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 АНОТАЦІЯ 

Турчина Н. С. Клініко-експериментальне обґрунтування ролі вірусної 

інфекції у розвитку, перебігу та наслідках гострих ішемічних порушень 

мозкового кровообігу. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за 

спеціальністю 14.01.15 Нервові хвороби. – Національний університет охорони 

здоров’я України імені П. Л. Шупика, Київ, 2021. 

У дисертаційній роботі представлено новий підхід щодо вирішення 

проблеми покращення лікування та вторинної профілактики ішемічного 

інсульту у хворих із маніфестною вірусною інфекцією шляхом дослідження 

частоти визначення герпесвірусів та ентеровірусів, їх спектру та можливих 

асоціацій, встановлення зв᾽язку між персистенцією в крові, ступенем 

атеросклеротичного ураження судин та перебігом, наслідками і повторними 

гострими порушеннями мозкового кровообігу (ГПМК), експериментально 

доведено опосередковано потенціюючий вплив вірусної інфекції на 

змодельований атеросклеротичний процес та, на цій підставі, застосовано 

експериментально апробовані противірусні препарати в комбінованій терапії 

та вторинній профілактиці інсульту. Встановлений зв’язок між маніфестацією 

герпесвірусів в крові хворих на ГПМК та осіннє-зимовою порою року. 

Проведене масштабне дослідження частоти визначення герпесвірусів, 

ентеровірусів в крові у хворих з ГПМК та клінічною маніфестацією вірусної 

янфекції в анамнезі, охарактеризовано їх спектр та можливі асоціації. 

Проведене співставлення спектру герпесвірусів в атеросклеротичних бляшках 

та крові, встановлений зв’язок між певними типами вірусів та ембологенністю 

бляшки і ступенем стенозу внутрішньої сонної артерії (ВСА).  

Доведена роль вірусів як чинника ризику несприятливих 

функціональних наслідків та рецидивів інсульту, показано зростання ризику 

при збільшенні кількості типів вірусів в асоціації. Розроблено математичну 

модель прогнозу повторного інсульту з високою прогностичною 
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цінністю, чутливістю специфічністю (шляхом використання покрокової 

мультиваріантної бінарної логістичної регресії), яка передбачає наявність у 

хворого ДНК HSV1, CMV, РНК вірусу грипу, та зміни ТКІМ. 

За допомогою експериментальних даних  розкриті  нові 

етапи  атерогенезу церебральних судин, які дозволяють розглядати його як 

результат реакції ендотелію на  вплив  вірусної інфекції та показані морфо 

функціональні зміни стану клітин головного мозку під впливом вірусної 

інфекції, які відіграють важливу роль у патогенезі ГПМК.  

Запропонована концепція експериментально і 

патогенетично  обґрунтованого застосування противірусних препаратів при 

лікуванні та вторинній профілактиці ГПМК.  

Ключові слова: ішемічний інсульт, транзиторна ішемічна атака, герпес  

віруси, ентеровіруси, ризик розвитку, противірусні препарати. 

ANNOTATION 

Turchyna N. S. Clinical-experimental justification of the role of viral infection 

in the development, flow and consequences of acute ischemic disorders of cerebral 

circulation. ‒ Manusctript.  

Thesis for Doctor of Medical Sciences degree in specialty 14.01.15 ‒ Nervous 

Diseases. ‒ P. L. Sсhupik National University Organization Health of Ukraine, Kyiv, 

2021. 

The dissertation presents a new approach to solving the problem of improving 

the treatment and secondary prophylaxis of ischemic stroke in patients with 

manifested viral infection by investigating the frequency of detection of herpes and 

enteroviruses, their spectrum and possible associations. Establishing a link between 

the persistence in the blood, the degree of atherosclerotic damage to the vessels and 

the current, the effects and the repeated strokes, the proxy potentiating effect of the 

virus infection on the modelled atherosclerotic process, and, on this basis, 

experimental antiviral drugs were used in combination therapy and secondary stroke 
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prevention. 

A link has been established between the demonstration of viral herpes in the 

blood of stroke patients and the autumn-winter season. 

A large-scale study has been carried out on the frequency of the defined herpes 

of viruses and enteroviruses in the blood of patients with acute desoders of blood 

circulation and clinical viral manifestation in a history describing their spectrum and 

possible associations. 

A comparison of the spectrum of viruses herpes in atherosclerotic plaques and 

blood was carried out, and a link was established between certain types of viruses 

and the embologies of the plaque, as well as the stage of  internal carotis  artery 

stenosis. 

The role of the viruses as a risk factor of adverse functional consequences and 

recurrence of stroke has been proved, the increase of risk is shown when the number 

of virus types in association is increased. 

A mathematical model for predicting a repeated stroke with high predictive 

cynicity, sensitivity specificity (by using step-by-step multivariate binary logistic 

regression) was developed, which predicted the presence of DNA HSV1, CMV, 

RNA Flu, and TCIM in the patient. 

With the help of experimental data, new stages of cerebral vessel atherogenisis 

have been discovered, which make it possible to consider the result of the 

endothelium reaction on the effect of the virus. 

The concept of experimental and pathogeneously justified use of antiviral 

preparations in the treatment and secondary prevention of antiviral drugs is 

proposed. 

Keywords: ischemic stroke, transient ischemic attack, herpes viruses, 

enteroviruses, risk of development, antivirals.  
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

АТ  Атеротромботичний 

АС Атеросклероз 

АГ* Антиген 

АТ* Антитіло 

ВСА Внутрішня сонна артерія 

ВХМ Вірус хвороби Марека 

ГХЕ Гіперхолестеринемія 

ГД Гіподинамія 

ГП Група порівняння 

ГХ Гіпертонічна хвороба 

ГПМК Гостре порушення мозкового кровообігу 

ДЕП Дисциркуляторна енцефалопатія 

ДНК Дезоксирибонуклеїнова кислота 

EКС Екстракраніальний стеноз 

EV Ентеровірус 

EBV Епштейна-Барр вірус 

ЖД Жирова дієта 

IL-1α Інтерлейкін-1α 

ІІ Ішемічний інсульт 

ІХС Ішемічна хвороба серця 

КА Коефіцієнт атерогенності 

КЕАЕ Каротидна ендартеректомія 

КЕ Кардіоемболічний 

КІМ Комплекс інтима медіа 

ЛПВГ Ліпопротеїди високої густини 

ЛПНГ Ліпопротеїди низької густини 

ЛПДНГ Ліпопротеїди дуже низької густини 
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ЛАК Лакунарний 

МІ Мозковий інсульт 

ОЗСА Оклюзія загальної сонної артерії 

ОГ Основна група 

ПІ Помірна інвалідізація 

ПСМП Повторна судинна мозкова подія 

РНК Рибонуклеїнова кислота 

CCЗ Серцево судинні захворювання 

ТІ Тяжка інвалідізація 

ТІА Транзиторна ішемічна атака 

ТГ Тригліцериди 

ТКІМ Товщина комплекса інтима медіа 

ТКДГ Транскраніальна доплерографія 

УЗД Ультразвукове  дослідження 

УЗДГ Ультразвукова  доплерографія 

ХС Холестерин 

ЦВЗ Цереброваскулярні захворювання 

ЦД Цукровий діабет 

ЦНС Центральна нервова система  

CMV Цитомегаловірус 

HSV Герпесвірус 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. 

Серцево-судинні захворювання (ССЗ) зумовлюють сьогодні глобальні 

соціально-економічні втрати населення багатьох країн світу, посідають перше 

місце у структурі хвороб, є причиною майже двох третин всіх випадків смерті 

та третини випадків інвалідності. При цьому спостерігається стійка тенденція 

до погіршення даної ситуації [1]. Україна не є виключенням, оскільки ССЗ 

стали загрозою для країни на національному рівні. ССЗ досягають 66,5 % у 

структурі смертності наших громадян, цей показник залишається одним із 

найвищих в Європі [2, 3]. Кількість дорослих, які мають хвороби системи 

кровообігу, досягла 26,4 млн. осіб, що становить 57,5 % населення, з них 9,6 

млн. – це особи працездатного віку. Гіпертонічна хвороба (ГХ) в структурі 

захворюваності складає 41,2 %, ішемічна хвороба серця (ІХС) – 27,5 %, 

цереброваскулярні захворювання (ЦВЗ) – 16,0 %. У структурі поширеності 

хвороб цього класу їх частка дорівнює 46,3 %, 34,4 % і 11,9 %, відповідно. 

Негативна динаміка характеризує кожну з вказаних провідних нозологічних 

форм: поширеність ГХ протягом 1991-2013 рр. зросла в 3,6 рази, ІХС – в 3,3, 

ЦВЗ – в 2,4 рази. Рівень смертності від хвороб системи кровообігу протягом 

останнього десятиліття зріс вдвічі. Такі високі показники захворюваності та 

смертності є інтегральним показником економічного, соціального, 

культурного стану суспільства та перспектив його розвитку, у зв’язку з чим 

розробка заходів щодо подолання цих негативних тенденцій є вкрай 

актуальним завданням [2, 3]. 

Грунтуючись на даних наукової літератури, світового досвіду, можна 

стверджувати, що в наш час спостерігається збільшення показників 

поширеності  ЦВЗ серед населення більшості країн світу, а також їх важких 

медико-демографічних і соціально-економічних наслідків [4, 5, 6]. Так, за 

даними ВООЗ, щорічно в світі реєструється до 15 млн. випадків інсультів, 
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більше половини пацієнтів вмирають протягом першого року, інвалідами 

залишаються біля 80 % хворих, що вижили, при цьому до праці повертаються 

лише 10-15 % осіб [8]. Фахівці прогнозували ріст випадків інсульту та їх 

летальних наслідків в 2030 р. – до 23 млн. та 7,8 млн., відповідно [8, 9]. 

За даними офіційної статистики, в Україні поширеність різних форм 

судинних захворювань головного мозку (ГМ) становить близько 8500 випадків 

на 100 тис. населення. Щорічно реєструються понад 360 тис. нових випадків 

ЦВЗ, з них близько 110 тис. мозкових інсультів (МІ), при цьому біля 40 тис. 

випадків закінчується фатально [10, 11]. У 78 % хворих ЦВЗ призводять до 

розвитку інвалідності [12, 13]. Саме тому запорукою успіху інтервенції 

гострого інсульту залишаються раннє розпізнавання, діагностика і лікування, 

адекватне клінічному перебігу захворювання [14].  

Назва – ЦВЗ  вказує на переважне ураження судин ГМ, а саме одного з 

найбільш багатофункціональних елементів судинної стінки – її внутрішнього 

шару [15]. У зв’язку з цим, захворювання, пов’язані з недостатністю мозкового 

кровообігу, були виділені в самостійний розділ невропатології – 

ангіоневрологію, і ця проблема має в наш час надзвичайно важливе медико-

соціальне значення [16]. Актуальним залишається розробка оптимальних 

діагностичних, профілактичних та лікувальних стратегій при початкових 

проявах хронічної ішемії головного мозку, внаслідок якої найчастіше й 

розвиваються гострі порушення мозкового кровообігу (ГПМК) [17, 18]. 

Інсульти складають близько 75-85 % ГПМК в Україні, як і в більшості 

розвинутих країн світу [19]. Водночас, порівняно з розвинутими країнами 

світу, смертність від ішемічного інсульту (ІІ) в Україні в 2-3 рази вища, що 

зумовлено недостатньо ефективною системою надання допомоги даному 

контингенту хворих та відсутністю профілактичних стратегій щодо 

формування ЦВЗ [10]. Після перенесеного МІ у 48 % хворих спостерігається 

інвалідизація із геміпарезами, у 30 % – розвиваються психоорганічні 

синдроми, 46 % хворих на інсульт вмирають протягом першого місяця [12, 13], 

приблизно у 25-30 % випадків після першого інсульту протягом року 
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розвивається повторний [20, 21], повертаються до праці лише 10 % хворих. 

Інсульт займає 1 місце серед причин стійкої втрати працездатності – 53 % [22, 

23].  

Як відомо, інсульти поділяються на два види: геморагічний (крововилив 

у мозок) та ішемічний (інфаркт мозку), однією з головних причин якого є 

атеросклероз (АС) екстра- та інтракраніальних артерій [24, 25, 26]. За даними 

більшості авторів, ІІ складають 70-85 % усіх випадків інсульту, крововиливи в 

мозок ‒ 20-25 %, субарахноїдальні крововиливи ‒ 5 % [27, 28, 29]. Таким 

чином, співвідношення ішемічного і геморагічного інсультів становить в 

середньому 85:15 [30]. 

Традиційно ішемічні ураження ГМ, зустрічаються в осіб старших 

вікових груп [31]. Сьогодні стало очевидним, що ця точка зору не відповідає 

дійсності [32]. Так, M. A. De Bruijn та співавт. (2014) вказують, що приблизно 

12 % ГПМК зустрічається в осіб 15-45 років, складаючи найбільш часту 

причину неврологічних проблем у цій віковій групі. Серед xворих старше 25 

років захворюваність і смертність від МІ збільшуються приблизно в 2-3 рази з 

кожним наступним десятиліттям життя [33]. 

Треба відмітити, що питання етіопатогенезу, а також клініко-

патогенетичного взаємозв’язку між першим та повторним інсультами 

залишаються сьогодні предметом дискусій фахівців [34, 35, 36]. Водночас, вже 

напрацьовані наукові підґрунтя щодо попередження інсульту та накопичений 

певний досвід практичного застосування профілактичних заходів. Для 

розробки ефективних стратегій профілактики інсульту необхідний аналіз як 

факторів ризику (ФР) розвитку ЦВЗ, так і факторів антиризику, здатних 

попередити їх формування в осіб із схильністю [37, 38, 39]. 

Як відомо, більшість наукових і медичних ресурсів сьогодні орієнтовані 

на лікування хвороб. Проте, розуміння ризиків для здоров'я має вирішальне 

значення для профілактики захворювань, в тому числі й ЦВЗ [40, 41, 42]. 

Аналіз науково-теоретичних і методологічних даних щодо діагностики та 

прогнозу ГПМК свідчить про зміну поглядів на стратегію і тактику ведення 
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хворих з вказаної патології. Ці факти обумовлені застосуванням сучасних 

методів нейровізуалізації, клініко-морфологічного, біохімічного моніторингу 

церебрального метаболізму, появою нових даних відносно структурно-

функціональних розладів в гострому періоді МІ [43, 44, 45].  

Враховуючи вищезазначене, ЦВЗ, а саме ГПМК за ішемічним типом, що 

розвинулось на тлі маніфестації вірусної інфекції є питанням досконало не 

з’ясованим на сьогодні, тому метою нашої роботи стало вивчення розвитку, 

перебігу, наслідків судинної мозкової події шляхом проведення клінічних та 

експериментальних досліджень ролі вірусів для удосконалення комплексної 

терапії та вторинної профілактики із залученням противірусних засобів. Для 

вирішення поставленої мети нами було розроблено 11 завдань. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана на базі кафедри неврології 

Національного медичного університету в рамках науково-дослідної роботи 

кафедри неврології: «Клініко-параклінічна характеристика і патогенетичні 

співставлення у хворих на гостре порушення мозкового кровообігу, 

оптимізація методів лікування та профілактики рецидиву» державний номер 

№0114U001358 (тeрмін виконання 2014-2017 роки) та "Визначити особливості 

перебігу та наслідки інсульту у хворих різних вікових груп з урахуванням 

генетичних та інфекційних чинників і коморбідної патології" державний № 

0118U003695, (термін виконання: 2018-2021роки).  

Мета дослідження. 

Підвищення ефективності функціонального відновлення хворих на 

ГПМК на тлі маніфестної вірусної інфекції та профілактики повторного 

інсульту шляхом клініко-експериментального обґрунтування ролі вірусів у 

його перебігу і наслідках, удосконалення комплексної терапії та вторинної 

профілактики із залученням противірусних засобів. 

Завдання дослідження: 
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1. Вивчити зв’язок між частотою підтвердженої маніфестної вірусної 

інфекції (герпесвірусної та вірусу грипу) у хворих на ішемічний інсульт та 

порою року.  

2. Дослідити частоту виявлення ентеровірусів в крові хворих на 

ішемічний інсульт залежно від наявності ознак хронічної персистенції  та 

зв’язок iз тяжкістю неврологічних і функціональних розладів. 

3. Визначити спектр вірусної інфекції в ізольованому вигляді та в 

асоціації (з іншими вірусними та не вірусними патогенами) у хворих на ГПМК 

із ознаками клінічної маніфестації в анамнезі. 

4. З’ясувати частоту виявлення та комбінації різних типів вірусів в 

атеросклеротичних бляшках хворих, що перенесли каротидендартеректомію, 

їх зв’язок із характеристиками бляшки, каротидного стенозу та наявністю 

вірусів в периферичній крові.  

5. Оцінити вплив окремих типів вірусів та їх комбінацій в крові на регрес 

неврологічного дефіциту у хворих в гострому періоді ішемічного інсульту.  

6. Вивчити вплив вірусів, у хворих на інсульт із маніфестацією вірусної 

інфекції в анамнезі, на відновлення неврологічних функцій та ризик розвитку 

функціональної залежності в однорічному післяінсультному періоді стосовно 

кількісних показників вірусної контамінації окремими типами та їх 

комбінаціями.  

7. Визначити роль вірусної інфекції як прогностичного чинника 

повторних ГПМК після інсульту та ТІА у трирічному періоді спостереження 

та створити математичну модель прогнозу з використанням покрокової 

мультиваріантної бінарної логістичної регресії. 

8. Охаракеризувати в експерименті на мишах вплив вірусної інфекції на 

активність та розповсюдженість змодельованого АС процесу (за даними 

гістологічних та електронномікроскопічних досліджень).  

9. Вивчити структурні порушення великого мозку у разі гострої 

експериментальної церебральної ішемії в мишей, що змодельована на тлі 

вірусної інфекції та використання жирової дієти. 
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10. Оцінити в експерименті доцільність застосування ацикловіру у 

випадку моделювання гострої церебральної ішемії в мишей на фоні HSV1 

інфекції шляхом співставлення морфо-функціональних, та клініко-

лабораторних показників в групах дослідження. 

11. Визначити ефективність противірусної терапії у функціональному 

відновленні та вторинній профілактиці ішемічного інсульту хворих із 

виявленою вірусною інфекцією. 

Об’єкт дослідження: ішемічний інсульт та ТІА на тлі маніфестації 

вірусної інфекції в анамнезі. 

Предмет дослідження: розвиток, перебіг та наслідки гострих ішемічних 

порушень мозкового кровообігу. 

Методи дослідження: клініко-неврологічні методи – оцінка 

неврологічного статусу за шкалою NIHSS, оцінка функціонального 

відновлення за шкалою Бартель, спіральна комп’ютерна томографія, магнітно-

резонансна томографія, транскраніальна доплерографія, вірусологічні методи 

виявлення вірусів та їх ідентифікація на середовищах в культурах клітин, 

трансфекція, серологічний метод дослідження ентеровірусної інфекції, 

молекулярно-генетичний метод – полімеразно-ланцюгова реакція для 

виявлення ДНК та РНК вірусів в сироватці крові, цитологічний та 

гістологічний аналіз, які використовувались в експерименті разом із 

електронномікроскопічними методами трансмісійної та скануючої 

електронної мікроскопії, функціональні проби у тварин, статистичні методи. 

Наукова новизна отриманих результатів.  

На підставі клінічних, нейровізуалізаційних, лабораторних, 

експериментальних, морфо- функціональних досліджень встановлено зв’язок 

між персистуючою вірусною інфекцією в крові та атеросклеротичних бляшках 

ВСА з прогресуванням атеросклеротичного процесу і розвитком ГПМК. 

Вперше проведене масштабне дослідження частоти визначення герпес- 

та ентеровірусної інфекції в крові хворих на ГПМК із клінічною 
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маніфестацією вірусної інфекції в анамнезі, охарактеризовано її спектр та 

можливі асоціації. 

Вперше проведене співставлення спектру типів герпесвірусів в АБ і 

крові, встановлено зв’язок між окремими типами вірусів та нестабільністю 

бляшки і ступенем стенозу ВСА. 

Доведено роль вірусів як чинника ризику несприятливих 

функціональних наслідків та рецидиву інсульту, показано зростання ризику 

розвитку ішемічного інсульту за умови збільшення кількості типів вірусів в 

комбінації. 

Вперше розроблено математичну модель прогнозу повторного інсульту 

з високою прогностичною цінністю, чутливістю, специфічністю (шляхом 

використання покрокової мультиваріантної бінарної логістичної регресії), яка 

передбачає наявність у хворого ДНК HSV1, CMV, РНК грипу, та зміни 

товщини КІМ. 

Вперше на моделі із використанням жирової дієти в мишей розкриті нові 

етапи атерогенезу церебральних судин, які дозволяють розглядати його як 

результат реакції ендотелію на вплив вірусної інфекції.  

За допомогою експериментальних даних, із формуванням оклюзії 

загальної сонної артерії, в мишей показані морфофункціональні зміни стану 

клітин головного мозку під впливом вірусної інфекції, які відіграють важливу 

роль у патогенезі ТІА/ІІ.  

Вперше запропонована концепція експериментально та патогенетично 

обґрунтованого застосування противірусних препаратів при лікуванні та 

вторинній профілактиці ГПМК.  

Практичне значення одержаних результатів.  

Проведене дослідження поглиблює знання щодо етіології та патогенезу, 

лікування та профілактики ТІА/ІІ на підставі встановлення зв’язку 

персистуючої вірусної інфекції в крові і атеросклеротичних бляшках ВСА з 

прогресуванням атеросклеротичного процесу та розвитком ГПМК. Проведені 

експериментальні дослідження, за результатами яких отримані патенти на 
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корисну модель № 117423 Україна G09В 33/00, Бюл. № 12, від 26.06.2017 року 

«Склад «холестеринової дієти» для моделювання атеросклеротичного 

ураження у мишей», № 117425 Україна G09В 23/28, Бюл. № 12, від 26.06.2017 

року «Спосіб моделювання атеросклеротичного ураження аорти у мишей». 

