аналіз вірусу виявив схожість
з коронавірусами, поширеними серед підко$
воносих кажанів, проте поки що достовірно
невідомо, чи є вони первинним джерелом
інфекції. Зараз основним способом поширен$
ня вірусу є передача від людини до людини.
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➤ Ступінь тяжкості захворювання при від$
сутності сепсису визначається виходячи зі
ступеня насичення артеріальної крові

киснем і частоти дихання.

Лікування

Легкі випадки коронавірусної хвороби

не потребують специфічного лікування.
Такі хворі лікуються вдома, лікування симп$
томатичне (вживання жарознижуючих за$
собів, достатньої кількості рідини тощо).
Самоізоляція – важлива профілактична
міра, яка приймається самостійно людьми з
симптомами COVID$19 для попередження
зараження оточуючих, в тому числі членів
сім’ї. При самоізоляції людина з підвище$
ною температурою тіла, кашлем або іншими
симптомами COVID$19 залишається вдома і
не виходить на роботу, навчання або в гро$
мадські місця. Це може робитися доб$
ровільно або за рекомендацією лікаря. Ре�

комендації ВООЗ щодо самоізоляції:

➢ на самоізоляції слід залишатися тим, у
кого є легка форма захворювання (надання
медичної допомоги не потрібно)

➢ необхідно залишатися в одномісному,
просторому і добре провітрюваному примі$
щенні із засобами для гігієнічної обробки
рук і санвузлом

➢ якщо окремого приміщення немає, необ$
хідно передбачити дистанцію мінімум 1 метр
між ліжками

➢ тримайтеся на відстані не менше 1 метра
від оточуючих, навіть від членів сім’ї

➢ щодня стежте за розвитком симптомів

➢ самоізолюватися на 14 днів необхідно на$
віть в тому випадку, якщо ви не відчуваєте
ознак хвороби

➢ при розвитку задишки, негайно зверніть$
ся до лікаря, по можливості по телефону.

➢ намагайтеся зберігати позитивний наст$
рій і бадьорість: підтримуйте зв’язок з близь$
кими по телефону або через Інтернет і зай$
майтеся фізкультурою вдома.

Самокарантин – це ізоляція людини,
яка контактувала з інфікованим COVID$19,
навіть в разі відсутності симптомів. Мета са$
мокарантину – попередження подальшого
поширення інфекції. Оскільки заражені
COVID$19 можуть з найперших днів заража$
ти інших людей, самокарантин може дозво$
лити уникнути випадків подальшої передачі
інфекції.

Рекомендації ВООЗ щодо самока�

рантину:

➢ залишатися в одномісному, просторому і
добре провітрюваному приміщенні із засо$
бами для гігієнічної обробки рук і санвуз$
лом

➢ якщо окремого приміщення немає, пе$
редбачити відстань мінімум 1 метр між ліж$
ками; триматися на відстані не менше 1 мет$
ра від оточуючих, навіть від членів сім’ї

➢ щодня стежити за розвитком симптомів

➢ дотримуватись самокарантину протягом
14 днів навіть в разі відсутності ознак хвороби

➢ при розвитку задишки, негайно зверніть$
ся до лікаря, по можливості по телефону

➢ намагайтеся зберігати позитивний настрій
і бадьорість: підтримуйте зв’язок з близьки$
ми по телефону або через Інтернет і займай$
теся фізкультурою вдома.

Ізоляція означає обмеження контактів
хворих з симптомами COVID$19 для попе$
редження подальшого поширення хвороби.

Соціальне дистанціювання передба$
чає підтримку безпечної дистанції з оточую$
чими. ВООЗ рекомендує перебувати від ото$
чуючих на відстані не менше 1 метра. Цього

правила має дотримуватися кожен, незалеж$
но від наявності / відсутності ознак захворю$
вання або контактів з хворими COVID$19.

На даний момент відсутнє будь�яке

специфічне доказове противірусне

лікування, засоби профілактики та вак�

цина. Існуючі дані щодо ефективності/не$
ефективності гідроксихлорохіну, хлорохіну,
антиретровірусних засобів, зокрема лопіна$
віру, ремдесивіру, моноклональних антитіл
та інших лікарських засобів є недостатньо
доказовими, що вимагає подальших до$
сліджень з залученням більших вибірок па$
цієнтів та координації отриманих даних.
Значну стурбованість викликає нова інфор$
мація стосовно можливого використання
сумнівних та недостовірних джерел клініч$
них даних у таких дослідженнях. Ця ситу$
ація має бути негайно вирішена з залучен$
ням представників ВООЗ та наукових екс$
пертів з усього світу. У більшості випадків
(приблизно, у 80%) жодне специфічне ліку$
вання не вимагається, а хворий одужує са$
мостійно. Найбільш важливою відповіддю
стосовно інфекції є не лікувальні заходи, а
зниження швидкості її поширення з тим, щоб
розтягнути його в часі і знизити навантажен$
ня на системи охорони здоров’я, що може
бути досягнуто шляхом оптимально проду$
маних та зважених карантинних заходів.

Пацієнти з важким перебігом хвороби
потребують реанімаційних заходів, зокрема
необхідна підтримуюча терапія і киснева те$
рапія. ВООЗ рекомендує всім країнам за$
безпечити доступність пристроїв для
вимірювання рівня кисню в крові і медич$
них пристроїв кисневої терапії. Гострий
респіраторний дистрес$синдром передба$
чає механічну штучну вентиляцію легенів
(ШВЛ). У більш важких випадках застосо$
вується екстракорпоральна мембранна ок$
сигенація (ЕКМО).

Куди звертатись в Україні

➤ Номер телефону вашого сімейного лікаря
або терапевта.
➤ Номер телефону центру первинної меди$
ко$санітарної допомоги, в якому ви обрали
свого лікаря.
➤ Міністерство охорони здоров’я України,
гаряча лінія: 0$800$505$201.
➤ Центр Громадського здоров’я МОЗ Укра$
їни, гаряча лінія: 0 800 505 840.
➤ Автовідповідач Урядового контактного
центру 1545.

ИНФЕКЦИОННЫЕ
БОЛЕЗНИ
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томів, і, всупереч поширеним уявленням, не
є частим симптомом. Задишка, яка почи$
нається разом з лихоманкою та кашлем, ско$
ріше асоційована з тривожними проявами,
ніж з COVID$19. Найбільш критичними дня$
ми хвороби, як правило, є такі, що слідують
за розвитком задишки. Ускладнення мо$
жуть включати пневмонію, гострий респіра$
торний дистрес$синдром (ГРДС), поліорган$
ну недостатність, септичний шок та смерть.
Серцево$судинні ускладнення можуть вклю$
чати серцеву недостатність, аритмію, міо$
кардити та тромби. Приблизно у 20–30%
людей, які перенесли COVID$19, є підвищен$
ня рівнів печінкових ферментів, що характе$
ризує ураження печінки. Останнім часом
з’являються нові дані, що вказують значну
частоту уражень нирок при коронавірусній
хворобі. Після зараження у дітей може роз$
винутися педіатричний мультисистемний
запальний синдром.

SARS$CoV$2 може спричинити дихальну
недостатність через ураження стовбура го$
ловного мозку, оскільки було встановлено,
що інші коронавіруси потрапляють у цент$
ральну нервову систему (ЦНС). Хоча вірус
був виявлений в спинномозковій рідині,
точний механізм, за допомогою якого він
потрапляє в ЦНС, залишається незрозумі$
лим і спочатку може включати потрапляння
у периферичні нерви, враховуючи низький
рівень білка АСЕ2 в мозку. Неврологічні
прояви коронавірусної хвороби включають
судоми, інсульт, енцефаліт та синдром
Гійєна$Барре (який включає втрату рухових
функцій). 

Як себе захистити від 

коронавірусної хвороби?

➤ Зміцнюйте імунітет та слідкуйте за само$
почуттям. Необхідне повноцінне харчуван$
ня, здоровий сон, фізичні вправи, підтри$
мання водного балансу організму.
➤ За перших симптомів звертайтеся до лі$
каря.
➤ У разі появи перших симптомів ГРВІ невід$
кладно зверніться до свого сімейного лікаря.
➤ Мийте часто руки з милом упродовж 20$ти
секунд або користуйтесь антисептиком,
вміст спирту в якому не повинен бути мен$
ше 60–80%.
➤ Уникайте контакту з людьми із симптома$
ми ГРВІ. Мінімальна соціальна дистанція –
1,5 метри.
➤ Уникайте дотиків до свого обличчя.
➤ Не торкайтеся брудними руками своїх
очей, носа та рота.
➤ Термічно обробляйте продукти.
➤ Не їжте сире м’ясо, м’ясні субпродукти та
яйця.
➤ Використовуйте засоби індивідуального
захисту.
➤ Найкращий спосіб захистити себе і

оточуючих – СУВОРЕ дотримання пра�

вил гігієни рук та респіраторної гігієни.

Правильне використання 

засобів індивідуального захисту

➤ Закиньте гумки за вуха, розправте маску,
щоб вона прикривала ніс та рот, обтисніть
носову пластину.
➤ Маску слід змінювати, щойно вона стала
вологою.
➤ Маску слід змінювати кожні 2–4 години.
➤ Не можна чіпати зовнішню частину маски
руками. Якщо доторкнулися, помийте руки
з милом чи обробіть спиртовмісним анти$
септиком.
➤ Не можна використовувати маску пов$
торно.
➤ Не можна використовувати марлеві мас$
ки, вони не забезпечують належного рівня
захисту.
➤ Як знімати маску: не торкайтеся до її зов$
нішньої поверхні – зніміть маску за гумки,
згорніть і викиньте у смітник.

Діагностика

➤ Діагностувати вірус можливо за допомо$
гою полімеразної ланцюгової реакції зі

зворотною транскрипцією в реальному

часі, яка виявляє генетичний матеріал віру$
су в організмі людини. Як зразки для аналізу
краще підійде мокрота, але можна викорис$
товувати і слиз з верхніх дихальних шляхів.
➤ Серологічні тести. На відміну від ПЛР,
тести на антитіла не визначають наявність
активного вірусу в організмі, але визнача$
ють наявність імунітету до нього, а саме на$
явність IgM$ і IgG$антитіл в крові.
➤ Рентгенологічне обстеження. При пі$
дозрі на пневмонію рентгенівський знімок
може показати інфільтрати в обох легень,
рідше – лише в одному. Більш точна карти$
на може бути отримана за допомогою ком$
п’ютерної томографії.
➤ Загальноклінічні лабораторні показ�

ники. Лімфопенія, нейтрофілія, підвище$
ний рівень аланінамінотрансферази і аспар$
татамінотрансферази в сироватці крові, під$
вищений рівень лактатдегідрогенази, висо$
кий рівень C$реактивного білка і високий
рівень феритину.
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косхідного коронавірусного респіраторного
синдрому (MERS$CoV, епідемія 2012 р.). 

Основним механізмом передачі вірусних
частинок є потрапляння крапель слизу з ни$
ми від зараженої людини на слизові оболон$
ки інших людей. Оскільки краплі слизу важчі
за повітря, вони затримуються в вигляді ае$
розолю не тривалий час, а падають на різні
поверхні, яких може торкнутися здорова лю$
дина, з наступним мимовільним перенесен$
ням заразного матеріалу на слизову ока, ро$
та чи носа необережним дотиком. Лабора$
торні дослідження свідчать, що вірус може
існувати в краплях рідини на сталевих і плас$
тикових поверхнях впродовж 7–24 годин, а
окремі частинки виявляються впродовж 2–3
діб. В реальних умовах поза лабораторією ці
показники можуть відрізнятися. 

Для отримання входу до клітини$госпо$
даря SARS$CoV$2 використовує щільно
глікозильований S білок «шипа». Процес
злиття вірусної мембрани з мембраною
клітини$господаря запускається, коли субо$
диниця S1 білка S зв’язується з рецептором
клітини$господаря. Зв’язування рецепторів
дестабілізує префузійний тример, що приз$
водить до пролиття субодиниці S1 та пере$
ходу субодиниці S2 до стабільної пост$
фузійної конформації. В процесі залучення
до рецептора клітини$господаря рецептор$
зв’язуючий домен субодиниці S1, зазнає
шарнірно$подібних конформаційних рухів,
які тимчасово приховують або розкривають
детермінанти зв’язування рецепторів. Ці два
стани називаються конфігурацією «вниз» та
«вгору», де «вниз» відповідає стану, недос$
тупному для рецепторів, а «вгору» відпові$

дає стану, доступному для рецепторів, який
вважається менш стабільним. 

Білок S є об’єктом пильної уваги дослідни$
ків через його незамінну функцію як мішені
для опосередкованої антитілами нейтралі$
зації віріона, а характеристика структури S
надасть важливу інформацію на рівні атома
для молекулярного докінгу, дизайну та роз$
робки вакцини. Труднощі в її створенні обу$
мовлені тим, що SARS$CoV$2 інтенсивно му$
тує в структурній і не структурній областях.

S білки SARS$CoV$2 і SARS$CoV  мають
один і той же функціональний рецептор клі$
тини$господаря – АПФ2, але спорідненість
SARS$CoV$2 з АПФ2 в 10–20 разів вища, ніж у
SARS$CoV.  Висока спорідненість SARS$CoV$2
з людським АПФ2 сприяє явній легкості, з
якою він може поширюватися від людини
до людини. 

Розвиток імунітету до збудника при при$
родному інфікуванні є багатоетапним про$
цесом, який зазвичай відбувається впро$
довж 1–2 тижнів. Організм реагує на вірусну
(у тому числі, коронавірусну) інфекцію не$
гайним неспецифічним процесом, в якому
макрофаги, нейтрофіли та дендритні кліти$
ни, продукуючи прозапальні і протизапаль$
ні цитокіни, сповільнюють прогресування
вірусу і навіть можуть запобігти виникнен$
ню клінічно симптомної хвороби. 

Неспецифічна відповідь супроводжуєть$
ся адаптивним специфічним процесом, ко$
ли створюється гуморальний імунітет: ор$
ганізм виробляє антитіла (імуноглубуліни),
які специфічно зв’язуються з вірусом, нейт$
ралізуючи його. В організмі також ство$
рюється клітинний імунітет: утворюються Т$

клітини, які розпізнають та знищують зара$
жені вірусом клітини. 

Злагоджена комбінація неспецифічної і
адаптивної відповіді може видалити вірус з
організму, і якщо реакція досить сильна,
може запобігти прогресуванню до тяжкої
форми вірусної хвороби або повторному
зараженню тим же вірусом. 

Якщо в імунній системі відбувається роз$
балансування відповіді на SARS$CoV$2, ко$
ли активізується значна кількість лейко$
цитів, що вивільняють прозапальні ци$
токіни, які, своєю чергою, активують ще
більшу кількість лейкоцитів, розвивається
синдром системної запальної відповіді або
цитокіновий шторм. В більшості випадків
цитокіновий шторм закінчується смертю.
Хоча основна маса цитокінів, вироблення
яких стимулює SARS$CoV$2, є значущими у
процесі посилення запалення, але, ймо$
вірно, вони не мають важливого значення
для контролю виведення (кліренсу) вірусу.
Ймовірно, вірусний кліренс в основному за$
лежить від таких цитокінів, як IL$15, інтерфе$
рони типу I та гамма інтерферону. 

Імуносупресія на ранніх етапах може
пом’якшувати перебіг COVID$19.

Більшість досліджень гуморальної ланки
імунітету при COVID$19 показують, що лю$
ди, які одужали від хвороби, мають антитіла
до вірусу. Однак деякі з цих людей мають
дуже низький рівень нейтралізуючих ан$
титіл у крові, що свідчить про те, що клітин$
на ланка імунітету може бути у них вирі$
шальною для видужання. Не виключено,
що люди, заражені будь$яким з інших коро$
навірусів, можуть виробляти антитіла, які
перехресно реагують з антитілами, що утво$
рюються у відповідь на SARS$CoV$2.

Використання плазми осіб, які одужали від
COVID$19, чи її глобулінової фракції дає пози$
тивний ефект в лікуванні навіть тяжких форм
захворювання, хоча на даному етапі цей ме$
тод навряд чи досягне широкого розмаху.

Таким чином, до появи в людських попу$
ляціях до 60% осіб, імунних щодо SARS$
CoV$2 в результаті перенесеного захворю$
вання COVID$19 чи щеплення вакцинами,
які зараз інтенсивно розроблюються, акту$
альними залишаються прості гігієнічні реко$
мендації: дистанціювання і самоізоляція,
масковий режим, часте миття та обробка
деззасобами рук і дотримання календаря
щеплень проти інших керованих інфекцій,
бо, як кажуть, не коронавірусом єдиним…

Грудень 2019 р. назавжди ввійде в історію у
зв’язку зі спалахом в м. Ухань, що в про$

вінції Хубей, КНР, коронавірусної хвороби
(COVID$19), спричиненої вірусом SARS$CoV$2.
Завдяки глобалізації, інтенсивним міграційним
процесам і обширній мережі авіасполучень
між країнами, інфекція блискавично пошири$
лась по всьому світі – вже 11 березня 2020 р.
Всесвітня організація охорони здоров’я муси$
ла визнати COVID$19 пандемією. Станом на 12
червня 2020 р. зареєстровано понад 7,5 млн.
випадків у майже всіх країнах та територіях.
Внаслідок захворювання близько 450 тис. осіб
померло. Понад 3 млн. людей одужало. 

Відомо, що всі коронавіруси (підродина
Coronavirinae) – це РНК$вмісні віруси. Їх віріон
сферичної форми, діаметром 120–160 нм, має
щільну суперкапсидну оболонку, зовні вкриту
грушеподібними виступами (пепломерами
або «шипами») завдовжки 5–10 нм, що скла$
даються з масивної сферичної або овальної
голівки та тонкої шийки. Саме через схожість
пепломерів з сонячною короною, яка оточує
віріон, коронавіруси отримали свою назву. 

Як і в інших коронавірусів, оболонку SARS$
CoV$2 утворюють 4 білки: білок «шипа», білок
суперкапсиду, мембранний білок і нуклеокап$
сидний білок. Білок «шипа», або S$білок, є
тримером, тобто утворюється 3 однаковими
субодиницями. Цей тример містить 6 рецеп$
тор$зв’язувальних доменів, які призводять до
зв’язування з мембранним білком ангіотен$
зинперетворюючого ферменту 2 (АПФ$2), що
є основним рецептором для проникнення віру$
су всередину клітини.   Наявний також додатко$
вий поверхневий глюкопротеїд НЕ, який прояв$

ляє гемаглютинуючу та естеразну активність.
Під суперкапсидною оболонкою розташовані

трансмембранні білки М та Е. Серцевина вірі$
ону представлена нуклеокапсидом зі спіраль$
ним типом симетрії та розмірами 60–70 нм у ді$
аметрі. Один з білків (N) з’єднаний з геномною
РНК і входить до складу нуклеокапсиду. Геном
коронавірусів представлений однонитчастою
лінійною молекулою нефрагментованої РНК з
позитивною полярністю (РНК+). Послідовність
основних генів: 5’$ RdRp$HE$S$E$M$N$3 стано$
вить приблизно 30 тис. нуклеотидів. 

Дослідженнями, проведеними у Національ$
ному інституті контролю та профілактики вірус$
них захворювань КНР, Інституті патологічної
біології та лікарні Уханя, встановлено п’ять
генів нового коронавірусу: «BetaCoV / Wuhan /
IVDC$HB$01/2019», «BetaCoV / Wuhan / IVDC$
HB$04/2020», «BetaCoV / Wuhan / IVDC$HB$
05/2019», «BetaCoV / Wuhan / WIV04 / 2019» та
«BetaCoV / Wuhan / IPBCAMS$WH$01/2019».

Структура коронавірусів значною мірою
обумовлює цілий ряд дуже важливих власти$
востей збудника, а саме – його резистентність
до впливу різних фізико$хімічних чинників та
навколишнього середовища. Так, коронавіру$
си зберігають інфекційну активність упродовж
кількох років у ліофілізованому стані при тем$
пературі +4°С, або у замороженому стані – при
температурі $70°С. Ультрафіолетове (УФ) вип$
ромінювання інактивує віруси за 15 хв, органічні
розчинники та детергенти – впродовж декіль$
кох хвилин. Віруси термолабільні: при темпера$
турі +37°С інактивуються за 10 год., при +33°С –
за 16 год, при 56°С – за 10 хв. Для коронавірусів
людини зона рН 7,0–7,5 є оптимальною. Зміна
рН середовища в будь$який бік згубна для них.
Дія сонячних променів спричинює повільну
інактивацію збудника. Коронавіруси зберіга$
ються у складі аерозолю впродовж 8–10 год, у
питній воді – до 9 діб, у приміщенні при темпе$
ратурі 0–18°С – від 4 до 11 діб.

Нуклеотидні послідовності SARS$CoV$2,
який є членом лінії бетакоронавірусів Beta$
CoV B, виявляють схожість з бетакоронавіру$
сами, виявленими у кажанів і панголінів. Од$
нак вірус SARS$CoV$2 генетично відрізняється
від інших коронавірусів, зокрема збудника
тяжкого гострого респіраторного синдрому
(SARS$CoV, епідемія 2003 р.) та близь$
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Імунолог про COVID19
А.А.Чумак

Доктор медичних наук, професор,
директор Інституту клінічної
радіології ДУ «Національний
науковий центр радіаційної
медицини НАМН України»,

Заслужений діяч науки і техніки
України, лауреат Державної премії

України в галузі науки і техніки



ПСИХОЛОГИЯ

2020/1 АНТРОПОЛОГИЯ 9

Психопрофілактика і психічна 

саморегуляція в період пандемії

коронавірусу

У
Китаї після карантину, пов’язаного з епі�

демією COVID�19, в три рази збільшилася

кількість розлучень. Як ви думаєте, чому? Як

не зненавидіти ближнього, не впасти в істери�

ку і не збожеволіти в цей складний період, ко�

ли маленький вірус убиває десятки тисяч лю�

дей по всій планеті і загрожує зруйнувати

національні економіки? Всі ці питання ми по�

ставили людям, які займаються вивченням по�

ведінки і психічних реакцій українців в трагіч�

них і критичних ситуаціях вже не один деся�

ток років, починаючи з аварії на Чорно�

бильській АЕС. 

Наші співрозмовники:
Костянтин Миколайович Логановський,

д�р мед. наук, професор, завідувач відділом

радіаційної психоневрології Інституту клініч�

ної радіології Державної установи «Націо�

нальний науковий центр радіаційної медици�

ни НАМУ» (КЛ) та

Тетяна Костянтинівна Логановська, канд.

мед. наук, старший дослідник, провідний нау�

ковий співробітник того ж відділу (ТЛ).

Неприйнятні види ризику

– Епідемія коронавірусної інфекції виз�

нана в Україні надзвичайною ситуацією

(НС). Як впливають НС на психічне здо�

ров’я населення?

КЛ: – Будь$які надзвичайні ситуації техноген$
ного та природного характеру завжди супро$
воджуються порушеннями психічного здоров’я
залучених до їх орбіти людей. У даному випад$
ку – це населення всієї планети. У групі най�

вищого ризику – хворі на хронічні психічні

розлади і люди похилого та старшого віку.
З психологічної точки зору поточна пандемія і
радіаційні аварії, включаючи Чорнобильську,
мають, як не дивно, деякі загальні риси. По$
перше, і вірус, й іонізуюча радіація не відчутні
нашими органами чуття, що призводить до не$
визначеності і втрати життєво необхідного лю$
дині почуття безпеки і захищеності. По$друге,
сприйняття і вірусу, і іонізуючої радіації є

неприйнятними для психіки людини ви�

дами ризику. Хоча, наприклад, абсолютно
точно доведено смертельну шкоду тютюну й
алкоголю, однак очевидні ризики їх уживання
чомусь викликають у населення неадекватно
низький рівень сприйняття.

Прогноз – несприятливий

– Чи можете ви дати прогноз щодо пору�

шень психічного здоров’я серед наших

співвітчизників унаслідок даної пандемії?

КЛ: – Якщо, за оцінками Всесвітньої організа$
ції охорони здоров’я (ВООЗ), отриманими у
результаті доказового міжнародного епідеміо$
логічного дослідження WMH$2000, поши�

реність психічних розладів в Україні ста�

новить 20,5% (переважно за рахунок лег�

ких і помірних форм), то цілком слушно при$
пустити, що цей показник в період пандемії іс$
тотно зросте. Яких розладів психіки слід очіку$
вати і бути готовими до зустрічі з ними? Перш
за все, це пов’язані зі стресом невротичні і со$
матоформні розлади (F40–F48 за чинною Між$
народною класифікацією хвороб ВООЗ 10$го
перегляду). Найбільш очікувані – тривожні

і депресивні розлади, а також порушення

Як не зíїхати з глузду, коли
´людина людині ñ вірусª?
Не така страшна інфекція, як нагнітання паніки навколо неї

Джерело: інтерв’ю «Как не сойти
с ума, когда человек человеку –
вирус?», щотижневе видання «Ар-
гументы и факты. Здоровье. Укра-
ина» №13–15 (1334–1336),
19–25 травня 2020 р., ст. 8–9. 
Публікується з люб’язного дозво-
лу журналістки Наталії Карпової.