Дослідження герпес- та ентеровірусів у хворих на ішемічний інсульт із 

клінічною маніфестацією вірусної інфекції є важливим етапом обстеження 

пацієнтів, оскільки надає можливість виявляти додаткові чинники ризику 

прискорення розвитку атеросклеротичного процесу з реалізацією у вигляді 

ГПМК, особливо у разі комбінацій декількох типів вірусів та з урахуванням 

сезонних впливів. За результатами досліджень отримано патент на корисну 

модель № 93020 Україна А61В 5/00, Бюл. № 17, від 10.09.2014 року «Спосіб 

діагностики ентеровірусної інфекції у хворих на гостре порушення мозкового 

кровообігу». Враховуючи високу кореляцію між клінічною маніфестацією 

вірусної інфекції та позитивною ПЛР хворих на ГПМК, доцільно 

відокремлювати пацієнтів із вірусною респіраторною інфекцією в анамнезі 

напередодні інсульту від інших для застосування диференційованого підходу 

до їх обстеження та курації, беручі до уваги негативний вплив контамінації на 

неврологічне і функціональне відновлення. Для підвищення точності 

прогнозування ступеня функціонального відновлення, а також повторних 

ГПМК доцільно застосовувати розроблену модель прогнозу, яка враховує 

наявність ДНК HSV1, CMV, РНК грипу, та зміни товщини КІМ. Отримані 

результати дають підстави рекомендувати застосування противірусного 

препарату ацикловір у складі комбінованої терапії гострого періоду та 

вторинної профілактики ішемічного інсульту хворим із підтвердженою 

вірусною інфекцією та її маніфестацією напередодні судинної події для 

покращення функціональних наслідків та зменшення частоти повторних 

інсультів. За результатами проведених досліджень отримані патенти на 

корисну модель № 50617 А61Р 9/00 А61Р 17/00 Бюл № 11, 10.06.2010 «Спосіб 

профілактики виникнення інсультів на тлі герпетичної інфекції»; 
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№ 51081А61К 31/00 А61Р 9/00 Бюл № 12, 25.06.2010 «Спосіб профілактики 

виникнення повторного інсульту на тлі герпетичної інфекції». 

Впровадження результатів дослідження в практику. 

Результати дисертаційного дослідження впроваджені  в  навчальний 

процес  і  лікувальну роботу. Розроблені схеми лікування ІІ на тлі вірусної 

інфекції використовуються в роботі лікувальних закладів (неврологічні 

відділення лікарень м.Києва, Тернопільської і Харківської областей). 

Розроблені моделі жирової дієти та інфікування HSV1 використовують в 

роботі ДУ Інститут епідеміології та інфекційних хворобі ім. Л.В. 

Громашевського. Результати досліджень щодо прогностичної моделі ІІ на тлі 

вірусної інфекції використовуються при читанні лекцій та проведенні 

практичних занять на кафедрі неврології Національного медичного 

університету імені О.О. Богомольця та медицини невідкладних стані 

Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика. 

 

Особистий внесок здобувача.  

Особистий внесок здобувача мав місце на всіх етапах наукової роботи – 

від розробки основної ідеї дослідження, методології та дизайну до реалізації 

завдань і аналізу результатів. Авторка особисто проводила відбір пацієнтів для 

участі у дослідженні, здійснювала клінічне обстеження усіх хворих на 

госпітальному та амбулаторному етапах спостереження, брала участь в 

проведенні діагностичних методик, проводила призначення та контроль 

терапії препаратами, які використовувались у дослідженні. Приймала 

безпосередню участь у проведенні лабораторно-інструментальних 

досліджень. Самостійно здійснювала формування та обробку первинної 

документації, проводила статистичну обробку та аналіз отриманих результатів 

дослідження, відтворення узагальнень матеріалу у вигляді графічних 

зображень, таблиць та фотографій. Дисертанткою самостійно написані всі 

розділи дисертації, автореферат, сформовані загальні висновки та практичні 

рекомендації, забезпечено їх висвітлення в періодичних виданнях. 
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Дисертаційна робота свідчить про сформоване грунтовне наукове та клінічне 

мислення авторки, яке продемонстровано при написанні та дозволило повною 

мірою вирішити намічені завдання та досягти поставленої мети. Деякі 

експерименти були проведені із співавторами друкованих робіт. Розроблені 

прогностичні моделі ІІ на тлі вірусної інфекції використовуються в роботі 

лікувальних (неврологічні відділення) та науково-дослідних закладів України, 

таких як Інститут епідеміології та інфекційних хворобі ім. Л.В. 

Громашевського. Результати досліджень використовуються при читанні 

лекцій та проведенні практичних занять на кафедрі неврології Національного 

медичного університету імені О.О. Богомольця та Національного університету 

охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика. 

Апробація результатів дисертації.  

Матеріали дисертації доповідались на ХІІІ Міжнародній конференції 

«Актуальні напрямки в неврології», 27-29 квітня 2011 р., м. Судак; науково-

практичній конференції з міжнародною участю «Нейроінфекції у практиці 

клініциста. Проблеми діагностики та лікування», 31 березня – 1 квітня 2011 р., 

м. Харків; І Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 

питання кардіоневрології», 6-7 жовтня 2011 р., м. Київ; 10-ій науково-

практичній конференції «Епідеміологія, імунопатогенез, діагностика, 

лікування хламідіозу і torch-інфекцій», 6 листопада 2014 р., м. Київ; ХХІ 

Міжнародній науково-практичній конференції «Міждисциплінарні питання в 

сучасній неврології», 22-24 квітня 2019 р., м. Трускавець; науковій 

конференції, присвяченій 100-річчю з дня заснування кафедри мікробіології, 

вірусології та імунології НМУ МОЗУ, 5 листопада 2019 р., м. Київ, а також на 

міжнародних конгресах EFNS Geneva, 2010, 14-th Congress of the European 

Federation Neurological Societies 25-28 September 2010, Geneva, Switzerland; 

Twenty-first Meeting of the European Neurological Society 28-31 May 2011, 

Lisbon, Portugal; The Eighth Annual Update Symposium Series on «Clinical 

Neurology&Neurophysiology», 22-23 February, 2012, Tel Aviv, Israel; 

Amsterdam, 24-27 June 3rd congress of European Academy of Neurology. 
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Публікації.  

За результатами дослідження надруковано 50 наукових робіт. Серед них: 

29 статей, з них 22 у наукових фахових виданнях, рекомендованих ДАК 

України для публікації результатів дисертаційних досліджень; 21 тези 

доповідей у матеріалах вітчизняних та міжнародних наукових конференцій; 

отримано 5 патентів на корисну модель. 

Структура та обсяг дисертації.  

Дисертація складається із вступу, одинадцяти розділів, висновків, 

практичних рекомендацій, списку використаних джерел, додатків. Список 

використаних літературних джерел включає 464 посилання, з них кирилицею 

– 94 та 370 – латиницею. Обсяг дисертації – 333 сторінки друкованого тексту, 

із них основного тексту – 277 сторінок. Дисертаційна робота ілюстрована 155 

рисунками та 71 таблицею. 

 

   

 

 

  

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

                                                          РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ВІРУСНУ ІНФЕКЦІЮ ЯК ФАКТОР 

РИЗИКУ РОЗВИТКУ ТА ПРОГРЕСУВАННЯ АТЕРОСКЛЕРОЗУ З 

ФІНАЛІЗАЦІЄЮ У ВИГЛЯДІ ГОСТРИХ ПОРУШЕНЬ МОЗКОВОГО 

КРОВООБІГУ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1. Аналіз проблеми оцінки факторів ризику цереброваскулярної 

патології та експериментальне встановлення зв’язку між розладами 

ліпідного обміну, вірусною інфекцією та порушенням мозкового 

кровообігу. Вплив сезонності на розвиток ішемічного інсульту  

 

В наш час стратегія лікування і профілактики ЦВЗ включає дослідження 

ФР, які сприяють розвитку цих станів. Існують дві основні групи ФР розвитку 

інсульту: немодифіковані фактори (літній і старечий вік; стать) і модифіковані 

фактори ГХ, ССЗ, АС церебральних артерій, що веде до їх стенозу, а потім й 

до повної оклюзії; гіперхолестеринемія (ГXЕ); цукровий діабет (ЦД), при 

якому порушуються всі види обміну речовин, що прискорює розвиток АС; 

гіподинамія (ГД), куріння, зловживання алкоголем, застосування оральних 

контрацептивів; соціальні, екологічні та економічні чинники [46, 47, 48, 49]. 

На практиці часто зустрічаються пацієнти, у яких виявляють одночасно 2-3 і 

більше ФР, які посилюють вплив один на одного, різко підвищують ризик 

цереброваскулярних ускладнень [50, 51].  

Гострі судинні катастрофи є наслідком хронічної судинної патології 

мозку, яка розвивається поступово, впродовж багатьох років. Серед хронічних 

форм судинної патології ГМ найбільшу питому вагу мають початкові прояви 

недостатності кровопостачання мозку і дисциркуляторна енцефалопатія 

(ДЕП) [52, 53, 54]. Згідно з рекомендаціями фахівців Європейського та 

Американського Товариств з інсульту, виділяють наступні групи ФР: високого 

ризику – перенесені інсульти, транзиторні ішемічні атаки (ТІА), емболії, 

мітральний стеноз, наявність штучних клапанів серця; фактори середнього 
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ризику – вік > 75 років, ГX, серцева недостатність, ЦД; до факторів високого 

ризику відносять жіночу стать, вік 65 - 74 роки [55]. Великого значення в 

розвитку «інфекційного» напрямку в дослідженні проблеми інсульту відіграло 

накопичення даних про АС як хронічний запальний процес, ініціатором якого 

є ушкодження судин, що викликається різними факторами: від ГХ та куріння 

до гіпергомоцистеїнемії та інфекційних патогенів [56, 57].  

Сьогодні в літературі дискутується роль майже 100 ймовірних ФР МІ, 

значимість яких підлягає подальшому перегляду. Вже не викликає сумніву, що 

наявність лише традиційних ФР не пояснює весь спектр ЦВП, що обумовлює 

необхідність пошуку нових ФР судинної патології головного мозку. 

Неухильний ріст і омолодження ЦВЗ, стійка тенденція до збільшення частоти 

тяжких ускладнень і кількості летальних наслідків, незважаючи на досягнення 

науки і синтез значної кількості медичних препаратів, свідчать про тупикову 

ситуацію в дослідженні причин цереброваскулярної патології [58, 59].  

Незалежно від причини локальної ішемії мозку, розвивається каскад 

змін, що призводять до беззворотного пошкодження нервової тканини за 

механізмами некрозу і апоптозу. Процес ішемії мозку динамічний і, як 

правило, потенційно оборотний. Ступінь ішемічного пошкодження залежить 

від глибини і тривалості зниження церебрального кровотоку [60, 61]. 

ГХ і АС є основними причинами розвитку ГПМК. Патогенез інсульту 

при АС характеризується значною різноманітністю, що пов'язано з характером 

і тривалістю перебігу атеросклеротичного процесу, наростанням ступеню 

вираженості і поширеності атеросклеротичних змін у судинній системі різних 

органів і, насамперед, ГМ. Це визначає необхідність детального вивчення 

атеросклеротичних змін артеріальної системи ГМ при ІІ [62, 63]. 

В основі патогенезу АС лежить первинне пошкодження ендотелію 

судин, що призводить до запальної реакції в судинній стінці [64, 65]. Як 

відомо, стенозуючий АС артерій є морфологічною основою багатьох 

захворювань, що пов'язані з розладами судинного кровопостачання, з 

розвитком хронічної або гострої ішемії та наступними метаболічними, 
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некротичними й склеротичними наслідками [66, 67]. Серед теорій, що 

пояснюють атерогенез (ліпопротеїдна інфільтрація, ендотеліальна 

дисфункція, перекисна, моноклональна, генетична, гормональна, запальна, 

аутоімунна, інфекційна) жодна не є досконалою і не дає вичерпної відповіді, 

як попередити, зупинити АС або забезпечити його зворотній розвиток [68, 69]. 

Проте, доведеною є участь багатьох медіаторів запалення та реакцій за участю 

імунокомпетентних клітин у формуванні атеросклеротичної бляшки (АБ), що 

може бути розглянуто як продуктивне специфічне запалення [70, 71]. 

З’являється все більше даних, що це запалення модулюється цілим 

комплексом різноспрямованих реакцій адаптивного імунітету [72].  

В 40 % випадків причина інсульту залишається остаточно не 

встановленою, що обумовлює необхідність проведення наукових досліджень 

з вивчення додаткових модифікованих ФР АС, його кардіо- та 

цереброваскулярних ускладнень [73, 74]. За останні десятиріччя в якості таких 

додаткових ФР розглядається перенесення людиною інфекції [75, 76]. 

Інфекційні та запальні процеси, як ФP розвитку інсульту, вважаються 

підтвердженням гіпотези про взаємозв'язок між ними, традиційними 

чинниками та генетичною схильністю в патогенезі інсульту. Подальші 

дослідження з детальним аналізом ФР першого і повторного інсультів, на 

думку авторів, допоможуть у вирішенні питань прогнозування повторних 

інсультів та поліпшення результатів їх профілактики [77, 78].  Очевидною є 

акумуляція інфекційних агентів, що можуть виконувати роль пускових 

механізмів запального процесу. У більшості випадків на розвиток ЦВЗ 

впливає асоціація вірусної інфекції та інших ФР. Поглиблене pозуміння pолі 

інфекційного чинника, що передує ТІА, МІ, а нерідко й зумовлює їх розвиток, 

має значення для розробки профілактичних заходів та удосконалення методів 

лікування ГПМК [79, 80, 81]. 

При цьому відносно новими і недостатньо з'ясованими ФР вважають 

підвищення рівня маркерів запального процесу (С-реактивного протеїну, 

цитокінів, білкових молекул – медіаторів міжклітинних комунікацій при 
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запаленні) та перенесених інфекцій [82, 83]. Так, D. Brough та A. Denes(2015) 

проведено моніторинг вмісту інтерлейкіну-1α (IL-1α) в цереброспінальній 

рідині і сироватці крові в динаміці гострого ІІ [84]. Оскільки прозапальні 

цитокіни можуть змінювати функцію ендотелію судин, збільшення їх 

концентрації в крові автори вважають однією з причин формування АС. 

Виявлено підвищення IL-1α в першу добу гострої церебральної ішемії як в 

сироватці крові, так і в цереброспінальній рідині, причому ступень тяжкості ІІ 

корелює з підвищенням рівня IL-1α. Підтверджена роль IL-1α і локального 

запалення, що викликається ним, в патогенезі ІІ та формуванні інфарктних 

змін в тканині мозку. Визнано, що IL-1α є раннім і важливим медіатором 

запалення після ІІ. З урахуванням отриманих результатів авторами зроблений 

висновок, що запалення загострює пошкодження мозку і в наш час 

розглядається в якості потенційної терапевтичної мішені [84, 387]. В. М. 

Бондаренком та Є. В. Рябиченком (2011) представлені дані щодо схильності 

центральної нервової системи (ЦНС) до запалення у відповідь на інфекцію 

[85]. Резидентні клітини ЦНС генерують запальні медіатори, включаючи 

прозапальні цитокіни, простагландини, вільні радикали і комплемент, які 

індукують хемокіни і молекули адгезії, рекрутують імунні та активують 

гліальні клітини. Запалення і запальні медіатори, у свою чергу, викликають 

нейродегенерацію і, таким чином, беруть участь в патогенезі гострих і 

хронічних захворювань ЦНС. Інтеграційна дія запальних медіаторів, на думку 

авторів, має враховуватися при розробці стратегії лікування захворювань 

ЦНС, зменшення частоти розвитку рецидивів захворювання і уповільнення 

його прогресування [85]. 

Таким чином, формування атеросклеротичного процесу разом з іншими 

патогенетичними факторами, тісно пов'язане з наявністю латентного 

запального процесу і його активністю. При цьому, дані, що стосуються ролі 

вірусних інфекційних агентів у розвитку порушень кровообігу, дестабілізації, 

що призводять до виникнення таких клінічних проявів АС, як ІІ, остаточно не 

з’ясовані та активно обговорюються вченими. [86, 87, 88]. 
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На можливість зв'язку між збудниками інфекцій та АС вказували ще в 

другій половині ХІХ сторіччя. Так, Von Rokitansky (1852), який розробив 

«гіпотезу інкрустації» в атерогенезі, основне місце в ній відводив відкладанню 

фібрину та вторинному накопиченню ліпідів [89]. Чотири роки по тому R. 

Virchow (1856), вивчаючи вплив «зрізуючої сили» кровотоку на ендотелій та 

на накопиченню ліпідів, висунув «ліпідну» теорію атерогенезу та передбачив 

інфекційну природу АС [90]. Пізніше, як підкреслюють сучасні автори [91, 92, 

93], в роботах M. Gilbert та L. Huchard «Дитячі інфекційні хвороби як 

потенційні причини атеросклерозу» (1889), R. D. Weisel (1906) «Зв'язок 

черевного тифу, скарлатини, кору з атеросклерозом», О. Klotz та M. Manning 

(1906), «Зв’язок атеросклерозу з черевним тифом, стрептококовою 

інфекцією», було помічено, що після різних інфекційних хвороб, особливо 

після черевного тифу, скарлатини та сепсису у людей та тварин можливий 

ранній розвиток АС.  

На початку ХХ сторіччя, W. Osler (1908) була висунута інфекційна 

теорія АС, яка базувалась на виявленні в уражених судинах гістологічних змін, 

характерних для хронічного запалення. Автором була висунута думка, що 

ймовірно, саме гострі інфекції призводять  до розвитку АС [94]. C. Frothingham 

(1911) відмічав, що можливою причиною АС у літніх людей є поєднання 

впливу інфекційного чинника та накопичення «метаболічних токсинів» [95]. 

Згодом, Ю. Н. Кожевніков (1966) надав матеріали, які свідчили на користь ролі 

стрептококів у розвитку АС [96]. 

J. C. Paterson та G. E. Cotral (1940-1950) в роботах, присвячених ролі 

вірусу хвороби Марека (Marek's disease) в атерогенезі [97], G. E. Burch (1970-

1974) ‒ при дослідженні зв’язку вірусу Коксакі (Coxsackie) B4 з 

атеросклерозом [98] і C. G. Fabricant та співавт. (1978) при дослідженні вірус-

індукованих форм АС [99] продемонстрували виражений зв'язок між АС та 

вірусними тригерами, зокрема вірусом хвороби Марека (ВХМ). Так, C. G. 

Fabricant та співавт. (1978) показали, що в курчат, корм яких містив багато ХС, 

не спостерігається ураження артерій, в той час, як в курчат, заражених ВХМ, 
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при споживанні звичайного корму, розвивались і лімфоматоз, і АС [99]. Таким 

чином, була експериментально обґрунтована асоціація АС з вірусною 

інфекцією, при цьому описані атеросклерозоподібні зміни судин, розвинуті в 

курчат, заражених ВХМ [100]. В інфікованих птахів порівняно з інфікованими 

частіше спостерігались як макроскопічні так і мікроскопічні ознаки АС. 

Порівняно з неінфікованими, в ізольованих клітинах непосмугованих м'язів, 

інфікованих вірусом, зафіксований підвищений рівень ліпідів. Отримані дані, 

на думку авторів, свідчили, що в результаті впливу вірусу активується та 

прискорюється розвиток АС [101]. Вакцинація проти ВХМ захищає від 

патологічного накопичення ліпідів в клітинах [102]. 

Аналогічні висновки були зроблені стосовно вірусу Coxsackie В1, B4, які 

у великій кількості виявляють в клітинах міокарда, аорти, нирок, підшлункової 

залози, а також при АС в експериментальних тварин та в людини [103, 104]. 

Тобто можна припустити, що віруси можуть бути одним із факторів 

атерогенезу. Водночас, деякі автори заперечують етіологічну роль у 

атеросклеротичному процесі невеликих РНК-вірусів, таких як  вірус Coxsackie 

[105].  

R. Ross та співавт. (1977) запропонували теорію паренхіматозного 

запалення внутрішньої оболонки артерії як «реакції на пошкодження», яка 

доводить, що порушення цілісності ендотелію призводить до секреції факторів 

росту, міграції моноцитів, а відтак і утворення АБ [106]. На думку авторів, 

існують певні причини, в тому числі гіперліпідемія, що викликають 

пошкодження та прилипання тромбоцитів до артеріальної стінки [107]. 

З часом все більше уваги приділялось ролі хронічних інфекцій в 

патогенезі атеросклерозу [108]. Розглядалась аутоімунна теорія патогенезу 

АС, що було підтверджено на підставі експериментальних, клінічних та 

епідеміологічних спостережень етіологічного впливу персистуючої хронічної 

латентної інфекції в індукуванні АС та його ускладнень [109]. 

R. Ross, майже через 100 років після публікації робіт W. Osler, вказав, 

що виникнення місцевого запалення у відповідь на різноманітні  метаболічні, 
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механічні, хімічні або вірусні ушкодження може слугувати причиною 

розвитку АС [110]. В 1983 р. методом гібридизації in situ виявили присутність 

частин геному вірусу простого герпесу в ядрах клітин інтими аорти поряд з АБ 

у людей, які страждають на АС [111]. З того часу інтерес до можливої ролі 

інфекції, а саме вірусів, в індукуванні АС та його ускладнень відродився [112]. 

В монографії «Стенка сосудов в атеро - и тромбогенезе» (1983), академік Є. І. 

Чазов називав віруси в числі факторів, які індукують первинне ушкодження 

ендотелію судинної стінки, що є ключовим моментом в атеро- та тромбогенезі 

при АС [113]. 

Помічено, що герпесвірусна гіпотеза етіології АС повною мірою 

узгоджується з відомою концепцією про роль альтерації ендотелію і значення 

проліферації непосмугованих клітин у формуванні АБ. Крім того, вона може 

пояснити деякі і досі не з’ясовані особливості атеро- та тромбогенезу [93]. У 

дослідженні О. М. Гиріної (1995) дискутувалась роль вірусів та активації 

тромбоцитів, їх адгезії та агрегації в основі ускладнень ІХС [114]. Проблемі 

імунологічних механізмів розвитку ІХС в останні роки приділялась велика 

увага, оскільки сукупність більшості феноменів АС аналогічна будь-якому 

імунопатологічному процесу, що є передумовою автоімунної теорії 

атерогенезу [115, 116, 387].   