Переклад на українську мову –
Тетяна Логановська
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Вельмишановні читачі!

На момент виходу цього номеру «Антропології» (червень 2020)
проблема впливу пандемії COVID�19 на психічне здоров’я люд�
ства є загальновизнаною і турбує весь світ. Всесвітня організа�
ція охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила питання охорони  пси�
хічного здоров’я одним з ключових викликів сьогодення і «спіль�
но зі своїми партнерами працює над створенням комплекту но�
вих матеріалів з питань психічного здоров’я та психосоціальної
підтримки в умовах спалаху COVID�19» (http://www.euro.who.int/
ru/health�topics/health�emergencies/coronavirus�covid�19/tech�
nical�guidance/mental�health�and�covid�19).

У рамках проєкту ЄС «Репетиторство в галузі психічного здо�
ров’я” (Tutoring in Mental Health, Vetmh TuTo+), який передбачає
підготовку викладачів у поєднанні з активізацією мережі
обмінів європейських професіоналів у галузі охорони психічно�
го здоров’я, (http://www.tuto.network/) на поточний момент
проведено on�line дослідження потенційних ефектів коро�
навірусу на стан охорони психічного здоров’я у 23 Європейсь�
ких країнах на чолі з проф. Йоганессом Томом (Ростокський
Університет, Німеччина). З метою виявлення унікальних та дра�
матичних проблем,  зумовлених для психічно хворих та служб
охорони психічного здоров’я пандемією COVID�19, у всій
Європі було проведено спеціальне опитування серед 23 екс�
пертів, кожен з яких представляв одну європейську країну. Ук�
раїну у цьому панєвропейському дослідженні представляв
проф. Костянтин Логановський (ННЦРМ, Київ, Україна).

Було визначено низку важливих тем та проблем щодо впливу
COVID�19 на психічне здоров’я та охорону психічного здоров’я,
перешкоди та майбутній вплив на служби охорони психічного
здоров’я на різних етапах розвитку пандемії. Сформульовані
рекомендації для професіоналів у галузі психічного здоров’я у
країнах, на які ще не вплинув COVID�19, та визначені ключові
кроки, які слід вжити для усіх країн при пандемії у  найближчій
та середньостроковій перспективах.

Результати дослідження з 23 європейських країн у вигляді
рукопису J. Thome et al. «The impact of the COVID�19 pandemic
on mental�health services in Europe», 22 травня 2020 року на�
правлені до високорейтингового міжнародного часопису
BJPsych (Британський психіатричний журнал).

29 травня 2020 р. ВООЗ оголосила про об’єднання зусиль
міжнародного співтовариства у підтримці відкритих наукових
досліджень для боротьби з COVID�19. 

5 червня 2020 р. проф. Костянтин Логановський  отримав
запрошення взяти участь у Проєкті під егідою ВООЗ Глобальна

Клінічна Практична Мережа (ГКПМ) з дослідження внеску

COVID�19 до клінічної практики (Global Clinical Practice

Network (GCPN) study on the Impact of COVID�19 on Clinical

Practice), у якому об’єднання зусиль професіоналів у сфері
охорони психічного здоров’я декларується як принципова зада�
ча світової медичної спільноти в умовах пандемії COVID�19.

Іноді, щоб визначитися з подальшими конструктивними

кроками, слід повертатися до вихідної точки міркувань.

У другій половині березня 2020 р. (ще до «жорсткої» фа�

зи карантину в Україні) ми записали інтерв’ю для для що�

тижневого видання «Аргументы и факты. Здоровье. Укра�

ина». До нас звернулися як до професіоналів, які багато

років працюють у галузі охорони психічного здоров’я в

умовах радіаційних надзвичайних ситуацій – за прогно�

зом, коментарями та рекомендаціями. Наразі приємно

усвідомлювати, що наш прогноз щодо психолого�психіат�

ричних наслідків пандемії COVID�19 в Україні і світі був

цілком реалістичним, а рекомендації залишаються акту�

альними.

На Ваш розсуд – інтерв’ю для щотижневого видання

«Аргументы и факты. Здоровье. Украина» №13–15 (1334–
1336), 19–25 травня 2020 р. у перекладі на українську мо�

ву (публікується з люб’язного дозволу журналістки На�

талії Карпової).

З повагою,

Костянтин Логановский, головний редактор часопису

«Антропологія», доктор медичних наук, професор

Тетяна Логановська, науковий редактор часопису «Ант�

ропологія», кандидат медичних наук, старший дослідник
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«Незрозуміле завжди страшне. Добре було б навчитися
не боятися незрозумілого, тоді все було б просто».

Аркадій та Борис Стругацькі, «Равлик на схилі»
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Звідки летить каміння?

– Що відбувається зараз з людьми? Чо�

му багато хто не співчуває тим, хто може

бути інфікованим або захворів, а гото�

вий закидати «цих ходячих коронавіру�

сов» камінням?

КЛ: – Я думаю, що головна причина – це

страх перед невідомим, тим, що ти не

можеш контролювати. До речі, це ще од$
на схожість з радіаційною аварією. При ева$
куації з тридцятикілометрової Чорнобиль$
ської зони відчуження у 1986 році там, де
тимчасово розміщували людей, постражда$
лих від аварії, також спостерігалися подібні
настрої, щоправда, тоді українці в пересе$
ленців камінням не кидалися ... Є в цьому й
елемент ксенофобії – споконвіку люди діли$
лися на «своїх « і «чужих» за релігійною, по$
літичною, національною, соціальною озна$
ками. Але головне, все$таки, страх.
ТЛ: – Зауважимо, український «рівень

ворожості» до потенційних носіїв коро�

навірусной інфекції нічим не гірший за

загальноєвропейський. Відомі випадки
агресивних нападів (навіть з побиттям) на
«підозрілих» мігрантів характерної азіатсь$
кої зовнішності в країнах Західної Європи
(наприклад, у Великобританії). Інцидент в
Нових Санжарах з евакуйованими з Уханю
міг бути ще й частково спровокованим та
зрежисованим. Острах перед досі невідо$
мою і незрозумілою загрозою у наших гро$
мадян, «оброблених» до того ж попередні$
ми роками соціальної невизначеності і не$
розумної інформаційної політики, – відмін$
ний базис для провокацій і конфліктів.

У кожного свій рівень психо)

логічної «ломки»

– Як відображаються на психіці укра�

їнців самоізоляція, карантин та постійна

страхаюча інформація про кількість за�

ражених і померлих від коронавіруса?

Може, просто вимкнути телевізор і

інтернет?

КЛ: – Самоізоляція як така шкоди не прине$
се. Ми живемо в епоху інформаційних

технологій і можемо спілкуватися з усім

світом, не виходячи з дому. Карантин,

звичайно ж, обмежувальна міра, але на

сьогодні вона є єдиною для запобігання

хвороби, яка може призвести до смерті.

Знову виникає аналогія з Чорнобилем: якби
не евакуація населення (яка, зауважимо,
теж нікому не сподобалася), число жертв ка$
тастрофи на ЧАЕС було б значно більшим.

Дуже важливе питання – про інфор$
маційну політику. При аваріях на ЧАЕС і

Фукусімі вона була закритою. Все прихову$
валося. Люди жили чутками і домислами.
В принципі помилковість такої політики є
загальновизнаною. Соціально$психологіч$
ний стрес від такої політики виявився біль$
шим, ніж від самих аварій. Люди повинні
знати правду. Однак зараз ми бачимо пе$
регин в інший бік. Ряд ЗМІ прагнуть за вся$
ку ціну привернути до себе увагу «смажени$
ми» апокаліптичними постами, публіка$
ціями, відеороликами тощо. Я впевнений,
що це треба суворо припиняти, скажімо
так, за допомогою модераторів (краще – із
Служби безпеки України). Соціальні ме$
режі та спілкування зі світом закривати не
можна. Але і «зависати» в інтернеті в

очікуванні чергової порції страхітли�

вих новин нерозумно і шкідливо для

психічного здоров’я. Зараз саме час зай$
нятися творчістю, саморозвитком, гарні
книги почитати ...
ТЛ: – Все залежить від особистісних особ$
ливостей. Комунікабельному екстраверту
(приклад – співробітник івент$агентства),
звичне життя якого проходить в безпосе$
редніх контактах з людьми, перенести са$
моізоляцію і карантин важче, ніж прог$
рамісту$інтраверту, для якого після введен$
ня карантину мало що змінилося в звично$
му розпорядку дня, хіба що руки треба ми$
ти частіше. Сильно «постраждалими» в цьо$
му плані є сім’ї з дітьми дошкільного і мо$
лодшого шкільного віку, які відрізняються
великою активністю і нездатністю повністю
зайняти себе самостійно водночас. Після
перебування дітей в садку, школі, спортив$
них секціях і гуртках малювання батькам
доводиться самим з ними постійно займа$
тися і одночасно контролювати дотримання
ними гігієнічних вимог в період пандемії. 
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адаптації. Крім того, безумовно, збіль$
шиться і кількість людей, що зловживають
алкоголем, як «для профілактики заражен$
ня та лікування народними засобами», так і
внаслідок вимушеного неробства і «для
зняття стресу», пов’язаного з втратою робо$
ти, фінансовими проблемами, «обнулін$
ням» бізнесу і т.п.
ТЛ: – Слід зазначити, що подібне зростання
кількості психічних розладів і порушень в
поведінці буде відзначатися не тільки в Ук$
раїні, але і у всьому і світі, відрізняючись ли$
ше «національними особливостями» – ет$
нічними, історико$культурологічними, со$
ціально$політичними. Люди, які вже пси�

хічно хворі (особливо з розладами три�

вожно�депресивного спектру), най�

більш уразливі: закономірно очікувати

загострення їх недуг під час і після ка�

рантину. В Україні все це буде відбуватися
особливо болісно через «реформовану»
(щоб не сказати «розвалену») психолого$
психіатричну службу, особливо її амбула$
торну ланку.1 Я б порадила родичам людей
з будь$якими проблемами психічного здо$
ров’я (навіть в стані ремісії) актуалізувати
контакти з лікарем і іншими фахівцями
(психологом, психотерапевтом), що нада$
ють підтримку їхнім близьким, а також про$
думати дії на випадок загострення хвороби
в умовах карантину.

Якщо нерви на межі

– Чого НЕ потрібно робити людям, чиї

нерви зараз на межі? Яка тактика по�

ведінки найбільш розумна?

КЛ: Головне – не займатися самолікуван$
ням (самопризначати і приймати транквілі$
затори, антидепресанти та інші психотропні
речовини) і не зловживати алкоголем. Що
робити? Звертатися до фахівців $ психо$
логів, психотерапевтів, психіатрів. У тому
числі і в режимі on$line.
ТЛ: – Якщо людина від початку здорова,

але відчуває нудьгу і розгубленість че�

рез вимушену зміну способу життя, дос�

татньо психопрофілактики, навичок

психічної саморегуляції і фізичної ак�

тивності. Найгірша «саморегуляція» – збіль$
шення споживання алкоголю і інших психо$
активних речовин, гіподинамія (лежання на
дивані перед телевізором) і некритичне
надлишкове поглинання як їжі, так і інфор$
мації. Як мінімум – не збільшувати вживан$
ня «звичних шкідливостей» в порівнянні з
життям до карантину. Адекватні методи –

взаємна підтримка близьких людей,

спілкування з позитивними, врівнова�

женими особистостями (он�лайн та по

телефону), розумне і гнучке (з ураху�

ванням мінливої ситуації) особисте

планування, за можливістю – віддалена

робота.

Розлучення і дівоче прізвище?

– Так, все�таки, чому громадяни Підне�

бесної, як тільки їм дозволили вийти з

дому, масово побігли розлучатися зі

своїми другими половинками?

КЛ: Одне з пояснень такого розвитку подій $
вимушене, довгострокове, постійне спіль$
не перебування подружжя з дітьми, батька$
ми та іншими родичами. «Житлове питан$
ня» в КНР не вирішене, а людей дуже багато.
В результаті з психологічної точки зору

люди опинилися у звуженому особис�

тісному просторі, різко скоротилася дис�

танція між ними. А людина потребує не

тільки спілкування: іноді їй просто не�

обхідно побути наодинці з собою. Не
дарма ж команди, наприклад, космонавтів
(і не тільки) проходять тести на психоло$
гічну сумісність. Не думаю, що перед укла$
денням шлюбу китайським подружнім па$
рам робили щось подібне. Ось і результат.
ТЛ: – Криза, надзвичайна ситуація, зміна

життєвих стереотипів – це перевірка на

міцність будь�яких відносин, «оголен�

ня» тліючих, прихованих конфліктів між

людьми. Можуть проявитися такі якості
партнера, про які чоловік (дружина) і не пі$
дозрювали в «мирному» житті. На жаль, у
такій ситуації існує висока ймовірність роз$
витку у когось з подружжя тривожно$фо$
бічного розладу, пов’язаного з острахом за$
раження інфекцією. Хвора людина може
вимагати від партнера та інших членів сім’ї
надлишкового, надмірного дотримання за$
ходів безпеки у вигляді безперервного мит$
тя рук і предметів побуту, прання одягу, по$
стійної дезінфекції, роблячи спільне життя
абсолютно нестерпним. Плюс житлові та
ментальні особливості Китаю. Результат
зрозумілий.
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1Інтерв’ю було записано до 1 квітня 2020 р., коли розпочався 2-й етап медичної реформи в Україні з подальшими
протестами медичних працівників, особливо у сфері охорони психічного здоров’я, яка була визнана найбільш проб-
лемною. Прим. ТЛ.



ТЕЛЕМЕДИЦИНА

Вступ
Телемедицина (telehealth, telemedicine) – це
поширення медичних послуг та інформації за
допомогою електронних інформаційно$телеко$
мунікаційних технологій.1 Це дозволяє паці$
єнтам контактувати з лікарями на відстані, і та$
ким чином отримувати догляд, поради, нагаду$
вання, освіту, медичні втручання, моніторинг та
віддалений прийом (Keck C.S., Doarn C.R. et al.,
2014; Tenforde A.S. et al., 2017). Багато сучасних
провайдерів у галузі охорони здоров’я вже дав$
но прагнуть використовувати дистанційні
електронні технології для надання медичних
послуг. Технологія наразі існує і багато елект$
ронних медичних інформаційних систем вже
пристосовані для проведення телемедичних
візитів. Телемедицина – це широкий термін,
який охоплює багато цифрових технологій охо$
рони здоров’я. Вона повинна бути широко
інтегрованою у традиційні системи надання ме$
дичної допомоги, включаючи електронні ме$
дичні записи (Schwamm L.H. et al., 2017). 

Американська академія неврології (The
American Academy of Neurology, AAN) реко$
мендує наступні сервіси для впровадження

телемедичних послуг: 
➤ Zoom https://zoom.us/healthcare 
➤ Doxy.me: https://doxy.me/
➤ Vidyo: https://www.vidyo.com/video$con$
ferencing$solutions/industry/telemedicine

Процедура телемедичного
візиту
Інформована згода

Послуги телемедицини повинні бути ініційо$
вані пацієнтом, і тому пацієнт повинен дати ус$
ну інформовану згоду на використання зазна$
чених послуг. Найкращою практикою вва$
жається отримання згоди пацієнта на кожен
віддалений візит. Перед початком візиту слід
використовувати двофакторний ідентифіка$
тор, наприклад, ім’я та дату народження па$
цієнта, щоб уникнути неправильної іден$
тифікації. Форма звітності про телемедичний
візит для лікарів$неврологів може мати на$
ступний вигляд:
Цей телемедичний візит був здійснений між

початковим сайтом у (місце перебування па�

цієнта) на запит (ПІБ, вік пацієнта) та віддале�

ним сайтом у (місце перебування лікаря�про�

вайдера послуг) спеціалістом (ПІБ, спеціаль�

ність та установа, в якій працює лікар). Була от�

римана усна інформована згода на участь па�

цієнта у телемедичному візиті з використанням

технології відеозв’язку. Цей візит відбувся під

час надзвичайної ситуації, пов’язаної з панде�

мією коронавірусної хвороби (COVID�19). Я

обговорював з пацієнтом мету та завдання да�

ного телемедицичного візиту у наступний

спосіб:

➢ я оцінюватиму клінічний стан пацієнта та ре�

комендуватиму діагностику та лікування на

підставі моєї оцінки

➢ наші сеанси не записуються, а особиста

інформація про стан здоров’я не може бути

розголошена

➢ наша команда має сили та засоби надати

допомогу особисто, якщо/коли цього потребує

пацієнт.

Телемедицина та СОVID19:
впровадження у неврологічній практиці

К.В. Куц

Кандидат медичних наук,
науковий співробітник відділу 
радіаційної психоневрології 
ДУ «ННЦРМ НАМН України»
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Рівень психологічної «ломки» у зв’яз�

ку з «коронавірусними» обмеженнями

у житті може бути абсолютно різним, це

дуже індивідуально.

Відносно інформації. На мій погляд, слід
запровадити особисту і сімейну інформа$
ційну політику, засновану на здоровому
глузді і розумній достатності. Щоб добре
орієнтуватися в тому, що відбувається, до$
сить 1–2 рази на день переглядати новини
інформаційних джерел, що заслуговують на
довіру, – сайти МОЗ України, ВООЗ (Все$
світньої організації охорони здоров’я), кіль$
кох (2–3 за особистим вибором) новинних
сайтів з гарною репутацією. 

При всій критиці до офіційних дже�

рел, особливо українських, слід усві�

домлювати, що саме там оприлюдню�

ється інформація і статистика, які є кри�

терієм для прийняття рішень, що торк�

нуться усіх. Кращих даних все одно немає,
а пости «медсестри з  Мілану» або «біженця
з Лівану» можуть містити відомості набагато
більш сумнівної достовірності.

Як знизити градус тривожності 

і невизначеності

– Як не піддатися загальній паніці, не

впасти в істерику і не сходити з розуму в

цей складний період пандемії? Що ви

порадите українцям?

КЛ: – Займатися психопрофілактикою,
психічною саморегуляцією і фізичними
вправами. Про це докладніше розповість
Тетяна Логановська.
ТЛ: – Для початку варто визначитися, в

чому полягають ваші особисті пробле�

ми, «слабкі місця» вашої родини в

період такої надзвичайної ситуації, як

карантин. Як я вже згадувала, деяким лю$
дям ці «жахливі обмеження» можуть не зав$
давати істотного занепокоєння і навіть
сприйматися ними як бажані («Врешті$решт
можна без перешкод почитати або попра$
цювати над статтями»). 

План дій особистих «психопрофілак�

тичних заходів», що дозволяють знизи�

ти градус тривожності і невизначеності,

приблизно такий:

➤ слід знайти і назвати «свої особисті» конк$
ретні незручності і потенційні загрози,
пов’язані з епідемією, – психологічні, фінан$
сові, виробничі, соціальні та інші, не піддаю$
чись стадному почуттю і панічним настроям;
вже на цьому етапі може настати усвідом$
лення, що «все не так вже й страшно»
➤ обговорити з сім’єю (або іншими людь$
ми, яким ви довіряєте) реалістичні можли$
вості подолання виявлених проблем
➤ скласти список нових обов’язків на період
карантину; це можуть бути заняття і прогу$
лянки з дітьми, турбота про старших роди$
чів, покупки, додаткова дезінфекція, приби$
рання і прання та т. інш.; треба рівномірно
розподілити всі ці обов’язкі між членами
сім’ї і навчити всіх новим правилам гігієни
➤ уточнити контакти свого сімейного ліка$
ря, педіатра, вузьких фахівців (якщо є пот$
реба), продумати порядок дій в разі будь$
яких порушень здоров’я
➤ запровадити розумну особисту і сімейну
інформаційну політику, навчатися навичкам
інформаційної психогігієни – вмінню «фільт$
рувати» інформаційний потік
➤ свідомий розвиток прийомів саморегу$
ляції (перш за все – емоційної), стресо$
стійкості і критичного мислення; це можна
робити самостійно (є достатня кількість по$
сібників, в тому числі он$лайн) або з пси$
хологом
➤ здоровий спосіб життя і достатня фізична
активність; прогулянки на свіжому повітрі з
дотриманням гігієнічних вимог карантину.

Останні три пункти – навички та установ$
ки, які дуже знадобляться (а може бути, осо$
бливо знадобляться) і в житті «після каран$
тину», вони у тренді 21 століття в принципі.

Ми будемо раді і надалі ділитися з наши$
ми співвітчизниками інформацією і реко$
мендаціями, які в умовах надзвичайної си$
туації будуть постійно оновлюватися.

Всім – міцного здоров’я: фізичного і

психічного.
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Оцінка рухової функції

➤ Тремор: легко може бути діагностований
при відео спостереженні.
➤ Сила м’язевих груп: може бути перевіре$
на за допомогою неконфронтаційних тестів.

➢ верхні кінцівки: виконайте верхню пробу
Барре, оцініть можливий «дрейф пронато$
рів»; оцініть можливу ознаку 5 пальця (Digiti
quinti sign – абдукція мізинця на боці гемі$
парезу при витягнутих руках долонями до$
низу); попросіть пацієнта по черзі постукати
по столу кінчиками пальців обох рук

➢ нижні кінцівки: перевірити дрейф або
попросити пацієнта встати зі схрещеними
руками, присісти, потім встати, походити на
п’ятках та на носках (якщо можливо)

➢ використання допомоги особи, яка пере$
буває з пацієнтом: при складних випадках
ураження периферичної нервової системи
ви можете пояснити асистенту, як виконати
тести для оцінки окремих рухових нервів,
корінців, гілок плечового та поперекового
сплетення.
➤ Тонус м’язів: може бути важко дослідити,
але можна виявити брадикінезію при відео
спостереженні

Оцінка чутливої функції

Потрібна допомога особи, яка перебуває
поруч з пацієнтом
➤ Спробувати перевірити різницю у боль$
овій та тактильній чутливості між симетрич$
ними або різними дерматомами (якщо
можливо).
➤ Спробувати перевірити гіпестезію при
подвійній стимуляції (якщо можливо). 

Оцінка мозочкової функції 

Бажана допомога особи, яка перебуває по$
руч з пацієнтом, проте можливо виконати
самостійно

➤ виконайте тест Ромберга, пальце$носову
та п’ятково$колінну пробу
➤ тестування ходи по прямій лінії допомо$
же діагностувати атаксію.

Рефлекси 

Може бути важко обстежити без кваліфіко$
ваного дослідника, але можна навчити осо$
бу, яка перебуває поруч з пацієнтом, як шу$
кати знак Бабінського.

Призначення лікування 

Призначайте ліки як при звичайному візиті.
На час надзвичайних ситуацій у сфері гро$
мадського здоров’я практикуючі лікарі мо$
жуть видавати рецепти щодо контрольова$
них речовин пацієнтам, щодо яких вони не
проводили особистої медичної оцінки за
умови дотримання всіх наступних умов:

➢ рецепт видається для законних медичних
цілей лікарем$практиком, який діє в зви$
чайному порядку, притаманному його про$
фесійній практиці

➢ телемедичний зв’язок ведеться за допо$
могою аудіовізуального, двостороннього
інтерактивного режиму реального часу

➢ процедура візиту проводиться з дотри$
манням вимог чинного державного законо$
давства.

Обмеження практики 
телемедицини в 
неврології
Якщо ви не в змозі провести клінічну
оцінку неврологічного пацієнта зі 100$
відсотковою впевненістю, вам слід визнати
це як обмеження практики телемедицини
та належним чином задокументувати. «Вга$
дування діагнозу» при використанні теле$
медицини є неприпустимим. Ви можете
задокументувати, що, виходячи з Вашого
огляду, у пацієнта виявлено певні резуль$
тати, клінічна значущість яких обмежена
методом телемедичної оцінки. Огляд за
допомогою дистанційних комунікаційних
технологій орієнтований насамперед на
анамнез, та на те, що ви можете спостері$
гати візуально. На основі консенсусу, без
спеціалізованого обладнання чи допомоги
надійного телепрезентатора, за допомо$
гою телемедицини не можна виконати на$
ступні процедури:

➢ комплексний очний огляд (фундоскопія)

➢ нейром’язеві тести (рефлекси, тонус,
5$бальна класифікація сили окремих груп
м’язів)

➢ вестибулярні тести (будь$які провокуючі
маневри, які потребують руху голови при
використанні нерухомої камери).
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Оцінка неврологічного статусу

Психічний статус. Слід враховувати, що
деякі пацієнти мають зоровий, слуховий
та/або когнітивний дефіцит, який може ут$
руднювати огляд. Оцінюють психічний ста$
тус за наступною типовою схемою.
1. Орієнтування у власній особистості,
просторі, часі.
2. Увага – пацієнта можна попросити по$
думки відняти сім із ста послідовним спосо$
бом, а також вимовити слово «Земля» по
літерах в прямому та зворотному порядку.
Альтернативне завдання – попросити
пацієнта назвати місяці року або дні тижня в
прямому та зворотньому порядку. Почи$
найте тестування зі складнішого завдання, і
якщо пацієнт не може його виконати, спро$
буйте кількісно оцінити дефіцит, попросив$
ши його спробувати виконати простіші зав$
дання (наприклад, якщо пацієнт не може
виконати серійне віднімання по 7, то спро$
буйте серійне віднімання по 3. Або, якщо
пацієнт не може перерахувати місяці року в
зворотньому порядку, спробуйте ана$
логічне завдання з днями тижня тощо).
3. Пам’ять – повторення послідовностей
цифр в прямому (7 цифр) та зворотньому
(5 цифр) напрямку (Digit Span Test) – це
дослідження уваги та безпосередньої, ро$
бочої пам’яті. Відомий тест на здатність зга$
дувати назви трьох предметів через 5 хви$
лин оцінює епізодичну або короткотривалу
пам’ять. Для перевірки довготривалої
пам’яті можна спитати у пацієнта загаль$
новідому інформацію, таку як минулі прези$
денти та важливі дати; поточні події; та осо$
биста інформацію, така як імена  близьких
родичів.

Для оцінки когнітивних функцій ме�

тодом дистанційного тестування валі�

дизовані наступні короткі когнітивні

шкали – MMSE (Mini�Mental State Exa�

mination) та Mo�CA (Montreal Cognitive

Assessment). Доцільне використання тесту
аудиторно$вербального навчання Рея для
перевірки стану вербальної короткотрива$
лої пам’яті за умови збереження слуху у па$
цієнта.

Мова

Починають з оцінки розуміння мови. Пацієн$
та просять виконати команди в послідовності
від простих до складніших: починаючи з тих,
що потребують рухів всього тіла (сісти, вста$
ти, повернутись на 360 градусів), потім ко$
манди «середньої лінії тіла» (заплющити очі,
висунути язик), додаткові команди (показа$
ти вказівний палець лівої руки), додаткові
багатоетапні команди з «перехрестом се$
редньої лінії» ( показати на стелю, потім до$
торкнутись вказівним пальцем лівої руки до
правого вуха), називання предметів, повто$
рення слів. Експресивна мова – попрохати
пацієнта назвати простий предмет, перехо$
дячи до складнішого. Нарешті, завдання
«повторення» вимагає цілісності важливих
структур домінантної гемісфери головного
мозку (лівої у правшів), а саме: мова має бу$
ти зрозумілою (область Верніке скроневої
частки), успішно переданою (через кутову
звивину і дугоподібний пучок) і дісталася до
області Брока (в корі острівця), яка відпові$
дає за моторну функцію мови. Тому добрим
скринінг$завданням для всіх цих областей є
попросити пацієнта повторити складне ре$
чення (наприклад, «ніяких якщо, і, або але»). 

Черепні нерви

➤ Поля зору: можливо оцінити на екрані
або за допомогою особи, яка знаходиться
поруч з пацієнтом.
➤ Рухи очних яблук: можна скористатися
допомогою особи, яка перебуває поруч з
пацієнтом

➢ попросіть пацієнта подивитися вліво,
вправо, вгору та вниз

➢ попросіть пацієнта зафіксувати погляд на
камері і рухати головою спочатку один бік,
потім в інший

➢ відмітьте ністагм, якщо він присутній.
➤ Зіниці: деякі платформи пропонують особ$
ливі параметри масштабування, які можна
використовувати для огляду зіниць.
➤ Обличчя: оцініть візуально при відео спіл$
куванні його симетричність та обсяг рухів
мімічної мускулатури.
➤ Слух: піддається грубій оцінці, можливо
констатувати збереженість або порушення
сприйняття голосу.
➤ Піднебіння: деякі платформи пропону$
ють параметри масштабування, які можна
використовувати для дослідження підне$
біння.
➤ Язик: оцініть рухи та симетричність язика
візуально на відео.
➤ Плечі: попросіть пацієнта знизати плечи$
ма; оцініть симетричність рухів візуально на
відео.
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лімфоцитарною фракцією клітин у пацієнтів
з тяжким і нетяжким перебігом COVID$19, а
також – з урахуванням наслідків захворю$
вання через місяць спостережень. У тяжко$
хворих значно зменшувалась кількість лім$
фоцитів, еозинофільних та базофільних
гранулоцитів, але збільшувалась кількість
нейтрофільних гранулоцитів. Окрім того,
при тяжкому перебігу COVID$19 і у тих па$
цієнтів, які надалі померли, через 2 тижні
лікування зменшувалась кількість загальних
Т$лімфоцитів, CD4+ та CD8+ лімфоцитів, а
також – NK1 клітин.

У хворих на COVID$19 з пневмонією (Xu Y.
et al., 2020) має місце лейкоцитоз (р<0,05),
зниження (р<0,05) кількості еритроцитів,
гемоглобіну та тромбоцитів, підвищення
(р<0,05) вмісту D$димерів,2 продуктів роз$
паду (деградації) фібриногену (ПДФ), фі$
бриногену, величини активованого частко$
вого тромбопластинового часу (АЧТЧ), про$
тромбінового часу (ПТЧ), СРБ та прокаль$
цитоніну, а також – скорочення (р<0,05)
тромбопластинового часу (ТЧ).

Група спеціалістів (Fu J. et al., 2020) про$
аналізувала показники гемограми та гемо$
стазу у пацієнтів з COVID$19 легкої/середньої
тяжкості та тяжкої форми хвороби, середній
вік яких становив 46,6±14 років, 45% з них
були чоловіки, і пацієнтів було розподілено,
відповідно, на дві групи – легкої/середньої
тяжкості та тяжкохворих. У тяжких пацієнтів
суттєво (р<0,05) вищими були: кількість
лейкоцитів, співвідношення нейтрофільні
гранулоцити/лімфоцити (neutrophil to lym$
phocyte ratio – NLR), вміст D$димерів та фі$
бриногену. За висновком авторів зазначе$
ної роботи, зміна рівня NLR та D$димерів у
динаміці дозволяє диференціювати тяжкі
випадки COVID$19 від легкого/помірного
перебігу захворювання.

Особлива увага приділяється випадкам
тяжкого перебігу COVID$19 з розвитком сеп$
сису і порушень гемостазу (тромбоемболіч$
ні ускладнення, ДВЗ$синдром3). Зміни пери$
феричної крові загалом характерні для пе$
ребігу вірусних інфекцій (Sun S. et al., 2020):
знижується кількість лейкоцитів, лімфоци$

тів, еозинофільних гранулоцитів, тромбо$
цитів та гемоглобіну, суттєво (р<0,001) зро$
стають співвідношення нейтрофільні грану$
лоцити/лімфоцити та моноцити/лімфоци$
ти (monocyte to lymphocyte ratio – MLR).
Відношення шансів (odds ratio – OR) за$
тримки днів до початку збільшення кількості
еозинофільних грунулоцитів для прогнозу$
вання перебігу COVID$19 у пацієнтів з тяж$
ким станом становило 2,229 з корекцією
щодо віку.

При порівнянні хворих з тяжким та легким
перебігом COVID$19 (середній вік 65 проти
50 років, наявність хронічних захворювань –
73,1% проти 36,1%) суттєві (р<0,05) зміни
показників гемостазу виявлялись у 100%
проти 66,1% пацієнтів (Zou Y. et al., 2020).
Суттєво підвищувались (р<0,05), відповід$
но: міжнародне нормалізоване відношення
(МНВ)4 – 1,04 проти 1,01, ПТЧ – 13,8 проти
13,4 сек., АЧТЧ – 43,2 проти 39,2 сек., вміст
фібриногену – 4,74 проти 4,33 г/л, ПДФ –
2,61 проти 0,99 мкг/мл та D$димерів – 1,04
проти 0,43 мкг/мл. Найбільш значущим бу$
ло підвищення рівня фібриногену та D$ди$
мерів.

Враховуючи тяжкий характер COVID$19
інфекції, надзвичайно актуальним питан$
ням на сьогодні є прогнозування перебігу
захворювання, особливо у разі виникнення
ускладнень, що загрожують життю пацієнта.
За даними E. Terpos і співавторів (2020), такі
показники, як вміст прокальцитоніну та фе$
ритину не можуть вважатись значущими
прогностичними чинниками. Показано, що
гіперкоагуляція є поширеною серед госпіта$
лізованих пацієнтів із COVID$19. А підвищені
рівні D$димерів, ПДФ, подовження ПЧ та
АЧТЧ на тлі вираженої тромбоцитопенії

Світовий масштаб пандемії COVID$191 обу$
мовив активне вивчення науковцями усіх

аспектів проблеми і, в першу чергу – клінічних
особливостей перебігу захворювання. Пору$
шення гемопоезу та гемостазу, як систем, що
інтегрують діяльність організму, у пацієнтів з
COVID$19 свідчать про їх значущість для прог$
нозування перебігу хвороби та її наслідків. 

COVID$19 – це інфекція, перебіг якої значним
чином залежить від віку хворих та супутніх зах$
ворювань (коморбідності). За даними F. Zou та
співавторів (2020), коморбідність у пацієнтів з
COVID$19 найчастіше включає наявність арте$
ріальної гіпертензії, цукрового діабету та іше$
мічної хвороби серця (30%, 19% та 8% випад$
ків, відповідно).

Узагальнюючи досвід китайських вчених,
перебіг COVID$19 характеризується трьома
ступенями тяжкості (Cascella M. et al., 2020): 
➢ легкий – відсутність пневмонії або легкий
перебіг пневмонії (81% випадків)
➢ тяжкий – задишка, частота дихання >30/хв,
насичення киснем крові (SpO2)<93%, співвід$
ношення PaO2/FiO2, або P/F<3002 та/або на$
явність інфільтратів у легенях (>50% легене$
вого поля), які виникають протягом 24–48 го$
дин (14% випадків)
➢ критичний перебіг захворювання – дихаль$
на недостатність, септичний шок та/або полі$
органна недостатність (multiple organ failure –
MOF), дисфункція декількох органів (multiple

organ dysfunction – MOD), або порушення
функції окремого органу (загалом – 5% ви$
падків).

Перебіг COVID$19 має ознаки, притаманні
вірусним інфекціям, що вражають усі паростки
гемопоезу. Дослідження G. Lu та J. Wang
(2020) та E. Terpos і співробітників (2020) по$
казали, що тяжкий перебіг COVID$19 характе$
ризується наступними змінами гемограми:
зниженням кількості тромбоцитів, лейкоцитів,
нейтрофільних гранулоцитів, лімфоцитів, мо$
ноцитів, еозинофільних гранулоцитів, еритро$
цитів, гемоглобіну, співвідношень нейтро$
фільні гранулоцити/лімфоцити і тромбоци$
ти/лімфоцити, зростанням вмісту С$реактив$
ного білку (СРБ). При покращенні стану хворих
ці показники зростали, а також збільшувався
такий показник гемограми, як RDW (red blood
cell distribution width3 – ступінь анізоцитозу
еритроцитів), що свідчить про відновлення
кровотворення. 

Значення тромбоцитопенії, як критерію ри$
зику внутрішньолікарняної смертності у пацієн$
тів з COVID$19, вивчено групою спеціалістів під
керівництвом X. Yang (2020). Так, величина
вказаного показника становила 92,1%, 61,2%,
17,5% та 4,7%, відповідно до ступеню знижен$
ня кількості тромбоцитів до величин 0–50 Г/л,
50–100 Г/л, 100–150 Г/л та вище 150 Г/л. Порів$
няно з референсною групою, де кількість тром$
боцитів перевищувала 150 Г/л, відносний ри$
зик (relative risk – RR) для груп з тробоцитопе$
нією на рівні 100–150 Г/л, 50–100 Г/л і 0–50 Г/л
становив 3,42 (95% ДІ=2,36–4,96), 9,99 (95%
ДІ=7,16–13,94) та 13,68 (95% ДІ=9,89–18,92),
відповідно. Отже, тромбоцитопенія у пацієнтів
з COVID$19 пов’язана з підвищеним ризиком
внутрішньолікарняної смертності.

D.$W. Sun та співавтори (2020) проаналізо$
вали показники гемограми у взаємозв’язку з
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1COVID-19 (абр. CoronaVirus Disease 2019) – «коро-
навірусна хвороба 2019 року» – інфекційне захворюван-
ня, яке викликається коронавірусом тяжкого гострого
респіраторного синдрому типу 2 (severe acute respiratory
syndrome coronavirus 2 – SARS-CoV-2). Прим. ред.
2Індекс оксигенації – відношення парціального тиску кис-
ню в крові (PaO2) до відсотку доставленого кисню (част-
ка кисню, що вдихається, тобто вміст кисню у вдихувано-
му повітрі – FiO2). Використовується для оцінки дихаль-
ної функції організму людини. Прим. авт.
3Дослівно – широта розподілу еритроцитів (за об’ємом).
Прим. ред.

1Natural killers – природні кілери, або натуральні кіле-
ри – тип цитотоксичних лімфоцитів, що задіяні у функ-
ціонуванні уродженого (неспецифічного) імунітету.
Прим. ред.
2Продукти розпаду фібрину – невеликі фрагменти
білку, присутні в крові після руйнування тромбу (про-
цес фібринолізу); мають назву «димерів», оскільки
містять два з’єднані D-фрагменти білку фібриногену.
Прим. ред.
3Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згор-
тання. Прим. ред.
4International normalized ratio – INR – стандарт визна-
чення протромбінового індексу, який не залежить від
способу вимірювання протромбінового часу та чутли-
вості реагентів, які застосовуються для визначення
даного показника в лабораторії, і базується на порів-
нянні показників протромбінового індексу пацієнта із
показниками зсідання крові стандартизованих лабо-
раторних тест-систем. Прим. ред.
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ми з нетяжким станом, усі вищезазначені
показники значно зростають за винятком
кількості лімфоцитів і тромбоцитів, що сут$
тєво знижуються. 

Мета$аналіз із включенням 21 досліджен$
ня (3377 пацієнтів та 33 лабораторних по$
казників) на основі пошуку у Medline (інтер$
фейс PubMed), Scopus, Web of Science та
Китайській національній інфраструктурі
знань (China National Knowledge Infrastruc$
ture – CNKI) дозволив виділити гемато$
логічні, біохімічні та імунологічні біомарке$
ри у пацієнтів із тяжкою/летальною фор$
мою COVID$19 та без таких (Henry B.M. et al.,
2020). Дослідження включало дві окремі
групи для аналізу: ступінь тяжкості (тяжка
проти нетяжкої форми захворювання) та
смертності. У пацієнтів із тяжким перебігом
та летальними наслідками спостерігалося
значне підвищення кількості лейкоцитів та
зменшення кількості лімфоцитів і тромбо$
цитів порівняно з нетяжкими формами зах$
ворюваннями та пацієнтами, які вижили.
Вміст інтерлейкінів (ІЛ$6 та ІЛ$10) та фери$
тину у сироватці крові був найбільш суттєво
пов’язаний із тяжким перебігом хвороби.

Для пацієнтів з ГРДС на тлі COVID$19
найбільш значущими були такі показники,
як кількість лейкоцитів, лімфоцитів, тром$
боцитів, рівень ІЛ$6 та феритину сироватки
крові. 

Таким чином, результати вивчення клі$
нічних особливостей COVID$19 інфекції доз$

волили виділити критерії прогнозування
щодо її перебігу, що створило підґрунтя для
розроблення стратегії і, відповідно, тактики
лікування цієї, іноді надзвичайно тяжкої,
категорії пацієнтів, що, у перспективі, доз$
волить подолати пандемію та мінімізувати її
наслідки.
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призводять до розвитку ДВЗ і потребують
профілактики препаратами низькомолеку$
лярних гепаринів для запобігання тромбозів.

У ретроспективному дослідженні Х. Ві та
співробітників (2020) проаналізовано потен$
ційні біомаркери прогресування COVID$19,
ускладненого гострим респіраторним дист$
рес$синдромом (ГРДС). Встановлено знач$
не підвищення рівня фібриногену, співвід$
ношення фібриноген/альбумін (fibrino$
gen/albumin ratio – FAR) та D$димерів, втім
кількість тромбоцитів і рівень альбуміну бу$
ли значно знижені. 

Підтверджене прогностичне значення для
хворих на COVID$19 таких негативних чин$

ників, як інтерлейкін$6 (ІЛ$6) та лімфопенія
(Cascella M. et al., 2020; Terpos E. et al.,
2020). Зростання кількості еозинофільних
гранулоцитів спостерігається раніше віднов$
лення інших показників, що може мати по$
зитивне прогностичне значення щодо пе$
ребігу захворювання (Lu G. et al., 2020).

D.$W. Sun і співавтори (2020) показали,
що незалежними прогностичними факто$
рами щодо тяжкого/летального перебігу
COVID$19 є лімфопенія (OR=7,701; 95%
ДІ=1,265–46,893; р=0,027), зниження кіль$
кості еозинофільних гранулоцитів (OR=
5,595; 95% ДІ=1,008$31,054; р=0,049) і
несприятливі наслідки, які мали місце через

1 місяць від початку захворювання (OR=
8,984; 95% ДІ=1,021–79,061; р=0,048).

На основі мультифакторного аналізу Кок$
са показано, що співвідношення FAR і
кількість тромбоцитів є незалежними фак$
торами ризику прогресування ГРДС у хво$
рих на COVID$19 (Ві Х. et al., 2020). Резуль$
тати аналізу за Каплан$Мейєр показали, що
потенційний ризик зменшується у пацієнтів
із FAR<0,0883 та кількістю тромбоцитів
>135 Г/л. Модель довела своє прогностичне
значення (0,9474; 95% ДІ=0,845–0,986). 

У іншому дослідженні мультифакторний
аналіз Кокса показав, що незалежними
факторами ризику прогресування захворю$
вання, які можуть бути використані для
стратифікації пацієнтів, є кількість нейтро$
фільних гранулоцитів (HR1=4,441; 95% ДІ=
1,954–10,090; p=0,000), лімфоцитів (HR=
0,255; 95% ДІ=0,097–0,669; p=0,006) і
тромбоцитів (HR=0,244; 95% ДІ=0,111–
0,537; р=0,000) (Zheng Y. et al., 2020).

У свою чергу, результати мультиваріант$
ного регресійного аналізу свідчать, що
підвищення летальності при COVID$19 по$
в’язане зі старшим віком (OR=1,10; 95%
ДІ=1,03–1,17 із щорічним зростанням;
p=0,0043), вищим коефіцієнтом оцінки
послідовних порушень органів (sequential
organ failure assessment – SOFA) (OR=5,65;
ДІ=2,61–12,23; p<0,0001) та рівнем D$ди$
мерів, вищим за 1 мкг/мл (OR=18,42; ДІ=
2,64–128,55; p=0,0033) на момент госпіта$
лізації (Zou F. et al., 2020). Таким чином, по$
тенційними факторами ризику фатального
розвитку COVID$19 є старший вік, високий
показник SOFA та рівня D$димерів (понад
1 мкг/мл). 

Узагальнення отриманих даних дозволи$
ло провести мета$аналіз результатів дослід$
жень, накопичених вченими різних країн.
Так, мета$аналіз 34 досліджень та 6 баз да$
них щодо даної проблеми показав, що най$
більш інформативними маркерами пере$
бігу COVID$19 є: вміст СРБ, амілоїду А плаз$
ми,2 ІЛ$6, активність лактатдегідрогенази
(ЛДГ), величина коефіцієнту нейтрофільні
гранулоцити/лімфоцити, вміст D$димерів,
кардіального тропоніну, показники функції
нирок, кількість лімфоцитів і тромбоцитів
(Kermali M. et al., 2020). У хворих з тяжким
перебігом COVID$19, порівняно з пацієнта$
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1Hazard ratio – відносний ризик (відношення ризиків).
Прим. ред.
2Білок гострої фази запалення. Прим. ред.
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Ідея наукового обґрунтування органічного по$
ходження людської аморальності виникла в
мене досить давно. Спроби розробки цієї теми
я почав з 1971 року – спостерігав за різними ка$
тегоріями населення, вивчав існуючу літерату$
ру, намагався окреслити коло методик, за до$
помогою яких можна було б твердо і одноз$
начно обґрунтувати свою ідею. Складність
проблеми, професійні та побутові справи не
завжди сприяли заглибленню в наукові хащі,
тому дослідження просувалося не так швидко,
як хотілося. У 1985 році, перебуваючи на кон$
ференції невропатологів і психіатрів у Вінниці
та вже будучи кандидатом медичних наук, я
мав можливість в кулуарах обговорити своє
дослідження з провідними неврологами і
психіатрами України та СРСР. Найбільш про$
дуктивною була співбесіда з відомим ук$
раїнським неврологом професором О.П. Зін$
ченком. На завершення співбесіди О.П. Зін$
ченко сказав мені наступне: «Тема є досить ці$
кавою та реальною. Але я вам не раджу роз$
робляти її як докторську дисертацію. Ви витра$
тите багато зусиль і років, а успішний захист
дисертації виглядає досить сумнівно. Біль$
шість науковців не прийме ваших результатів,
хоча я особисто вірю у вашу гіпотезу». Я дослу$
хався до досвідченого науковця. Запланував
іншу тему докторської дисертації, але свою
наукову мрію не покинув.

Наступна співбесіда щодо можливості об’єк$
тивізації наявності органічного підґрунтя амо$
ральності відбулася у 1990 році з тодішнім ди$
ректором Інституту нейрохірургії академіком
А.П. Ромодановим, котрий завжди дружньо
ставився до мене. А.П. Ромоданов не підтримав

мого прагнення, резонно мотивуючи свою по$
зицію відсутністю на той час методик об’єкти$
візації моєї гіпотези. Не можна було не погоди$
тися з такою думкою академіка хоча б тому, що
технічні засоби та методики нейровізуалізації у
ті часи були лише у зародковому стані.

У 1995 році я мав спілкування з досвідченим
пенітенціаристом1 і знавцем спецконтингенту
місць позбавлення волі – кандидатом юридич$
них наук, заслуженим юристом України, то$
дішнім ректором Київського інституту внутріш$
ніх справ, генерал$майором внутрішньої служ$
би Г.О. Радовим. Він енергійно підтримав мою
ідею і сказав, що, враховуючи особливості нер$
вової системи значної частини засуджених,
місця позбавлення волі повинні бути більше
схожими на лікарні, аніж на традиційні буце$
гарні. Після цього розпочалася завершальна
фаза дослідження. За вирішального наукового
внеску моєї співавторки Т.Р. Морозової, у 2000
році побачила світ монографія «Агресивні за$
суджені», у якій, поруч з іншими питаннями, ми
торкалися й моральних факторів (Морозов
О.М., Морозова Т.Р., 2000). У 2002 році в жур$
налі «Архів психіатрії» вийшла моя стаття ро$
сійською мовою «Нравственный ателиоз», яка,
як здавалося тоді, логічно завершувала цей
напрямок досліджень (Морозов О.М., 2002). 

Однак, за 18 років після опублікування цієї
статті, з’явилися ґрунтовні та переконливі ма$
теріали об’єктивного інструментального, зок$
рема – за допомогою методу магнітно$резо$
нансної томографії (МРТ), дослідження го$
ловного мозку осіб, котрі мали відхилення по$
ведінки морального регістру (Carlisi C. et al.,
2020). Ці дослідження шляхом нейровізу$
алізації високого рівня та застосування адек$
ватного математичного аналізу підтвердили
мої висновки, котрі базувалися на клінічних
психолого$психіатричних, соціально$психо$
логічних та неврологічних дослідженнях про
матеріальну, тобто органічну основу мораль$
них вад людини. Саме через такі обставини
вважаю за доцільне повернутися до своєї
статті 2002 року та запропонувати її читачеві в
оновленому вигляді.
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1Фахівець державної пенітенціарної служби. Прим. ред.