D. P. Hajjar та співавт. (1986) повідомили про серію експериментів, що 

оцінювали взаємозв’язок між герпесвірусами, метаболізмом ліпідів та 

ураженням стінок судин. За курчатами, інфікованими ВХМ, спостерігали 

протягом 8 місяців, контролюючі біохімічні параметри. Було виявлено суттєву 

високі показники концентрації тригліцеридів (ТГ), фосфоліпідів, холестерину 

(ХС) та зміни їх метаболізму На підставі отриманих даних автори зробили 

висновок, що інфекція здатна індукувати зміни метаболізму в судинній стінці, 

а також стимулювати захоплення ХС ліпопротеїнів низької густини (ЛПНГ) та 

зменшувати літичну активність таких клітин. [117]. За даними І. М. Ганджи та 

співавт. (1988), у кролів із експериментальним АС, штучно заражених 
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герпесвірусом (HSV), площа пошкоджень внутрішньої поверхні судинної 

стінки становила 155 % порівняно з контролем [118]. 

 

1.2. Вірусна інфекція (герпес- та ентеровірусна) як фактор ризику 

розвитку атеросклерозу та його ускладнень – цереброваскулярних 

захворювань. Вплив сезонності на розвиток ішемічного інсульту 

 

Знайдено докази причинно-наслідкових зв’язків між герпесвірусами 1, 2 

(HSV1, 2), Епштейна-Барр вірусом (EBV), цитомегаловірусом (СMV) і АС 

[111]. Підвищені титри антитіл (АТ*) до C. pneumoniae та CMV - незалежний 

ФР розвитку раннього інфаркту міокарда, причому пацієнти, серопозитивні до 

обох інфекційних агентів, мали 5-кратний ризик раннього інфаркту міокарду 

порівняно з, серопозитивними лише до однієї з інфекцій, та 12-ти кратний 

ризик порівняно з тими, в яких мікроорганізми виявлені не були [119]. Саме у 

1993 р. було виявлено ще один вид мікроорганізмів, яких підозрюють у 

причетності до АС –  бактерії [120]. 

Таким чином, перші усвідомлення можливого впливу інфекційних 

агентів на розвиток АС стосувались HSV1, 2 і CMV, частинки яких були 

виявлені в атеросклеротично змінених судинах [111]. З того часу багато 

мікроорганізмів пропонувались на роль можливих патогенів атерогенезу: 

бактерії С. pneumoniae [120], Helicobacterрylori [121], Mycobacterium 

tuberculosis [122], інфекції періодонту [123], герпесвіруси: HSV1, 2 [125] CMV 

[124] і EBV [126], ентеровіруси (ЕV) Коксакі В і ЕСНО [127], віруси гепатитів 

А (HVA) [128], В (HVB) [129] і С (HVC) [130], вірус грипу (Flu) [131] і навіть 

кору [132]. 

Аналіз літератури доводить неоднозначність даних про асоціацію 

інфекцій та АС, що пояснюється багатьма причинами. Серед них: 

суб’єктивність інтерпретації серологічних досліджень, погана кореляція між 

альтернативними методами виявлення (електронна мікроскопія, ELISA та 

ПЛР); неможливість визначення стану інфекції (латентна, активна, хронічна, 
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первинна, повторна), та остаточно не зрозумілий патогенний вплив латентних 

інфекцій, носіями яких є до 100 % населення планети інколи протягом усього 

життя, як у випадку з HSV [209]. Вищевикладене потребує подальших 

поглиблених досліджень асоціації інфекцій з АС та ризиком розвитку ГПМК. 

Вплив сезонності на розвиток ішемічного інсульту. 

Чисельні зарубіжні дослідження свідчать, що латентні вірусні інфекції 

можуть бути предикторами ІІ [133, 134, 135]. Очевидною є акумуляція 

інфекційних агентів, що можуть виконувати роль пускових механізмів 

запального процесу. У більшості випадків на розвиток ЦВЗ впливає асоціація 

вірусної інфекції та інших ФР [76, 136, 137]. Важливий внесок в цьому 

відводять також чинникам навколишнього середовища, кліматичним 

факторам. При цьому, в контексті глобальних змін клімату, з'ясування впливу 

сезонних коливань на розвиток інсульту, набуває особливого значення[138]. 

Сезонна варіативність частоти ІІ показана багатьма дослідженнями, 

проте, висновки цих робіт суттєво різняться. Деякі з авторів виявляють більшу 

захворюваність на ІІ в зимовий період [139, 140, 141], інші – навесні [142, 143]. 

Деякі дослідження не встановили кореляції між сезоном і захворюваністю на 

ІІ [144]. 

В мета-аналізі Y.Li та співавт. (2019) 33 досліджень, опублікованих в 

базах даних Pubmed, Web Of Science та Embase з 01.01.1980 р. до 01.11.2017 р., 

було показано, що існуючі розбіжності багато в чому пов’язані з різними 

характеристиками місцевого клімату. Проте, у 29 з 33 досліджень літо 

виявилось сезоном з найменшим статистичним рівнем захворюваності на 

ГПМК. При групуванні, за кліматичною класифікацією Köppen, в зонах 

теплого помірного клімату, який характерний для більшої частини території 

Східної Європи та, відповідно, України, захворюваність на МІ спостерігалась 

із найвищою частотою в зимові місяці, з подальшим достовірним зменшенням 

навесні, влітку та восени [145]. 

Сезонні відмінності у частоті захворюваності на інсульт пов’язують із 

різними фізичними природними факторами: змінами кількості сонячного 
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світла, температури, вологості [146, 147, 148]. В більшості досліджень 

зимовий сезон, погодні умови з низькою температурою вважались 

відповідальними за патофізіологічні зміни, що асоціюювались із ІІ. Зокрема 

було показано, що гемодинамічні чинники та показники коагуляційного 

гемостазу, такі як артеріальний тиск (АТ), кількість еритроцитів, тромбоцитів 

та їхня функція, концентрація фібриногену в плазмі крові, а також маркери 

запалення можуть підвищуватись через посилену активність симпатичної 

нервової системи, пов’язану з низькими температурами [149, 150, 151]. 

Обговорювались питання стосовно підвищення ліпідів сироватки і 

глюкози крові щодо пояснення сезонності гострих судинних захворювань 

[152]. Деякі дослідження виявили різке підвищення загального ХС та ТГ в 

осінні місяці [153]. 

Певна роль у збільшенні частоти ІІ в холодні місяці відводилась  

інфекційному чиннику, зокрема респіраторним інфекціям, грипу, активізація 

яких зумовлена зниженням імунітету на фоні дефіциту сонячного тепла, 

гіповітамінозу  вітамінів С, D, депресивних станів, тощо [154, 155, 156, 157], 

проте частота вірусної маніфестації та персистенціі вірусів у хворих на ІІ в 

різні пори року не вивчалась. 

За даними В. А. Понятовського (2014), при вивченні поширеності та 

рівня контамінації ЕV стічних вод м. Києва протягом 2010-2011 рр. виявлена 

висока частота ізоляції (36,5 %) та концентрації (до 3000 БУО/л) інфекційних 

ЕV в стічних водах. Була доведена залежність частоти виділення 

цитопатогенних агентів від сезону року [158]. 

Поглиблене розуміння ролі інфекційного чинника, що передує ТІА/ІІ, а 

нерідко й зумовлює їх розвиток, має значення для розробки профілактичних 

заходів та удосконалення методів лікування ГПМК [158]. У вітчизняній 

літературі практично відсутні дослідження стосовно вивчення сезонності 

розвитку ЦВЗ на тлі герпес- та ентеровірусної інфекції. 
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Герпесвірусна, VZV та ентеровірусна інфекції як фактори ризику 

розвитку атеросклерозу, гострих та хронічних церебро-васкулярних 

захворювань. 

Атеросклеротичний процес є основою більшості ССЗ. 

Атеросклеротичнізміни магістральних артерій голови є ведучою причиною 

ішемічної хвороби ГМ – стану, що включає як гостру, так і хронічну 

недостатність мозкового кровообігу з вогнищевими та дифузними 

неврологічними розладами [160]. 

Як відомо, АС є патологією, що розвивається певним чином дискретно, 

тобто з чередуванням періоду загострення та ремісії [161]. Інфекції, як гострі,  

так і загострення хронічного латентного інфекційного процесу, відповідно, 

можуть призводити до періодичної активації розвитку АС судин, що значно 

підвищує ризик ГПМК. Виявлено, що різні інфекційні агенти можуть бути 

залучені в розвиток АС як окремо, так і в комплексі [162, 163].  

Найбільша увага серед інфекційних чинників приділялась вірусам 

герпесу людини [125]. В сімействі герпес-вiрусiв людини (Herpesviridae) 

виділяють 3 підсімейства: альфагерпесвіруси, бетагерпесвіруси та гамма 

герпесвіруси, які включають 8 типів вірусів герпесу, що патогенні для людини 

[164]. Підсімейство Alphaherpesvirinae – це HSV 1, 2 типів та вірус 

оперізувального лишаю Varicella Zoster (HSV 3 типу), або вірус вітряної віспи 

(VZV). Вони здійснюють цитопатичний вплив, можуть довгий час зберігатися 

в нервових гангліях в латентній формі.  Підсімейство Betaherpesvirinae 

включає СМV(HSV 5 типу), людські герпесвіруси (HHV 6 та 7 типів), які 

також мають цитопатичну дію. ЕВV (HSV 4 типу) та людський герпесвірус 

(HSV 8 типу) асоційовані з саркомою Капоши і є представниками підсімейства 

Gammaherpesvirinae [165]. Найбільш досліджені в людській популяції HSV1, 

2, а також CMV. Більшість дослідників вважають, що саме вони пов’язанi з АС 

[166, 167, 168]. Y. Shi та O. Tokunaga виявили, що CMV найчастіше ізолювали 

в зразках тканин із АС порівняно з контрольними не - АС зразками ‒ 40 проти 
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4 %, відповідно [169]. Аналогічні результати отримані W. Radke та співавт., 

які виявили CMV в 30 % зразків артерій з АБ 53 пацієнтів із ІХС [170]. 

Отримані Є. Є. Лінкевич результати підтвердили гіпотезу про латентну 

форму існування інфекційного агента в судинній стінці, яка, ймовірно, 

виникає у ранньому віці, ще задовго до формування морфологічних ознак АС. 

Частоту активації персистентних інфекцій, тропних до клітин судинної стінки, 

на думку автора, можна розглядати як один із додаткових критеріїв ступеня 

пошкодження судинної стінки і, таким чином, прогнозувати швидкість 

розвитку АС [171]. За даними H. J. Rupprecht та співавт., ризик смерті хворого 

на ІХС у наступні 3 роки є на порядок вищим при наявності у пацієнта 7 типів 

інфекцій, ніж при виявленні лише однієї [172]. 

Вражає різний відсоток виявлення герпесвірусів при АС – від 0 до 100%, 

що наводиться у різних популяційних дослідженнях. Віруси герпесу людини 

після інфікування можуть довгий час залишитися в латентному стані, що не 

тільки відповідає повільному розвитку АС, але й ускладнює встановлення 

можливої залежності між інфікуванням та розвитком АС [173, 174, 175].  

Тим не менш, на таку залежність вказують дані, згідно яким у пацієнтів 

після трансплантації серця або ангіопластики, з доведеною присутністю 

герпесвірусної інфекції, спостерігалось прискорення прогресування АС (в 

тому числі швидке утворення рестенозів після ангіопластики) [176, 177]. В 

інших роботах описане виявлення нуклеїнових кислот та герпесвірусів 

безпосередньо в стінках уражених АС судин [178]. 

В наш час активно дискутуються теорії щодо часткової участі чинників 

гіпоксії, інтоксикації, інфекції в розвитку вторинних пошкоджень нервової 

тканини [179, 180]. Деякі автори висувають обережні припущення про участь 

агентів вірусної етіології HSV, EBV, CMV в генезі деструктивно-

дегенеративних, атеросклеротичних змін судин ГМ [125, 167]. В доступній 

літературі майже не представлені дані відносно ролі інфекційних агентів в 

розвитку розладів кровообігу, які сприяють формуванню вторинних 

структурних пошкоджень судин  ГМ [181, 182]. 
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Віруси герпесу володіють «пантропізмом», тобто вони тропні майже до 

всіх органів і тканин людини [183]. J.-E. Malkin вивчені еволюції 

розповсюдження HSV1 та HSV2. Розповсюдженість HSV1, 2 в розвинутих 

країнах світу дорівнює 35 тa 40 %, відповідно,  порівняно з отриманими раніше 

даними - 37 та 28 % відповідно. Частота зараження HSV є показником 

первинної інфекції. Реальну поширеність HSV визначити важко кількісно, 

частково через нерозпізнаний або безсимптомний перебіг інфекції [184]. 

Найбільша кількість повідомлень стосується CMV, і сьогодні факт 

асоціації з АС для нього доведений більшою мірою, ніж для всіх інших типів 

герпесвірусів [185, 186, 187]. Це широко поширені в природі видоспецифічні 

віруси, які можуть викликати гостру, персистуючу і латентні інфекції у 

людини і тварин [188]. 

Механізми реалізації CMV своєї патологічної функції остаточно не 

з’ясовані. Як відомо, підвищення проліферації непосмугованих клітин і 

посилення міграції є важливою ланкою АС [189, 190]. Таким чином, 

незважаючи на практично доведений результатами епідеміологічних, 

експериментальних і клінічних (але не імунологічних) досліджень факт 

асоціації CMV з АС, питання про роль вірусу в патологічному процесі 

залишається остаточно не доведеним. 

Ще у кінці минулого століття, було висловлено припущення про 

латентний стан CMV в стінках судин [191]. На думку M. G. Hendrix та співавт., 

кровоносні судини - місце локалізації латентних форм CMV в організмі, 

оскільки частинки вірусу виявлялись і в здорових судинах поряд з ураженими 

АС артеріями [192]. Пізніше ДНК CMV були неодноразово виділені з артерій 

хворих на АС [193, 194]. При дослідженні матеріалу АБ ДНК CMV була 

виявлена у 32,2 % хворих. Це підтверджувало той факт, що СМV може бути 

одним з етіологічних чинників розвитку АС судин [195]. У зразках біопсії 

судин, із значними АС змінами, отриманими після реконструктивної хірургії 

вміст вірусів був вищим порівняно із вилучиними від пацієнтів на ранніх 

стадіях розвитку АС. Цей факт вважали  свідченням на користь можливого 
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впливу вірусів на патогенез АС [196, 197]. Результати імунологічних 

досліджень останніх років доводили присутність у хворих на АС латентної 

CMV інфекції, яка здатна періодично переходити в активний стан [198, 199]. 

Необхідна додаткова оцінка активності/латентності, а також визначення 

герпесвірусів не тільки в тканинах, але й в крові хворих. Результати таких 

досліджень дозволять поглиблено проаналізувати взаємозв'язок 

герпесвірусної інфекції з АС та в подальшому з ІІ. 

Як відомо, віруси герпесу – найпоширеніші віруси, здатні викликати 

ураження нервової системи. Серед них – VZV, що має епітеліотропність і 

нейротропність [200, 201, 202]. VZV викликає вітряну віспу при первинному 

інфікуванні, після чого залишається в організмі у латентному стані в клітинах 

гангліїв спинного мозку і викликає оперізуючий герпес при реактивації 

латентної інфекції [203, 204]. При  захворюванні на вітряну віспу виробляється 

пожиттєвий імунітет проти повторного зараження [205, 206]. Під час 

первинного інфікування VZV трансаксональним і гематогенним шляхами 

проникає в чутливі ганглії черепно-мозкових і спинномозкових нервів, в 

ганглії нодозного і черевного сплетінь вегетативної нервової системи, де 

пожиттєво персистує в латентному стані. Надалі, при зниженні 

функціональної активності адаптивного (переважно клітинного) імунітету з 

віком, а також внаслідок стресу, ушкоджень ГМ, набутих імунодефіцитів 

можлива реактивація VZV [207, 208]. 

Система захисту гангліїв та інфікованих нервових клітин підтримує 

вірус в латентному стані.  Саме інтрагангліонарний та інтранейрональний 

імунітет, з якими асоційована реалізація ефективного контролю над 

ендогенними α-герпесвірусами, сприяє переходу останніх у стан латентності 

[209].  

Патоморфологічні зміни ГМ при ураженнях центральних відділів 

нервової системи VZV досить різноманітні. У легких випадках в ГМ 

спостерігались явища набряку, у важких – відмічалась виражена дифузна 
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інфільтрація підпавутинного простору, геморагічні крововиливи у білу 

речовину, базальні ганглії, стовбур мозку тощо [210, 211, 212]. 

Одним із уражень нервової системи при інфікуванні VZV є 

контрлатеральний геміпарез – параліч м’язів однієї половини тіла в результаті 

пошкодження відповідних верхніх мотонейронів та їх аксонів. У більшості 

хворих на боці оперізуючого герпесу виявлявся інфаркт мозку. Патогенез 

цього синдрому пов’язують із безпосереднім вірусним ураженням судинної 

стінки мозкових артерій з розвитком ангіїту [213, 214]. Зв’язок із VZV, як 

вважають, має ураження ГМ, що нагадує прогресуючу мультифокальну 

лейкоенцефалопатію [215]. 

VZV є єдиним вірусом людини, реплікація якого зафіксована у судинній 

стінці, що призводить до артеріопатії. Розвинута VZV-артеріопатія веде до 

церебральних уні- і мультифокальних інфарктів з глибокою або поверхневою 

локалізацією, проте частіше на межі сірої і білої речовини - це вважають 

диференціально-діагностичною МРТ-ознакою [216, 217, 218]. Існує 

припущення, що більшість енцефалітів при VZV інфекції є, скоріше за все, 

VZV-артеріопатією [219]. 

При VZV-інфекції описані випадки розвитку васкуліту (запалення, 

пошкодження і порушення функції ендотелію) з подальшим розвитком 

крововиливів і тромбозів [220, 221, 222]. При патоморфологічному 

дослідженні, за даними C. Simonet та співавт. (2016), після перенесеної VZV-

інфекції визначались явища васкуліту, в основному дрібних судин (артерій, 

венул) з переважаючим ураженням мосту і довгастого мозку [222]. Невеликі 

вогнища васкуліту також виявлялись в оболонах півкуль мозку і мозочку, а 

також у білій речовині великих півкуль. Інфільтрати представлені, в 

основному, лімфоцитами і моноцитами та розташовані навколо судин із 

утворенням муфт [223, 224]. В той же час, F. J. CarodArtal (2016) відзначають, 

що ураження церебральних судин при VZV-інфекції може мати характер не 

лише васкуліту,  але й васкулопатії [225]. 
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За особливостями вірусного ураження судин VZV-енцефаліт деякі 

автори визначають як ангіопатію з ураженням судин великого і малого калібру 

[226, 227]. В. Kleinschmidt-DeMasters та співавт. [228] класифікують VZV-

енцефаліт як: 1) васкулопатії великих і середніх судин із ішемічними або 

геморагічними інфарктами; 2) васкулопатії дрібних судин із змішаними 

ішемічними і демієлінізуючими вогнищами; 3) вентрикуліти, 

перивентрикуліти [228]. K. Matsuo та співавт. (2015) вважають VZV досить 

рідкою, але важливою причиною як геморагічного, так і ІІ [229]. T. Schink та 

співавт. (2016) оцінювали ризик інсульту після маніфестації VZV-інфекції.  

Дані, отримані авторами, підтвердили підвищений ризик (в 1,3 рази) розвитку 

після VZV, що є найвищим у період від 3 до 4 тижнів після початку 

гангліоніту. Підвищений ризик спостерігався для розвитку ІІ, але був в 1,5 рази 

вищим для геморагічного [230]. Мета-аналіз 8 статей із баз даних Embase, 

PubMed і Cochrane, проведений Х. Liu із співавт. (2016), продемонстрував, що 

ризик інсульту після оперізуючого герпесу був у 2,36 рази вищим протягом 

перших 2 тижнів, в 1,56 рази ‒ протягом першого місяця, в 1,17 ‒ протягом 

першого року і в 1,09 ‒ протягом терміну понад 1 рік. За висновками авторів, 

ризик розвитку інсульту зменшувався з часом після перенесеної VZV-інфекції 

[231]. S. U. Kwon та співавт. (2016) встановлено, що ризик розвитку інсульту і 

ТІА вище в осіб, які мали попередні епізоди VZV, ніж у пацієнтів із вперше 

діагностованою інфекцією. Крім того, виявлено, що ризик ТІА/ІІ після 

перенесеної VZV-інфекції зменшувався зі збільшенням віку пацієнта [232]. 

Ризик інсульту збільшувався після перенесеного Herpes Zoster протягом 1-3 

місяців, особливо після перенесеного Herpes Zoster Ophthalmicus, більшою 

мірою в пацієнтів 40-60 років [233, 234, 235]. C. Grosse та H. P. Adams(2014) 

відмітили, що у випадку офтальмогерпесу ризик розвитку інсульту 

збільшувався в 4,5 рази. На думку авторів, індуковане герпесвірусом 

запалення церебральних артерій можливо призводило до розвитку оклюзії та 

внаслідок цього – до інсульту [236]. 
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Перенесена VZV-інфекція істотно збільшувала ризик інсульту в 

дитячому і молодому віці [220, 238, 239]. Так, M. A. Nagel та D. Gilden (2016) 

відмічали, що васкулопатія, обумовлена ураженням артерій, VZV інфекцією, 

викликала ІІ у 31 % дітей [240]. Аналогічні дані отримані A. L. Tiah та співавт., 

згідно яким дітей, які перенесли мозкову катастрофу, а незадовго перехворіли 

на вітряну віспу, в 3 рази більше, ніж тих, що мали ІІ без передуючої інфекції  

[41]. 

Введення в національні програми імунізації ряду країн світу 

обов’язкової вакцинації проти вітряної віспи призвело до зниження 

захворюваності в дитячому віці, проте рівень інфікованості дорослого 

населення «диким» штамом VZV залишається високим [242, 243, 244]. 

Значення ЕV у виникненні та розвитку серцево-судинній патології.  

EV – дуже дрібні (20-30 нм у діаметрі) РНК-геномні дванадцятигранні 

віруси, в яких відсутня суперкапсидна оболонка [245, 246, 247, 248]. Більшість 

випадків ЕV інфекцій перебігає без симптомів, хоча можливі клінічні прояви 

у вигляді застудних захворювань, нерідко з кишковим синдромом [249, 250, 

251, 252]. Дослідники вважають, що ці морфофункціональні розлади, 

можливо, обумовлені зміною стану тучних клітин, порушенням судинної 

проникності, метаболічними розладами,  підґрунтям яких є ішемія [253, 254]. 

У 1990 р. N. G. Ilbаck та співавт. опублікували результати першого 

фундаментального дослідження ролі вірусів Коксакі у розвитку АС. Автори 

з'ясували, що у мишей Balb/c вміст 14C-холестерина у серці і аорті 

підвищувався на 75 і 92 %, відповідно, через тиждень після інфікування 

вірусом Коксакі B3. Вірус також викликав виражені запальні зміни і призводив 

до накопичення ліпідів як у міокарді, так і в судинах [255].  

Для ентеровірусної інфекції (ЕVІ) зв’язок з АС має популяційну 

залежність. Дослідження у Новій Зеландії [256] і на Філіппінах [257] 

підтвердили статистично значимий позитивний зв’язок між EV та АC в цих 

країнах, аналогічні результати були отримані в Швеції [258], Китаї [259] і 

Кореї [260]. Проведене S. C. Liu та співавт. дослідження також 
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продемонструвало позитивний зв'язок між Koксaкi В19, АС і ІХС. Вірус було 

виявлено у зразках артеріальних тканин пацієнтів із інфарктом міокарда [261]. 

Крім того, ЕV  були виявлені в артеріальних АБ та ендоміокардіальних 

тканинах дослідниками з Кореї [260] і Франції [262], що також підтверджувало 

зв'язок між ЕVІ і АС. Хоча аналогічні дослідження, проведені у 

Великобританії [263], такого зв’язку не виявили. 

Таким чином, в результаті аналізу експериментальних і клінічних 

досліджень можна зробити висновок, що ЕV є ймовірно етіологічними 

агентами АС і пов’язаними з ним захворюваннями. Проведений аналіз 

наукових джерел щодо ролі ЕV в етіопатогенезі  АС та ІІ свідчив на користь 

відсутності в науковому просторі комплексного підходу до цього питання. 

Більшість літературних джерел вказувала на значення цієї групи в етіології та 

дозволяла зробити висновок про можливу роль ЕV, як активаторів 

патологічних процесів при різних формах ГПМК. 

Результати ряду досліджень свідчили, що при АС має місце полі 

інфікованість. Тривалий одночасний вплив кількох патогенних 

мікроорганізмів має синергічний, або кумулятивний ефект. У зв’язку з цим 

останнім часом все частіше обговорювалась концепція «тягаря інфекцій» 

(«infectious burden»), або синергічного впливу кількох патогенів, у розвитку 

АС [264, 265, 266, 267].  

У дослідженні R. Sessa та співавт. (2014) показано, що при 

серопозитивності до 8 збудників бактеріальних і вірусних інфекцій, серед 

пацієнтів із різним ступенем проявів АС встановлена статистично значуща 

асоціація між «тягарем інфекцій» (кількістю виявлених інфекцій) і ризиком 

летальних наслідків [163].  

Отримані дані, хоча і не є вичерпним доказом інфекційного механізму 

патогенезу AC, тим не менш свідчать про сінергічний патогенний вплив 

інфекцій та підтверджують роль фактору «тягаря інфекцій» в етіології AC 

[173, 268, 269, 270]. 
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Таким чином, дослідження останніх років свідчили про значення 

латентних інфекцій у розвитку AC і ЦВЗ, при цьому інфекційно-запальні 

процеси виступали важливим патогенетичним чинником несприятливих і 

тяжких наслідків хвороби. Результати ряду досліджень підтверджували, що 

гострі інфекції, в т. ч. респіраторні бактеріальної і вірусної природи, сприяли 

можливому розвитку гострої церебральної ішемії незалежно від традиційних 

ФР судинної патології. При чому гострі інфекції, як ФР інсульту,  найбільш 

значущі для пацієнтів молодого віку. Існують дослідження, які підтверджують 

гіпотезу про взаємозв’язок між інфекційними процесами, традиційними ФР та 

генетичною схильністю в патогенезі інсульту [271, 272, 273]. Разом з тим, не 

всі дослідники сприймають концепцію інфекційної природи AC, оскільки 

вірусне інфікування встановлене й в практично здорових осіб. Інтерес до 

з’ясування ролі інфекційних чинників в атерогенезі дещо знизився в останні 

роки, коли завершилась низка досліджень із застосуванням макролідних 

антибіотиків, використання яких не призвело до очікуваних результатів [274, 

275, 276]. Отримані дані свідчать, що роль інфекційних агентів в атерогенезі 

можлива, але ще не доведена. Результати більшості досліджень досить 

суперечливі, саме це вимагає більш поглибленого вивчення проблеми. 

 

1.3. Місце інфекції в патофізіології атеросклеротичних процесів 

каротидних артерій, нестабільності та прогресуванні 

атеросклеротичних бляшок у хворих на цереброваскулярні 

захворювання 

 

Інфекція і запалення грають ключову роль в індукції і прогресуванні АС 

[277, 278]. Інфекція сприяє процесу атерогенезу і розвитку ускладнень АС, 

викликаних розривом АБ. Згідно сучасним теоріям існує припущення, що 

бактеріальна і вірусна інфекції можуть сприяти розвитку АС або шляхом 

прямого інфікування клітин судинної стінки, або через опосередкований 

вплив цитокінів, або білків гострої фази, що індукуються інфекцією. АБ з 
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ознаками локального запалення можуть розриватися і сприяти розвитку 

тромбозу [279, 280, 281]. 

Причини дестабілізації АБ, що призводять до виникнення таких 

клінічних проявів АС, як ІІ, до кінця не зрозумілі і до цього часу активно 

обговорюються [282, 283, 284]. L. G. Spagnoli та співавт. [285], багато інших 

авторів довели, що саме активовані лімфоцити можуть відігравати важливу 

роль, у розриві бляшки або у розвитку ерозій на її поверхні, що, в свою чергу, 

може бути причиною таких ускладнень АС, як ГПМК [286, 287, 288].  

Біля 20-25 % ІІ мають розвиток в результаті АС великих артерій, серед 

яких значну частку складають екстракраніальні каротидні стенози (ЕКС) [289, 

290]. Частота виникнення ЕКС збільшується з віком [291, 292]. Початковими 

ознаками АС ураження є зміна товщини комплексу інтима-медіа (ТКІМ): 

щільність, розрідження, нерівні контури, неоднорідність структури, 

потовщення [293, 294, 295]. Ці ознаки пов’язані з безпосередніми проявами 

АС процесу, якими є АБ, що можуть викликати стенози та оклюзії судин [296, 

297]. 

За даними більшості авторів, причиною ішемічних уражень ГМ у 84 -

90 % є стеноз або оклюзія екстракраніальних відділів судин, що частіше за все 

утворюється в ділянці біфуркації сонної артерії [298, 299, 300]. Ультразвукове 

дуплексне сканування – основний первинний метод діагностики ЕКС, який 

дозволяє не тільки оцінити просвіт стенозування, але й ультразвукові 

характеристики бляшки, що є предикторами її нестабільності та пов’язаного з 

цим можливого ІІ [301, 302, 303].  

Виявлена певна кореляція між бляшками та криптогенним інсультом 

[304], прогресуванням АБ та повторним інсультом [305]. A. Bayer-Karpinska та 

співавт. (2016) виявили, що при криптогенних інсультах АБ не призводять до 

розвитку критичних стенозів. При стенозі < 50 %, як правило, поверхня АС 

бляшки м’яка. Cтеноз середнього ступеня супроводжувався частіше 

утворенням ехолокаційної АБ [304]. Асимптомний 70 % стеноз із стабільною 

АБ мав ризик її реваскуляризації, що розглядали як ФР розвитку гострого ІІ, 
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за даними W. Brinjikji та співавт. (2016) [306]. Стеноз із АБ з виразковою 

поверхнею мав більш низький ризик її реваскуляризації [304, 306].  

Важливим завданням для лікарів є виявлення пацієнтів із високим 

ризиком розвитку ІІ. Для цього необхідно оцінювати стан АБ (виразковість, 

пристінковий тромбоз, розрив фіброзного покриття, крововилив в неї) за 

допомогою візуалізаційних методів [307, 308]. 

Зустрічались випадки поєднання екстракраніальних та інтракраніальних 

стенозів, що в літературі має назву «тандем-стеноз» [309, 310]. Поєднання 

екстра- та інтракраніального ураження, за даними різних авторів, складало від 

4 до 85 % випадків [311, 312, 313]. Стан судин у дослідженні NASCET 

оцінювався за допомогою артеріографії, а в дослідженні ACAS ‒ за допомогою 

доплерографії [314]. Ступінь каротидного стенозу ‒ головний маркер оцінки 

ризику ІІ при «каротидній хворобі» [315]. За результатами двох 

багатоцентрових досліджень NASSET та ECST ведення пацієнтів базувалось 

на вивченні ступеня стенозування. Дані про зв'язок ступеня вираженості 

стенозу більш ніж 70-99 % iз ризиком ІІ мали певні протиріччя [316].   

F. M. Chappell Та Співавт. (2009) доводили, що при стенозі сонної артерії 

більше 70 % діаметру судини, іпсілатеральні ІІ виявились у середньому в 10 % 

випадків [317]. Стеноз устя ВСА зустрічався в 65 % випадків [318]. Одним із 

критеріїв великого артеріального інсульту був стеноз > 50 % за даними 

дослідження TOAST [319], або стеноз 70-90 % згідно дослідження ASCOD 

[320].  

Ультразвукові допплерографічні зміни атеросклеротичної бляшки. 

За морфологічними змінами бляшки класифікують: 1) уніформна 

ехолокація; 2) придомінантна ехолокація; 3) придомінантна ехогенна; 4) 

уніформна ехогенна; 5) важко класифіковані [304, 306]. 

Перша ультразвукова класифікація АБ запропонована A. C. Gray-Weale 

та співавт. у 1988 р. [321]. За даними різних авторів [322, 323, 324], всі АБ 

розділені на 4 основних типи: 1 тип – гіпоехогенна однорідна; 2 тип – 

гіпоехогенна неоднорідна; 3 тип – ехогенна неоднорідна; 4 тип – ехогенна 



52 

однорідна. У 2004 р. цю класифікацію було доповнено і додано 5 і 6 тип: 1 тип 

– гіпоехогенна однорідна/неоднорідна ехонегативна (м’яка 

гомогенна)/повністю гіпоехогенна (гомогенна); 2 тип – гіпоехогенна 

неоднорідна/переважно ехонегативна (гетерогенна)/переважно гіпоехогенна 

(гетерогенна); 3 тип – ехогенна однорідна/переважно ехопозитивна 

(гетерогенна)/переважно гіперехогенна (гетерогенна); 4 тип – ехогенна 

неоднорідна/однорідна ехопозитивна (щільна гетерогенна)/повністю 

гіперехогенна (гомогенна); 5 тип – не класифікована внаслідок вираженого 

кальцинозу; 6 тип – ізоехогенна, ізосигнал якої співпадає з сигналом від 

судинної стінки [325]. Також існують інші класифікації АС бляшок: 1) за 

структурою, 2) за розповсюдженістю, 3) за локалізацією, 4) за формою 

поверхні, 5) за ускладненнями. 1) За структурою: гомогенні (низької, помірної, 

високої ехогенності); гетерогенні (з переважанням гіподенсних зон, з 

переважанням щільних зон); з кальцинозом; без кальцинозу. 2) За 

розповсюдженістю: локальні (протяжністю 1-1,5 см); пролонговані 

(протяжністю > 1,5 см); 3) За локалізацією: локальні (займають одну стінку 

судини); навпілконцентровані (займають дві стінки судини); концентровані 

(займають більше двох стінок судини). 4) За формою поверхні: з рівною 

поверхнею; з нерівною поверхнею. 5) За ускладненнями: з виразками; з 

крововиливами; з виразками та крововиливами [326].  

Гістологічна будова атеросклеротичних бляшок. 

АБ утворюється за певною етапностю. 1) відбувається міграція 

непосмугованих клітин в АБ; 2) залучаються лейкоцити в судинну стінку 

(звичайна бляшка); 3) стимулюється продукція молекул адгезії; 4) можливі 

ерозії поверхні; 5) розриви поверхні, або без розривів; 6) руйнація 

ендотеліоцитів. АБ, що проходить етапи свого розвитку може в певний час 

залишатися як стабільною, так і переходити до нестабільного стану та 

змінювати свій гістологічний тип [327]. Сформульовані сучасні уявлення про 

6 послідовних стадій розвитку АБ: 1) накопичення ліпідів; 2) накопичення 

ліпідів внутрішньоклітинно, 3) накопичення ліпідів позаклітинно з 
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формуванням ліпідної плями/смужки; 4) утворення молодої АБ; 5) розвиток 

фіброзної строми бляшки з утворенням фіброзної капсули та фіброзної 

покрівлі бляшки; 6) утворення нестабільної виразкової бляшки, яка при 

несприятливому ісході ускладнюється тріщинами або розривом фіброзної 

покрівлі та розвитком тромбозу з гострими клінічними проявами. АБ 

поділяються в залежності від своєї морфологічної структури на стабільні та 

нестабільні [282, 328, 329]. 

Стабільні АБ характеризуються наявністю добре вираженої щільної 

фіброзної оболонки, без її витончення на всьому протязі та невеликим 

атероматозним ядром [330]. Покрівля стабільних АБ переважно складається зі 

сполучної тканини, значна частина якої – колагенові волокна з невеликою 

кількістю ліпідів, моноцитів/макрофагів, Т-лімфоцитів, непосмугованих 

клітин. Вона знаходиться над ліпідною частиною та складалє 70 % її об'єму. 

Чим менше об'єм клітин покрівлі, тим вище ймовірність переходу такої 

бляшки у нестабільний стан та розвитку стенозу [331, 332, 333]. 

Нестабільні АБ зазвичай гомогенні, гіпоехогенні з нерівними контурами 

та корелюють з певною неврологічною симптоматикою. В них наявні 

активовані макрофаги, вони індукують апоптоз непосмугованих клітин інтими 

та деградацію матриксу в фіброзній капсулі. Виникнення нестабільних АБ 

зазвичай підвищує ризик розвитку ТІА/ІІ [334]. Існують дані стосовно лінійної 

залежності між ступенем стенозу та відсотком AБ без клітинної фіброзної 

тканини разом з ліпідним ядром, що може сприяти критичному стенозуванню 

[335]. Виразковою нестабільною (vulner ableunstable plaque) прийнято вважати 

АБ, в якій з найбільшою ймовірністю може утворитися тромбогенна ділянка 

[336, 337].  

Виділяють кілька гістологічних типів нестабільних бляшок: 1) ліпідний 

тип (має тонку фіброзну покрівлю з великим атероматозним ядром, що займає 

39,3-85,4 % площі бляшки, має різний ступінь інфільтрації клітинами та 

ліпідним матеріалом); 2) запально-ерозивний тип (із запаленням покрівлі, що 

призводить до ерозії із накопиченням пінистих клітин (ПК); 3) дистрофічно-
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некротичний тип (з некрозом/кальцинозом, що призводить до надривів АБ та 

з атероматозним ядром, що займає не більше 20 % площі бляшки) [330, 338]. 

АБ на різних етапах свого розвитку можуть певний час залишатись як 

стабільними, так і переходити до нестабільного стану та змінювати свій 

гістологічний тип. Саме серед брахіоцефальних судин превалювали 

нестабільні бляшки (75 %) на відмінувід коронарних (27 %). Це мабуть 

зумовлено різницею калібру судин та фізіологічних режимів. Серед 

нестабільних бляшок превалювали як ліпідний тип у 26 %, так і запально-

ерозивний  або дистрофічно-некротичний у 32 % випадків кожний [339].  

Ще у 1987 р. L. W. O'Halloran та співавт., проаналізувавши результати 

ультразвукового дослідження (УЗД) сонних артерій у 293 пацієнтів із 

безсимптомним перебігом, у всіх виявили АБ у ділянці біфуркації сонних 

артерій. Пацієнти були класифіковані відповідно до ступеню стенозу (> або < 

75 %) та морфологічної характеристики АБ (кальцифікована, щільна або 

м’яка). Пацієнти з гемодинамічно значущим стенозом > 75 % мали більший 

ризик розвитку ТІА/ІІ, ніж пацієнти зі стенозом < 75 %. Проте, навіть у 

пацієнтів зі стенозом < 75 % ризик був збільшений, якщо АБ була щільною або 

м’якою. Пацієнти з гемодинамічно значущим стенозом та морфологічно 

м'якою АБ мали найвищий ризик розвитку ТІА/ІІ. Пацієнти з кальцифікатами 

при < 75 % стенозу мали найнижчий ризик. Морфологічна характеристика АБ, 

а також ступень стенозу важливі для виявлення пацієнтів – кандидатів на 

каротидну ендартеректомію (КЕАЕ) [340]. 

КЕАЕ вважається у наш час найкращим патогенетично обґрунтованим 

хірургічним втручанням з метою профілактики розвитку атеротромботичного 

(АТ) підтипу ІІ в результаті стенозу гомолатеральної сонної артерії. Дане 

оперативне втручання є методом лікування помірних та виражених стенозів 

сонної артерії, а також безсимптомних стенозів більше ніж 60 % [341, 342]. 

Опубліковані результати великої кількості досліджень, які доводять 

ефективність хірургічних втручань на екстракраніальних артеріях для 

лікування та профілактики ІІ [343, 344, 345, 346]. R. Sun та співавт. (2018) 
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підкреслюють, що АБ з тенденцією до розпаду мають підвищений ризик 

емболізації або тромбозу ВСА з наступними неврологічними порушеннями 

ішемічного характеру [347]. 

Слід зазначити, що лише певні інфекційні агенти через особливості їх 

метаболізму, білково-ліпідного складу їх структур і мембран, антигенної 

мімікрії, підвищеної спорідненісті до ендотелію судин, а також здатності 

змінювати ліпідний спектр крові і стимулювати імунну відповідь можуть 

підтримувати в організмі хронічне запалення, на тлі якого формується АС 

процес, а його клінічні прояви реалізуються найбільш виражено [348, 349]. 

Вірусне навантаження атеросклеротичної бляшки.  

HSV1, 2, VZV, EBV, СМV тропні до епітеліальних клітин [350, 351]. За 

проведеними дослідженнями, в крові HSV1 виявлений в 43 % пацієнтів з 

герпетичною інфекцією мозку та в  28 % – в контрольній групі [352]. HSV1 

достовірно частіше виявлявся в групі з гістологічними ознаками АС  порівняно 

із зразками аорти без цих змін (80 проти 13 %) [353]. З цими результатами 

узгоджуються дані, отримані  Y. Shi та O. Tokunaga, при дослідженні 33 зразків 

тканини аорти (10 з них із гістологічними ознаками АС) методом ПЛР. 

Дослідження показали, що інфікування HSV1, 2 типів призводили до 

акумуляції ліпідів в судинних клітинах – інфіковані артеріальні непосмуговані 

клітини синтезували менше простацикліну, що сприяло 

внутрішньоклітинному гідролізу ефірів ХС [169]. Більше того, інфікування 

ендотеліальних клітин сприяло залученню лейкоцитів із наступним запальним 

ушкодженням ендотелію [350].  

За рядом даних, серопозитивність до HSV1 виявлялась у 80-90 % 

обстежених в популяції, а до СМV – у 60-99 % [354, 355]. При дослідженні 

вірусів HSV1, 2, EBV, EV, парвовірусу B19, а також вірусів інфекційного  

гепатиту А, В, С, встановлено, що пряме запалення пов’язане з проникненням 

вірусу в ендотеліальні або імунні клітини, які залучені у вогнище 

ендотеліальної дисфункції, з наступною ініціацією та прогресуванням 

формування АБ [356]. В дослідженні O. J. De Boer та співавт. (2000), ДНК ЕВV 



56 

була виявлена в 15 із 19 (79 %) зразків симптомних каротидних АБ. Крім того, 

в 11 із 19 (58 %) зразків тканин, в яких були знайдені ЕВV також виявлені 

специфічні цитотоксичні Т-лімфоцити [357]. Нуклеїнові кислоти HSV1, 2 

типів, ЕВV, СМV виявлені в 6,7 % зразків сонних артерій. Висока частота 

виявлення HSV1, 2 типів, ЕВV, СМV у зразках дозволяє припустити їх 

можливе патогенетичне значення у формуванні АС пошкодження ендотелію 

судин, у тому числі через десіалізацію ліпідів низької густини (ЛПНГ) [358]. 

При аутопсії в АБ в 67 % випадків з черевної аорти, в 41 % ‒ з підчеревної 

артерії, в 72 % ‒ з верхньої брижової артерії, в 62 % ‒ з черевного стовбуру 

зареєстровано ДНК HSV2 [359].  

Виявляється взаємозв'язок між кількістю артерій, з наявними HSV2 в 

їхніх стінках, та ступенем розвитку в них АС змін. Наявність HSV2 в артеріях 

призводила до більш вираженого стенозу. ДНК HSV2 виявлено в 75 % 

випадків у виразковій АБ, в 64 % ‒ в атероматозній бляшці з кальцинозом, в 

48 % ‒ у фіброзній бляшці, в 46 % ‒ в ліпідних плямах. Отримані дані  свідчать 

на користь існування зв'язку HSV з периферичним АС. HSV2 має тропність до 

ділянок судин, які багаті на ХС. За висновками авторів, HSV2 самостійно або 

сумісно з HSV1 можуть ініціювати пошкодження ендотелію, сприяти 

формуванню АС ушкоджень, та  бути ко-фактором, що пришвидшує 

атерогенез [359].  