Академік А.П. Ромоданов 

Генерал)майор Г.О. Радов

Професор Олександр Павлович Зінченко (1923–2004) відомий роботами у

напрямку дитячих нейроінфекцій, демієлінізуючих і нейром’язових захворю�

вань нервової системи тощо. Є автором монографій «Діагностика розсіяного

склерозу і енцефаломієліту» (1970), «Розсіяний склероз і енцефаломієліт:

етіологія, патогенез, лікування» (1973). Його монографія «Міотонія» (1960)

була першою у вітчизняній літературі на цю тему, після чого вийшла друга

книга – «Спадкоємні форми міотонії і міотонічні синдроми» (1979). За ре�

дакцією О.П. Зінченка було видано колективне керівництво для лікарів

«Гострі нейроінфекції у дітей» (1986), у співавторстві – книга «Бактеріальні

менінгіти у дітей» та монографія «Вірусні енцефаліти і менінгіти в дітей»

(2003). Олександр Павлович – автор численних робіт з порушень спінально�

го і церебрального кровообігу, синдромів шийного остеохондрозу, лейкоен�

цефаліту Ван�Богарта, променевої хвороби, імітаційних синкінезій, енце�

фаліту Економо, нейроміалгічного синдрому тощо. Їм було запропоновано

низку оригінальних діагностичних тестів і способів терапії: він описав 5 но�

вих рухових симптомів при міотонії, обґрунтував зв’язок міотонії Томсена з

порушенням реципрокних іннервацій на тлі парабіозу у певних відділах ЦНС,

виділив 12 етіологічних і патогенетичних варіантів при розсіяному склерозі

та енцефаломієліті і надав обґрунтування диференційованої терапії, описав

шум вертебральних артерій при шийному остеохондрозі та вперше описав

клінічну картину нейроміалгічного синдрому у дітей. Олександр Павлович

автор понад 400 наукових праць, 2 винаходів з терапії гіпертоксичних форм

менінгококкової інфекції у дітей і 2 раціоналізаторських пропозицій. Консультує професор О.П. Зінченко 

Георгій Опанасович Радов (1949–1999) – правознавець, вчений�пенітенціарист, доктор філосо�

фії, кандидат юридичних наук (1984), заслужений юрист України (1999). Генерал�майор

внутрішньої служби. Засновник і перший президент Українського фонду сприяння пенітенціар�

ним реформам імені Дж. Говарда (1993). З 1988 року керував кафедрою виправно�трудового пра�

ва й організації режиму Київської філії Всесоюзного інституту підвищення кваліфікації

керівників виправно�трудових установ МВС СРСР. У 1992–1994 роках – завідувач відділом апара�

ту Ради національної безпеки й оборони України. З 1995 року – ректор, а з 1999 року – перший

проректор Київського інституту внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ Ук�

раїни. У 1991 році брав участь у роботі VIII Міжнародного конгресу ООН з проблем боротьби зі

злочинністю, очолював координаційне бюро з проблем кримінально�виконавчого права Академії

правових наук України (1997–1999). Засновник і головний редактор наукового бюлетеня «Проб�

леми пенітенціарної теорії і практики» (1996–1999). Досліджував проблеми кримінально�вико�

навчого права, теорії й історії пенітенціарії, пенітенціарної політики, теорії і практики реформу�

вання кримінально�виконавчої системи, реалізації міжнародно�правових норм у національному

законодавстві України. Основні праці: «Пенітенціарна ідея. Думки на тему» (1997); «Педагогічні

основи ресоциализации злочинців» (у співавторстві) (1997); «Роль і місце пенітенціарної систе�

ми в структурі державного керування України» (1997); «Доктринальна модель закону «Про пе�

нітенціарну систему України» (1997); «Хрестоматія по історії пенітенціарної системи України»

(томи 1–2, 1998).

Андрій Петрович Ромоданов (1920–1993) – український нейрохірург, засновник наукової

школи нейрохірургів в Україні, доктор медичних наук, професор, академік. У 1949�1950 роках

завідував відділенням Київського інституту психоневрології. З 1950 року – завідувач дитячим

відділенням Київського інституту нейрохірургії. З 1952 року – заступник директора з наукової

частини, а з 1964 року – директор Київського науково�дослідного інституту нейрохірургії. На�

укові роботи присвячені переважно діагностиці та хірургічному лікуванню черепно�мозкової

травми, питанням дитячої нейрохірургії, пухлинних і судинних захворювань головного мозку,

епілепсії. Розробив принципи надання спеціалізованої нейрохірургічної допомоги і за його

ініціативи було створено перші в Україні спеціалізовані установи для комплексного лікування

хворих на епілепсію. Андрію Петровичу належать дослідження з питань діагностики та ліку�

вання наслідків і ускладнень вогнепальних черепно�мозкових поранень і внутрішньочерепних

крововиливів. У 1980�ті роки під керівництвом А.П. Ромоданова у Київському інституті ней�

рохірургії розроблялися питання хірургічного лікування артеріальних і артеріовенозних анев�

ризм головного мозку, хіміотерапії злоякісних внутрішньомозкових пухлин. Інститут став

центром міжнародного співробітництва з нейроонкохіміотерапії. За участі А.П. Ромоданова

розроблена ефективна методика відновного лікування порушень рухових функцій після

травм, судинних захворювань і видалення пухлин головного мозку – в iнститутi було вiдкрито

кафедру реабiлiтацiї нейрохiрургiчних i неврологiчних хворих (1969–1980), у 1987 році ство�

рене відділення нейрореабілітаціі. 
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Вступ – 

моральність та аморальність

До найважливіших і вічних проблем, які об$
говорює людство від дня свого створення,
відноситься дилема моральності$амораль$
ності. Окремі мислителі різних народів і
суспільна думка завжди шукали джерела
людської моральності й особливо – людсь$
кої аморальності. При цьому, ні в кого й
ніколи не викликало жодних сумнівів, що
варто віднести до моральних категорій і
проявів і що – до аморальності. Незалежно
від часу, цивілізації, віросповідання й інших
ознак, які відрізняють одне суспільство від
іншого, поняття про моральне й аморальне
в різних народів майже повністю збігалося,
може бути, за винятком дрібних, малознач$
них особливостей. Більшість стародавніх і
сучасних людей – таких, що вірують і ате$
їстів, старих і молодих, заможних і бідних,
європейців, африканців, південних і північ$
них американців, азіатів, австралійців, циві$
лізованих і диких народів – однаково став$
ляться до крадіжки, насильства, убивства,
перелюбства, працьовитості, ліні, зрадниц$
тва, вірності, правди, неправди, добра, зла,
заздрості, альтруїзму, злочину, покарання й
до безлічі інших моральних категорій. Різні
цивілізації в різний час, незалежно одне від
одного, виробили однакове відношення до
тих або інших людських вчинків з позиції
моральності й аморальності.

Завжди й скрізь моральність розцінюва$
лася як позитивне явище, а аморальність –
як негативне. І, як показує досвід наших пе$
нітенціарних досліджень, навіть невиправні
негідники, непохитну аморальність яких
підтвердив весь їх тяжкий життєвий шлях,

внутрішньо відчували, що вони не такі,
якою повинна бути людина, котра несе в
собі добре, творче начало. Така однотип$
ність понять про моральне й аморальне в
людині обумовлена єдиними природними
законами формування й розвитку будь$
якого людського співтовариства, єдиними
механізмами взаємодії людей усередині
співтовариства, поняттями корисності й
шкідливості, ефективності й неефектив$
ності, позитивного розвитку й благополуччя
в цілому. Морально те, що корисно людсь$
ким відносинам, матеріальному й духовно$
му благополуччю людей, сприяє позитивно$
му розвитку суспільства й індивіда в ньому.
Аморально все, що порушує гармонію усе$
редині людини, відносин між людьми, від$
носин людини з навколишнім середови$
щем, призводить до негативного конфлікту,
вносить несправедливість у стосунки лю$
дей, приводить до хаосу, застою, приміти$
візації і зворотного розвитку суспільства в
цілому й переважної більшості його членів.
Моральне виникає з навколишньої приро$
ди й здорової людської істоти, тому що во$
но доцільне і є частиною природної гармо$
нії. Аморальне виникає з хворобливо змі$
неного єства людини, є ірраціональним і по$
рушує гармонію природних явищ. 

Аморальність – це артефакт природи, оз$
нака порушення природного біопсихо$
соціального розвитку людини. Амораль$
ність, з певним ступенем образності, можна
зрівняти з мутацією генів, що приводить до
артефакту розвитку у вигляді спотворених
протиприродних форм життя. Аморальна
особистість – це нездорова особистість, це
химера.

Сучасне уявлення про походження 

моральності 

Переважна більшість дослідників від антич$
них часів і до наших днів розглядає людську
аморальність як результат поганого вихо$
вання, несприятливого впливу на особис$
тість, що формується, на окремих людей
або соціальне середовище в цілому. Саме
через такі уявлення виникла пануюча в
суспільній свідомості міфологічна думка
про те, що при правильному вихованні всі
люди будуть моральними, а також те, що
аморальну людину можна перетворити на
моральну шляхом відповідного виховного
впливу. Класики педагогіки й психології ви$
ховання сформували свого часу фантастич$
не уявлення про можливість перевиховання
аморальних людей у моральних, перетво$
ривши це у схоластичний псевдонауковий
постулат про tabula rasa (вискоблена/чиста
дошка, або чистий лист), тобто про людину,
як суто об’єкт виховання – що на «ній напи$
шеш», те й буде. Тим часом, весь тися$
чолітній досвід розвитку людства показує,
що в психіці частини людей немає нічого
більш стійкого, ніж прагнення до порушен$
ня моральних норм, і що ця частина люд$
ства не відмовляється від аморальної по$
ведінки не тільки під впливом виховних за$
ходів, але й під страхом жахливих мораль$
них і фізичних катувань та загрозою самої
смерті. Не допомагають у цих випадках
навіть Святі Заповіді, які періодично посила$
ють різні Боги своїм народам для остраху.
Будь$який розсудливий шкільний учитель,
вихователь дитячого будинку, лікар$пси$
хіатр, рядовий поліцейський, чи то праців$
ник місць позбавлення волі скаже вам, що є
велика кількість людей з аморальною по$
ведінкою, котрих не виправить ніщо. Не$
дарма існує українську прислів’я, що має
чітке переносне значення: «Горбатого й мо$
гила не виправить». Імовірно, проблема по$
лягає в тому, що такі люди не можуть пово$
дитися інакше. Аморальність для них є при$
родним способом існування.
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Коротко про олігофренії 

Вчення про олігофренії, особливо в частині
їхньої класифікації, досягло завершеної
форми наприкінці XX сторіччя (Морозов
О.М. 2004а–2004в, 2005а, 2005б). Доклад$
но описані основні клінічні форми розумо$
вого недорозвинення. З них найбільше пов$
но – грубі форми олігофренії. Водночас
найпоширенішими й найбільш складними
для діагностики є легкі форми розумового
недорозвинення. Пильне вивчення клініч$
них описів проявів олігофренії показує, що
увагу дослідників більшою мірою сконцент$
ровано на вивченні особливостей інтелекту$
ального дефекту, емоційно$вольових роз$
ладів, а також супутніх соматичних де$
фектів, лабораторних, рентгенологічних й
інших даних. Легкі форми розумового не$
дорозвинення, при яких основним розла$
дом є моральний дефект, залишаються ма$
ловивченими.

Розумове недорозвинення – це поліетіо$
логічний, стаціонарний, непоправний, обу$
мовлений спадковими, уродженими або
діючими в ранньому дитинстві хворобливи$
ми факторами інтелектуальний дефект, що
коливається в діапазоні від легкого до гли$
бокого ступеня малоумства й, як правило,
такий, що сполучається з емоційно$вольо$
вими, характерологічними, психоорганіч$
ними та моральними розладами.

Розумове недорозвинення, що прояв$
ляється у ранньому дитячому віці і є стабіль$
ним успадкованим, уродженим або виник$
лим до трирічного віку дефектом – це оліго$
френія. Воно може проявлятися також част$
ково компенсованим уповільненням темпу
розумового розвитку – це затримка психіч$
ного розвитку. Може виникати в результаті
компенсованих або непоправних недоліків
людського виховання – це соціальна занед$
баність. За нашим даними, легкі ступені ро$
зумового недорозвинення різного поход$
ження можуть перебігати з переважним де$
фектом моральної сфери – це моральний

ателіоз (грецьк. ateliosis – незавершений,
термін О.M. Морозова).

Існує низка класифікацій розумової від$
сталості. Найбільш зручною у практичному
й теоретичному відношенні можна вважати
класифікацію, що виглядає наступним чи$
ном: три диференційовані, атипова й ус$
кладнена групи олігофреній; подібна до
олігофренії рання прогресуюча деменція, а
також різні варіанти затримок розумового

розвитку, соціальна занедбаність і мораль$
ний ателіоз (моральна олігофренія). 
➤ Перша диференційована група включає
олігофренії ендогенного успадкованого по$
ходження (неповноцінність генеративних
клітин батьків):

➢ синдроми, пов’язані із хромосомними
абераціями, – синдром Дауна й схожі з ним
синдроми Груші, Патау, Едвардса, Лежена
або ж синдроми Тернера, Клайнфельтера,
«трисомії$Х», «дубль$Y», гермафродитизм

➢ синдроми з неясним типом успадкуван$
ня – «обличчя ельфа», Де Ланге, Рубінстай$
на$Тейбі, полігенний

➢ успадковані дизостозичні й ксеро$
дермічні синдроми – первинна мікроцефа$
лія, дизостозичні олігофренії (синдроми
Апера, Крузона, фокомелія), ксеродермічні
олігофренії (синдром Руда) 

➢ успадковані дисметаболічні синдроми –
фенілкетонурія, гістидинемія, гомоцисти$
нурія, лейциноз, галактоземія, фруктозурія
й сукрозурія, мукополісахарідози (синдро$
ми Пфаундлера$Гурлера (гаргойлізм), Хан$
тера, Санфіліппо), успадковані аномалії
пігментного обміну (синдроми Гібсона,
Херлейна, Едера, Кріглєра$Найяра), синд$
роми Марфана, Маринеску$Шегрена, Ло$
ренса$Муна$Барде$Бідля, ензимопатії з
нез’ясованим патогенезом (анемія/синд$
ром Фанконі, уроджена панцитопенія), олі$
гофренії, пов’язані із вторинними порушен$
нями обміну, обумовленими успадкованою
патологією нирок (синдром/хвороба Лові
або цереброренальний синдром, синдром
Де Тоні$Дебре$Фанконі, синдром/хвороба
Олбрайта або псевдогіпопаратиреоз) 

➢ моногенно успадковані синдроми із мно$
жинними вродженими соматичними ано$
маліями – псевдо$Тернера (Ульріха або
Бонневі$Улльріха), Мартіна$Белла.
➤ Друга диференційована група включає
олігофренії, що виникли в результаті внут$
рішньочеревного впливу на зародок і плід
різних зовнішніх шкідливих факторів (ем$
бріопатії й фетопатії): 

➢ вірусні синдроми – рубеолярна, цитоме$
галічна, грипозна, паротитна, пов’язана з
інфекційним гепатитом і т.п. олігофренії 

➢ бактеріальні, спірохетозні, внутрішньоклі$
тинні паразитарні синдроми – лістеріозна,
сифілітична, токсоплазмозна олігофренії

➢ пов’язані з ендокринними порушеннями
в матері й дитини синдроми – цукровий
діабет, гіпотиреоз (мікседема, кретинізм)

➢ екзотоксичні синдроми – пов’язані з ал$
коголізмом, наркоманією й іншими хроніч$
ними й гострими отруєннями матері у пе$
ріод вагітності

➢ каліцтва розвитку головного мозку, що
виникають у ранньому ембріогенезі – вто$
ринна (церебропатична) мікроцефалія,
краніостеноз.
➤ Третя диференційована група включає
олігофренії, що виникли під час пологів і
внаслідок впливу шкідливих факторів до
трирічного віку: гемолітичної хвороби не$
мовлят (ерітробластоз), пологової травми й
асфіксії, перенесених у раннім дитинстві ен$
цефалітів, менінгітів, менінгоенцефалітів й
інтоксикацій, черепно$мозкової травми в
ранньому дитинстві (постнатальна травма).
➤ Атипові олігофренії включають розумо$
ве недорозвинення, що виникає з нез’ясо$
ваних або мікстних причин, або такі, що від$
різняються однобічним розвитком окремої
функції інтелекту на тлі загальної недостат$
ності психічних функцій: прогресуюча гідро$
цефалія, дитячий церебральний параліч,
локальні дефекти розвитку головного мозку
(недостатність розвитку відділів чола, пере$
важне недорозвинення мови, олігофренії із
значним ураженням сенсорних систем).
➤ Ускладнені олігофренії включають розу$
мове недорозвинення, що сполучається з
вираженими астенічними, психопатоподіб$
ними, епілептиформними та іншими психо$
патологічними розладами.
➤ Подібна до олігофреній рання прогре$
суюча деменція включає ранні прогресуючі
спадково$дегенеративні захворювання го$
ловного мозку: факоматози, амавротичну
ідіотію, хвороби Німана$Піка й Гоше, а та$
кож стани інтелектуального дефекту при
ранніх психічних захворюваннях – епілепсії,
шизофренії.
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Гіпотеза походження аморальності 

Звідси виникає думка про те, що амо$
ральність, по більшій частині, не є резуль$
татом неправильного виховання, а є біоло$
гічною особливістю даної конкретної особи.
Не заперечуючи повністю роль виховання у
формуванні людини як соціальної істоти,
необхідно сказати, що виховний вплив, об$
разно говорячи, лише прагне одягти у звич$
ний однострій біологічне ядро особистості,
тобто прищепити даному біологічному ін$
дивідові в образі людини певні прийнятні
форми поведінки. Наші спостереження по$
казують, що якщо індивід по природі своїй
агресивний, то ніяке виховання не позба$
вить його природного рівня агресивності.
Виховання у частині випадків допоможе ли$
ше надати проявам цієї агресивності віднос$
но прийнятні в даному суспільстві форми. І
навпаки, ніяке виховання не підвищить
природно низький рівень агресивності. Во$
но допоможе лише прищепити зовнішні по$
ведінкові форми проявів високої агресив$
ності у визначених умовах, але коли виник$
не реальна екстремальна ситуація, що ви$
магає справжньої агресії, неагресивний по
природі суб’єкт не зможе її реально проде$
монструвати. Можна сказати, що якщо в
людині чогось немає, то він це щось проде$
монструвати не зможе. Це стосується як фі$
зичних, так і психічних, і моральних якос$
тей. Слід зазначити, що якщо моральна за
своєю природою людина буде формуватися
в аморальному середовищі, то її особис$
тість, безсумнівно, деформується, але, імо$
вірно, що повернення до сприятливого се$
редовища допоможе повернутися до її при$
родних якостей. Однак це питання є супе$
речливим, оскільки може виявитися, що
для розвитку моральних якостей існує віко$
ве обмеження – так званий сенситивний
період – якщо природні моральні якості не
розвинулися до певного віку, то розвинути
їх пізніше буде неможливо. Це питання пот$
ребує окремого вивчення.

Припущення

Все вищесказане дозволяє припустити, що
передумовою аморальності є вроджена
відсутність біологічних передумов (матері$
ального субстрату), необхідних для розвит$
ку моральних якостей особистості. Грубо го$
ворячи, у головному мозку аморальної лю$
дини немає нервових клітин, які відповіда$
ють за моральність. Очевидно, що розгляда$
ючи аморальну особистість, як уражену
олігофренією, можна буде говорити про ус$
падковану, уроджену або набуту в ранньому
дитинстві неповноцінність її головного моз$
ку. Імовірно, вчення про homo moralis, роз$
винене академіком А.Д. Зурабашвілі в сере$
дині XX сторіччя (Зурабашвили А.Д., 1977),
могло б сьогодні ґрунтуватися не тільки на
філософській, психологічній і психіатричній
логіці, але й одержати об’єктивне інструмен$
тальне й лабораторне підтвердження. 

Предмет розгляду 

Предметом нашого розгляду є суто мораль$
ні розлади, які дотепер частіше потрапляли
до поля зору громадських організацій і ок$
ремих осіб, які прагнуть впливати на мо$
ральний стан суспільства в цілому, й окре$
мих його членів зокрема, – а саме право$
охоронних органів (дізнання, слідства та
прокуратури) і зацікавлених юристів (адво$
катів), а не психіатрів і психологів.

Отже, гіпотезою дослідження є припу$
щення про те, що моральність людини, що
відбивається у всіх його життєвих проя$
вах, – це вроджена якість, зовні оформле$
на впливом навколишнього природного
середовища й соціуму. Відповідно, амо$
ральність – це відсутність уродженої здат$
ності бути моральним, мати почуття спра$
ведливості, сорому, так само як і мати сум$
ління, гідність, честь. Таким чином, мораль$
ність – не тільки якість, придбана у процесі
виховання, а й вроджене, відшліфоване
вихованням те, що людина від природи
має або немає й не буде мати ніколи. Амо$
ральність – варіант розумового недорозви$
нення (олігофренії), де моральний дефект
є найбільш очевидним (основним) пато$
логічним проявом, а інтелектуальний де$
фект – ознакою другого ряду (прихований
прояв патології). 
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Авлипій Давидович Зурабашвілі (1902–1994) –

грузинський психіатр, академік АН Грузинської

РСР (1955) і АМН СРСР (1960), заслужений діяч

науки Грузинської РСР (1946). Член Міжнарод�

ної організації з вивчення мозку, член президії

спілки невропатологів і психіатрів Грузинської

РСР. У 1926 році закінчив медичний факультет

Тбіліського університету. З 1937 року – дирек�

тор НДІ психіатрії ім. М.М. Асатіані. Основні

роботи присвячені питанням етіології, патоге�

незу, клініки, зокрема – вивченню синдромів і

лікуванню шизофренії, епілепсії, олігофренії і

деяких інших психозів, патоархітектоніки і

електроенцефалографії психічних порушень.

Запропонував онтогенетичну класифікацію зо�

рових бугрів мозку людини й описав під’ядра в

їхніх медіальних ділянках. Висунув положення

про структурно�динамічну оборотність найтон�

ших змін паренхіматозних утворень нервової

тканини. Заснував оригінальний напрямок у нейроморфології – експериментальне і

клініко�морфологічне дослідження синапсів, зокрема – у галузі тонкої морфології

центральної нервової системи обґрунтував і розвив концепцію синапсо� і патосинап�

соархітектоніки, показав особливу уразливість дендритних відростків і синаптичних

утворень нейронів кори великих півкуль. У галузі психології і патопсихології особис�

тості, а також деонтології розвивав персонологічний напрямок. Автор близько 280

наукових праць, у тому числі – 14 монографій з різних проблем психіатрії і морфо�

логії нервової системи. 

Похований у Дидубійському пантеоні в м. Тбілісі (Грузія).

Академік А.Д. Зурабашвілі
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Форми морального ателіозу 

Моральний ателіоз може мати перебіг з пе$
реважними розладами емоційної, вольо$
вої, інтелектуальної сфер, відхиленнями
соціальної орієнтації й різноманітних сполу$
чень цих розладів.

Ателіоз емоцій. Виявляється постійною
перевагою негативних емоційних станів над
позитивними. Найбільш характерним є на$
явність тривалого напружено$злобного
настрою, якій свідомо ретельно маскується
людиною. Такі люди не здатні щиро радіти,
сміятися «від душі». Стан легкої тривоги,
очікування невдачі, готовність до негатив$
ної реакції, відсутність співчуття іншим, емо$
ційна холодність відрізняють людей з пере$
вагою ателіозу емоцій. У психологічно
складних ситуаціях виникає злобність, яка у
більшості випадків залишається під контро$
лем і може проявлятися в лицемірній по$
смішці, схожої на оскал, улесливих позах й
словах, а за безкарності виявляється аг$
ресія, спрямована на нанесення моральної,
матеріальної або фізичної шкоди «ворогу».
Поведінку визначає немотивоване почуття
суперництва й бажання самоствердження.
Перевага емоційних елементів психіки над
раціональними формує егоцентризм, нек$
ритичне відношення до себе, переоцінку
власної персони та зневажливе ставлення
до інших, особливо тих, котрі перевершу$
ють їх фізично та розумово.

Ателіоз волі. Проявляється нездатністю
до тривалої зосередженої корисної праці.
Водночас виявляється виражена вольова
стійкість і цілеспрямованість при проведенні
таємних акцій дискредитації, плетінні під$
ступних «палацових» змов, поширенні чу$
ток, вербуванні союзників для боротьби із
суперниками, які можуть і не підозрювати,
що проти них давно розгорнуті «бойові дії».
Багато інтелектуалів та просто порядних лю$
дей пали жертвами, у прямому й перенос$
ному значенні, розумово відсталих людей з
моральним ателіозом, навіть не підозрю$
ючи джерела своїх проблем, тому що най$
важливішою властивістю інтелектуала є від$
критість думок, життя й дій, а також – від$
сутність часу на інтриги. Будучи нездатними
до продуктивної праці й суперництва у
відкритому змаганні, легкі олігофрени з мо$
ральним ателіозом створюють штучні труд$
нощі суперникові, щоб не дати можливості
спокійно жити і продуктивно працювати.

Про інтелектуальну слабість людей з мо$
ральним ателіозом можна говорити спираю$
чись і на той факт, що вони витрачають біль$
ше енергії й часу на ухиляння від роботи, ніж
було б потрібно для виконання самої роботи.

Люди з моральним ателіозом мають вира$
жене прагнення до групування й утверджен$
ня себе у суспільстві як інтелектуала, ученого,
«Богом відзначеної» людини тонкого розу$
му. Основою їх наукових «досягнень» є

плагіат, а доказом – різноманітні дипломи.
Засилля легких олігофренів з ателіозом волі у
наукових колах може досягати такого рівня,
коли вони десятиліттями гальмують прий$
няття закону про інтелектуальну власність,
тому що цей закон може виснажити джерело
їхніх наукових досягнень. Збившись у ситу$
аційно стійкі групи й переслідуючи свої
«шлункові» інтереси, вони здатні розкласти й
паралізувати роботу науково$дослідних ко$
лективів, вузів, промислових підприємств.

При вольовому ателіозі можуть виникати
порушення сексуальних потягів широкого
спектру. Схильність до самоствердження й
групування дозволяє відкрито демонстру$
вати й пропагувати свої сексуальні відхи$
лення, а почуття своєї винятковості – пред$
ставляти їх як вище досягнення сучасної
культури й людської думки.

Таким чином, вольовий ателіоз характери$
зується зниженням цілеспрямованої актив$
ності в корисній праці та підвищенням цілесп$
рямованості при антисоціальній діяльності.

Ателіоз мислення. Характеризується від$
сутністю найбільш складних механізмів гло$
бального аналізу й синтезу явищ, прогнозу
подій, глибокого проникнення до суті речей,
їхнього взаємозв’язку й взаємозалежності.
Відмітні риси – це поверховість суджень;
низька ерудиція, поєднана зі всезнайством;
нерідко – балакучість, що сполучається з не$
виразним, непослідовним, беззмістовним
мовленням, яке рясніє вітіюватими фор$
мальними фразами, часто насиченим науко$
подібними термінами. Такі люди ніколи не
стають мудрими. Про таких говорять:
«Прийшла зрілість, а де ж мудрість?».
Співіснування поверхневого розуму та
відсутності критики до себе на фоні високого
рівня домагань породжують сурогат інтелек$
ту – хитрість. Хитрість породжує необхідність
маніпулювання навколишніми, нещирість
відносин, додаткову емоційну спустошеність.
У художній літературі є подібні персонажі.
Описуючи один зі світських прийомів, Л.М.
Толстой відзначив, що на прийомі був при$
сутній «один дуже дурний, але дуже хитрий
князь». Все життя людей з моральним
ателіозом проходить у боротьбі заради бо$
ротьби. Ніякі досягнення ніколи не задоволь$
няють їхнього нестримного бажання фор$
мального самоствердження, влади, якою во$
ни ніколи не можуть розпорядитися з корис$
тю для інших і використовують її тільки для
задоволення своїх примітивних потреб.
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➤ Затримки психічного розвитку (ЗПР) –
включають межові з олігофренією стійкі й
тимчасові затримки темпу психічного роз$
витку: затримки розумового розвитку, по$
в’язані із залишковими явищами раннього
органічного ураження головного мозку;
непрогредієнтний варіант раннього дитячо$
го аутизму; психічний інфантилізм; субде$
бильність; конституціональна дурість; зат$
римки розвитку з недостатністю мовлення,
письма, читання, рахування, моторики; за$
тримки розвитку при тривалих соматичних
захворюваннях; психогенне обумовлені
затримки розумового розвитку; затримки
розвитку, пов’язані із сенсорною депри$
вацією (вторинні).
➤ Соціальна занедбаність включає різної
глибини виразності й різного ступеня зво$
ротності розумове недорозвинення, що ви$
никає при функціонально здоровому мозку,
обумовлене ситуаційно$психогенними, де$
приваційними, педагогічними причинами. 
➤ Ателіоз моральний включає поліетіоло$
гічні легкі форми розумового недорозви$
нення з переважним ураженням моральної
сфери. Розглянемо докладніше останню
форму розумового недорозвинення.

Загальні уявлення про 

моральний ателіоз 

У психіатрії ХVIII–ХІХ сторіч інколи застосо$
вували терміни «моральна ідіотія» й «мо$
ральне божевілля», якими позначалися
«розлади моральності, що не супроводжу$
ються порушенням інтелекту». По$перше,
терміни «ідіотія» й «божевілля» нам вже
знайомі й ми знаємо, що вони означають
глибоке розумове недорозвинення й пси$
хоз, при яких говорити про мораль є зай$
вим. По$друге, варто задатися питанням: чи
може здоровий інтелект, а значить – і здо$
ровий мозок, продукувати нездорову по$
ведінку? Сучасні наукові знання про орган і
функцію дозволяють цілком обґрунтовано
говорити про те, що ушкоджену функцію
продукує ушкоджений орган. Якщо спира$
тися на аксіому, що передбачення (антици$
пація), глибина аналізу й проникнення в
суть речей і явищ, гарна, упорядкована, зміс$
товна мова, доброта, терплячість, раціональ$
ний оптимізм, любов до своєї родини і
схильність до корисної праці є продуктами
функціонально здорового мозку, то можна
говорити про те, що аморальність (неправ$
да, розпуста, агресія, ледачість, неробство,
злодійство) є продуктом функціонально не$
повноцінного мозку. Наші дослідження,
проведені на великих групах населення, по$
казали, що стійка моральна патологія спо$
лучається із легким розумовим недорозви$
ненням. Аморальність, антисоціальність,
хитрість (сурогат розуму), облудність (при$
мітивна хитрість) виникають при незначній
інтелектуальній недостатності. За наявності
грубих порушень інтелекту такі ж прояви
розглядаються не як виокремлена мораль$
на патологія, а у контексті психопатологічної
симптоматики, й, однозначно, розцінюють$
ся як хворобливі. Так, емоційний спалах і
агресія олігофрена носять очевидний хво$
робливий характер, а емоційний спалах і
агресія, які пригнічені, перетворені в прихо$
вану злість й енергія яких вкладається в
плітки, анонімки, таємне шкідництво, інтри$
ги, можуть бути розцінені як варіант нор$
мальної поведінки. Але чи можна назвати
людину розумною, якщо на анонімки й до$
носи розуму вистачає, а на раціональне
вирішення проблеми – не вистачає?

Аморальним є те, що суперечить при$
родній гармонії, природним біологічним
константам людської істоти, традиціям, що
склалися в даному співтоваристві людей, і

являє загрозу його окремим членам або ць$
ому співтовариству в цілому. Моральний

ателіоз – це відсутність докорів сумління та
сорому і наявність підлості й ліні.

Якщо дивитися з позиції цілісної світобу$
дови, то в ній немає нічого гарного й нічого
поганого, нічого морального й нічого амо$
рального, нічого негативного й нічого пози$
тивного. У світобудові є тільки те, що в ній є,
і більше нічого. Механічне сполучення
різних глобальних і локальних явищ. Сама
огидна людина – це частка світобудови, еле$
мент розвитку природи. Але це абстрактна
теорія, якою можна займатися, сидячи у
своєму кабінеті. На практиці світобудова до$
пускає вольове втручання людини у багато
процесів, і перш за все – у суспільне життя.
Із цієї причини необхідно мати чітке уявлен$
ня про моральне й аморальне та регулюва$
ти їхнє співвідношення, хоча при цьому
варто пам’ятати, що цей процес прояву волі
людини теж є уявно вольовим. Людина діє,
підкоряючись надлюдським законам при$
роди, сама того не усвідомлюючи. Самий
усвідомлений акт в остаточному підсумку є
реалізацією невідомої нікому природної
доцільності. Проте, якщо поруч із вами від$
бувається аморальний акт розтління, не$
правди, злодійства, ви повинні виразити
своє відношення до цього явища. Моральні
питання можуть бути предметом обгово$
рення сучасної психіатрії так само, як це бу$
ло у донозологічному періоді, а моральні від$
хилення можна розцінювати як патологічні
явища соціальної поведінки, що виникають
на ґрунті легкої розумової відсталості.
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мозкових структур і неправильного вихо$
вання.

Фактори виникнення морального ателі$
озу можна розділити на основні й додат$
кові, що обтяжують. До основних факторів
можна віднести: конституціональний (спад$
коємний), уроджений (внутрішньочеревні
ураження), органічний (ранні ураження го$
ловного мозку) і сполучення цих факторів,
які, як правило, обтяжуються негативними
психогенними впливами й педагогічною
занедбаністю. Характерними рисами мо$
рального ателіозу є деякі загальні ознаки із
затримками психічного розвитку: запіз$
нілий розвиток психічних і фізичних
функцій, нерівномірність затримки окре$
мих складових психіки, недоступність

абстрактних духовних цінностей, поверх$
неві емоції.

Слід зазначити, що моральний ателіоз суп$
роводжується різноманітними соматичними
стигмами (ознаками дегенерації) і відхилен$
нями в ранньому розвитку. Малий або над$
мірно високий ріст, непропорційна статура,
нездорова худоба або повнота, деформова$
на, непропорційна, мала або велика голова,
відхилення в будові вух, рук, ніг, пальців,
товстий м’ясистий або маленький з ніздря$
ми, розвернутими уперед ніс, товсті, відвислі
губи, неправильний прикус, заїкування, гуг$
нявість, ротацизм, ламбдацизм, сігматизм,
розсіяна мікроневрологічна симптоматика,
церебрастенія, енцефалопатія в тих або
інших сполученнях супроводжують мораль$

ний ателіоз й представляють із себе єдиний
комплекс із моральною патологією. У дитя$
чому віці можуть бути алалія, дислалія, дисг$
рафія, дислексія, дискалькулія, диспраксія.1

Сучасні дані, що спираються на ґрунтовні
переконливі дослідження з нейровізуаліза$
ції за допомогою МРТ, отримані групою на$
уковців під керівництвом C. Carlisi (2020) по$
лягають у наступному (рисунки 1 та 2). Авто$
ри намагалися визначити зв’язок між
стійкою антисоціальною (за нашим визна$
ченням – аморальною) поведінкою людини
з нейрокогнітивними порушеннями та по$
рушеннями структур головного мозку. 
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Відхилення соціальної орієнтації при
моральному ателіозі характеризується ін$
фільтрацією всього психічного ладу особис$
тості егоїстичними установками, які орієнто$
вані на задоволення інфантильно$гедонічних
потреб. Якщо для оцінки особливостей моти$
вації поведінки людини використати шкалу
A.A. Меграбяна (Меграбян A.A., 1984), то в
людей з моральною патологією мотивація
ніколи не піднімається вище другого рівня.
Основою їхньої діяльності є такі положення:
«Я бажаю й роблю те, що мені приємно» й
«Корисне й краще – мені, інші мене не цікав$
лять». Їм недоступний навіть рівень егоїстич$
ного альтруїзму Г. Селье. Людям з мораль$
ним ателіозом незнайомі поняття честі, дос$
тоїнства, гуманності, жалю. Для задоволення

своїх химерних потягів вони легко відкрито
або приховано зазіхають на честь і гідність
інших людей. Їх характеризують облудність,
примітивна зарозумілість, паразитизм, прис$
тосуванство, відсутність суспільної доціль$
ності у вчинках. Нестримне бажання фор$
мального самоствердження, прагнення до
влади й тенденція до групування роблять
людей з моральним ателіозом соціально не$
безпечними. На початку критичних періодів
історії вони легко приходять до влади як
безпринципні підступні політики, яких поєд$
нує жага влади й задоволення примітивних
потреб. Набувши владу, вони продовжують
боротися за неї між собою, розв’язують війни
й остаточно розвалюють суспільство, несуть
людству багаторічні страждання.

Причини морального ателіозу 

Дослідження причин виникнення мораль$
ного ателіозу, які ґрунтуються на даних на$
шого психолого$психіатричного, соціаль$
но$психологічного, неврологічного та ана$
мнестичного аналізу, показує, що він вини$
кає при відносно легких ураженнях голов$
ного мозку, з тих же причин, що й інші
форми олігофренії (конституціонально$ге$
нетичні, інфекційні, інтоксикаційні, пост$
травматичні, постасфіксійні, захворювання
вагітних тощо). Моральний ателіоз може
бути первинним, коли моральний дефект
обумовлений безпосередньою органічною
патологією головного мозку, і ускладне$
ним, коли моральний дефект виникає в
результаті сполучення неповноцінності
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1Слід чітко зазначити, що жодні з таких стигм самі по
собі не є ознаками морального ателіозу (прим. ред.)

Альберт Меграбян

Шкала Меграбяна (повна назва – «Збалансована шкала емоційного відгуку» –

«Balanced Emotional Empathy Scale» – BEES) запропонована і використовуєть�

ся для дослідження (кількісної оцінки) емпатії. Розроблена і впроваджена у

вигляді опитувальника Альбертом Меграбяном (Albert Mehrabian) (народився

1939 року у вірменській сім’ї в Ірані), психологом, спеціалістом з проблем

екологічної психології, психометрики, психології особистості, у даний час –

заслуженим професором психології Каліфорнійського університету Лос�Анд�

желеса (США). З точки зору А. Меграбяна, емоційна емпатія – це здатність

співчувати іншій людині, відчувати те, що відчуває інший, переживати ті ж

емоційні стани, ідентифікувати себе з ним. Методика BEES (згодом модифіко�

вана Норманом Епштейном – Norman Epstein) дозволяє проаналізувати за�

гальні емпатичні тенденції випробуваного, зокрема – такі параметри, як

рівень вираженості здатності до емоційного відгуку на переживання іншої

особи і ступінь відповідності/невідповідності знака переживань об’єкта і

суб’єкта емпатії. Об’єктами емпатії при обстеженні виступають соціальні ситу�

ації і люди, яким випробуваний міг співпереживати в повсякденному житті.

Опитувальник складається з 25 суджень закритого типу – як прямих, так і зво�

ротних. Випробуваний повинен оцінити ступінь своєї згоди/незгоди з кожним

із них. Шкала відповідей (від «повністю згоден» до «повністю не згоден») дає

можливість виразити відтінки ставлення до кожної ситуації спілкування. В по�

рівнянні з вихідним варіантом опитувальника, у модифікації Н. Епштейна де�

що змінена шкала відповідей, складені таблиці перерахунку «сирих» балів у

стандартні оцінки.

Розробив, окрім іншого, шкали схильності до досягнень, са-
мооцінки, оптимізму, ризику насильства, домінування (або

внутрішнього контролю), збудження (або відчуття), прагнен-
ня, ознак збудливості (або загальної емоційності), рис три-

вожності, депресії, звичного зловживання алкоголю та нарко-
тиків, соматизму, панічних розладів, схильності до афіліатив-

ної поведінки (товариськості), а також – спектр методик
оцінки розвитку дітей.

Ганс Сельє (1907–1982)

«Принцип альтруїстичного егоїзму» (або «егоїстичного альтруїзму») – назва, яку

Ганс Сельє дав сформульованому ним кодексу моральності. Це система етичних ціннос�

тей, якій він надав настільки велике значення, що не коливаючись заявляв: «Я вважав

би головним досягненням свого життя, якби мені удалося розповісти про альтруїстич�

ний егоїзм так ясно і переконливо, щоб зробити його девізом загальнолюдської етики»

(Selye H., 1974). Принцип «альтруїстичного егоїзму» зводиться до трьох пунктів:

➢ перенос на систему міжособистісних і навіть міжнаціональних, міждержавних від�

носин тих законів, що мають біологічне обґрунтування

➢ в основу альтруїстичного егоїзму покладено цілком реалістичне і тому легко здій�

сненне життєве правило: вчиняй так, щоб завоювати любов інших людей

➢ дотримуючись цього правила, людина викликає прихильність і доброзичливе від�

ношення людей з свого оточення і, тим самим, створює для себе максимум безпеки і

можливостей успіху. 

Г. Селье розглядає альтруїзм як видозміну форм егоїзму, що породжує подяку. Спо�

нукуючи інших людей бажати нам добра за те, що ми для них зробили, ми викликаємо

позитивні почуття до себе. Це і є альтруїстичний егоїзм. Заслужити повагу і подяка –

у цьому Г. Селье вбачав основи «природного» кодексу поводження, корисного осо�

бистості і суспільству. Він прагнув зробити альтруїстичний егоїзм девізом загально�

людської етики.

Уроджений Янош Гуго Бруно Шейє (Selye Janos Hugo
Bruno) – видатний канадський ендокринолог австро-
угорського походження, лікар, основоположник вчення
про стрес, біолог зі світовим ім'ям, патофізіолог. 

Рисунок 1. Відмінність парціальної площі поверхні ок)
ремих ділянок кори великих півкуль головного мозку
між групами осіб з виразною асоціальною поведінкою
та низьким рівнем антисоціальної поведінки

А. Парцелярні (фрагментарні, окремі) ділянки (синього кольору) зі значно мен-
шою площею поверхні кори у групі антисоціальної поведінки, що зберігається
протягом життя, ніж у групі порівняння. 
Б. Парцелярні ділянки (синього кольору) зі значно меншою площею поверхні у
групі осіб з антисоціальною поведінкою протягом всього життя порівняно із обс-
теженими із антисоціальною поведінкою лише підліткового віку.
Всі результати стандартизовані за статевою належністю суб’єктів дослідження
при скориговані щодо величини помилок виявлення, p<0,05. Кольорові смуги
відповідають статистичним значенням z.

Рисунок 2. Відмінності парціальної товщини кори ве)
ликих півкуль головного мозку між групами осіб з ви)
разною асоціальною поведінкою та низьким рівнем
антисоціальної поведінки

А. Парцелярні ділянки (синього кольору) зі значно меншою товщиною кори
великих півкуль у осіб групи антисоціальної поведінки протягом усього життя
порівняно із обстеженими із низьким рівнем антисоціальної поведінки. 
Б. Парцелярні ділянки (синього кольору) зі значно меншою товщиною кори
великих півкуль у осіб з антисоціальною поведінкою підліткового віку, ніж у групі
порівняння. 
Всі результати стандартизовані за статевою належністю суб’єктів дослідження
при скориговані щодо величини помилок виявлення, p<0,05. Кольорові смуги
відповідають статистичним значенням z.
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Пандемия коронавирусной инфекции,
так или иначе, затронула все населе$

ние, однако есть группа пациентов, для ко$
торых SARS$CoV$2 может представлять осо$
бый риск. В этой связи, важно понимание
критериев принадлежности к группам рис$
ка, так же как и необходимых для соблюде$
ния такими лицами мер предосторожности
во время пандемии.

В самом деле, с самого начала текущего
всплеска инфекции коронавируса известно,
что, в основном, риску тяжелого течения за$
болевания подвержены определенные груп$
пы людей. Прежде всего, можно сказать, что
люди старше 80 лет, в принципе, находятся
в группе риска более тяжелого течения за$
болевания и даже смертности. Об этом го$
ворит статистика и имеющиеся на сегодняш$
ний день результаты исследований. Это свя$
зано с тем, что чаще всего в таком возрасте
уже имеются тяжелые хронические заболе$
вания, которые сами по себе представляют
риск для здоровья пациента, и о которых
подчас пациент может не знать. 

Впрочем, хронические внутренние бо$
лезни в тяжелой форме являются фактором
риска угрожающего течения COVID$19 в лю$
бом возрасте. Среди них – сахарный диабет
1 и 2 типа, прочие системные нарушения об$
мена веществ, сердечно$сосудистые забо$
левания, болезни легких в прогрессирую$

щих стадиях, заболевания почек и онколо$
гические заболевания. Здесь важно отме$
тить, что речь идет не просто о наличии
хронического заболевания, а о таковом
именно в стадии обострения или прогрес$
сирования. Например, больной сахарным
диабетом в состоянии хорошей диетичес$
ки$поведенческой и/или медикаментозной
клинико$метаболической компенсации, с
точки зрения потенциального заражения
SARS$CoV$2 считается практически здоро$
вым человеком, поскольку в данном случае
факторы риска автоматически убывают. То
же самое применимо и к онкологическим
больным, у которых в стадии ремиссии
риск значительно ниже, чем на фоне про$
хождения химио$ и/или радиотерапии в
острой фазе заболевания, когда иммунная
система ослаблена, в связи с чем пациент
неизбежно должен быть отнесен к группе
повышенного риска. Именно в свете этого,
неизменно важно соблюдать рекоменда$
ции врачей и ни в коем случае не прекра$
щать назначенное лечение. Правильно по$
добранная (и соблюдаемая) терапия при
сахарном диабете, сердечно$сосудистых и
других заболеваниях может спасти жизнь в
условиях пандемии.

Причинами того, что хронические забо$
левания внутренних органов в прогресси$
рующей стадии играют в данном случае та$
кую существенную роль, являются, соб$
ственно, свойства SARS$CoV$2. Образно го$
воря, этот вирус очень коварен. При попа$
дании в организм он способен проявлять

тропность практически ко всем внутренним
органам, прежде всего – легким, сердцу и
почкам. А если у заразившегося уже имеет
место воспаление какого$либо органа, то
его организму оказывается намного труд$
нее бороться с инфекцией, поскольку сис$
тема иммунитета уже так или иначе вовле$
чена в патогенез основного заболевания, а
потому – или ослаблена, или способна к не$
адекватному реагированию.

Во время пандемии меры предосторож$
ности следует соблюдать абсолютно всем.
Речь идет, в основном, о гигиене и дезин$
фекции рук, сокращении социальных кон$
тактов до минимума, а также избегании
мест скопления людей. Людям с хрониче$
скими заболеваниями необходимо про$
должать принимать назначенные им меди$
каменты и, по возможности, находиться в
контакте со своим лечащим врачом по теле$
фону или видеосвязи. В свою очередь, по$
скольку сейчас пациентам большую часть
времени в основном рекомендуется (или
даже их обязывают) проводить дома, то су$
щественно возрастает значение здорового
питания и двигательной активности. Нако$
нец, пребывание в условиях пандемии свя$
зано с повышенным стрессом, что также са$
мым разным образом отрицательно влияет
на качество жизни и состояние здоровья.
Поэтому естественна и очевидна рекомен$
дация: общайтесь с близкими по телефону
или видеосвязи, занимайтесь любимыми
делами, и рано или поздно жизнь вернется
в свое привычное русло.

COVID191 и внутренние болезни

Гудрун Садик

Врач-интернист (терапевт) частной клиники
«Дёблинг», Вена, Австрия

ПСИХИАТРИЯ И
КРИМИНАЛИСТИКА
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Автори дослідження надають багатий
ілюстративний матеріал на кшталт наведе$
ного. Унаслідок багаторічних досліджень
ними встановлено, що особи зі стійкою ан$
тисоціальною поведінкою мають меншу
площу і товщину кори головного мозку у ви$
значених його ділянках та визначені нейро$
когнітивнині порушення. 

Таким чином, дані наших психолого$
психіатричних, неврологічних, соціально$
психологічних досліджень збігаються з да$
ними сучасних інструментальних дослід$
жень головного мозку і свідчать про те, що
людська аморальність має під собою ма$
теріальний органічний ґрунт.

Висновок–прогноз 

Говорячи про прогноз морального ате�

ліозу, на основі нашого багаторічного

спостереження та останніх досліджень

з нейровізуалізації можна стверджува�

ти, що моральний дефект є стійкім нез�

воротнім розладом та, відповідно, не є

тимчасовою затримкою розвитку, або

таким, що його протягом життя можна

виправити правильним вихованням. 

Моральний дефект є стійким незво�

ротним станом і повного розвитку мо�

ральних якостей при будь�якому відо�

мому сьогодні лікувальному або педа�

гогічному впливі тут не варто очікувати.

Продуктивною позицією щодо такти�

ки взаємодії з особами, що є носіями

морального ателіозу, може бути така,

яка спирається на наступні положення: 

➢ моральний ателіоз – це стійке легке

психічне недорозвинення з перева�

жанням морального дефекту

➢ моральний ателіоз – це частково й

умовно компенсований правильним

вихованням і життєвим досвідом стан

➢ моральний ателіоз – це стійкий мо�

ральний дефект, що сполучається з ро�

зумовою недостатністю легкого ступе�

ня (IQ у межах 70–80).
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1COVID-19 (абр. CoronaVirus Disease 2019) – «корона-
ворусная болезнь 2019 года» – инфекционное заболе-
вание, вызываемое коронавирусом тяжелого острого
респираторного синдрома типа 2 (severe acute respira-
tory syndrome coronavirus 2 – SARS-CoV-2). Прим. ред.
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телесный контакт с матерью в любом случае
очень важны для ребенка.
➤ Какие гигиенические меры следует 

соблюдать заболевшей матери после

рождения ребенка, чтобы защитить 

его от заражения?

Нужно мыть руки перед тем, как прикасать$
ся к ребенку или другим предметам, напри$
мер – молокоотсосу и бутылочкам для
кормления. Необходимо проводить систе$
матическую стерилизацию молокоотсоса и
бутылочек. При кормлении стараться не
кашлять или чихать, также, в любом случае,
нужно носить маску. 
➤ Следует ли инфицированной мате�

ри кормить ребенка грудью?

Результаты исследований указывают на то,
что материнское молоко не инфицируется.
Самым большим риском при кормлении яв$
ляется тесный телесный контакт между ма$
терью и ребенком. Однако имеющиеся в
настоящее время научные факты говорят о
том, что преимущества кормления грудью
значительно перевешивают риск заражения. 
➤ Какие меры предосторожности сле�

дует вводить в родильных отделениях

в условиях пандемии COVID�19?