ННV6 типу виявили лише в 3 випадках (в т. ч. в одному контрольному 

зразку) під час проведеного дослідження. Водночас, було встановлено, що 

вірусні антигени (АГ*) здатні тривало перебувати на поверхні ендотеліальних 

клітин, залучаючи імунокомпетентні клітини і стимулюючі запальну реакцію 

[354]. Виявлена наявність вірусів герпесу 6, 7 типів в коронарних артеріях із 

розірваними АБ (при макроскопічній оцінці аутопсійного матеріалу) і в 

макроскопічно незмінних коронарних артеріях пацієнтів, померлих внаслідок 

герпетичної інфекції мозку [360]. М. Magnoni та співавт. (2012)  

характеризували віруси герпесу людини 6 та 8 типів чітким тропізмом до 

ендотелію та лімфоцитів у хворих із коронарною нестабільністю (n=70). 
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Віремія HНV6 була виявлена у значній частині досліджених зразків (18,6 %) 

без суттєвих відмінностей між групами захворювань (інфаркт міокарда з 

підйомом сегмента ST ‒ 17,2 %; стабільна ІХС ‒ 14,3 %; у пацієнтів без АС 

коронарних та сонних артерій ‒ 25 %). Веремію HНV8 при всіх оцінюваних 

ССЗ  виявлено не було.  

Отримані результати свідчили на користь кореляції між ССЗ та 

інфекційним запальним тягарем, що не пов’язаний конкретно з активною 

HSV1, 2 - інфекцією [361]. Гіпоехогенна АБ не корелювала з гістологічною 

щільністю vasa vasorum, але дослідження показали, що виявлена при УЗД  

висока ступінь неоваскуляризації у ній може розглядатись як предиктор 

потенційної нестабільності та високого ризику розвитку неврологічних подій 

[366, 367].  

Секційний матеріал АБ. 

За даними A. C. Barger та R. Beeuwkes (1990), при розтині пацієнтів із 

атеросклеротичним ураженням коронарних артерій виявляли наявність 

розвиненої мікросудинної сітки, яка розповсюджувалась в АБ від адвентиції 

на всю товщу інтими та медії [362]. Ряд гістологічних досліджень показали, 

що виражена неоваскуляризація бляшки корелювала із нестабільністю та 

розвитком симптомних проявів захворювання [363, 364, 365].  

З іншого боку, в роботі L. Yi та співавт. було продемонстровано, що 

рівень експресії раннього АГ* СМV, виділеного з автопсійних зразків 

внутрішньої сонної артерії (ВСА), вище в групі пацієнтів, які померли від 

інсульту, порівняно із контрольною групою (без АС ушкоджень) [190]. 

Товщина комплексу інтима медіа. 

Доведено, шо збільшення товщини комплексу інтима-медіа (ТКІМ) 

можна вважати предиктором розвитку ТІА/ІІ, та їх рецидивів, які найчастіше 

розвиваються у пацієнтів у ВСА [368, 369, 370, 371].  

Водночас, сьогодні обмежена кількість даних відносно збільшення 

ТКІМ сонної артерії в умовах інфекційного процесу. Більш детальне вивчення 
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етіологічної значущості мікробного фактору та його впливу на  формування 

АБ потребує проведення подальших досліджень. 

 

1.4. Прогнозування повторного ішемічного інсульту та методи 

фармакологічної корекції порушень після гострих ішемічних 

розладів, асоційованих з вірусною інфекцією 

 

ГПМК залишаються ключовою проблемою охорони здоров’я в світі, 

зважаючи на кількість пацієнтів, що потерпають від ІІ. Зростає частота 

інсульту не тільки в осіб похилого віку, але й у більш молодих дорослих (<55 

років), в яких він має значний і пролонгований вплив на якість життя [372].  

Дослідження прогнозу наслідків інсульту сфокусовані на питаннях 

функціональної залежності, смерті, ризику повторного інсульту. З 795 000 

інсультів, що зафіксовані в США кожного року 691 000 ‒ первинні ІІ та 185 

000 (23,2 %) – повторні події [373]. За даними N. B. Allen та співавт., рецидив 

інсультів серед жителів США протягом року спостерігались у 13,2 – 12,6 % 

[374]. Серед 600 пацієнтів з ІІ в скандинавському регіоні, за якими 

спостерігали протягом 2 років, 55 (9,2 %) хворих мали повторний інсульт, 15 

(2,5 %) – ТІА,  4 (0,7 %)  коронарні події, а 24 (4,0 %) померли [375]. 

За даними Реєстру ІІ південного Лондона, на початку 2000 р. серед 1626 

хворих на інсульт у 47 % він відбувся повторно. Протягом першого, другого, 

третього, четвертого та п'ятого років повторний інсульт мали 8 %, 3,3 %, 3,5 

%, 1,2 % та 1,8 %, відповідно. Кумулятивні ризики рецидиву першого інсульту 

(95 % ДМ) за 1 рік становили 8,0 %, за 3 роки – 14,1 % і 16,6 % – за 5 років 

[376]. За даними Реєстру інсультів в Німеччині, частота п'ятирічних рецидивів 

складала 20,1 %. Найвищий ризик рецидиву спостерігався у разі 

невстановленої причини інсульту (у жінок ‒ 22,3 %, чоловіків ‒ 21,4%) [377]. 

У Манілі з 1155 хворих на перший ІІ у 12,8 %  виник повторний протягом 

наступного року. Ймовірність повтору події була вищою в перший рік (12,8 %) 

із зниженням щорічного рівня до 6,3 % протягом другого року та до 5,1 % ‒ 



59 

протягом третього року. Жоден з традиційних ФР не виявив зв'язку із 

повторним інсультом [378]. 

Частота повторних інсультів суттєво відрізнялась залежно від 

географічного розташування та економічного розвитку країни, досліджуваної 

вікової групи, расових відмінностей, тощо. Показано, що в молодих пацієнтів 

з ІІ існував значний ризик повторних судинних подій протягом перших років 

після події [379, 380, 381]. Через 20 років після ІІ  у цієї вікової категорії 

кумулятивний ризик складав 33 % [372]. 

Повторний інсульт супроводжувався більш тяжкою інвалідизацією та 

вищою смертністю, ніж перший і, зрозуміло, це вимагало продовження 

пошуку причин з метою поліпшення вторинної профілактики [382].Частота 

рецидивів інсульту за підтипом першого, за даними W. S. Jones та співавт. 

(2013) становила 7,9 % для АТ, 6,5 % ‒ для кардіоемболічних  (КЕ) та 6,5 % ‒ 

для лакунарних (ЛАК) подій [383]. За винятком ЛАК, більше половини мали 

інший патогенетичний підтип, ніж перший і це, на думку дослідників, 

передбачало мультифакторіальну природу рецидивного ІІ [376]. Незалежно 

від віку, статі і періоду спостереження, пацієнти із АТ, КЕ та ЛАК мають 

вищий ризик повторного ІІ порівняно з іншими підтипами за TOAST 

критеріями [372]. 

У разі рецидивного ІІ, за даними I. Lee та співавт., частіше визначалось 

АС ураження більшої за розміром артерії, порівняно із першим епізодом [384]. 

За даними скандинавських дослідників, рецидивний ІІ відбувся у 19,2 % 

пацієнтів із першим АТ, у 4,9 % ‒ із захворюваннями дрібних судин, у 8,2 % ‒ 

із серцево-емболічним, у 5,6 % ‒ із криптогенним  та у 12,8 % ‒ за інших та 

невизначених причин [375]. 

З часу запропонованого M. Rothwell та співавт. першого методу (ABCD) 

легкої оцінки ризику рецидиву [385] та впровадження вдосконаленого 

(шляхом включення діабету до змінних) індексу ABCD2, який мав певне 

прогностичне значення щодо рецидиву ІІ [386] пройшло більше 15 років. За 
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цей час розроблені інші прогностичні моделі оцінки ризику повторного 

інсульту [35, 387].  

Більшість рецидивів ІІ залишаються незрозумілими з точки зору 

традиційних ФР. За результатами ряду досліджень, повторний ІІ не 

асоціюється з ГЛЕ, курінням та діабетом [376, 388], його рецидиви пов'язані з 

більшою кількістю ФР, ніж первинний [384]. З’являються роботи щодо 

можливості прогнозування рецидивів ІІ із використанням біомаркерів, 

зокрема дослідженням рівня ІЛ-33, представників сімейства ІЛ-1. Виявлений, 

низький рівень ІЛ-1 тісно пов'язаний з повторним ІІ [389]. Скориговуючи  

баланс Th1/Th2 в бік збільшення клітин Th2 та IL‐33, виявлена їх захисна 

функція при різних захворюваннях та, можливий вплив на зтримування 

прогресування  АС [390]. 

Нещодавні дослідження засвідчили, що перенесені інфекції є тимчасово 

діючим, незалежним тригерним чинником для ІІ [391]. Причинна роль інфекції 

при ІІ підтверджувалась наявністю спільних патофізіологічних шляхів, що 

пов'язують інфекцію, запалення, АС та його фіналізацію у вигляді тромбозу.  

Для хворих, які перенесли ІІ, точна оцінка ризику повторної події 

залишається важливою з огляду на більшу загрозу і тяжче навантаження на 

родину порівняно з першою. Тому точність та відтворення моделей 

прогнозування при повторному інсульті постійно потребують поліпшення, 

залучення нетрадиційних ФР, зокрема вірусних агентів, у пацієнтів із ЦВЗ в 

анамнезі та джерелом персистуючої інфекції. 

Методи фармакологічної корекції порушень після гострих 

ішемічних розладів мозкового кровообігу, асоційованих  з вірусною 

інфекцією.  

Профілактику повторного ІІ, яка мала б починатись якомога скоріше 

після розвитку першого або ТІА, F. Rincon та R. L. Sacco (2008) вважають 

найбільш актуальною у цієї групи пацієнтів [392]. При цьому, як 

підкреслювали D. G. Hackam та J. D. Spence (2007), комплексна профілактика 
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дозволяє знизити ризик розвитку повторного ІІ майже на 80 %, попередивши 

таким чином 4 з 5 ймовірних катастроф [393]. 

Сьогодні розроблені ефективні способи і засоби немедикаментозної та 

фармакологічної профілактики повторного ІІ: модифікація способу життя 

(відмова від куріння і зловживання алкоголем, дієта, фізична активність, 

зниження зайвої ваги), нормалізація АТ (використання антигіпертензивних 

препаратів), тривалий прийом антитромбоцитарних засобів, у деяких випадках 

‒ використання непрямих антикоагулянтів, призначення статинів, КЕАЕ (при 

вираженому стенозі ВСА) [394, 395, 396]. Крім того, активно розробляються 

вакцини проти збудників, які потенційно пов'язані з розвитком інфекційної 

патології. У деяких дослідженнях показано, що вакциновані суб'єкти менш 

схильні до розвитку гострих судинних подій [397, 398]. 

Разом з тим, як у вітчизняній, так і у світовій літературі, icнyє недолік 

систематизованих даних щодо проблеми противірусної терапії пацієнтів із 

ГПМК, хоча доведено, що інфекційно-запальні ускладнення є важливим 

патогенетичним чинником їх несприятливих і тяжких наслідків [79, 399]. 

Деякі автори вважають, що використання антибіотиків до розвитку інсульту і 

в гострому періоді захворювання може покращити прогноз [400, 401]. 

Результати досліджень свідчать про значні труднощі, що виникають при 

лікуванні інфекційно-запальних ускладнень у хворих на ІІ без використання 

імунокоректорів чи специфічних противірусних засобів [402, 403]. У деяких 

дослідженнях повідомляється, що статини можуть запобігти інфекціям, у т. ч. 

при інсульті тa ТІА, і ці висновки були обґрунтовані протизапальними та 

імуномодулюючими властивостями препаратів [404, 405].   

Як підкреслювали В. Н. Герцев та співавт. (2012), підлягає обговоренню 

необхідність виявлення у крові і тканинах хворих на інсульт герпесвірусів з 

метою своєчасного призначення противірусних препаратів, оскільки адаптація 

сучасних терапевтичних схем при ГПМК з інфекційно-запальними 

ускладненнями дозволила б підвищити ефективність лікування, а також 

знизити летальність, особливо серед осіб, що входять до груп ризику [406].  
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А. В. Гуменюк та співавт. (2016) після відтворення ІІ у тварин-носіїв 

HSV, встановили зменшення ступеню нейродистрофічного процесу на тлі 

введення противірусних лікарських засобів [407]. Морфометричний аналіз 

засвідчив зменшення кількості нейронів з ознаками апоптозу в групі з 

ацикловіром і альтабором, нейронів в стані гідропічної дистрофії у групі з 

ацикловіром і неофлазидом. Загальна кількість уражених клітин була значно 

меншою порівняно з групою без введення противірусних лікарських засобів. 

За висновками дослідників, противірусні препарати є засобами пригнічення 

реактивації латентного HSV і розвитку нейроінфекції, особливо за умов 

імунодефіциту у гострому періоді патологічного процесу [407]. 

M. S. Elkind та співавт. (2016) вважають, що противірусні препарати, такі 

як ацикловір, можуть відігравати відповідну роль у профілактиці повторного 

II в дитячому віці, якщо підтверджені їх причинно-наслідкові зв’язки [408]. 

Оскільки ішемічний та геморагічний інсульти є визнаними ускладненнями 

зараження VZV, раннє противірусне лікування C. Borbinha та співавт. (2016) 

вважають важливим для мінімізації наслідків захворюваності та смертності 

пацієнтів [409].  

Таким чином, у доступній нам літературі виявлені поодинокі дані щодо 

використання противірусних препаратів при лікуванні хворих із герпес-

асоційованими ускладненнями, які розвиваються при ТІА/ІІ. Відповідно, 

сучасний підхід до лікування гострих ЦВЗ має бути переглянутий. Паралельно 

з існуючими заходами, направленими на рятування життя хворих в гострому 

періоді захворювань, лікарі повинні мати уявлення про можливі ускладнення 

і бути готовими до їх лікування і профілактики. Сучасний підхід до лікування 

гострих ЦВЗ має бути комплексним. 

  



63 

РОЗДІЛ 2 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОРИХ, МЕТОДИ ЇХ 

ОБСТЕЖЕННЯ 

 

2.1. Дизайн клінічного та експериментального дослідження 

 

Робота виконувалась в період з 2011 по 2020 рік і складалась з двох 

фрагментів: клінічного та експериментального. 

Клінічний фрагмент роботи мав чотири етапи дослідження. В 

дослідження увійшло 616 хворих на ГПМК, з них 307 склали основну групу, 

309 - групу порівняння, серед яких в 35 неврологічні захворювання не 

пов’язані із судинною патологією, які перебували на стаціонарному лікуванні 

у неврологічному і відділенні цереброваскулярної патології Олександрівської 

клінічної лікарні та неврологічному відділенні МКЛ № 4 м.Києва. 

І Етап передбачав дослідження сезонної варіації герпесвірусів і вірусу 

грипу у хворих з ГПМК. Це проспективне однорічне дослідження, в якому 

прийняли участь144 хворих. 

ІІ Етап присвячено вивченню частоти виявлення ЕV в крові хворих на 

II та зв’язку із тяжкістю неврологічних і функціональних розладів залежно від 

наявності ознак хронічної персистенції (107 хворих, з яких 72 пацієнти із ІІ та 

35 із неврологічними захворюваннями периферичної нервової системи). 

ІІІ Етап стосувався визначення спектру вірусів в АБ, їх зв’язку з 

характеристиками атеросклеротичного ураження ВСА та наявністю вірусів в 

крові (проспективне трирічне дослідження) 103 хворих. 

ІV Етап приділено вивченню впливу герпесвірусів на регрес 

неврологічного дефіциту, функціональне відновлення та повторні порушення 

мозкового кровообігу у хворих з ГПМК, а також створенню математичних 

моделей прогнозу повторного інсульту (проспективне трирічне дослідження) 

372 хворих. 
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V Етап присвячено вивченню eфективності противірусних препаратів у 

реабілітаційній терапії та вторинній профілактиці ГПМК у хворих з вірусною 

інфекцією (проспективне трирічне дослідження) 35 хворих, (рис. 2.1). 

 

 

Рис. 2.1. Схема етапів кліничного фрагменту роботи. 

 

Хворі (144), із середньо-тяжким та тяжким інсультом, яких залучено до 

першого етапу клінічних досліджень було обстежено на наявність вірусів в 

сироватці крові протягом року в рівних пропорціях як за сезонами (по 36 

хворих), так і за місяцями (по 12 хворих), (рис. 2.2). 
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Рис. 2.2. Розподіл обстежених хворих за сезонами та місяціми на 

першому етапі. 

Хворі, обстежені в різні сезони року статистично не відрізнялись за 

віком, патогенетичним підтипом інсульту і середнім балом за шкалою NIHSS, 

всі р>0,05. 

ІІ Етап передбачав дослідження частоти присутності ЕV у сироватці 

хворих на ГПМК та зв’язку із тяжкістю неврологічних і функціональних 

розладів. 

До обстеження на даному етапі увійшло 107 хворих, яких поділено на 

дві групи. До основної групи (ОГ) увійшло 72 хворих із ГПМК на тлі 

маніфестації ЕV інфекції у вигляді катаральних явищ з боку респіраторних 

органів та шлунково-кишкового тракту за 1-14 днів до госпіталізації. До групи 

порівняння (ГП) увійшли 35 осіб хворих на неврологічні захворювання 

переважно периферичної нервової системи (рис. 2.3). 

 

Рис. 2.3. Розподіл хворих у рамках другого етапу дослідження. 
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ІІІ Етап. До даного етапу увійшло 103, хворих, що перенесли 

каротидендартеректомію з приводу стенозу ВСА (понад 50%) протягом 6 

місяців. 

Даний етап передбачав: 

 Визначення частоти та спектру персистуючих герпесвірусів в 

атеросклеротичних бляшках; 

 Визначення зв’язку персистуючих гересвірусів в АБ з провідними 

характеристиками атеросклеротичного ураження магістральних судин 

(нестабільність бляшки, вираженість стенозу ВСА); 

 Визначення зв’язку персистенції герпесвірусів в АБ з їх наявністю в 

крові. 

ІV Етап роботи складався з трьох логічно взаємопов’язаних субетапів 

(А, Б, В) , до яких було залучено різну кількість хворих. 

ІV Етап крок А Стосувався визначення частоти і спектру вірусів в крові 

у хворих із ГПМК .  

ІV Етап крок Б присвячено оцінці впливу вірусів на тяжкість інсульту 

за шкалою NIHSS та наслідкам функціонального відновлення за Індексом 

Бартель (ІБ) в хворих на інсульт, а також на розвиток трирічних повторних 

ГПМК. 

ІV Етап крок В передбачав визначення незалежних прогностичних 

чинників повторного інсульту на фоні вірусної інфекції та розробку 

математичної моделі прогнозу, (рис. 2.4). 

Групи порівняння були репрезентативні з основними групами за статтю, 

віком, тяжкістю неврологічного дефіциту, патогенетичними підтипами, 

басейном ураження, ТКІМ, всі р > 0,05. 
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Рис. 2.4. Дизайн ІV етапу дослідження. 

 

V Етап присвячено визначенню eфективностi противірусних препаратів 

у вторинній профілактиці наслідків ІІ на тлі персистенції вірусів. На цьому 

етапі 105 хворих на ГПМК та вірусною персистенцією було поділено на дві 

репрезентативні групи. До ОГ увійшло 35 хворих, які отримували традиційну 

терапію, вторинну профілактику і ацикловір; до ГП увійшло 70 хворих, які 

отримувалилише традиційну терапію та вторинну профілактику інсульту, 

(рис. 2.5). 

 

Рис. 2.5. Розподіл хворих на групи при виконанні ІV етапу клінічного 

фрагменту дослідження. 
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Ацикловір призначали  в дозі 200 мг 5 разів на добу протягом 5-10 днів 

в гострому періоді та амбулаторно кожних 6 місяців напередодні та після 

сезонного загострення вірусної інфекції. 

На даному етапі оцінювали: 

• відновлення неврологічних функцій за ІБ через 1, 6 та 12 місяців  

• трирічну кумулятивну частоту рецидиву інсульту.  

2.1.2. Методологія експериментального дослідження. 

Експериментальний фрагмент роботи (248 мишей лініїBalb/C масою 20-23г) 

складався з чотирьох етапів: 

І Етап Створення моделі атеросклерозу (76мишей). 

ІІ Етап Визначення впливу вірусної інфекції на атеросклеротичний 

процес (71 миша). 

ІІІ Етап Визначення впливу вірусної інфекції на структурні та 

ультраструктурні зміни мозку та судин при гострій церебральній ішемії на тлі 

жирової дієти (75 мишей). 

ІV Етап Визначення ефективності ацикловіру (16 мишей), (рис. 2.6). 

Контрольна група (10 мишей). 
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Рис. 2.6. Схема етапів експериментального фрагмента роботи. 

 

І Етап – створення моделі атеросклерозу та проведення порівняльного 

аналізу структурних змін ГМ на тлі розробленої моделі. На цьому етапі 

передбачалось встановлення особливостей структурних змін ГМ у 76 мишей, 

що отримували спеціальну жирову дієту (ЖД) порівняно з мишами 

контрольної групи (n=10), що отримували стандартне харчування (рис. 2.7) 

 

Рис. 2.7. Схема першого етапу експериментального дослідження. 



70 

На другому етапі проводилось вивчення впливу вірусів на 

атеросклеротичний процес шляхом порівняння двох груп тварин, одна з яких 

була інфікована HSV1 на тлі стандартної дієти (30 мишей), 2-га група (41 

миша) – на тлі ЖД, (рис. 2.8). 

 

Рис. 2.8 Схема другого етапу експериментального дослідження. 

 

На третьому етапі експериментального дослідження було сформовано 

дві групи тварин на тлі ЖД: 4-та група – 44 миші, яким на тлі ЖД було 

виконано оклюзію загальної сонної артерії (ОЗСА) та 5-та група – 31 миша, 

якиx крім створенної ОЗСА ще додатково інфікували HSV1, (рис. 2.9). 

 

Рис. 2.9. Схема третього етапу експериментального дослідження. 

 

IV Етап експериментального дослідження присвячено визначенню 

впливу ацикловіру на профілактику структурних змін головного мозку у 

тварин, які отримували ЖД із формуванням ОЗСА на тлі інфікування HSV1. 
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Порівняльний аналіз впливу ацикловіру проводився між двома групами, що 

складались із  8 тварин в кожній, ( рис. 2.10). 

 

Рис. 2.10. Схема четвертого етапу експериментального дослідження. 

 

Сумарно розподіл експериментальних тварин на групи залежно від 

етапу експериментального дослідження наведено на рис. 2.11. 

 

Рис. 2.11. Розподіл експериментальних тварин (після відокремлення 

летальних випадків) на групи залежно від етапу експериментального 

дослідження наведено. 

 

2.2. Методи дослідження 

 

2.2.1. Клініко-неврологічні методи. Обстеження хворих проводили за 

загальним алгоритмом з використанням форматизованих карт, які в 
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подальшому слугували для формування комп’ютерної бази даних в програмі 

Microsoft Access 2000. Клініко-неврологічні показники досліджувались з 

використанням сучасних неврологічних шкал: динаміка неврологічних 

порушень визначалась за шкалою оцінки тяжкості інсульту Національного 

інституту здоров’я NIHSS (National Institute of Health Stroke Scale); 

функціональний вихід з інсульту оцінювали за допомогою Iндекса Бартель 

(Barthel Index (ІБ)). Визначали патогенетичний підтип інсульту, користуючись 

TOAST критеріями. 

Клініко-неврологічне обстеження включало ретельне вивчення 

анамнезу. Враховували маніфестацію вірусної інфекції у вигляді наявних 

зовнішніх проявів (герпетичної висипки) та без них, з ознаками респіраторної 

вірусної інфекції, нежитi, лихоманки, відчуття жару, підвищення температури 

тіла, інтоксикації, катаральних явищ з боку шлунково-кишкового тракту. В 

дослідження включали пацієнтів, в яких з моменту розвитку перших ознак 

вірусної інфекції до перших симптомів ГПМК пройшло від 1 до 90 днів. 

Всім хворим проводили загальноклінічні аналізи: загальний аналіз крові, 

біохімічний аналіз крові з визначенням рівня холестерину (ХС), тригліцеридів 

(ТГ), ЛПНГ, ліпопротеїдів дуже низької густини (ЛПДНГ), ліпопротеїдів 

високої густини (ЛПВГ), коефіцієнту атерогенності (КА). Досліджували також 

кількість фібриногену, активований час рекальцифікації, протромбіновий час, 

протромбіновий індекс. Після госпіталізації для визначення етіопатогенезу 

проводили МРТ дослідження, УЗДГ, ТКДГ. 

2.2.2. Інструментальні методи: магнітно-резонансна томографія 

(МРТ)/комп’ютерна томографія (КТ) головного мозку, УЗДГ, ТКДГ. МРТ 

головного мозку розшифровували виконували на апараті «FLEXATAR» 

(Toshiba) з напруженістю поля 1,5 тл. Стандартизована схема МРТ-сканування 

включала аксіальні та сагітальні Т1 - зважені зрізи в послідовності SE, та Т2 - 

зважені аксіальні зрізи в послідовності  SE (спін-ехо). Стандартна методика 

МРТ дослідження дозволяла виявити вогнище ішемічного ураження 

головного мозку у ранній період ІІ, але здебільшого після 6-8 годин. У 
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подальшому з підвищенням інтенсивності сигналу на Т2 -зважених 

томограмах за рахунок формування зони набряку процес перебігав без змін 

картини на Т1. Зниження інтенсивності сигналу на Т1 - зважених зображеннях 

переважно спостерігається не раніше 16 годин від початку захворювання. 

Визначення розміру вогнища ІМ проводилось безпосередньо за даними МРТ 

шляхом прямого вимірювання коефіцієнту збільшення томограми, тобто 

співвідношенням між реальним розміром досліджуваних структур та їхнім 

зображенням на знімку. Обирався зріз, на якому визначався найбільший 

розмір інфаркту.  

МРТ дослідження у наших спостереженнях були проведені в 1 – 3 -тю 

добу після виникнення симптомів судинного захворювання. Товщина зрізів – 

5 мм. Стовбур мозку у разі ІІ в ВББ досліджувався товщиною 3мм. 

Вимірювання абсолютних розмірів ділянок ураження здійснювали за даними 

МРТ з урахуванням коефіцієнту збільшення томограм. Визначення об'єму 

вогнища ураження проводили за формулою еліпсоїда: V = 0,52 A x B x C, де V 

– об’єм вогнища ураження, А, В, С – його діаметри, 0,52 – коефіцієнт для 

підрахунку об’єму неправильного еліпсу. 

Ультрозвукова доплерографія магістральних судин голови в 

екстракраніальному відділі та транскраніальна доплерографія. 

Враховуючи важливу роль гемодинамічних механізмів у розвитку 

ГПМК ми використовували неінвазивні методи, які дозволяють отримати 

об’єктивну інформацію про функціональний стан мозкового кровообігу. 

Неінвазивні методи дослідження є об’єктивними, атравматичними та 

безпечними для пацієнтів, які можуть проводитись зблизька від ліжка хворого. 

Саме до таких методів належить, зокрема, ультразвукова доплерографія 

(УЗДГ) магістральних судин голови та транскраніальна доплерографія 

(ТКДГ). 

Метод УЗДГ має високу діагностичну цінність у виявленні 

гемодинамічно значущих оклюзійних уражень ЗСА, внутрішніх сонних, 

середньої мозкової, передньої мозкової артерій (відповідно ЗСА, ВСА, СМА, 
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ПМА), підключичної, екстракраніальних відділів хребетних, базилярної та 

задніх мозкових артерій (відповідно ПКА, ХА, БА, ЗМА). Всім хворим 

проводились УЗДГ та ТКДГ брахіоцефальних артерій на апараті Medison 

ACCUVIX V10 з фaзованим датчиком 2-4 МГц, для визначення ступені 

вираженості стенозу, ТКІМ у ВСА, СМА, ПМА, ПКА, ХА, БА, ЗМА. 

Дослідження магістральних судин голови в екстракраніальному відділі 

проводили за допомогою ультразвукового доплерографа  «Multigon 500M» 

(фірма MultigonIndustriesInc, США). Аналіз показників мозкової гемодинаміки 

проводився з визначенням середніх показників максимальної швидкості 

кровотоку (МШК) та середньої швидкості кровотоку (СШК) по ВСА та ХА. 

Загальноприйнята методика передбачала визначення кровотоку у ЗСА, ВСА, 

ПКА, ХА. Кровотік в артеріях оцінювали за якісними (аудіовізуальними) та 

кількісними характеристиками. 

Розрізняють кілька патологічних допплерографічних паттернів, які є 

комплексом кількісних та якісних аудіовізуальних характеристик, що 

відповідають тому чи іншому патологічному стану: паттерн стенозу; паттерн 

утрудненої перфузії; паттерн залишкового кровотоку; паттерн емболії; 

паттерн шунта. 

УЗДГ дозволяє диференціювати матеріальні (тромби, агрегати 

тромбоцитів, кальцинати, атероматозні маси, міксомні частинки та т.і.) та 

повітряні (при оперативних втручаннях на серці, судинах головного мозку, 

декомпресійній хворобі) мікроемболи. На жаль, немає можливості 

диференціювати склад матеріальних частинок та визначення розмірів 

мікроемболів. 

Одне з самих розповсюджених захворювань, що ушкоджують МАГ, є 

АС. Початкові ознаки АС ураження – зміни ТКІМ: ущільнення, розрихлення, 

нерівність контурів, неоднорідність структури. Безпосереднім проявом АС 

процесу є АБ, які можуть викликати стенози та оклюзії судин. 

2.2.3. Вірусологічні методи виявлення вірусів в культурах клітин та 

їхня ідентифікація. Серологічний метод дослідження ентеровірусної 
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інфекції в хворих на ГПМК. Молекулярно-генетичний метод, 

полімеразно-ланцюгова реакція. Цитологічний аналіз. Вірусологічні 

методи дослідження були проведені з метою виділення: HSV1, 2, VZV, ЕВV, 

CMV, HHV6, Flu та гострої респіраторної вірусної інфекції (ARVI) - 

аденовірусів (AdV), EV. Разом із співробітниками ДУ Інституту епідеміології 

та інфекційних хвороб імені Л.В.Громашевського, згідно договорів із 

лабораторією експериментальної хіміотерапії вірусних інфекцій (зав. 

лабораторії експериментальної хіміотерапії вірусних інфекцій, професор, 

д.мед.н. Рибалко С.Л.) виділення цитопатичних агентів (HSV1, 2, VZV, ЕВV, 

CMV, HHV6, Flu та ARVI - AdV, EV) з  подальшою їхньою ідентифікацією, 

яка проводилось за допомогою культур клітин  ВНК, МДВК, НГУК-1, HeLa, 

НEр-2, L41, МТ-4, MRC-5, RD, RK-13, Vero; з використанням  живильних 

середовищ 199 та RPMI.  

Культури клітин: 

ВНК – клітини нирки хомяка, чутливі до HSV1, 2, отримані з банку 

клітин Інституту експериментальної патології, онкології та радіобіології НАН 

України; 

МДВК – клітини нирки бика, епітеліоподібні. Середовище 

культивування  ЕМЕМ. Чутливість довірусів - альфавірусів, везикулярного 

стоматиту, інфекційного ринотрахеіту, парвовірусу, AdV I, III та діареї великої 

рогатої худоби, парагрипу. Ділянка застосування: вірусологія; 

НГУК-1 - культура клітин невриноми Гассерова вузла щура,  індукована 

трансплацентарним введенням етілнітрозосечовини, отримана з Інституту 

морфології (Москва, Россия), чутлива до різних вірусів ( політропна); 

HeLa – клітини рака шийки матки людини, чутливі до EV, отримані з 

банку клітин Інституту експериментальної патології, онкології та радіобіології 

НАН України; 

НEр-2 – клітини епідермоїдної карциноми гортані людини, отримані з 

банку клітин Інституту експериментальної патології, онкології та радіобіології 

НАН України, використовується для культивування AdV, ЕV та  HSV1, 2; 
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L41 – лімфобластоїдні клітини людини отримані з банку клітин 

Інституту експериментальної патології, онкології та радіобіології НАН 

України; 

МТ - 4 - лімфобластоїдні клітини людини (лімфоцити в крові серця та 

периферичної крові хворого на Т-клітинну лейкемію), отримані з банку клітин 

Інституту експериментальної патології, онкології та радіобіології НАН 

України; 

MRC - 5 – клітини легені ембріона людини, чутливі до VZV, отримані з 

банку клітин Інституту Експериментальної патології, онкології та 

радіобіології НАН України. Чутливі до вірусів: HSV1,2, поліовірусу 1, 

везикулярного стоматиту. Ділянка застосування: клітинна біологія, 

вірусологія; 

RD – клітини рабдоміосаркоми ембріону людини, чутливі до вірусів: 

поліо - , Коксакі А та В, ЕСНО, AdV людини, отримана з банку клітин 

Інституту експериментальної патології, онкології та радіобіології НАН 

України; 

RK-13 – пересаджена культура клітин нирки кроля, отримана з колекції 

музею клітин CDC (Атланта, США), чутлива до HSV1, 2; 

Vero – клітини нирки зеленої мартишки, чутливі до HSV1, 2 та ЕV, 

отримані з банку клітин Інституту експериментальної патології, онкології та 

радіобіології НАН України. 

Наявність вірусного геному (сімейства HSV та Flu, AdV, ЕV) вивчали за 

допомогою ПЛР: ДНК герпесвірусів та РНК Flu, AdV, ЕV з інфікованих клітин 

виділяли з використанням набору реагентів DNA-sorb-BDNAkit (AmpliSens, 

Росія) або «innuPREPVirusDNAKit» (Analityk JenaAC, Німеччина) згідно 

інструкції фірми-виробникa. Концентрацію ДНК та РНК визначали 

спектрофотометрично за допомогою Biophotometer (Eppendorf, Німеччина).  

Інфікували культури клітин вірусним матеріалом (сироватки крові 

хворих) за загально прийнятою методикою. Всі видалені від хворих віруси 

(HSV1, 2, VZV, ЕВV, CMV, HHV6, Flu, ARVІ - AdV, EV) ідентифікували ПЛР. 
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З метою ідентифікації ЕV було застосовано реакцію віруснейтралізації за 

допомогою мікрометоду з використанням стерильних 96 - лункових планшетів 

за загальноприйнятою методикою з полівалентними та моновалентними ЕV 

сироватками виробництва Інституту поліомієліту і вірусних енцефалітів імені 

М. П. Чумакова РАМН [14]. Спостерігали клітини без специфічної 

цитопатогенної дії (ЦПД), що преставлено на рис. 2.12 та із специфічною ЦПД 

(рис. 2.13, 2.14). Специфічна ЦПД: утворення багатоядерних гігантських 

клітин-симпластів при герпетичній інфекції; гроноподібних утворень клітин – 

при AdV інфекції; повна деструкція моношару – при ЕV. 

 

Рис. 2.12. Моношар культури клітин HEp-2, (збільшення х 80). 

 

Рис. 2.13. Симпласти при герпетичній інфекції, культура клітин RD 

інфікована VZV, (збільшення х 80). 

 

Рис. 2.14. Дрібноклітинна дегенерація - ЦПД клітин інфікованих ЕV, 

(збільшення х 80). 
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Прояв ЦПД клітин інфікованих  ЕV у вигляді повної дегенерації 

моношару культури клітин НЕр-2. 

 

 

Рис. 2.15. Прояв ЦПД ЕV у вигляді повної регенерації моношару 

культури клітин НЕр-2 (збільшення х 80) – ЦПД у динаміці.  

 

Про наявність цитопатогенних агентів в сироватці крові хворих свідчила 

ЦПД в культурі клітин за типом повної деструкції моношару (рис. 2.15.). Вже 

через 24 години після інфікування моношару цитодеструкція найінтенсивніше 

була виражена в клітинах НЕр-2 та проявлялась у моношарі клітин із 

зернистістю з подальшою кулькоклітинною дегенерацією (рис. 2.15). 

Досліджуваний  матеріал: сироватки крові хворих, біоптати 

каротидних артерій хворих після оперативного втручання КЕАЕ з приводу 

видалення АБ. 

Сироватки крові пацієнтів на ГПМК та без ЦВЗ отримували на 1-шу/2-

гу добу після госпіталізації та повторно через  10 - 14 діб із ліктьової вени. 

Відбирали 5 мл венозної крові натщесерце, для отримання парних сироваток. 

Всім пацієнтам проводили загальний та біохімічний аналізи крові 

(ліпідограма, коагулограма). Сироватка крові хворих досліджувалась на 

наявність цитопатичних агентів ДНК та РНК вірусів: HSV1, HSV2, VZV, ЕBV, 

CMV, ННV6; Flu, ARVІ - AdV, EV; на наявність ДНК бактерій мікоплазми, 

уреаплазми, токсоплазми, хламідій. 
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Під час оперативного втручання з приводу КЕAЕ в хворих після 

перенесених ТІА або ІІ середньої тяжкості за шкалою NIHSS були отримані 

біоптати каротидних артерій разом із АБ розміром 1-2 см, які розміщували у 

сухому стерильному флаконі до 10мм³  та негайно доставляли в лабораторію, 

де методом трансфекції проводили виявлення вірусів HSV1, 2, ЕВV, CMV, 

HHV6, Flu, AdV, ЕV.   

Серологічний метод дослідження ентеровірусної інфекції в хворих на 

ГПМК.  

Серологічний метод діагностики проводили на базі кафедри 

мікробіології, вірусології та імунології Національного медичного 

університету імені О.О.Богомольца (завідувач кафедри академік НАН та 

НАМН України професор, д.мед.н. В.П.Широбоков) разом із співробітником 

кафедри - к.мед.н. Андрюшковою Н.Г. визначали Ig класів М та G в парних 

сироватках крові хворих основної та групи порівняння за допомогою 

імуноферментного аналізу (ІФА) з використанням комерційної тест-системи 

Enterovirus ELISA (IgG Test/IgA Teskit/IgMTeskit, виробник Sekisui Virotech 

GmbH, Німеччина). Облік результатів було здійснено на імуноферментному 

аналізаторі Huma Reader ("Human GmbH", Germany). Вираховували отримані 

дані за формулою, запропонованою виробником, інтерпретували результати за 

шкалою виробника: як негативні при значенні менше 9,0 VE (Virotech Units), 

сумнівні – при значенні 9,0-11,0 VE, позитивні – більше 11,0 VE.   

Молекулярно-генетичний метод, полімеразно-ланцюгова реакція. 

Виділення ДНК вірусів HSV1, 2, ЕВV, CMV, HHV6 та РНК Flu, AdV, 

ЕV. Разом із співробітниками ДУ Інституту епідеміології та інфекційних 

хвороб імені Л.В.Громашевського, згідно договорів із лабораторією 

експериментальної хіміотерапії вірусних інфекцій (зав. лабораторії 

експериментальної хіміотерапії вірусних інфекцій, професор, д.мед.н. Рибалко 

С.Л.) проводили виділення ДНК HSV1, 2, VZV, EBV, CMV, HHV6 та РНК Flu, 

AdV, ЕV методом напівкількісної ПЛР, із використанням набору реагентів 

«VZV-FL» (АмплиСенс, Росія) згідно рекомендаціям виробника [157,158]. 
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Концентрацію ДНК визначали спектрофотометрично за допомогою приладу 

Biophotometer (Eppendorf, Німеччина). Продукт-ампліфікації і GeneRuler™ 

DNA Ladder Mix (Fermentas, Литва) були проаналізовані в 1,7% агарозному 

гелі, що містив 0,01% етидій броміду. Цифрові зображення продуктів ПЛР 

отримували в УФ-світлі трансілюмінатора за допомогою фотокамери Canon 

Digital IXUS 80 IS. Аналіз цифрових зображень проводили за допомогою 

програмного забезпечення  Gel Imager (DNA-technology, Росія).  

Виявлення РНК Flu проводили за допомогою ПЛР. РНК Flu з клітин 

виділяли з використанням набору реагентів в режимі реального часу (Real-

Time RT-PCR), із застосуванням методики Real-Time RT-PCR аналізу, 

праймерів PB2-Probe, dPB 2-F2 та dPB2-R1. 

В лабораторії експериментальної хіміотерапії вірусних інфекцій 

Інституту епідеміології і інфекційних захворювань ім Л.В.Громашевського 

(завідувачка лабораторії професор, д.мед.н. Рибалко С.Л., сертифікати проб 

лабораторних досліджень додаються) проводилось визначення геному вірусу 

VZV із рідини  отриманої з  везикул ураження шкірних покривів хворих на 

герпетичний черепний та спінальний гангліоніти. В отриманих за допомогою 

метода трансфекції позитивних пробах  № 1622 та № 1624, методом 

трансфекції ДНК VZV з культури клітин MRC – 5 виділяли вірус , який 

визначали методом ПЛР. 

Молекулярно-генетичні дослідження в сироватках хворих. Метод 

ПЛР.  

Молекулярно-генетичні дослідження проводили на базі кафедри 

мікробіології, вірусології та імунології Національного медичного 

університету імені О.О.Богомольца разом із співробітником кафедри 

мікробіології, вірусології та імунології НМУ імені О.О.Богомольця  к.мед.н. 

Андрюшковою Н.Г. в рамках проведення досліджень за темою НДР:  « Клініко 

- параклінічна характеристика і патогенетичні співставлення у хворих на 

гостре порушення мозкового кровообігу, оптимізація методів лікування та 



81 

профілактики рецидиву (термін виконання 2014-2017 р.р. №0114U001358)  

кафедри неврології) за загальноприйнятими методами проведено ПЛР. 

Для встановлення  присутності геному ЕV в сироватках крові хворих на 

ГПМК проводили ПЛР із застосуванням зворотної транскрипції зт-ПЛР з 

набором реагентів «РИБО-сорб» («Ампли-Сенс», РФ). На багатоканальному 

ампліфікаторі «ParkinElmer 2400» (США) була проведена ампліфікація 

вірусної РНК з реактивами тест-системи «Ампли Сенс Enterovirus-207». 

Виявлення продуктів ампліфікації проводилось методом горизонтального 

електрофорезу у 1,5 % агарозному гелі з етидієм броміду. Облік результатів 

був здійснений візуально, за допомогою УФ - трансілюмінатора (довжина 

хвилі 254 нм) з використанням червоного світлофільтру. 

Цитологічний аналіз. Цитологічний аналіз вирощених клітин 

проводили після фіксації на покривних скельцях, в рідині Шабадаша (9 частин 

азотнокислої міді в етіловому спирті + 1 частина формаліну) протягом 30 

хвилин. Забарвлення для цитологічного аналізу проводили гематоксилін-

еозином за загальноприйнятою методикою. Дослідження цитологічних 

препаратів проводили з об’єктивами х 40 та х 100, окулярами х 10 в мікроскопі 

Standard 20, Zeiss.  

Для ідентифікації вірусів HSV1, 2, VZV, EBV, CMV, HHV6, Flu, AdV, 

EV культивовані в плашках клітини культур (ВНК, НГУК-1, Hela, Нер-2, L41, 

МТ-4, MRC-5, RD, RK-13) інфікували досліджуваним матеріалом - 

сироваткою крові хворих, яку отримували на 1-2 та 10-14 добу їхнього 

перебування в стаціонарі. Інфіковані культури клітин культивували протягом 

5 діб. Інкубацію інфікованих клітин культур, проводили при t=37°С, 

концентрацію вуглекислого газу підтримували за допомогою 5% СО2 – 

інкубатору (5 %). Кожні 24 години клітинні культури переглядали під 

мікроскопом для виявлення специфічної ЦПД. Облік ЦПД проводили 6-7 діб. 

При дослідженні інфікованих сироваткою хворих на герпетичний 

гангліоніт (VZV) культур клітин ВНК, НГУК, RD, МТ-4, MRC-5, було 

встановлено, що на 3-ю добу спостерігається ЦПД в 100% випадків в 
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культурах клітин МRC-5, НГУК, ВНК, RD, а в культурі клітин МТ - 4-0 %. 