Всем женщинам, поступающим в родиль$
ное отделение, следует проводить тестиро$
вание на наличие инфекции COVID$19. При
запланированном стационарном пребыва$
нии это осуществляется непосредственно
перед прибытием в клинику, в других слу$
чаях – сразу же после поступления. Непре$
менным является очень строгое соблюде$
ние гигиенических мер. Матерям и отцам,
не имеющим симптомов COVID$19, реко$
мендуется носить маску во время пребыва$
ния в клинике. Персонал клиники также
соблюдает противоэпидемические требо$
вания в виде проведения гигиенических
мероприятий, дезинфекции, ношения ма$
сок и т.д.

Пандемия COVID$191 вызывает много воп$
росов, сомнений и опасений у будущих

мам. При этом, в средствах массовой инфор$
мации постоянно публикуется и сообщается
необычайно много противоречивой инфор$
мации. Выделив наиболее распространенные
вопросы беременных женщин, можно сфор$
мулировать следующие ответы.
➤ Как происходит заражение инфекци�

ей COVID�19?

Вирус передается от одного человека другому
воздушно$капельным путем через тесный
(близкий) контакт, например – через секрет,
выделяемый инфицированным человеком
(при кашле, чихании, разговоре). Капельки
могут попадать в рот, нос и глаза. Непрямым
способом вирус может передаваться через
загрязненные поверхности или руки инфици$
рованного человека после прикосновения к
ним, а затем – в результате прикосновения
своему лицу (ко рту, носу или глазам).
➤ Находятся ли беременные женщины в

группе риска?

Беременные женщины не входят в группу по$
вышенного риска заболевания инфекцией
COVID$19. Заболевание у них протекает с более
легкими проявлениями симптоматики. И это

несколько необычно, поскольку при беремен$
ности изменяется механизм работы иммунной
системы, что типично отрицательно влияет на
протекание инфекционных заболеваний. Од$
нако, по$видимому, при инфекции COVID$19
это происходит иначе.
➤ Насколько высок риск, что мать может

заразить ребенка?

Исследования показали, что внутриутробного
заражения плода не происходит. Заражение
новорожденных (в процессе родов) происхо$
дит очень редко и заболевание протекает без
выраженных осложнений. Однако и после ро$
дов существует риск заражения из$за тесного
телесного контакта, в связи с чем следует соб$
людать необходимые меры гигиены.
➤ Возрастает ли риск преждевременных

родов при инфекции COVID�19?

По последним научным данным, риск преж$
девременных родов из$за инфекции COVID$19
не увеличивается.
➤ Рекомендуется ли матери, инфициро�

ванной COVID�19, рожать посредством

кесарева сечения?

Если для кесарева сечения нет других медици$
нских показаний, то можно рожать естествен$
ным путем. Однако, такое вмешательство мо$
жет быть назначено в случае, если у заболев$
шей матери наблюдается ухудшение симпто$
матики. В любом случае, метод родоразреше$
ния надлежит обсуждать с беременной жен$
щиной, и решение принимается совместно с
лечащим врачом.
➤ Следует ли сразу после рождения 

изолировать новорожденного от 

инфицированной матери?

При тяжелом течении заболевания матери ре$
комендуется, чтобы ребенок был на некоторое
время изолирован от неё. Если же течение за$
болевания характеризуется легкими симпто$
мами, то достаточно соблюдать необходимые
меры гигиены. Кормление грудью и тесный
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Беременность и роды во время
пандемии COVID191

Кристиан Кайнц

Профессор, акушер-гинеколог и
медицинский директор частной

клиники «Дёблинг», Вена, Австрия

1COVID-19 (абр. CoronaVirus Disease 2019) – «коронави-
русная болезнь 2019 года» – инфекционное заболевание,
вызываемое коронавирусом тяжелого острого респира-
торного синдрома типа 2 (severe acute respiratory syn-
drome coronavirus 2 – SARS-CoV-2). Прим. ред.
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Болезнь Кинбека – аваскулярный асептиче$
ский некроз полулунной кости запястья –

развивается вследствие нарушения крово$
снабжения последней. При отсутствии адек$
ватного лечения заболевание может привести
к потере функции поражённой кисти. Наруше$
ние кровоснабжения бывает вызвано разны$
ми, а иногда – сразу несколькими факторами,
например – из$за слишком короткой длины
локтевой кости и меньшей величины угла на$
клона суставной поверхности лучевой кости,
что приводит к дополнительной повышенной
передаче усилия на полулунную кость. С другой
стороны, тяжёлые ударные нагрузки, напри$
мер – работа с пневматическим молотом, уда$
ры молота в строительстве или регулярные спе$
цифические воздействия при занятиях опреде$
ленными видами спорта (езда на горном вело$
сипеде, игровые виды спорта с мячом), также
могут привести к возникновению заболевания.

Характерно, что болезнь часто поражает па$
циентов очень молодого возраста. Они жалу$
ются на отёчность по заднебоковой поверхнос$
ти и боль в области лучезапястного сустава, не$
редко возникающие без предшествующих
травм. Изначально боли не поддаются точному
определению, так как диффузно иррадиируют
в сустав. На ранней стадии рентгенологическое
исследование в большинстве случаев не пока$
зывает патологических изменений, и зачастую
устанавливается неверный диагноз воспале$
ния сухожильного влагалища. 

В диагностическом отношении, при совпа$
дении нескольких критериев, таких как боли,
возникающие, прежде всего, при сгибании
лучезапястного сустава, диффузная отёчность
на его боковой поверхности, а также – слиш$
ком короткая локтевая кость, необходимо
проведение магнитно$резонансной томогра$
фии с контрастированием.

Лечение заболевания проводится в зависи$
мости от его стадии. На начальной стадии со$
стояние можно нормализовать посредством
фиксации запястья гипсовой повязкой в тече$
ние не менее 4, но не более 8 недель. В случае
излишне короткой локтевой кости предпочти$
тельным методом лечения является хирурги$
ческое укорочение лучевой кости (максимум на
2 мм) для разгрузки полулунной кости. На ста$
дии прогрессирующего заболевания, когда уже
определяются переломы полулунной кости, её

можно заменить хрящево$костным трансплан$
татом и, тем самым, стабилизировать архи$
тектуру запястья. Затем выполняется иммоби$
лизация предплечья в гипсе в течение 8 не$
дель, после чего, в течение следующих 4 не$
дель – фиксация в съёмной шине. В случае да$
леко запущенной стадии заболевания (распад
полулунной кости) существует возможность
операции с сохранением как самого сустава,
так и его подвижности.

* * *
В современных клиниках стран Западной Ев$
ропы  пациентам предлагается весь спектр ус$
луг в области диагностики и лечения заболе$
ваний опорно$двигательного аппарата. Здесь
«под одной крышей», как правило, находятся
отделения диагностической визуализации
(методами рентгенографии, магнитно$резо$
нансной и компьютерной томографии) и
травматологии/ортопедии, где практикуют
одни из лучших специалистов этих и смежных
специальностей.

Болезнь Кинбека 
Андреа 
ШвайтцерGЕренрайх

Специалист по заболеваниям
кистевых суставов в частной
клинике «Дёблинг», 
Вена, Австрия

Переломы пястных костей и запястья отно$
сятся к наиболее распространённым трав$

мам кисти. Так как зачастую они происходят
при падении на кисть – например, при заняти$
ях спортом или при несчастных случаях во
время езды на мотоцикле или велосипеде – то
от этих травм нередко страдают пациенты мо$
лодого возраста. Особенно часто при паде$
нии происходит перелом ладьевидной кости,
соединяющей лучезапястный сустав с пястью.
В таких случаях необходимо наложение гип$
совой повязки и её ношение в течение от 4 до
6–8 и даже 12 недель (в зависимости от воз$
раста пациента). Заслуживает внимания тот
факт, что при этом переломе правильный ди$
агноз, порой, устанавливается не сразу и даже
не всегда. А плохо/неправильно заживший
перелом может привести к стойкому ограни$
чению подвижности кисти, из$за чего, в свою
очередь, происходит механически непра$
вильное распределение нагрузки и развитие
раннего артроза, то есть – преждевременная
дегенерация сустава.

При возникновении нарушения функции
вращения кисти или же любого рода ином во$
влечении лучезапястного сустава, необходима
хирургическая коррекция. В таком случае пере$
ломы, лечение которых изначально проводи$
лось консервативным способом посредством
гипсовой иммобилизации и консолидация ко$
торых произошла в неправильном положении,
должны подвергаться повторному рассечению
с последующим выполнением позиционирова$
ния костей в правильном положении. 

В большинстве случаев вмешательство про$
водится под местной анестезией (посредством
блокады плечевого сплетения, «выключаю$
щей» болевые ощущения в руке) в условиях
дневного стационара, то есть – без последую$
щего ночного пребывания в клинике. Общий
наркоз и двухдневное пребывание в клинике
требуются лишь в тех случаях, когда для запол$
нения костного дефекта необходим забор
собственного материала из гребня подвздош$
ной кости, как это осуществляется также при
псевдоартрозе ладьевидной кости.
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Оперативное лечение 
плохо/неправильно заживших переломов
пястных костей и запястья

Андреа 
ШвайтцерGЕренрайх

Специалист по заболеваниям
кистевых суставов в частной

клинике «Дёблинг», 
Вена, Австрия
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Вклинической практике андрологии (муж$
ского здоровья) расширен спектр возмож$

ностей: внедрена новая альтернатива класси$
ческой операции при увеличении предста$
тельной железы.

Доброкачественная гиперплазия предста$
тельной железы является медицинским тер$
мином для обозначения доброкачественного
увеличения простаты, от которого с возрастом
страдают почти все мужчины. Последствия —
многочисленные ночные походы в туалет, со$
стояние истощения или перепады настроения,
которые могут повлиять не только на личное
самочувствие, но и на отношения внутри се$
мейной пары.

Мужчинам, страдающиим гиперплазией
предстательной железы, в качестве новой ми$
нимально$инвазивной технологии доступна
конвекционная абляция простаты водяным
паром с применением системы Rezum. Прин$
цип методики заключается в прицельном
уменьшении ткани органа при помощи горя$
чего водяного пара. Для этого через уретру
вводится небольшое устройство, оснащенное
видеокамерой. Лечащий врач посредством
эндоскопически контролируемых выбросов
водяного пара разрушает избыточную ткань,
что, в конечном счете, обеспечивает уменьше$
ние размера предстательной железы и избав$
ляет пациента от его жалоб.

В целом, на современном уровне клиниче$
ской медицины, увеличение простаты хорошо
поддается лечению, учитывая, что теперь, на$
ряду с эмболизацией артерий простаты (ЭАП),
применяется и абляция предстательной же$
лезы водяным паром с применением системы
Rezum. Благодаря этим минимально$инва$
зивным технологиям в распоряжении врачей
есть возможность выбора наилучшего инди$
видуального варианта лечения почти для всех
доброкачественных изменений предстатель$
ной железы.

Вмешательство является настолько щадя$
щим, что пациент очень быстро идет на по$
правку. Эректильная функция и способность
контролировать мочеиспускание при прове$
дении ЭАП и этой новой процедуры сохраня$
ются. Она подходит для мужчин в любом воз$

расте и, следовательно, для мужчин, для кото$
рых проведение хирургического вмешатель$
ства, например, из$за приема антикоагулян$
тов (препаратов, разжижающих кровь), было
бы слишком рискованным. В современных
клиниках стран Европы, наряду с соответству$
ющей диагностикой, предлагается инноваци$
онные варианты лечения в области урологии и
андрологии. Квалифицированный врачебный
персонал всегда готов оказать помощь, если
речь идет о сексуальной дисфункции, недер$
жании мочи, планировании семьи или лече$
нии заболеваний предстательной железы.

Лечение гиперплазии предстательной железы
методом абляции водяным паром

Маркус Марграйтер

Член Европейского совета
урологии (European Board of
Urology)

Руководитель амбулатории
андрологии и эректильной
дисфункции в Университетской
клинике урологии (MedUni Wien /
AKH Wien)

Практикующий врач в центре
репродуктивного здоровья
частной клиники «Дёблинг» 
и в частной клинике
«Конфратернитет»

Член европейского совета
сексуальной медицины (European
Board of Sexual Medicine)

Контрактура Дюпюитрена — это сгибатель$
ная контрактура пальцев рук, возникаю$

щая в результате фиброзного перерождения
(фиброматоза) ладонного апоневроза, иными
словами — при этом, вследствие доброкачест$
венного разрастания соединительной ткани
под кожей, возникают тяжистые утолщения на
ладонной поверхности и типичные втяжения.
Как следствие — один или несколько пальцев
оказываются фиксированными в согнутом по$
ложении к ладони при невозможности их раз$
гибания. Чаще всего поражаются средний и
безымянный палец. Болезнь в большинстве
случаев возникает в среднем или пожилом
возрасте, значительно чаще — у мужчин.

Болезнь развивается медленно, зачастую
при отсутствии болевых ощущений. При прог$
рессировании заболевания и отсутствии лече$
ния наступает невозможность разгибания по$
ражённых пальцев с результирующим значи$
тельным ограничением функции кисти. В слу$
чае, если ладонь и пальцы становится более
невозможно, выпрямив, положить на ровную

поверхность, следует обратиться к специалис$
ту в области хирургии кисти. 

Лечение проводится посредством хирурги$
ческого вмешательства или, в некоторых слу$
чаях, посредством инъекционной терапии.
Применение второго из методов обосновано в
тех случаях, когда имеются лишь единичные
тяжи. Однако при этом выше риск рецидива.
При обширном процессе (наличии множест$
венных тяжей) или же значительных функци$
ональных нарушениях проведение операции
показано в любом случае. Подвижность кисти
восстанавливается в полном объёме сразу
после вмешательства. Лишь при наличии вы$
раженной патологии, после операции в тече$
ние суток может быть необходимо ношение
шины для пребывания пальцев в положении
разгибания. Для обеспечения устойчивого эф$
фекта операции рекомендована специализи$
рованная физиотерапия кисти.

Вмешательство может быть выполнено в ус$
ловиях дневного стационара под местной
анестезией (блокада плечевого сплетения).
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Десята вечора. Богдан, як завше о цій
порі, стояв із цигаркою на балконі і,

повільно затягуючись, вдивлявся у тьмяно
освітлену ліхтарями дорогу, що вела від
зупинки громадського транспорту про$
стісінько до його «хрущовки». Людей май$
же не було. Лише зрідка якийсь запізнілий
гуляка проходив тут із собачкою. Минуло
майже чотири місяці відтоді, як зникла
Мар’яна, а Богдан досі сподівався, що од$
ного дня вона повернеться. Він знав: вона
жива, з нею все в порядку. Але не мав уяв$
лення, де її шукати. Тому просто чекав.
Щовечора отак на балконі, потягуючи од$
на за одною цигарки. Стояв доти, поки не
починав тремтіти від холоду всім тілом.
Тільки тоді він заходив досередини, щіль$
но закривав балконні двері й лягав спати.
Адже вранці знов іти на обридлу роботу,
бачити одних і тих же надокучливих лю$
дей, увечері знов заштовхуватись у смер$
дючу маршрутку і повертатись додому,
щоб укотре виглядати з балкона Мар’яну.
Здається, коло замкнулося…

* * *
Одного сірого листопадового ранку я зі$
брала маленьку валізку одягу й тихо зали$
шила квартиру Богдана. Таксі, заздалегідь
викликане через мобільний застосунок,
уже чекало біля під’їзду. Їхали до «Борис$
поля» абсолютно порожніми вулицями.

Що не кажіть, а Київ на світанку прекрас$
ний без людей і машин. І от через сім го$
дин я вже в Лісабоні, жую круасан, запи$
ваю кавою і думаю про те, як виживатиму
тут наступні місяці, поки хоч трохи не вив$
чу португальську. Бо англійська – то тільки
для роботи, а в повсякденному житті, що$
би порозумітись із людьми, краще послу$
говуватись їхньою рідною мовою. А ще я
думала про Богдана… Як він там буде сам.
Знала: він не шукатиме. Колись у 90$ті лю$
ди масово рвалися за кордон у пошуках
заробітків, і часом хтось губився десь у чу$
жих країнах… Тоді не було мобільного
зв’язку й інтернету. Можна було хіба писа$
ти листи в нікуди. Люди просто зникали.
Але технології змінили все. Тепер можна
кого хочеш знайти. Це дуже легко. Але не
для Богдана… Богдан із технологіями на
«Ви». Хоча, може, саме це мене в ньому й
привабило…

* * *
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Ми зустрілись у столичному Макдо. Він під$
сів до мене, бо тільки біля мого столика бу$
ли зарядки, а в нього розрядився… його
кнопковий телефон. «Треба ж таке! – поду$
мала я. – В епоху айфонів і планшетів, коли
навіть пенси навчились тицяти пальцями в
екран, у хлопця кнопковий телефон!». Так, я
одразу зрозуміла, що він – наче не від світу
цього. Але ж розумний! А ще він чомусь
постійно ховав руки, ніби в них – усі
таємниці Всесвіту, яких я не повинна знати.
Дивний. Реально дивний чувак. Але його
очі… Було в них щось магічне. Богдан під час
розмови весь час підтримував зоровий кон$
такт. І от чим довше ми говорили, тим біль$
ше я провалювалась. Здається, я не стільки
слухала, що він говорить, скільки ЯК. І ди$
вилась на нього. Так ми проговорили зо дві
години. А тоді вийшли на вулицю й далі те$
ревенили дорогою до метро, потім у
підземці, а затим – дорогою від метро до
мого будинку. Богдан запропонував мене
провести – і я не заперечувала.

Наступного дня ми зустрілись знову. Влас$
не, зустрічались ми щодня. Графік моєї ро$
боти це дозволяв. Треба сказати, саме за це я
й любила свою роботу – за наявність великої
кількості вільного часу. Тому ми могли бага$
то гуляти парками, ходити в кіно, пити каву в
затишних кав’ярнях чи пиво в гамірних па$
бах. Це були прекрасні дні! Я була веселою,

безтурботною дівчиною, яку безмірно тішили
її нові стосунки. Світ здавався не таким… Тро$
хи кращим, аніж він є насправді.

Досить швидко Богдан запропонував
мені переїхати до нього. Звісно ж, я не вага$
лася. Я радо перетягла в його маленьку од$
нокімнатку свої скромні пожитки й почала
облаштовувати кубельце. Та$а$а$к, жіночої
руки тут явно бракувало! Але зрештою я
зробила цю квартирку будинком своєї мрії.
Я любила цього чоловіка… Життя пішло
спокійно й розмірено. А потім я дізналась
про існування Міли…

* * *

Треба сказати, Богдан досить довго прихо$
вував її від мене. Навіть не знаю, як йому це
вдавалось. Але одного разу я почула, як він
телефоном комусь розповідав про якусь
Мілу, про те, що хоче посадити під вікнами
троянди, бо вона любить ці квіти. Коли Бог$
дан помітив, що я увійшла до кімнати й слу$
хаю його розмову, він спішно попрощався й
поклав мобільник на стіл. Звісно, він мусив
мені все пояснити.

– Я знаю, ти все зрозумієш, – сказав Бог$
дан, беручи мене за руку.

– Чому ти так вирішив? – тихо запитала я,
вже почавши думати найгірше.

Вельмишановні читачі, перед Вами –
не наукова робота, а художній твір,
жанр якого його авторка визначає як
«психологічний трилер». Переді мною
постала доволі складна задача –
представити оповідання, зазначивши
деякі його аспекти з точки зору пси�
хіатра, і водночас не написати спой�
лер, розкривши інтригу передчасно.

За статистикою, приблизно кожна
четверта родина стикається з пси�
хічним розладом у близької людини і
має з цим якось жити далі. Ця статис�
тика стосується тільки сталих сімейних
відносин і не враховує випадків дружніх
і романтичних стосунків. 

Варто підкреслити, що душевнохворі
люди, особливо на початку знайом�
ства, почасти можуть бути дуже при�
вабливими, причаровувати своєю нес�
хожістю на інших, загадковістю, особ�
ливим виразом очей, нестандартними
манерами, подекуди – надзвичайними
здібностями і талантами. Багато хто
хоче бути у романтичних стосунках із
неординарною, особливою людиною,
«не такою, як усі». Але подальший роз�
виток відносин демонструє психічно
здоровому партнерові «зворотній бік
медалі» особистості ментально неду�
жої людини і зіштовхує його зі склад�
ним моральним вибором, адже «ми на�
завжди відповідальні за тих, кого ко�
лись приручили»…

Я свідомо не збираюсь передчасно
щось казати про діагностичні категорії,
це не «сухий» академічний опис клі�
нічного випадку, хоча розлад певного
спектру презентовано дуже вдало, з
реалістичними і яскравими деталями, а
наголошую саме на важкості подаль�
шого життєвого вибору у випадку ду�
шевної недуги коханої людини.

Було б цікаво отримати відгуки з ць�
ого приводу як спеціалістів «психоло�
го�психіатричної сфери», так і прихиль�
ників психологічних трилерів без спеці�
альної освіти.

Попри складнощі сьогодення, ми
продовжуємо працювати над доступ�
ними каналами нашого зв’язку з чита�
чами.

З повагою, 
Тетяна Логановська –  психіатри�

ня, кандидат медичних наук, стар�

ший дослідник, наукова редакторка

часопису «Антропологія»

Юлія Юліна

Журналістка, мовознавиця, аналітикиня,
політична експертка, книжкова оглядачка
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Мені треба було подихати й подумати. На$
віть не пам’ятаю, де того вечора мене носи$
ло. І не знаю, як довго я тоді гуляла. Але ко$
ли вночі я повернулась додому, Богдан уже
спав. Я тихенько роздяглася й лягла поруч.
Він повернувся на бік і обійняв мене. А вран$
ці я поїхала…

* * *
Міли в нашому житті було дійсно забагато.
Спершу вона з’являлась у нашій квартирі
тільки час від часу, вечорами. Потім ці поси$
деньки стали затягуватись на всю ніч. А з ча$
сом Міла почала приходити до Богдана і

вранці. Я не знала, що ро$
бити. Але одного дня про$
лунав дзвінок у двері.

– Хто там? – спитала я.

– Добридень! Мене зва$
ти Роман. Я – Богданів
друг. Мені треба з Вами по$
говорити.

Поки я готувала чай, Ро$
ман розповідав. Я так ду$
маю, він був єдиним серед
знайомих Богдана, хто
знав і про мене, і про Мілу.
Романа непокоїло, що то$
вариш дедалі більше гово$
рить про свою сестру, що
вона все частіше й частіше
з ним.

– Раджу Вам поговорити з лікарем, – ска$
зав він. – Моя мама працює у приватній
клініці на Лівому березі. Я дам Вам контакти
її колеги. Він допоможе.

Але він не поміг. Річ у тім, що допомогти
людині можна лише тоді, коли вона сама ць$
ого хоче. А Богдан не хотів. Він уважав своє
захоплення сестрою цілком нормальним.

– Я люблю свою сестру. Що тут такого? –
казав він.

Так, звісно ж, нічого. За виключенням то$
го, що Міла… померла. Богданова старша
сестра померла, коли він був підлітком. Їй

було лише 21. Такою вона, власне, для нього
й залишилась, 21$річною розумницею й кра$
сунею. Він бачив її і чув. І з плином часу –
дедалі частіше. Богдан не хотів визнавати,
що хворий. Він казав, що його сестра досі з
ним, вона – його янгол$охоронець. Я не
могла змусити його звернутись по допомо$
гу, а жоден лікар не може примусово
госпіталізувати людину, яка не становить
небезпеки для себе й для інших і не погод$
жується на лікування.

За три тижні до того, як Богдан притяг ті
кляті Мільчині сукні, мені запропонували
дворічне стажування в нашому центрально$
му офісі в Португалії. Я обіцяла подумати.
Не хотілось залишати Богдана… Але той
вечір вирішив усе. Гуляючи вулицями вечір$
нього Києва, я подзвонила шефові і сказа$
ла, що згодна на переїзд.

– Чи можу я вилетіти вже завтра? – спита$
ла я.

– Здивований твоїй рішучості. Звісно. Як$
що встигнеш придбати квиток. Тільки стати
до роботи ти зможеш аж за тиждень, коли
ми оформимо всі папери. Це тебе влашто$
вує?

– Звісно, – відповіла я.
І вже наступного ранку вилетіла в Ліса$

бон. Певна, Богдан думає про мене. Але
зрештою, він сам вибрав жити привидами
минулого, а я обрала майбутнє.
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– З огляду на глибину твоїх почуттів до
мене, – відповів він і почав розповідати.

Так, щодо моїх почуттів він не помилявся.
Після тієї розмови Міла почала з’являтись у
нас удома. Спочатку заходила на вечерю.
Потім стала лишатись і на ніч. Богдан любив
говорити з нею, радитись, хвалився їй і
скаржився. Вона була для нього кращою
версією його самого, прикладом для
наслідування. Власне, Міла – Богданова
старша сестра.