ЦПД дія VZV на клітини морфологічно проявляється в утворенні симпластів 

або круглястих клітин в комплексі з проліферацією та появою гігантських 

багатоядерних клітин. 

 

2.3. Трансфекція (вірусологічне дослідження з подальшою 

ідентифікацією ендартеріальної бляшки)  

 

Трансфекцію фрагментів судин із наявною АБ, які отримували при 

проведенні КЕАЕ, проводили за стандартним протоколом за допомогою 

трансфузійного реагента Turbofect (thermo scientific products). Щільність 

клітин в день проведення трансфекції повинна бути 5 х 104 (для перевиваємих 

клітин) та 5 х 105 (для суспензійних клітин) в 1 мл поживної середи. 1 мкг ДНК 

розчиняли в 100 мкл середи RРМІ-1640 без сироватки, встряхуючи розчин та 

додавали 2 мкл трансфеціруючого реагента. Після пипетирування або 

встряхування на Вортексі, інкубували 15-20 хв. при кімнатній температурі. 

Потім 100 мкл суміши трансфецируючого реагента  з ДНК краплями додавали 

у кожну лунку с культурою клітин. Культури трансфецированих ДНК та РНК 

HSV1, 2, VZV, EBV, CMV, HHV6, Flu, AdV інкубували при температурі 36,6°С 

в термостаті з подачею 5% СО2.  Тестування вірусів проводили методом ПЛР. 

 

2.4. Методи експериментального дослідження 

Експерименти проведено на мишах лінії Balb/C масою 20-23 г. 

Дослідження включало 4 етапи: 7-м експериментів. Для уніфікації оцінки 

пошкодження було обрано критерій щільності нейронів та відносне значення 

пошкоджених нейронів. Це дозволило оцінити зміни на рівні анатомічних 

утворень мозку. Для вимірювання обрана тім’яна кора мозку (неокортекс), 

оскільки ця зона є найбільш гомотопічною (тобто подібною у площині 

фронтального зрізу) в корі мозку у тест зонах головного мозку. Тест зона  

розміром 420 х 560 мкм (розмір мікрофотографії, при збільшенні х 400). 
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Мишам з метою проведення декапітації в якості наркозу використовували 

ефір 1 мл інгаляційно; для зняття болю при внутрішньоочеревинному 

введенні ацикловіру застовували розчин лідокаіну 2% - 0,3 мл місцево; при 

моделюванні ОЗСА - тіопентал натрію 40 мг/кг ендоперітонеально.   

1-ий етап - створення моделі АС: 1-ша група тварин n=76 (на першому тижні 

24 тварини померли ), які були переведені на жирову дієту (ЖД) із додаванням 

гранульованого комбікорму впродовж 12-14 тижнів [Патент України 

№ 117425, №117423], після чого їх декапітували. Мета – виявлення ліпідних  

депозитів в судинах. 

2-ий етап – визначення впливу вірусної інфекції на атеросклеротичний процес. 

Створені 2-га група тварин n=30, яких інфікували HSV1 (після інфікування на 

першому тижні n=7 померли) через 30-90 діб їх декапітували та 3-тя група 

тварин n=41, яких інфікували HSV1 і  зразу переводили на ЖД  на 12-14 

тижнів, після чого їх декапітували. Мета - виявлення щільності змінених 

нейронів в тест зонах головного мозку. 

3-ій етап – визначення впливу вірусної інфекції на структурні та 

ультраструктурні зміни мозку та судин при гострій церебральній ішемії на тлі 

ЖД. Створені 4-та група тварин n=31, яким застосовували ЖД  протягом 12-

14 тижнів, після чого  проводили моделювання оклюзії загальної сонної артерії 

(ОЗСА), декапітація проводилась на 1, 2, 3, 4 добу після моделювання ОЗСА 

та 5-та група тварин n=44 (n=24 тварини померли після інфікування), яким 

проводилось інфкування HSV1, після чого на 12-14 тижнів їх переводили на 

ЖД, потім  проводили моделювання ОЗСА, декапітація проводилась на 1, 2, 3, 

4 добу після моделювання останньої. Мета - виявлення вогнищевих або 

дифузних проявів - змін у тест зонах головного мозку. 

4-ий етап – визначення ефективності ацикловіру. Створені 6-та група тварин 

(n=8), яких на 12-14 тижнів переводили на ЖД, після чого проводили 

інфікування HSV1, після якого на 30-90 день моделювали ОЗСА, декапітація 
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проводилась на 2, 3 добу після останньої та 7-ма група тварин (n=8), яких на 

12-14 тижнів переводили на ЖД, після чого проводили інфікування HSV1, 

потім на 30-90 день  проводили моделювання ОЗСА із застосуванням 

ацикловіру на 1-2 добу, декапітація проводилась на 2, 3 добу після 

моделювання останньої. Мета - виявлення «темних» змінених нейронів у 

зразках без та із застосуванням ацикловіру в тест зонах головного мозку. 

1-ший етап: Тварин контрольної і 1 груп (ЖД) утримували за 

стандартних умов віварію. Маніпуляції з інфікованими тваринами 

здійснювали у ДУ “Інститут Епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. 

Громашевського НАМН України” (завідувачка лабораторією 

експериментальної хіміотерапії вірусних інфекцій д.мед.н., професор С.Л. 

Рибалко). Доступ до води та корму в тварин був вільний. Щільність 

розміщення: 15 мишей на клітку (площа клітки ¾ аркушу А4). Тваринам 

застосовували атерогенну ЖД, яка у перерахунку на 100 г готового продукту 

включала: 1) термічно оброблені тваринні жири (свинячий жир/сало, вершкове 

масло – 30-45 г); 2) термічно оброблені рослинні жири (маргарин – 15-20 г); 3) 

ХС – 1,5-2 г; 4) карбонат кальцію – 1 г; 5) мерказоліл (1- метил -2-

меркаптоімідазол з додаванням картопляного крохмалю, стеарату, цукру 

рафінаду, тальку) – 10 мг (в перерахунку на добову дозу тваринам – 10 мг/кг, 

що не є токсичною дозою), який прискорює метаболізм та елімінацію різних 

лікарських засобів [10, 11]; 6) стандартний гранульований комбікорм – (32-52 

г), відношення жир/корм становило 1:1/2:1 на один прийом, з подальшим 

додаванням стандартного комбікорму. Миші 1-ої групи отримували зранку 

ЖД (3-4 г на 1 мишу), після обіду їх догодовували стандартним гранульованим 

комбікормом із додаванням залишку запропонованої дієти. Виводили тварин 

із експерименту швидкою декапітацією на 12-14-й тижні.  

2-4 етапи: тваринам 2-7 груп  моделювання ОЗСА здійснювали шляхом 

накладання лігатури на праву ЗСА  (шовний матеріал 6/0, Ethicon, J&J) [20]. 

Хірургічний доступ до артерії здійснювали під наркозом (тіопентал натрію, 40 
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мг/кг, внутрішньоочеревинно; 2 % розчин лідокаїну, 0,3 мл місцево). Тварин 

виводили з експерименту на 1, 2, 3 і 4 добу після ОЗСА шляхом декапітації. 

Усі досліди проводили згідно з вимогами Європейської Конвенції із захисту 

тварин  (Страсбург, 1986  р.). 

Функціональні проби. 

По завершенні терміну спостереження проводили функціональну пробу 

загального соматичного стану, використовуючи тест «перевернутий екран» 

(Inverted ScreenTest), що давало можливість оцінити сумарну силу передніх і 

задніх кінцівок тварин. Для цього мишей розміщували на металевій сітці з 

клітинками 1×1 см, а потім перевертали над пінопластовою підкладинкою. Час 

утримання тварини у перевернутому стані вимірювали у секундах, а потім 

переводили в бали. Миші контрольної групи утримувались на екрані до 180 

сек., миші 1 групи в середньому - 15±5 сек. Таким чином, оцінювали середній 

рівень соматичного стану [407]. У табл. 2.1 наведений розподіл тварин 

відповідно до груп створених згідно етапам експерименту. Усього у 

експеримент було включено 248 тварин . 

 Таблиця 2.1 

Експериментальні групи тварин 

Група Кількість 

тварин 

(летальність) 

Досліджені зразки органів 

Серце Аорта  Головний 

Мозок 

Загальна 

сонна 

артерія 

Печінка 

Контроль  10 4* 5 5 10 н/д 

ЖД 76 (-24) 4* 52 52 52 7* 

HSV1 30 (-7) 7* 23 23 23 н/д 

HSV1 + ЖД 41 5* 16 36 36 н/д 

ЖД + ОЗСА 44 (-24) 

1 доба = 5 

2 доба = 5 

3 доба = 10  

н/д н/д 10 20 н/д 

HSV1 + ЖД 

+ ОЗСА 

31 н/д 16 16 30 н/д 
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ЖД + HSV1 

+ ОЗСА 

8 

2 доба = 5 

3 доба = 3 

 

н/д 8 8 8 н/д 

Продовження табл. 2.1 

Група Кількість 

тварин 

(летальність) 

Досліджені зразки органів 

Серце Аорта  Головний 

Мозок 

Загальна 

сонна 

артерія 

Печінка 

ЖД + HSV1 

+ ОЗСА 

ацикловір 

8 

2 доба = 5 

3 доба = 3 

 

н/д 8 8 8 н/д 

Всього  248тварини, загальна летальність 55 / 22,2% 

Примітка. н/д – не досліджували;  * - зразки досліджували, але не 

надані в результатах у розділах 

2.4.1. Гістологічне дослідження. Зразки головного мозку, загальної 

сонної артерії, аорти, головного мозку мишей контрольної і дослідної груп 

були відібрані для гістологічного дослідження. Досліджувані зразки 

промивали фосфатним буфером (PBS, рН 7,4) і фіксували у 10%-му 

нейтральному формаліні (на PBS). Після зневоднення у висхідних 

концентраціях етанолу, діоксину і ксилолу, матеріал заливали у парафін. 

Парафінові зрізи товщиною 4-6 мкм забарвлювали гематоксиліном та 

еозином, толуїдиновим синім і заключали у синтетичне середовище під 

покривне скельце. З частини зразків (загальна сонна артерія, аорта, головний 

мозок) отримували кріозрізи товщиною 15 мкм, їх фіксували на предметних 

скельцях з адгезивним покриттям і фарбyвали суданом ІІІ для виявлення 

ліпідних включень, а для диференціації ядер клітин додатково дофарбовували 

гематоксиліном. 

Гістологічні препарати під покривним скельцем розміщували у 

гліцерин-желатиновому суміші. Мікропрепарати досліджували на мікроскопі 

Olympus BX 51. Морфометричну оцінку проводили за допомогою 

програмного забезпечення Carl Zeiss (Axio Vision SE 64 Rhel. 4.9.1) при 

збільшенні в 400 і 1000 разів. Для цього мікропрепарати фотографували за 
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допомогою стаціонарної камери мікроскопу і здійснювали вимірювання у 

офісі морфометричної програми. Отримані наступні показники: 

1) Аорта. Загальна сонна артерія. Оцінювали діаметр суданофільних 

ліпідних включень у клітинах tunica intima, tunica media, інтерстиціальному 

просторі стінки аорти; (мікрофотографії виконували за допомогою ТЕМ), 

вимірювали зміни товщини стінки аорти, загальної сонної артерії (tunica 

media, tunica adventiia).  

2) Головний мозок. Оцінювали зміни щільності, вогнищеві та дифузні 

зміни нейронів неокортексу, тім’яної та скроневої ділянок великого мозку. Для 

цього за допомогою  мікроскопу Olympus BX 51 отримували мікрофотографії  

відібраних тест-зон неокортексу, визначали загальну щільність нейронів та 

відносну кількість пошкоджених нейронів (за цитологічними ознаками: 

гіперхроматоз, деформація, набряк нейронів). При наявності ділянок некрозу 

та/або запальної інфільтрації вимірювали середню площу таких ділянок у 

проекції гістологічного зрізу головного мозку.  

2.4.2. Трансмісійна електронна мікроскопія (ТЕМ). Скануюча 

електронна мікроскопія (СЕМ). Для проведення ТЕМ фрагменти аорти 

розміром 0,3 - 0,5 мм фіксували у 2,5% розчині глютарового альдегіду на PBS 

з фіксацією в 1% буферному розчині з чотириокисом осмію (OsO4). 

Зневоднювали у етанолі (70%, 80%, 90%, 100%) та ацетоні; просочували та 

заливали у суміш епоксидних смол (Epon 812, Araldite 502) [7]. Із епоксидних 

блоків виготовляли ультратонкі зрізи на ультратом Reinhart і контрастували у 

2% розчині ураніл ацетату та нітрату свинцю. Ультратонкі зрізи досліджували 

та фотографували під електронним мікроскопом Tescan Mira 3 LMU (Чехія) у 

режимі просвітлення (TEM детектор). ТЕМ застосовували для дослідження 

ультраструктурних змін ендотеліальних клітин, позаклітинного матриксу і 

непосмугованих клітин.  

Фрагменти аорти розміром 1 - 2 мм фіксували у 10 % розчині формаліну 

на основі фосфатного буферу (PBS) (pH=7,4). Після фіксації зразки промивали 

у PBS, зневоднювали у етанолі, висушували за умов критичної точки CO2 і 
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фіксували на металеві предметні столики (рис. 2.16). Висушені зразки 

покривали золотом товщиною 15 мкм за допомогою пристрою Gatan 682 

PECS. Зразки досліджували за допомогою електронного мікроскопу Tescan 

Mira 3 LMU (Чехія) у режимі сканування. Використання SEM дозволило 

дослідити рельєф та пошкодження tunica intima аорти, (рис. 2.16).  

На рис. 2.16 представлені зразки аорти після вакуумної сушки в СО₂  за 

умов критичної точки. На верхньому малюнку без зазначених ділянок, а на 

нижньому із зазначеними ділянками локалізації ліпідних вакуолей (бурого 

кольору) на внутрішній поверхні аорти, які привернули увагу при проведенні 

дослідження. 

. 

Рис. 2.16. Фрагменти аорти тварин через 12-14 тижнів вживання ЖД.  
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2.5. Етичні аспекти роботи 

 

Етичний аспект роботи передбачав роз’яснення у доступній формі всім 

хворим до початку проведення діагностичних та лікувальних заходів мету 

дослідження, методи дослідження, ризик можливих ускладнень, очікувані 

результати та користь від участі у дослідженні. При обстеженні паціентів 

використовували поінформовану згоду, яку  погоджено  на засіданні Комісії з 

питань біоетичної експертизи та етики наукових досліджень при НМУ імені 

О.О. Богомольця.  

      Мишам з метою проведення декапітації в якості наркозу 

використовували ефір 1 мл інгаляційно; для зняття болю при 

внутрішньоочеревинному введенні ацикловіру застовували розчин лідокаіну 

2% - 0,3 мл місцево; при моделюванні ОЗСА - тіопентал натрію 40 мг/кг 

ендоперітонеально.  Усі досліди проводили згідно з вимогами Європейської 

Конвенції із захисту тварин  (Страсбург, 1986  р.). 

 

 

2.6. Методи статистичного аналізу 

 

При виконанні описової (дескриптивної) статистики кількісні дані 

залежно від їх характеристик представлені як середнє арифметичне ± середня 

похибка середньої величини (М±m), або як середнє арифметичне ± стандартне 

відхилення (М±SD), або як  середнє арифметичне з 95 % довірчими межами 

(М, 95% CI), або як медіана (Ме).  

Нормальність розподілу даних перевірялась за допомогою тесту хі-

квадрат Пірсона. Дані вважалися відповідними до нормального розподілу у 

разі результату тесту при p > 0,05.  

У разі нормального розподілу даних порівняння середніх значень 

проводилось за допомогою парного t-критерію Стьюдента для пов’язаних 
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вибірок та t-критерію Стьюдента для непов’язаних вибірок. Для даних, 

розподіл яких відрізняється від нормального, порівняння змінних проводилось 

за допомогою критерію знакових рангів Уілкоксона для пов’язаних вибірок та 

критерію Уілкоксона-Манна-Уітні для непов’язаних вибірок. 

Для порівняння частоти прояву ознак у непов’язаних вибірках 

використовувався  точний метод Фішера, або критерій хі квадрат Пірсона.  Для 

оцінки кореляційного зв’язку між показниками використовувався коефіцієнт 

кореляції Пірсона для даних, розподіл яких не відрізняється від нормального 

або Спірмена для даних, розподіл яких відрізнявся від нормального. Для 

інтерпретації результатів кореляційного аналізу використовувались шкала 

Чеддока: сила зв’язку визначалася за значенням коефіцієнту кореляції r (0,00 - 

0,29 – «дуже слабкий», 0,30 - 0,49 – «слабкий», 0,50 - 0,69 – «середній», 0,70 - 

0,89 – «сильний», 0,90 - 1,0 – «дуже сильний»); напрямок кореляційного 

зв’язку визначався за знаком при коефіцієнті кореляції (негативний чи 

позитивний). 

Для визначеня ймовірності виникнення події залежно від значень 

змінної виконували лінійний регресійний аналіз з розрахунком коефіцієнта 

детермінації R2. 

Нульову гіпотезу рівності змінних відхиляли при р <0,05 

  Всі розрахунки проводили за допомогою статистичного пакета аналізу 

даних IBM SPPS Statistics 22. 
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РОЗДІЛ 3 

СЕЗОННІ ВАРІАЦІЇЇ ЧАСТОТИ ВИЯВЛЕННЯ ВІРУСІВ 

ГЕРПЕСУ ТА ГРИПУ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНИЙ ІНСУЛЬТ 

 

В дослідження увійшло 144 хворих на ІІ, які перебували на 

стаціонарному лікуванні у неврологічному та відділенні цереброваскулярної 

патології Олександрівської клінічної лікарні м. Києва з січня по грудень 2017 

року: 78 (54,2 %) жінок та 66 (45,8 %). Середній вік хворих складав 63,1 ± 0,8 

(від 41 до 81) роки. 

В кожен сезон на наявність вірусів було обстежено 36 хворих, яких було 

госпіталізовано за швидкою допомогою, по 12 хворих щомісяця (3 хворих 

щотижня) в порядку надходження їх до стаціонару та за умови  відповідності 

критеріям включення: 

 первинний ІІ, підтверджений даними МРТ/КТ; 

 бал неврологічного дефіциту за шкалою NIHSS [22] 8 – 16 балів; 

 патогенетичний підтип за ТОАSТ критеріями [23] АТ, КЕ, ЛАК; 

Критеріями не включення в дослідження були:  

 повторний інсульт; 

 неможливість зібрати анамнез у хворого; 

 бал за шкалою NIHSS понад 17; 

 невизначений патогенетичний підтип інсульту; 

 відсутність поінформованої згоди на вірусологічне дослідження. 

Виявляли віруси герпетичної групи (HSV1, HSV2, VZV, CMV, EBV, 

HHV6) та вірус Flu. У всіх хворих визначали наявність в анамнезі маніфестації 

вірусної інфекції (протягом 2 тижнів до ГПМК), яку оцінювали за клінічними 

ознаками респіраторної вірусної інфекції, нежитi, лихоманки, відчуття жару, 

підвищення температури тіла, інтоксикації, герпетичної висипки, зокрема 

herpes zoster. Найчастіше ІІ розвивався в ранковий час доби (до 12 годин) ‒ в 

61 %, у 37 %  ‒ протягом дня та вечора, під час сну ‒ в 12 % випадків; ТІА ‒ в 
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73 % випадків протягом ранкового та денного часу, в 27 % ‒ у вечірній час. 

Ураження судин вертебрально-базилярного басейну супроводжувалось 

розвитком альтернувальних синдромів Вебера в 14 пацієнтів, в 12 ‒ 

Валенберга-Захарченка, в 92 ‒ мозочковою атаксією та в 115 ‒ 

вестибулярними розладами. Ураження судин середніх мозкових артерій 

супроводжувалось геміплегією в 14 випадках, пірамідною недостатністю,  

вираженим, помірним центральним геміпарезом в – 130, центральним парезом 

м’язів обличчяя та язика в ‒ 91, парезом  погляду – в 44, мовними розладами у 

вигляді дизартрії ‒ в 58, тотальної афазії ‒ в 23, моторної афазії ‒ в 67, 

сенсорної афазії ‒ в 54 , амнестичної афазії ‒ в 12 випадках. 

Співвідношення чоловіків та жінок становило в цілому 45,8/54,2 та не 

відрізнялось між сезонами, р = 0,80, табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 

Розподіл хворих за гендерними ознаками залежно від сезону року 

Сезон 

Стать 

Всього Жінки Чоловіки 

Абс % Абс % Абс % 

Зима 17 47,2 19 52,8 36 100,0 

Весна 20 55,6 16 44,4 36 100,0 

Літо 21 58,3 15 41,7 36 100,0 

Осінь 20 55,6 16 44,4 36 100,0 

Всього 78 54,2 66 45,8 144 100,0 

 

Середній вік хворих складав 63,1±0,8 (від 41 до 81) роки. Не було 

достовірних відмінностей щодо середнього віку між сезонами (рис. 3.1). 
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Рис. 3.1. Середній вік хворих з 95 % довірчою межою за різної пори року 

(всі р>0,05). 

 

АТ підтип інсульту мали 73 (50,7 % хворих), КЕ – 48 (33,3 %), ЛАК – 23 

(16,0 %). Розподіл хворих за підтипами інсульту статистично не відрізнявся 

між сезонами (р=0,886), хоча спостерігалась тенденція до збільшення відсотку 

АТ восени – 58,3 %, а КЕ – навесні (41,7 %) з майже тотожніми в цей сезон 

відсотком випадків АТ (рис. 3.2). 

 

Рис. 3.2. Розподіл хворих за патогенетичним підтипом інсульту залежно 

від сезону. 
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ІІ розвинувся у басейні ЛСМА у 62 (43,1 %) хворих, ПСМА – у 46 

(31,9 %), ВББ – у 36 (25,0 %). Розподіл хворих за басейном ураженої судини 

також суттєво не відрізнявся залежно від пори року, (р=0,839), (рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3. Розподіл хворих за басейном ураження залежно від сезону. 

Тяжкість неврологічного дефіцитуза шкалою NIHSS становила в 

середньому 11,1 ± 0,16 бали: від 8 до 16 (рис. 3.4). 