– Мілі би сподобались ці парфуми, – ска$
зав він одного вечора, вручаючи мені паке$
тик із «Брокарду».

– Ти питав у неї?

– Ні, – відповів Богдан. – Я просто знаю.
Вона любить троянди.

Я терпіти не могла трояндового запаху.
Взагалі не любила квіткових ароматів у пар$
фумах. Але йому не сказала. Я, в принципі,
старалась ніколи його не засмучувати.
Стрес, можна сказати, паралізує Богдана,
він стає сам не свій і не може нормально
спати, а відтак – і працювати. Йому краще
не нервувати. Тому я намагалась робити
все, аби він був задоволений, але разом із
тим розробляла план, як викинути Мілу з
нашого життя.

* * *
Утім, Міли ставало дедалі більше. Часом во$
на заходила до нас уранці перед роботою, і
я прокидалася від недоладного Богданово$
го шепоту. Але частіше вона лишалась на
ніч. І тоді аж до світанку з кухні долинали
уривки розмов і стишений сміх. Я не могла
спати, а тому скаженіла. Зрештою, це поча$
ло впливати на мою роботу.

– Давай поїдемо в село. Тобі треба відпо$
чити, – сказав якось Богдан, коли я змучена
припленталась додому після важкого тру$
дового дня. 

– У село? – перепитала я, здивовано
піднявши брову.

– Так, у село, де я народився. Я так і не
продав батьківську хату. Ми можемо побу$
ти там удвох пару днів.

– Так листопад же! – відказала я. – Там
хоч пічка є? А дрова?

Звісно, я, міська зманіжена дівчинка, не
погодилась їхати в якусь глухомань. І він
поїхав сам. Сказав, що хоче дати мені час
побути на самоті, віднайти гармонію з со$
бою, розслабитись і виспатись.

У суботу я вперше за довгий час вийшла
на пробіжку, потім поснідала й заходилась

робити генеральне прибирання. Затим по$
вечеряла й сіла дивитись фільм. Наступний
день теж минув цілком спокійно: манікюр,
спа, кава с подругами. А на вечір повернув$
ся Богдан. Усміхнений. Той усміх мене тро$
хи насторожив… і не дарма.

– Дивись, що я тобі привіз! – радісно ви$
гукнув він із порогу і простягнув мені сіль$
повський пакет.

– Що це? – спитала я.

– Кажу ж, подивись! – відповів Богдан.
Я взяла з його рук пакет і пішла з ним до

кімнати. Сіла на килим і перевернула пакет

догори дриґом. Звідти вивалилась купа
лахміття.

– Що це? – знов спитала я.

– Це сукні Міли.

– Її старі сукні? А нащо ти їх сюди притяг?

– почала нервувати я.

– Подумав, що вони могли б тобі підійти.
Думаю, у вас один розмір. Міла завжди ду$
же стильно вдягалась…

– Тобто я вдягаюсь не стильно, так?

– Я цього не казав, – відповів Богдан. Я
помітила, що його руки почали тремтіти й
він став ховати їх до кишень.

– Я не носитиму суконь Міли. Прибери це
негайно! – просичала я.

– Куди?

– К бісовій матері! – відрізала я, а тоді
зірвалась на ноги і попрямувала до виходу.

І тут сталося те, чого я від Богдана аж ніяк
не очікувала. Вже майже біля дверей він
наздогнав мене й штовхнув до стіни.

– Ти не розумієш! Ти не знаєш, що для ме$
не означає Міла! Вона завжди була кращою
за мене. Розумною, красивою. Її всі любили.
Її присутність у моєму житті робить його
кращим.

– А моя? Моя присутність не робить твоє
життя кращим? – спитала я вже крізь сльози.

Він мовчав.

– Ти хоч любиш мене? – спитала.
І знов тиша.

– У тебе є почуття до мене?

– Я не знаю, – відповів він. – Брехати не
буду. Тобі я брехати не можу. Але Міла…

– Все ясно, – сказала я і, вирвавшись із
його лап, хутко вибігла у під’їзд, а звідти –
надвір.
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Діагностика

Застосовується для оцінки активності та
функціонування мозкових нейронних ме$
реж людини, найчастіше за допомогою
одиничних або парних магнітних імпульсів
(Walsh V., Pascual$Leone A., 2003; Groppa S.,
2012; The Royal Australian and New Zealand
College of Psychiatrists, 2013; Lefaucheur J.P.
et al., 2014). Найбільш широко вживаним є
використання ТМС для оцінки провідних
шляхів між первинною моторною корою
центральної нервової системи та перифе$
ричною нервовою системою з метою оцінки
їх пошкоджень, пов’язаних з минулим або
прогресуючим захворюванням нервової
системи (Groppa S. et al., 2012).

Лікувальні показання

➢ великий депресивний розлад (NICE, 2011;
U.S. Food & Drug Administration, 2011; The
Royal Australian and New Zealand College of
Psychiatrists, 2013; Slomski A., 2018)

➢ тривожні розлади (Cirillo P. et al., 2019),
зокрема генералізований тривожний роз$
лад (ГТР) (Cirillo P. et al., 2019), панічний роз$
лад (Zugliani M.M. et al., 2019), постттравма$
тичний стресовий розлад (ПТСР) (Kozel F.A.
et al., 2017) та обсесивно$компульсивний
розлад (ОКР) (Rapinesi C. et al., 2019)

➢ шизофренія (Mehta U.M. et al., 2019)

➢ епілепсія (Pereira L.S. et al., 2016)

➢ біполярний афективний розлад (Gold
A.K. et al., 2019)

➢ залежність від психоактивних речовин
(алкоголь, кокаїн) (Kearney$Ramos  T.E. et
al., 2018)

➢ розлади аутистичного спектру (Barahona$
Correa J.B. et al., 2018)

➢ когнітивні розлади, зокрема – хвороба
Альцгеймера (Lefaucheur J.P. et al., 2014;
Nardone R. et al., 2014)

➢ хвороба Паркінсона (Yang C. et al., 2018)

➢ бічний аміотрофічний склероз (Lefau$
cheur J.P. et al., 2014)

➢ персистуючий вегетативний стан (Lefau$
cheur J.P. et al., 2014)

➢ постінсультні рухові розлади (Yi L. et al.,
2018)

➢ шум у вухах (тіннітус) (Kleinjung T. et al.,
2008)

➢ розсіяний склероз (Lefaucheur J.P. et al.,
2014)

➢ черепно$мозкові травми (Sekar S. et al.,
2019)

➢ мігрень (Jeffrey S., 2013; Leahu P. et al.,
2018)

➢ хронічні больові синдроми (Hamid P. et
al., 2019).

Техніка проведення 

Перед проведенням сеансу ТМС магнітна
котушка (coil) розміщується на голові паці$
єнта, використовуючи анатомічні орієнтири
на черепі, а саме – inion та nasion (Nauczyciel
C. et al., 2011). Потім котушку підключають до
генератора імпульсів або стимулятора, який
подає електричний струм на котушку
(Groppa S. et al., 2012). Під час лікувального
сеансу пацієнт перебуває у зручному кріслі, з
вушними пробками і з магнітною котушкою,
розміщеною не поверхні голови. Під час ро$
боти пристрою пацієнт може почути клацан$
ня та відчуття постукування по чолу, а також
деякий дискомфорт та поколювання у шкірі
голови під час лікування та протягом корот$
кого часу після цього. Один лікувальний се$

анс триває приблизно  40 хвилин. Під час
проведення процедури пацієнт перебуває у
стані спокійного неспання (U.S. Food & Drug
Administration, 2011; Groppa S. et al., 2012; The
Royal Australian and New Zealand College of
Psychiatrists, 2013; Lefaucheur J.P., 2014).

Побічні ефекти 

Побічні ефекти від ТМС є рідкісними і вклю$
чають непритомність та судоми, а також за$
гальний дискомфорт, біль, гіпоманію, когні$
тивні зміни, зниження слуху та ненавмисну
індукцію струму в імплантованих пристроях,
таких як кардіостимулятори або дефібриля$
тори (Rossi S. et al., 2009).

Протипоказання 

(Lefaucheur J.P., 2014)

➢ пухлини головного мозку

➢ наявність металічних об’єктів у ділянці го$
лови та шиї (за винятком брекетів або зуб$
них пломб), а саме – кліпів аневризм брахіо$
цефальних судин, стентів, глибоких стиму$
ляторів мозку, металевих імплантів для вух
та очей, фрагментів куль або снарядів,
кардіостимуляторів, водіїв ритму тощо

➢ психотичний епізод

➢ вагітність.  

Переваги методу 

ТМС – це неінвазивна форма стимуляції
мозку. На відміну від блукаючої нервової
стимуляції або глибокої стимуляції мозку,
ТМС не потребує операції або імплантації
електродів. І, на відміну від електроконвуль$
сивної терапії (ЕКТ), ТМС не викликає судо$
ми та не потребує седації за допомогою нар$
козу. Зазвичай процедура є безпечною та
добре переноситься (Mayo Foundation for
Medical Education and Research (MFMER),
2018). На сьогоднішній день дослідження
показують, що ТМС добре переноситься та
безпечна при ретельному обстеженні
пацієнтів і призначенні лікування у межах
рекомендованих параметрів безпеки на ос$
нові доказових керівництв та протоколів.
При відповідному скринінгу, загальний ри$
зик для пацієнта дуже низький. Клінічні вип$
робування не виявили стійких когнітивних
порушень при проведенні ТМС в межах ре$
комендованих параметрів.

Економічні характеристики

Орієнтовна вартість технології – 40–60 тис.
доларів США.

Т
ранскраніальна магнітна стимуляція

(ТМС, Transcranial magnetic stimula�

tion, TMS) була запропонована в 1985 році
A.T. Barker і співавторами як неінвазивний без$
болісний метод стимулювання кори головного
мозку людини. На сьогодні ТМС є загальноп$
рийнятою нейрофізіологічною технологією для
дослідження цілісності швидкопровідних кор$
тико$спінальних моторних шляхів при широ$
кому діапазоні захворювань, пов’язаних з ру$
ховою дисфункцією. Сюди входять, але не об$
межуються ними, пацієнти з такими невро$
логічними захворюваннями, як розсіяний
склероз (РС), бічний аміотрофічний склероз
(БАС), інсульт, рухові розлади, захворювання
спинного мозку, лицьових та інших черепних
нервів (Rossini P.M., Rossi S., 2007; Groppa S. et
al., 2012). Терапевтичне застосування ТМС сь$
огодні затверджено FDA1 у США (U.S. Food &
Drug Administration, 2011), NICE2 у Великобри$
танії (NICE, 2011), Королівським психіатрич$
ним коледжом Австралії та Нової Зеландії
(The Royal Australian and New Zealand College
of Psychiatrists, 2013) для лікування великого
депресивного розладу і переважно надається
приватними клініками. Зовсім нещодавно FDA
схвалило використання ТМС для лікування міг$
рені (Leahu P. et al., 2018) та обсесивно$ком$
пульсивного розладу (Voelker R., 2018). Перс$
пективним є застосування ТМС при цілому
ряді психічних та поведінкових розладів (Cirillo
P. et al., 2019; Gold A.K. et al., 2019; Saisanen L.
et al., 2019). 

Принцип методу 

Електричний генератор імпульсів, або стиму$
лятор, підключається до магнітної котушки,
яка, у свою чергу, контактує зі шкірою голови.
Стимулятор генерує змінний електричний
струм всередині котушки, який індукує ім$
пульсне магнітне поле потужністю від 2 до 3
Тесла, ортогональне до площини котушки. В
подальшому вказане поле викликає вторинну
індуктивність струму інвертованого електрич$
ного заряду в головному мозку, який активує
розташовані поруч нервові клітини у спосіб,
подібний до струму, що подається безпосеред$
ньо на поверхню церебральної кори (Walsh V.,
Pascual$Leone A., 2003; Groppa S. et al., 2012; Le$
faucheur J.P. et al., 2014; Cavaleri R. et al., 2017).
Таким чином, спрямованість імпульсу магніт$
ного поля на цільову область мозку викликає
локалізований електричний струм, який може
деполяризувати або гіперполяризувати нейро$
ни в цій області (Walsh V., Pascual$Leone A.,
2003). Одиничний або парний імпульс ТМС
змушує нейрони в неокортексі в місці стиму$
ляції деполяризуватись та генерувати потен$
ціал дії, тоді як повторна ТМС (repetitive TMS,
rTMS) створює триваліші ефекти, які зберіга$
ються протягом періоду стимуляції (Walsh V.,
Pascual$Leone A., 2003). Вважається, що ТМС
низької частоти (з частотою стимуляції менше 1
Гц) пригнічує збудливість кори головного моз$
ку, тоді як ТМС високої частоти (з частотою
подразника, що перевищує 1 Гц) її посилює
(Cusin C., Dougherty D.D., 2012). Незважаючи на
те, що механізм цього явища є ще недостатньо
вивченим, він вважається наслідком змін си$
наптичної ефективності, пов’язаної з довгост$
роковою потенціацією (long$term potentiation,
LTP) та довгостроковою депресією (long$term
depression, LTD) (Fitzgerald P.B. et al., 2006).

Сфери застосування 

ТМС може використовуватися як з діагностич$
ною, так і лікувальною метою (Groppa S. et al.,
2012).
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Вступ
Розвиток української науки впродовж остан$
ніх десятиліть характеризувався стагнацією,
пов’язаною з хронічним недофінансуванням
галузі. Наразі вказана ситуація зберігає свою
актуальність. Згідно ст. 48, ч. 2 чинного Закону
України «Про наукову і науково$технічну ді$
яльність», «Держава забезпечує бюджетне фі$
нансування наукової і науково$технічної діяль$
ності у розмірі не менше 1,7 відсотка валового
внутрішнього продукту України».1 Проте вказа$
на норма не виконується, і в найближчому май$
бутньому тенденцій до змін ситуації не перед$
бачається. У листопаді 2019 року голова проф$
спілки НАН України А.І. Широков зазначив, що
«наступного року фінансування науки, у кращо$
му разі, збережеться на рівні 0,17% ВВП, що ми
мали й поточного року, або навіть зменшить$
ся».2 За даними, наведеними професором
К.М. Логановським, фінансування НАМН Ук$
раїни на 2020 рік становить 2,9 млрд. грн.
($0,12 млрд.). Ця сума є взагалі неспівставною
з величинами фінансування потужних «грав$
ців» наукового світу, таких як Агентство пере$
дових оборонних дослідницьких проектів
(Defense Advanced Research Projects Agency –
DARPA) – $3,556 млрд., Національне уп$
равління з аеронавтики і дослідження косміч$
ного простору (National Aeronautics and Space
Administration – NASA) – $22,75 млрд., Націо$
нальні інститути охорони здоров’я США (Natio$
nal Institutes of Health – NIH) – $42,1 млрд. (Ло$
гановський К.М., 2019). Таким чином, стан з
фінансовим забезпеченням наукової діяль$
ності в Україні слід вважати незадовільним.

Досягнення технологічного прогресу і ство$
рення адекватної матеріально$технічної бази є
підґрунтям для виконання сучасних наукових
досліджень на високому методологічному рів$
ні. Виявлено, що технологічний розвиток у ба$
гатьох різних аспектах зростає експоненці�

ально («закон Мура» – англ. «Moore’s Law»)
(Moore G.E., 1965). Саме експоненціальний тех$
нологічний прогрес є рушієм технологічних та

соціальних змін, що дуже важливі для життя
сучасної людини (Roser M., Ritchie H., 2013). 

Таким чином, у нинішній ситуації з фінансу$
ванням неможливо забезпечити українську
наукову галузь сучасними технологіями, а от$
же – у найближчому майбутньому вітчизняні
науковці ризикують стати неконкурентоспро$
можними у світі. 

Єдиним виходом з даного становища є вико$
ристання у наукових дослідженнях, зокрема –
у галузі теоретичних та прикладних нейрона$
ук, відносно недорогих та мобільних техно$
логій, які не є занадто вимогливими до лабо$
раторних умов, дозволяють виконувати експе$
риментальну роботу за широкого різноманіття
сценаріїв (зокрема – у реальних робочих та
побутових умовах), а також є визнаними сві$
товою науковою спільнотою. На нашу думку,
такі технології повинні відповідати трьом ос$
новним вимогам (FPU):

➢ flexibility (гнучкість)

➢ portability (портативність)

➢ usability (зручність і простота використання).
Усім зазначеним вимогам відповідає функ$

ціональна ближча інфрачервона спектроско$
пія (Functional Near Infrared Spectroscopy –

fNIRS) – неінвазивна оптична нейровізуаліза$
ційна технологія для оцінки змін концентрацій
окси$ та деоксигемоглобіну на підставі вимі$
рювань відбитого світла у двох різних довжи$
нах хвилі відповідно до двох станів молекули

Технологія fNIRS в поєднанні з портативною ЕЕГ 
як нове слово у функціональній нейровізуалізації.
Теоретичні та практичні аспекти.

К.В. Куц

Кандидат медичних наук,
науковий співробітник відділу 
радіаційної психоневрології 
ДУ «ННЦРМ НАМН України»
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Нейроергономіка 
Перспективи застосування 

портативних технологій ЕЕГ 

та fNIRS

З появою таких портативних технологій
нейровізуалізації, як ЕЕГ і fNIRS та нейро$
стимуляційних методів – таких, як транс�

краніальна мікрополяризація постійним

струмом (transcranial direct current stim�

ulation – tDCS), було досягнуто значного
прогресу у записі та зміні мозкової діяль$
ності без рухових обмежень. Зникла також
потреба обмежувати дослідження лабора$
торними умовами (Naseer N. et al., 2018).
Починаючи з початку 2000$х років, нейро$
ергономіка – наукова дисципліна, яка ви$
никла на перехресті нейронаук (Neuro$
science), когнітивної інженерії (Cognitive
Engineering) та ергономіки (Human Factors,
Еrgonomics) – пропонує нові методологічні
підходи, які полягають у вивченні механіз$
мів роботи мозку та пов’язаних з ними особ$
ливостей взаємодії людини та технологій
(human$technology interaction) у дедалі
більш натуралістичних умовах (тобто – у ре$
альних робочих та життєвих ситуаціях)
(Ayaz H., Dehais F., 2019). Раджа Парасура$
ман (Raja Parasuraman), якого називають
«батьком нейроергономіки», визначив її як
«наукове вивчення механізмів мозку, а

також психологічних та фізичних функ�

цій людини стосовно технологій, робо�

чого процесу та навколишнього сере�

довища» (Parasuraman R., Rizzo M., 2008;
Parasuraman R., 2011). Застосування нейро$
ергономіки включає в себе оцінку заванта$
женості та пильності оператора, впровад$
ження адаптивної автоматизації (adaptive
automation) в режимі реального часу, ней$
роінженерію для людей з обмеженими
можливостями, а також розробку методів
професійного відбору та навчання (Parasu$
raman R., Wilson G.F. et al., 2008). Предме$
том нейроергономіки є покращення адап$
тації людини до технологічно збагаченого
середовища шляхом пристосування як ма$
шин до людини, так і людини до машин
(Ayaz H., Dehais F., 2019). Цей інноваційний
підхід має низку застосувань, починаючи від
експлуатації складних систем (наприклад –
управління літальними апаратами, атомни$
ми електростанціями, керування автоном$
ними транспортними засобами, оператив$

на хірургія) до покращення можливостей
пацієнтів з обмеженими можливостями та
людей похилого віку в їх щоденній взає$
модії з навколишнім середовищем (Gra$
mann K. et al., 2017). Cучасна нейроергоно$
міка пропонує певний «діапазон» експери$
ментальних методів: від суворо контрольо$
ваних експериментальних протоколів з
пристроями з високою просторовою здат$
ністю, які обмежуються використанням си$
муляторів та тренажерів у лабораторних
умовах, до більш екологічних експеримен$
тів у динамічних мікросередовищах з вико$
ристанням переносних пристроїв з меншою
точністю, що дає змогу проводити менш
контрольовані експерименти у реальних
екологічних умовах (Ayaz H., Dehais F.,
2019). Таким чином, нейроергономіка інтег$
рує прогрес нейронаук та нейроінженерії з
метою забезпечити всебічність оцінки
функції тіла та мозку у природних робочих
умовах, тим самим впроваджуючи нейро$
наукові досягнення у повсякденне життя
людей.1 Нейроергономіка є молодою науко$
вою дисципліною. Міжнародні конференції
з нейроергономіки відбуваються, починаю$
чи з 2016 року, один раз на два роки у євро$
пейських країнах та США, зокрема – у Па$
рижі (2016) та Філадельфії (2018). Наступна
конференція відбудеться у вересні 2020 ро$
ку у Мюнхені, Німеччина.

фМРТ та МЕГ надають цінну інформацію
про нейронні механізми, що лежать в ос$
нові когнітивних процесів. Однак у цих ме$

тодів є кілька недоліків, які заважають роз$
робляти екологічні експерименти для
дослідження мозку у реальних умовах, пе$
редусім – через необхідність створення спе$
ціальних лабораторних умов для їх вико$
ристання, а також високу вартість дослід$
жень (Ayaz H., Dehais F. et al., 2019). Альтер$
нативною є використання відносно недоро$
гих, портативних технологій, які дозволяють
проводити неінвазивну оцінку функціону$
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гемоглобіну (Herold F. et al., 2018). Зростаю$
ча популярність технології fNIRS у когнітив$
них нейронауках обумовлена її портатив$
ністю та відносно низькою вартістю. Вона
забезпечує вимірювання мозкових гемоди$
намічних змін у спосіб, подібний до функ�

ціональної магнітно�резонансної то�

мографії (фМРТ – Functional Magnetic

Resonance Imaging – fMRI), проте є без$
шумною, забезпечує кращу часову розділь$
ну здатність, не обмежує учасників дослід$
жень умовами закритого приміщення (ла$
бораторії) та не вимагає від них лежати у
нерухомому положенні протягом дослід$
ження. Такі властивості роблять fNIRS іде$
альною технікою для вимірювання гемоди$
намічних змін, пов’язаних з роботою мозку,
не лише у лабораторних умовах, а й у більш
звичних для людини «екологічних» середо$
вищах (на роботі, вдома, під час занять
спортом тощо) (Ayaz H., Dehais F., 2019)

Фізіологічні та фізичні принципи

fNIRS

fNIRS – це багатохвильова оптична техніка,
розроблена у 70$х роках минулого століття
для клінічного моніторингу оксигенації тка$
нин (Jobsis F.F., 1977). Згодом вона перетво$
рилася на корисний інструмент у функціо$
нальній нейровізуалізації (Chance B. et al.,
1993; Villringer A. et al., 1993; Hoshi Y. et al.,
1997). Основним методологічним принци$
пом fNIRS є виявлення змін локальної мозко$
вої оксигенації шляхом вимірювання коли$
вань концентрацій деоксигенованого (HbR)
та оксигенованого (HbO2) гемоглобіну (Ayaz
H., Dehais F., 2019). За допомогою fNIRS вив$
чались зміни активності мозку, асоційовані з
різними моторними та когнітивними проце$
сами (Izzetoglu K. et al., 2011; Ferrari M.,
Quaresima V., 2012; Ayaz H. et al., 2013; Cheng
L. et al., 2016; Quaresima V., Ferrari M., 2016;
Batula A.M. et al., 2017; Yucel M.A. et al., 2017).

Основні переваги та недоліки технології
fNIRS (Pinti P. et al., 2018) наведено нижче.

Переваги:

➢ безпечна, неінвазивна

➢ краща просторова роздільна здатність,
ніж у електроенцефалографії (ЕЕГ)

➢ краща часова роздільна здатність, ніж у
фМРТ

➢ толерантність до рухових артефактів

➢ можливість моніторингу рівнів HbO2 і HbR

➢ портативність 

➢ низька вартість

➢ безшумність

➢ наявність мініатюризованих систем, які
можна носити на голові протягом тривалого
часу

➢ придатність для тривалого безперервно$
го моніторингу

➢ можливість проведення мультимодаль$
них досліджень

➢ сумісність з іншими електричними та
магнітними пристроями

➢ більша комфортність для учасників до$
слідження, ніж фМРТ

➢ можливість для будь$кого бути включе$
ним у дослідження (будь$який вік, стать та
контингент без критеріїв виключення).

Недоліки:

➢ нижча часова роздільна здатність, ніж у
ЕЕГ/магнітоенцефалографії (МЕГ)

➢ нижча просторова роздільна здатність,
ніж у фМРТ

➢ відносно незначна глибина проникнення
(1,5–2 см)

➢ неможливість отримання структурних
зображень та анатомічної інформаціі

➢ чутливість до оптичних поміх (наприк$
лад, у осіб з темною шкірою результати до$
слідження менш достовірні)

➢варіабельне відношення сигнал$шум (SNR)

➢ розміщення оптодів може займати багато
часу у випадку високої густини волосяного
покриву та великої кількості джерел і детек$
торів 

➢ більш висока чутливість до рухових арте$
фактів та менший комфорт для пацієнта у
разі високощільних вимірювань оптоволо$
конними системами, з’єднаними з поверх$
нею голови

➢ брак стандартизації аналізу даних.

1https://www.frontiersin.org/research-topics/7089/neuroergonomics-the-brain-at-work-in-everyday-
settings#overview. Прим. авт.
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дозволяє користувачеві керувати сторон$
німи пристроями за допомогою власних
мозкових хвиль, незалежно від зовнішніх
подій та без додаткових фізичних дій на ко$
ристувальницькому інтерфейсі (Fairclough
S., Gilleade K., 2014). Сьогодні реалізовані
різні парадигми таких «активних» інтерфей$
сів, наприклад, письмо за допомогою P300
(Р300 spellers) (Fazel$Rezai R. et al., 2013) та
візуальний викликаний потенціал стабіль$
ного стану (Steady State Visually Evoked Po$
tential – SSVEP) (Muller$Putz G.R. et al., 2005;
Ronzhin A. et al., 2016), які дозволяють ко$
ристувачам керувати автомобілем (Gohring
D. et al., 2013), роботами (Stankevich L., Son$
kin K., 2016), літальними апаратами (Royer
A.S. et al., 2010) або користуватись інва$
лідним візком (Leeb R. et al., 2007). Проте
такі системи вимагають інтенсивного нав$
чання, є виснажливими для користувачів та
наразі потребують вдосконалення. Подіб$
ним до попереднього типу є «реактив�

ний» BCI, який керується за допомогою
мозкової активності, яка виникає у відпо$
відь на зовнішню стимуляцію, що непрямо
модулюється користувачем з метою контро$
лю зовнішнього пристрою (Fairclough S.,
Gilleade K. et al., 2014). Натомість, вихідним
сигналом для «пасивного» BCІ є довільна
мозкова активність, яка виникає без мети
свідомого контролю над зовнішнім прист$
роєм (Fairclough S., Gilleade K. et al., 2014).
Такі інтерфейси розробляють не для свідо$
мого контролю зовнішніх пристроїв, а для
покращення взаємодії між людиною та ма$
шиною, беручи до уваги інформацію про
поточний стан мозкової активності користу$
вача (implicit interaction) (Zander T.O., Kothe
C. et al., 2011). Моніторинг стану мозкової ак$
тивності в усіх згаданих випадках здійсню$
ється за допомогою вищезазначених техно$
логій ЕЕГ та fNIRS. Дослідження з «пасивни$
ми» BCI є корисними для розробки нових,
більш зручних для користувачів автоматизо$
ваних систем, а також – покращення взає$
модії операторів з такими системами за ра$
хунок інтерактивного зворотного зв’язку
(neurofeedback) (Grozea C. et al., 2011). Таким
чином, розробка нейроадаптивних інтер$
фейсів є вельми перспективним напрямком
нейроергономіки (Ayaz H., Dehais F., 2019),
чільне місце в яких посідає використання
зручних неінвазивних технологій динамічно$
го моніторингу психофізіологічних станів го$
ловного мозку людини – ЕЕГ та fNIRS.

Використання технології
fNIRS у клінічних 
популяціях
Новонароджені

Постійний моніторинг неврологічного функ$
ціонування є обов’язковим у недоношених
дітей. Завдяки своїй неінвазивності та пор$
тативності, ЕЕГ та fNIRS є техніками вибору
для постійного моніторингу активності моз$
ку у новонароджених малят (Chiarelli A.M. et
al., 2017). Корисність такого підходу була
доведена у недоношених дітей, доношених
дітей з гіпоксично$ішемічним ураженням
мозку та немовлят з підозрою на епілептичні
напади. Комбіновані ЕЕГ$fNIRS$системи до$
зволяють проводити кількісну оцінку функ$
цій головного мозку у недоношених дітей та
немовлят з гіпоксичною енцефалопатією
або вродженими кардіопатіями (Durduran
T. et al., 2010; Roche$Labarbe N. et al., 2010;
Dehaes M. et al., 2014; Dehaes M. et al., 2015;
Lin P.$Y. et al., 2016).

Дорослі пацієнти

Моніторинг сну

Мультимодальні записи fNIRS$ЕЕГ придатні
для довготривалого моніторингу мозку під
час сну через потенційну гнучкість та порта$
тивність комбінованої технології. Такі вимі$
рювання застосовувались для дослідження
фаз сну (Chiarelli A.M. et al., 2017). У цьому
контексті EEГ надається нейрофізіологічна ін$
формація про стан мозку у різні фази сну
(такі як не$REM фаза, REM$фаза або перехід
до сну), тоді як fNIRS оцінює гемодинамічні
коливання різних станів гемоглобіну протя$
гом різних фаз. M.L. Pierro і співавтори
(2012), використовуючи різницю фаз між
двома формами гемоглобіну, виявили біль$
ше фазове зміщення HbR порівняно з HbO2

під час не$REM сну відносно стану неспання
та REM$сну. Аналіз амплітуди підкреслював
пригнічення обох форм гемоглобіну під час
сну. Було встановлено, що пов’язані коли$
вання CBV та CBFC1 зберігають свою відносну
різницю фаз під час сну, а їх амплітуди ослаб$
лені під час не$REM сну. Існують роботи з ха$
рактеристики внутрішньомозкової гемоди$
наміки під час змін фаз сну. Вивчення фрон$
тальних ділянок мозку (із застосуванням од$
ного fNIRS та семи ЕЕГ$каналів) виявило
компенсаторні зміни перфузії під час різних
фаз сну відносно стану неспання (Spielman

A.J. et al., 2000). При синдромі неспокійних
ніг (periodic leg movements during sleep –
PLMS) мимовільні рухи нижніми кінцівки бу$
ли пов’язані зі збільшенням амплітуди коли$
вань церебральної гемодинаміки та змінами
у патернах ЕЕГ (Pizza F. et al., 2009). Зазначи$
мо, що моніторинг фаз сну у контингентів, які
зазнали впливу іонізуючих випромінювань
(гостра променева хвороба, опромінені у
діапазоні малих доз, опромінені in utero то$
що) до теперішнього часу не проводився
взагалі, що робить мультимодальну функ$
ціональну нейровізуалізацію вкрай перспек$
тивною дослідницькою парадигмою у ней$
ропсихіатричних дослідженнях. 

Епілепсія

Використання fNIRS та EEГ можливе для
тривалого безперервного моніторингу,
оскільки вони не потребують іммобілізації
пацієнта (Chiarelli A.M. et al., 2017). Ця ха$
рактеристика має вирішальне значення при
обстеженні хворих на епілепсію. Були про$
ведені синхронні вимірювання із застосу$
ванням вказаних технологій у пацієнтів з
епілпсією, які вказують на їх потенційну ви$
соку діагностичну цінність (Machado A. et
al., 2011; Nguyen D.K. et al., 2012, 2013; Len$
kov D.N. et al., 2013; Wallois F. et al., 2013; Pou$
liot P. et al., 2014; Peng K. et al., 2016). Цікаве
дослідження було виконане японськими
авторами ще у 2002 році. А саме, E. Watana$
be і співробітники (2002) розглядали вико$
ристання багатоканальних fNIRS$систем
(24 канали) для оцінки змін мозкової гемо$
динаміки під час тривалого моніторингу ЕЕГ
у 32 випадках резистентної епілепсії. Метою
дослідження було знайти локалізацію епі$
лептогенного вогнища. У 96% випадків бу$
ли виявлені значні показники fNIRS$гіпер$
перфузії на боці епілпетогенних вогнищ, то$
ді як однофотонна емісійна комп’ютерна то$
мографія (single$photon emission computed
tomography – SPECT) показала гіперперфу$
зію лише у 69% випадків. K. Peng і співавто$
ри (2014) виконали одночасне дослідження
fNIRS$EEG з використанням великого дво$
стороннього покриття (64 оптоволокнисті
джерела світла та до 16 детекторів світла ра$
зом з 19 вуглецевими ЕЕГ$електродами) у
40 пацієнтів із стійкою до медикаментів вог$
нищевою епілепсією. Автори уклали топо$
графічні карти коливань гемоглобіну, вик$
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вання головного мозку за межами лабора$
торій («у полі»). До таких технологій нале$
жать саме вказані вище ЕЕГ та fNIRS. 

Основні характеристики існуючих техно$
логій функціональної нейровізуалізації
(functional neuroimaging), які застосовують$
ся у практиці когнітивних нейронаук, наве$
дено у таблиці (Pinti P. et al., 2018).

Нейроергономічні підходи були успішно
використані у моніторингу операторської
роботи, а саме – для об’єктивного визна$
чення розумового психофізіологічного на$
вантаження (mental workload) (Aghajani H.
et al., 2017), зокрема – у робітників атомних
електростанцій у Південній Кореї (Choi M.K.
et al., 2018). Психофізіологічне переванта$
ження (mental overload), асоційоване із гір$
шим виконанням робочих обов’язків та ри$
зиками виробничих небезпек, що пов’язано
з підвищенням частоти операторських по$
милок, втомлюваністю, збільшенням часу
реакції, зниженням мотивації, ігноруван$
ням важливої інформації, відоме як «когні$
тивне тунелювання» (cognitive tunneling).
Беручи до уваги, що станом на 2020 рік в
Україні працює 4 атомні електростанції, ви$
користання нейроергономічних досліджень
на робочих місцях персоналу АЕС з подаль$
шою оцінкою їх психофізіологічного статусу
могло б покращити показники виробничого
процесу, запобігти перевтомі та «вигоран$
ню» персоналу і, як наслідок, призвести до
зниження ризику радіаційних інцидентів та
аварійних ситуацій, а отже – економії знач$
них фінансових ресурсів у державних мас$
штабах. 

Комбіновані fNIRS)EEG

дослідження

Мультимодальний моніторинг набув знач$
ного поширення при вивченні функцій го$
ловного мозку людини. При цьому, саме
fNIRS та ЕЕГ набувають все більшої популяр$
ності в наш час завдяки безлічі переваг бага$
торазового моніторингу роботи мозку, а та$
кож низьких фінансових витрат. Через від$
сутність електрооптичної інтереференції, ін$
тегрувати ці дві неінвазивні процедури запи$
су мозкової діяльності досить просто, до того
ж – обидві технології є неінвазивними та без$
печними у використанні (Chiarelli A.M. et al.,
2017). fNIRS оцінює коливання мозкової ге$
модинаміки, спираючись на спектроскопічні
вимірювання, тоді як ЕЕГ фіксує макроско$
пічну часову динаміку біоелектричної актив$
ності мозку за допомогою оцінок пасивних
напруг. «Ортогональна» нейрофізіологічна
інформація, що надається цими двома тех$
нологіями, і зростаючий інтерес до явища
нейро$судинного сполучення (neurovascular
coupling phenomenon, див. нижче) ще біль$
ше заохочують їх подальшу інтеграцію (Chia$
relli A.M. et al., 2017). Завдяки просторовій
інформації про зміни у моделях активації ко$
ри головного мозку та відмінній часовій роз$
дільній здатності біоелектричних змін, при
використанні комбінованих синхронних ви$
мірювань ЕЕГ та fNIRS можна визначити
значно більше ознак, пов’язаних з мозковою
активністю та коннективністю. Це призводить
до більш детального розуміння нейрофізіо$
логічних механізмів, які лежать в основі нор$
мальної рухової (моторної) поведінки, а та$

кож її порушень внаслідок неврологічних
захворювань (Berger A.  et al., 2019). fNIRS та
ЕЕГ є взаємодоповнюючими технологіями,
оскільки дозволяють компенсувати слаб$
кості одна одної з точки зору отримуваної
просторової та часової інформації (Liu Y. et
al., 2017). 

У патогенезі нейропсихіатричної патології
суттєву роль відіграють порушення нейрофі$
зіологічного механізму нейро�судинного

сполучення (neurovascular coupling). Це
термін, що використовується для опису змін
у місцевій перфузії головного мозку, які ви$
никають у відповідь на зміни в активності
нейронів. Також відоме як «функціональна
гіперемія», нейро$судинне сполучення залу$
чає інтеграцію безлічі сигнальних молекул
(або подій) та типів клітин. Візуалізаційні під$
ходи, які зазвичай використовуються у фун$
даментальних та клінічних нейронауках, зок$
рема – фМРТ, засновані на реєстрації цієї ло$
кальної гемодинамічної реакції (De Silva
T.M., Faraci F.M., 2017). А комбіновані fNIRS$
ЕЕГ дослідження дозволяють оцінити пору$
шення зазначеного механізму при різнома$
нітній нейропсихіатричній патології при сут$
тєво менших витратах та у більш комфортних
умовах, ніж обстеження за допомогою фМРТ.

Інтерфейс «мозок–комп’ютер»

Одним з важливих аспектів нейроергоно$
міки є розробка так званих інтерфейсів «мо$
зок$комп’ютер (Brain$Computer Interface –
BCI), що базуються на обробці нейрофізіо$
логічних сигналів в режимі реального часу
(Birbaumer N. et al., 2006). «Активний» BCI
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1CBV – cerebral blood volume – церебральний об’єм крові; CBFc – cerebral cortex blood flow – кровотік кори го-
ловного мозку. Прим. ред.

Параметр fNIRS фМРТ ЕЕГ/МЕГ ПЕТ

Сигнал HbO2, HbR BOLD (HbR) Електромагнітний Церебральний кровообіг
Метаболізм глюкози

Просторова роздільна здатність 2–3 см 0,3 мм вокселі 5–9 см 4 мм

Глибина проникнення Кора головного мозку Весь мозок Кора головного мозку для ЕЕГ, Весь мозок
глибинні структури мозку для МЕГ

Часові частоти дискретизації До 10 Гц 1–3 Гц >1000 Гц <0,1 Гц

Діапазон експериментальних задач Практично необмежений Обмежений Обмежений Обмежений

Стійкість до рухових артефактів Висока Низька Середня Низька

Діапазон можливих учасників Будь-який контингент Обмежений, можуть бути Будь-який контингент Обмежений, можуть бути
труднощі для дітей/пацієнтів труднощі для дітей/пацієнтів

Шум – + – –

Портативність Так, для портативних систем Ні Так, для портативних ЕЕГ-систем Ні

Вартість Низька Висока Низька для ЕЕГ, висока для МЕГ Висока

ФМРТ – функціональна магнітно-резонансна томографія; ЕЕГ – електроенцефалографія; МЕГ – магнітоенцефалографія; ПЕТ – позитронно-емісійна томографія; BOLD (blood oxygenation 
level-dependent) – показник змін рівня оксигенації крові

Основні характеристики існуючих технологій функціональної нейровізуалізації
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на початку 2000$х років, коли у західному
науковому світі виник певний інтерес до не$
фармакологічних методів лікування нерво$
вих та психічних розладів (Кропотов Ю.Д.,
2010). Технології неінвазивної нейротерапії
(ТМПС, ТМС, ТМЗС) надають дослідникам
унікальні можливості модуляції мозкової
активності у групах хворих та здорових осіб,
і, таким чином, глибше вивчати нейрофізіо$
логічні механізми поведінкових та рухових
розладів і визначати способи їх терапевтич$
ної корекції (Ayaz H., Dehais F., 2019). Дуже
перспективним є використання технологій
неінвазивної нейротерапії у мультимодаль$
них дослідженнях, реалізуючи парадигму

зворотнього зв’язку, ланками якої є ко$
рекція (нейротерапевтичні технології) та мо$
ніторинг (функціональна нейровізуалізація)
активності мозку. Приклади реалізації таких
мультимодальних досліджень: ЕЕГ та ТМПС
(Schestatsky P. et al., 2013), fNIRS та ТМПС
(McKendrick R. et al., 2015), fNIRS та ТМС
(Curtin A. et al., 2017), фМРТ та ТМПС (Callan
D.E. et al., 2016) тощо. 

Використання неінвазивної нейротерапії
також виявило покращення навчання та
підвищення працездатності у здорових лю$
дей при виконанні складних завдань, зок$
рема – при операторській діяльності, що
висуває підвищенні вимоги до концентрації
уваги та швидкості прийняття рішень (Para$
suraman R., McKinley R.A., 2014; Choe J. et al.,
2016). Такі підходи надають унікальні мож$
ливості для досліджень, зокрема – при їх$
ньому розгортанні на місцях, оскільки біль$
шість апаратних засобів є портативними та
мініатюризованими. 

Отже, одночасна функціональна нейро$
візуалізація (ЕЕГ та fNIRS) може дати нові
уявлення про наслідки нейротерапії для моз$
ку, а також надати можливість адаптувати
стимуляцію індивідуально для кожного учас$
ника та в реальному часі (Ayaz H., Dehais F.,
2019). Втім, необхідні подальші досліджен$
ня для розуміння оптимальних параметрів
стимуляції мозку у здорових людей та виз$
начення відповідних операційних потреб. 

Вартість технології
Вартість fNIRS та портативних ЕЕГ техноло$
гій є приблизно однаковою і коливається від
20 до 100 тис. доларів США за кожну, що на
порядок дешевше затрат на виконання
фМРТ при співставних теоретичних та прак$
тичних результатах. 
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ликаних епілептичними розрядами, і пові$
домили про значні коливання показників
HbR у 62% пацієнтів з неокортикальною епі$
лепсією, в яких епілптичні вогнища були ло$
калізовані. В іншому недавньому дослід$
женні E. Visani і колеги (2015) оцінювали ге$
модинамічні та ЕЕГ$сигнали під час одно$
бічних рухів верхніми кінцівками у пацієнтів
з кортикальним міоклонусом. Виконували$
ся дослідження fNIRS$EEG (16 каналів fNIRS
над сенсомоторними областями, зосеред$
жені над відведеннями C3 та C4, і 19 дат$
чиків ЕЕГ) з визначенням величин HbR та
HbO2 та проводилася фМРТ. Зміни BOLD та
ERD/ERS1 (пов’язані з подією синхроніза$
ція/десинхронізація) у альфа$ та бета$діа$
пазонах аналізували під час виконання рухо$
вого завдання. Дані TD$fNIRS2 та fMRI були
дуже корельованими. Дані fNIRS та фМРТ
показали менші гемодинамічні зміни та мі$
німальну або відсутню реактивність у бета$
діапазоні після рухового завдання у хворих
порівняно з контрольною групою. У новона$
роджених з епілептичним статусом застосу$
вання протиепілептичних препаратів вод$
ночас впливало на частоту коливань HbO2

та електроенцефалографічних ознак судом$
ної готовності головного мозку (Diaz  G.A. et
al., 2006). Таким чином, fNIRS можна вико$
ристовувати разом з ЕЕГ$моніторингом для
нейрофізіологічної оцінки церебральних
функцій у хворих на епілепсію, а також ви$
мірювання ефектів протиепілептичних пре$
паратів у таких пацієнтів.

Постінсультна реабілітація

fNIRS$EEГ моніторинг мозкової діяльності
протягом відновлення після перенесеного
інсульту може бути корисним у наданні
інформації про функції мозку без обмежен$
ня руху пацієнта (Pittaccio S. et al., 2013). ВСІ$
тренінг3 для відновлення моторного оду$
жання включає інтенсивні тренування, що
пов’язують мозкову діяльність, зумовлену
наміром пацієнта рухати паретичною кінців$
кою, з умовним сенсорним зворотнім зв’яз$
ком руху вказаної кінцівки, керованою до$
поміжними пристроями. Переваги такого
тренінгу було продемонстровано в конт$
рольованому дослідженні U. Chaudhary і
співавторів (2015). Виявлено значне поліп$

шення моторних показників у хворих на
інсульт із вираженим парезом. Такі дослід$
ження успішно застосовуються у реабілітації
з метою поточного моніторингу функціо$
нального відновлення мозку. Те ж саме (в
основному щодо відновлення ходи) здій$
снюють за допомогою процедур, які ґрунту$
ються на описаній технології BCI (Eliassen J.C.
et al., 2008; Castermans T. et al., 2013). 

Психічні та поведінкові розлади

Запис fNIRS$ЕЕГ може бути корисним для
обстеження та проведення досліджень у по$
пуляції психічних хворих у натуралістичних
умовах. Нейральні кореляти біполярного
розладу, шизофренії та ігрової залежності
вже були досліджені у таких експериментах
(Chiarelli A.M. et al., 2017). Дослідження
fNIRS на пацієнтах з біполярним афектив$
ним розладом (БАР) показали знижену
фронтальну активність під час визначення
вербальної побіжності та змінені гемоди$
намічні відповіді у порівнянні з пацієнтами з
великим депресивним розладом і здорови$
ми обстеженими. Водночас, на ЕЕГ виявле$
но зміни церебральної біоелектричної ак$
тивності гамма$, бета$ та альфа$діапазону,
асоційовані з гіпофронтальністю та пору$
шеннями фронто$темпорально$тім’яної кон$
нективності у пацієнтів з БАР (Onitsuka T. et
al., 2013). Можливі нейрофізіологічні мар$
кери сприйняття мови при шизофренії
досліджували за допомогою fNIRS$ЕЕГ, зок$
рема – за допомогою пов’язаних з подією
потенціалів (event$related potential – ERP).
Виявилося, що у пацієнтів були змінені од$
ночасні порушення амплітудно$просторо$
вих характеристик компоненту N400 та ге$
модинамічна активація лівої гемісфери
(Schneider S. et al., 2015). Японське fNIRS$
ЕЕГ дослідження у пацієнтів з ігроманією по$
казало кореляцію зниження гемодинаміч$
ної відповіді під час гри за рахунок HbO2 зі
зменшенням спектральної потужності бета$
діапазону на ЕЕГ при незмінній спектральній
альфа$потужності (Mori A. et al., 2015).

Таким чином, у дослідженнях останніх
років продемонстровано значний науковий
та клінічний потенціал fNIRS та портативних
ЕЕГ$технологій у нейропсихіатричних до$
слідженях.

Нейротерапія
Нейротерапія – збірне поняття, яке

включає в себе методи модуляції стану

мозку, засновані на електрофізіології.
До методів нейротерапії відносять, серед
інших: 

➢ ЕЕГ$біоуправління (біологічний зворот$
ний зв’язок по ЕЕГ – EEG$neurobiofeedback)

➢ транскраніальну мікрополяризацію пос$
тійним струмом (ТМПС – transcranial direct
current stimulation – tDCS) 

➢ транскраніальну магнітну стимуляцію
(ТМС – transcranial magnetic stimulation –
TMS) 

➢ транскраніальну мікрополяризацію змін$
ним струмом (ТМЗС – transcranial alternat$
ing current stimulation – tACS) 

➢ електроконвульсивну терапію (ЕКТ) 

➢ глибинну стимуляцію мозку (deep brain
stimulation – DBS). 

Основний принцип усіх цих методів поля$
гає у стимуляції або пригніченні активності
нейронів певних зон кори великих півкуль
під дією електромагнітних полів (Кропотов
Ю.Д., 2010). На думку Ю.Д. Кропотова, ней�

ротерапію з практичної точки зору можна
визначити як сукупність методів моду�

ляції функціональних станів головного

мозку за допомогою факторів пере�

важно фізичної природи (постійного і

змінного струму, магнітного поля,

ультразвуку тощо). В англомовній літера$
турі деякою мірою синонімом терміну «ней$
ротерапія» є поняття «неінвазивні технології
стимуляції мозку» (non$invasive brain stimula$
tion techniques) (Ayaz H., Dehais F., 2019). На
нашу думку, беручи до уваги особливий ак$
цент останніх десятиліть на використанні са$
ме безпечних та неінвазивних лікувальних
технологій, можливо та доцільно використо$
вувати термін «неінвазивна нейротерапія». 

На початку 1970$х років методи нейроте$
рапії активно використовувались у ряді на$
уково$дослідницьких установ СРСР (Шеля$
кин А.М. и соавт., 2006, 2008). «Ренесанс» у
дослідженні методів нейротерапії відбувся
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1BOLD-сигнал  (blood oxygenation level-dependent signal) – показник змін рівня оксигенації крові; ERD/ERS (event-
related desynchronization/synchronization) – десинхронізація/синхронізація ЕЕГ, пов’язана з подією. Прим. ред. 
2Time Domain fNIRS – функціональна ближча інфрачервона спектроскопія у часових інтервалах. Прим. ред.
3Тренінг із використанням інтерфейсу мозок-комп’ютер (BCI – brain-computer interface). Прим. ред.
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ния, то есть коммерческие названия продук�
тов и технологий, если не указано иначе,
приводятся в справочно�академических це�
лях, но не для рекламы, промоции и проч.

Связь с авторами публикаций предоставля�
ется через редакцию.

Редакция не консультирует по вопросам ди�
агностики, лечения и профилактики заболе�
ваний у отдельных лиц. Также не предостав�
ляются сведения о лечебных учреждениях в
Украине и за рубежом. 

По поводу свойств, характеристик и вопро�
сов приобретения продуктов и/или получе�
ния услуг, упоминаемых в публикуемых стать�
ях, редакция сведений не предоставляет. 

АНТРОПОЛОГИЯ