 

Рис. 3.4. Розподіл хворих за балами неврологічного дефіциту згідно із 

шкалою NIHSS. 
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Тяжкість неврологічного дефіциту в досліджуваних хворих за шкалою 

NIHSS достовірно не відрізнялась за різної пори року, та становила 10,9 ± 0,3 

взимку, 10,7 ± 0,2 навесні, 11,4 ± 0,2 влітку та  11,2 ± 0,2 восени (рис. 3.5). 

 

Рис. 3.5. Середній бал неврологічного дефіциту в хворих за шкалою 

NIHSS з 95% довірчою межою за різної пори року (всі р>0,05). 

Маніфестація вірусної інфекції встановлена у 32 (22,2%) хворих. У 

зимовий період у 11 (30,6 %) хворих, у весняний – у 7 (21,9 %), у літній – у 4 

(11,1 %), у осінній – у 10 (27,8 %), (рис. 3.6). 

 

Рис. 3.6. Частота маніфестації вірусної інфекції у хворих залежно від 

пори року. 

30.6%

19.4%

11.1%

27.8%

Зима Весна Літо Осінь
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Не було статистично значимих відмінностей у частоті вірусної 

маніфестації у зимовий, весняний, осінній періоди, всі р > 0,05. Водночас, у 

літній період частота маніфестації вірусної інфекції була достовірно меншою 

порівняно із зимовим періодом, р=0,042, та майже достовірно меншою 

порівняно із осіннім, р=0,074. 

Розподіл частоти зустрічаємості маніфестації вірусної інфекції у хворих 

на ІІ за місяцями року показав, приблизно однакову частоту 33,3 % з листопада 

до січня зі зменшенням до 25,0 % в лютому, березні, квітні, вересні і жовтні, 

та найнижчими показниками в травні та в літні місяці - 8,3 %, (рис. 3.7). 

 

Рис. 3.7. Розподіл хворих за частотою маніфестації вірусної інфекції за 

місяцями року. 

 

Віруси HSV1, 2, VZV, EBV, CMV, HHV6, Flu виявлені у сироватках 

крові 36 (25 %) хворих на ІІ. Зокрема у 29 (90,6 %) хворих з числа тих, що мали 

вірусну маніфестацію,  ознаки розвитку гострої вірусної інфекції  або 

загострення латентної персистуючої герпетичної інфекції та у 7 (6,3 %) хворих 

на ІІ без вірусної маніфестації (р=0,001), (рис. 3.8). 

 

33.3%

25.0%

25.0% 25.0%

8.3%

16.7%

8.3% 8.3%

25.0%

25.0%

33.3%
33.3%
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Рис. 3.8. Частота виявлення вірусів у хворих на ГПМК залежно від 

наявності вірусної маніфестації. 

 

Віруси у зимовий період виявлені у сироватці крові 12 (33,3 %) хворих, 

у весняний – у 7 (19,4 %), у літній – у 5 (13,9 %), у осінній – у 12 (33,3 %), 

р=0,131, (рис. 3.9). 

 

Рис. 3.9. Частота виявлення вірусів HSV1, 2, VZV, EBV, CMV, HHV6, 

Flu у сироватці крові хворих на ГПМК залежно від пори року. 

 

33.3%
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33.3%

Зима Весна Літо Осінь



98 

Хоча в цілому не було достовірних відмінностей у частоті виявлення 

вірусної інфекції за порами року (р=0,131), водночас, у літній період частота 

виявлення була достовірно меншою порівняно із зимово-осіннім сезоном, 

р=0,033.  

Частота виявлення вірусів у хворих на ІІ за  місяцями року була, 

приблизно однаковою з жовтня до січня: 33,3% – 41,7 % (за виключенням 

лютого – 25,0 %), в середньому 35,0 % зі зменшенням до 8,3 – 25,0% із березня 

до серпня включно, в середньому 17,9 %, р = 0,019, (рис. 3.10). 

 

Рис. 3.10. Розподіл хворих за частотою виявлення вірусів HSV1, 2, VZV, 

EBV, CMV, HHV6, Flu за місяцями року. 

 

Серед хворих із наявною вірусною інфекцією (n=36) найчастіше 

зустрічались HSV1 в 19 (52,8 %) та HHV6 в 16 (44,4 %), рідше за все VZV– 5 

(13,9 %). Вірус Flu зустрічався у 10 (27,8%), табл. 3.2. 
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Таблиця 3.2 

Частота виявлення окремих вірусів у вірусоносіїв (n=36) 

Тип вірусу Абс. % 

HSV1 19 52,8 

HSV2 14 38,9 

HHV6 16 44,4 

EBV 10 27,8 

CMV 8 22,2 

Flu 10 27.8 

VZV 5 13.9 

 

Частота виявлення вірусів суттєво не відрізнялась між порами року, 

якщо порівнювати всі сезони (за виключенням HSV2 та HHV6), табл. 3.3. 

Таблиця 3.3  

Частота виявлення вірусів у різні пори року 

Тип вірусів 
Всього 

(n=144) 

Вірус-

позитивні 

хворі 

(n=36) 

Зима 

n=36 

Весна 

n=36 

Літо 

n=36 

Осінь 

n=36 
р 

HSV1, n (%) 19 (13,2) 19 (52,8) 9 (25,0) 3 (8,3) 3 (8,3) 4 (11,1) 0,111 

HSV2, n (%) 14 (9,7) 14 (38,9) 7 (19,4) 3 (8,3) 0 (0,0) 4 (11,1) 0,048 

VZV, n (%) 5 (3,5) 5 (13,9) 1 (2,8) 2 (5,6) 1 (2,8) 1 (2,8) 0,891 

EBV, n (%) 10 (6,9) 10 (27,8) 4 (11,1) 2 (5,6) 1 (2,8) 3 (8,3) 0,542 

CMV, n (%) 8 (5,6) 8 (22,2) 3 (8,3) 1 (2,8) 1 (2,8) 3 (8,3) 0,548 

HHV6, n (%) 16 (11,1) 16 (44,4) 7 (19,4) 1 (2,8) 1 (2,8) 7 (19,4) 0,018 

Flu, n (%) 10 (6,9) 10 (27,8) 5 (13,9) 2 (5,6) 0 (0,0) 3 (8,3) 0,133 

Водночас, у періоді зима-осінь спостерігалась достовірно більша 

(р<0,05) частота виявлення вірусів HSV1, HSV2, HHV6 порівняно з періодом 

весна - літо і майже достовірна різниця для вірусів Flu (р=0,060) і EBV 

(р=0,060), табл. 3.4. 
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Таблиця 3.4 

Частота виявлення вірусів у зимово-осінню та весняно-літню пори року 

Тип вірусу 
Зима-осінь 

n=72 

Весна-літо 

n=72 
р 

HSV1, n (%) 13 (21,7) 6 (7,4) 0,011 

HSV2, n (%) 10 (16,7) 4 (4,8) 0,017 

VZV, n (%) 1 (1,7) 4 (4,8) 0,317 

EBV, n (%) 7 (11,7) 3 (3,6) 0,060 

CMV, n (%) 5 (8,3) 3 (3,6) 0,219 

HHV6, n (%) 13 (21,7) 3 (3,6) 0,001 

Flu, n (%) 7 (11,7) 3 (3,6) 0,060 

 

При цьому тільки один тип вірусів зустрічався у 8 хворих, що складало 

22 % серед віруспозитивних хворих та 5,6% серед загальної кількості 

обстежених, в інших випадках знайдено більше ніж один тип вірусів  – у 28 

хворих, що складало 77,8 % та 19,4 % відповідно, р < 0,01, табл. 3.5. 

Таблиця 3.5 

Частота вірусних асоціації залежно від кількості вірусів в різні сезони 

року 

Кількість 

вірусів, n  

Всього 

(n=144) 

Вірус 

позитивні 

хворі 

(n=36) 

Зима 

n=36 

Весна 

n=36 

Літо 

n=36 

Осінь 

n=36 

р 

Немає, 

n (%) 

108 

(75,0) 
0 (0,0) 

24 

(66,7) 

29 

(80,8) 

31 

(84,1) 

24 

(66,7) 
0,131 

1, n (%) 8 (5,6) 8 (22,2) 1 (2,8) 2 (5,6) 2 (5,6) 3 (8,3) 0,787 

2, n (%) 17 (11,8) 17 (47,2) 
5 

(13,9) 
3 (8,3) 3 (8,3) 

6 

(16,7) 
0,616 

3, n (%) 6 (4,2) 6 (16,7) 2 (5,6) 2 (5,6) 0 (0,0) 2 (5,6) 0,237 

4, n (%) 3 (2,1) 3 (8,3) 2 (5,6) 0 (0,0) 0 (0,0) 1 (2,8) 0,133 

5, n (%) 2 (1,3) 2 (5,6) 2(5,6) 0(0,0) 0(0,0) 0(0,0) 0,279 
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Як розглядалось вище, відмічалась тенденція до збільшення частоти  

виявлення вірусів у зимову та осінню пору порівняно із весняною і більш за 

все – з літньою, але на відміну у літню порою не сягали  статистичної 

значимості, р=0,052. Водночас, в зимову пору було достовірно більше хворих 

із двома та більше типами вірусів порівняно із літньою: 11 (30,6%) проти 3 

(8,3 %), р=0,017, табл. 3.6. 

Таблиця 3.6 

Частота виявлення двох та більше типів вірусів у хворих на ГПМК 

залежно від пори року 

Більше 

1-ого 

вірусу 

 Сезон 

Всього Зима Весна Літо Осінь 

Так Абс. 11 5 3 9 28 

% 30,6*# 13,9 8,3 25,0** 19,4 

Ні Абс. 25 31 33 27 113 

% 69,4 86,1 91,7 75,0 90,6 

Всього 
Абс. 36 36 36 36 144 

% 25,0 25,0 25,0 25,0 100,0 

Примітка. * - р=0,017; ** - р=0,058 порівняно із літом; # - р=0,089 

порівняно із весною. 

 

Не було встановлено значимого кореляційного зв’язку між вірусною 

маніфестацією та наявністю вірусів із тяжкістю неврологічного дефіциту: r = 

0,037  та r = 0,039, відповідно. Також не було значимого кореляційного зв’язку 

між вірусною маніфестацією та наявністю вірусіві з віком хворих: r = 0,033 та 

r = 0,096, відповідно. 

Таким чином, отримані дані свідчать на користь достовірно більшого 

відсотку хворих із персистенцією герпесвірусів взимку порівняно з літньою 

порою, причому в зимовий період частіше визначались асоціації двох та 

більше типів вірусів, що можливо свідчить про імунодепресивні тенденції у 

хворих на ЦВЗ, які властиві зимовому періоду та провокують розвиток ІІ.        
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Привертає увагу високий відсоток виявлення герпесвірусів - 90,6 % у разі 

клінічної маніфестації, що можливо є корисним для виділення груп хворих із 

метою проведення вірусологічного обстеження. Враховуючі спільні ланки в 

патогенезі інфекційного запалення та АТ підтипу ІІ [22], можна припустити 

наявність певного зв'язку між збільшенням частоти зустрічаємості вірусного 

тригеру в зимово-осінній період та більшою частотою МІ. Таким чином, 

наступне питання, яке постає з очевидністю перед сімейними лікарями- 

профілактика та лікування герпесвірусів з метою попередження розвитку ІІ в 

групах ризику.   

Отже, віруси герпесу та вірус Flu виявлено загалом  у 36 (25 %) хворих 

на ІІ, 29 (90,6 %) з яких напередодні мали ознаки вірусної маніфестації в 

анамнезі. 

Віруси у зимовий період виявлено у 12 (33,3 %) хворих, у весняний – у 

7 (19,4 %), у літній – у 5 (13,9 %), у осінній – у 12 (33,3 %) хворих, при цьому 

у літній період частота виявлення вірусної інфекції була достовірно меншою 

порівняно із зимово-осіннім сезоном, р=0,033.  

Частота виявлення вірусів HSV1, 2, VZV, EBV, CMV, HHV6, Flu у 

хворих на ІІ за  місяцями року була, приблизно однаковою з жовтня до січня - 

33,3 %; 41,7 % відповідно (за виключенням лютого – 25 %), в середньому 35 % 

зі зменшенням до: 8,3; 25,0% з березня до серпня включно відповідно, в 

середньому 17,9 %, р = 0,019. 

Iз загальної кількості хворих (n=144) найчастіше виявлялись HSV1 – 

13,2 % та HHV6 – 11,1 %; рідше за все VZV – 3,5 %; вірус Flu у 6,9 %; серед 

пацієнтів з наявною вірусною інфекцією (n=36) частота зазначених вірусів 

складала відповідно 52,8 %, 44,4 %, 13,9 % та 27,8 %. 

У періоді зима-осінь відмічалась достовірно більша (р<0,05) частота 

виявлення вірусів HSV1, HSV2, HHV6 порівняно з періодом весна - літо і 

майже достовірна різниця для вірусів Flu (р=0,060) і EBV (р=0,060). 

Один тип вірусу  зустрічався у 22 % серед вірусопозитивних хворих та у 

77,8 % були наявні асоціації, р<0,01. 
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В зимову пору було достовірно більше хворих із двома та більше типами 

вірусів порівняно із літнім сезоном: 11 (30,6%) проти 3 (8,3 %) відповідно, 

р=0,017. 

Не було встановлено значущого кореляційного зв’язку між вірусною 

маніфестацією в анамнезі, та наявністю вірусів HSV1, 2, VZV, EBV, CMV, 

HHV6, Flu із тяжкістю неврологічного дефіциту: r = 0,037  та r = 0,039, 

відповідно.  

Також не було значущого кореляційного зв’язку між вірусною 

маніфестацією та наявністю вірусів HSV1, 2, VZV, EBV, CMV, HHV6, Flu 

із віком хворих: r = 0,033 та r = 0,096, відповідно. 
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РОЗДІЛ 4 

РОЛЬ ЕНТЕРОВІРУСІВ У РОЗВИТКУ ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ ТА 

ЙОГО НАСЛІДКІВ 

 

У дослідження було залучено 107 пацієнтiв, які перебували на 

стаціонарному лікуванні у неврологічному  та відділенні цереброваскулярної 

патології Олександрівської клінічної лікарні м. Києва в 2011-2015 роках.  

Основну групу (ОГ) становили 72 хворих на ГПМК, яких було 

обстежено із використанням шкали тяжкості інсульту Національного 

інституту здоров’я NIHSS (National Institute of Health Stroke Scale), та Індексу 

Бартель (ІБ). Верифікацію діагнозу проводили за допомогою УЗДГ, КТ або 

МРТ. 

Критерії залучення: 

вік старше 18 років; 

підтверджений діагноз ГПМК; 

відсутність критеріїв виключення.  

Критеріями виключення:  

тривалість перебування у стаціонарі менше 2-х тижнів; 

неможливість отримання сироватки крові з інтервалом у два тижні.  

Групу порівняння (ГП) становили 35 осіб, які перебували на лікуванні у 

відділенні з приводу неврологічних захворювань, що не пов’язані із судинною 

патологією (13 хворих на нейропатію периферичних нервів та полінейропатію, 

8 – на радикулопатію та гангліоніти, 9 — на спадкові захворювання нервової 

системи). 

Дослідження було схвалено комісією з біоетики Національного 

медичного університету імені О.О. Богомольця. Всі пацієнти надали 

добровільну письмову згоду на участь у дослідженні.  

Вік обстежених хворих ОГ коливався від 31 до 86 і в середньому 

становив 62,6 ± 12,0 роки. До вибірки увійшли 41 жінка (56,3 %) і 31 чоловік 

(43,1 %).  
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ГП включала 35 осібвіком від 16 до 86, середній вік становив 56,4 ± 19,3 

роки. До вибірки увійшли 22 жінки (62,9 %) і 13 чоловіків (37,1 %), табл.4.1. 

Таблиця 4.1  

Характеристика факторів ризику хворих основної групи та групи 

порівняння 

Критерії оцінювання ОГ 

(n=72) 

ГП 

(n=35) р 
Абс (%) 

M±m 

Абс (%) 

M±m 

Вік хворих, роки 63,0±13,0 56,4±19,3 р> 0,05 

Стать чоловіча, % 31 (43,1%) 13 (37,1%) р> 0,05 

Стать жіноча, % 41 (56,3%) 22 (62,9%) р> 0,05 

Куріння 16 (22,2%) 5 (14,3%) р> 0,05 

Зловживання 

алкоголем 
11 (15,3%) 1 (2,9%) р> 0,05 

ГХ (більше 140/90 мм 

рт ст) 
63 (87,5%) 24 (68,6%) р> 0,05 

Надлишкова вага 11 (15,3%) 1 (2,9%) р> 0,05 

ХС  ммоль/л 5,3 ± 1,0 4,74 ± 0,8 р> 0,05 

 

У результаті досліджень доведено, що в 17 із 72 відібраних проб 

сироватки крові ОГ присутні ЕV (23,6 ± 5,9 % від усіх досліджених проб). У 

решти - 55 хворих, що становило 76,4 ± 5,0 % від загальної кількості проб у 

ОГ, результати дослідження на ЕV були негативні. У ГП було отримано 

позитивний результат лише з однією сироваткою крові, що становило 2,9 ± 

2,8 %. 

З 17 ПЛР - позитивних проб крові хворих ОГ на трьох лініях культур 

клітин (RD, HЕp-2та НeLa) цитопатогенні агенти були виявлені у 11 випадках. 

Виділені штами вірусів були ідентифіковані як віруси Коксакі В (серотипи 2, 

3, 4) та віруси ЕСНО (серотипи 6, 9, 27 (два штами), 29), у трьох пробах 

виявлений штам вірусу не вдалось ідентифікувати. З 6 ПЛР-позитивних проб 
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хворих ОГ віруси ізолювати не вдалось. З однієї ПЛР-позитивної сироватки 

крові хворого ГП також не було виділено вірус (табл. 4.2). 

Таблиця 4.2  

Результати молекулярно-генетичного та вірусологічного дослідженнь у 

сироватках крові хворих на ГПМК (ОГ) 

Результати 

вірусологічного 

дослідження 

Результати молекулярно-генетичного 

дослідження Разом хворих ОГ 

ПЛР + ПЛР – 

Абс. %  Абс. %  Абс. %  

Виділено ЕV 11 15,3 0 0 11 15,3 

Не виділено EV 6 8,3 55 76,4 61 84,7 

Всього 17 23,6 55 76,4 72 100,0 

 

Виділити цитопатогенні віруси на культурах клітин HEp-2 та HeLa 

вдалось з 11 сироваток хворих ОГ, в яких отриманий позитивний результат на 

ЕV за допомогою ПЛР, рис. 4.1. 

 

Рис. 4.1. Результати електрофорезу актифікованої ДНК з досліджуваних 

сироваток крові хворих ОГ (1-10 – досліджувані проби, з яких у пробах 1, 3 - 

5, 8, 10 – негативний результат, у пробах 2, 6, 7, 9 – позитивний резутат; М – 

маркер; ПК – позитивний контроль, НК – негативний контроль) 

 

З решти ПЛР-позитивних та ПЛР-негативних сироваток віруси виділити 

невдалося. З жодної сироватки крові хворих ГП віруси не були виділені. Згідно 
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з методичними рекомендаціями щодо епіднагляду та профілактики 

ентеровірусної (неполіомієлітної) інфекції (ЕVI), підставою для її 

лабораторного підтвердження слугує виявлення ЕV або їх РНК в стерильних 

типах клінічного матеріалу із застосуванням прямих методів їх виявлення, або 

визначення сероконверсії, або чотириразового наростання титру антитіл (АТ*) 

при дослідженні парних сироваток, взятих з інтервалом у 14 днів [8]. Таким 

чином, виявлення в крові обстежених хворих геному EV свідчить про 

наявність у них EVI.  

У результаті проведеного дослідження парних сироваток крові хворих 

на наявність ІgM та IgG до EV за допомогою ІФА було виявлено наступне. У 

жодній сироватці хворих OГ та ГП не були виявлені ІgM до EV. У ОГ IgG до 

ЕV були виявлені в обох (ПЛР-cеропозитивній та ПЛР-серонегативній) 

сироватках крові 17 хворих (23,6 ± 5,1 %). При цьому серед 17 осіб ОГ, у яких 

було в сироватках крові виявлено геном EV, IgG до EV мали 8 осіб, (табл. 4.3). 

Таблиця 4.3 

Результати молекулярно-генетичного та вірусологічного досліджень у 

хворих на ГПМК (ОГ) 

Результати 

серологічного 

дослідження 

Результати молекулярно-

генетичного дослідження 
Разом хворих  

ГП 
Виявлено  

РНК ЕV 

ПЛР + 

Не виявлено  

РНК ЕV 

ПЛР – 

Абс. %  Абс. %  Абс. %  

Наявність IgG до 

ЕV (серо +) 
8 11,1 9 12,5 17 23,6 

Відсутність IgG 

ЕV (серо -) 
9 12,5 46 69,9 55 76,4 

Всього 17 23,6 55 76,4 72 100,0 
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У сироватці крові пацієнтів ГП IgG було виявлено лише у 2 осіб 

(5,7±3,9 %), що були ПЛP-негативними (табл. 4.4). 

Таблиця 4.4 

Результати молекулярно-генетичного та вірусологічного дослідженнь у 

хворих на неврологічні захворювання  без судинної патології (ГП) 

Результати 

cерологічного 

дослідження 

Результати молекулярно-

генетичного дослідження 

Разом хворих  ГП Виявлено  

РНК ЕV 

ПЛР + 

Не виявлено  

РНК ЕV 

ПЛР – 

Абс. %  Абс. %  Абс. %  

Виділено Ig G  

(серо +) 
0 0 2 5,7 2 5,7 

Не виділено IgG 

(серо -) 
1 2,93 32 91,4 33 94,3 

Всього 1 2,93 34 97,1 35 100,0 

 

Частота виявлення РНК EV досліджена у пацієнтів різного віку в ОГ. 

Встановлено, що геном ЕV частіше виявлявся у пацієнтів від 51 до 55 років 

(58,3 ± 14,8 %). Найменша частота (9,7 ± 5,3 %) виявлення геному EV 

спостерігалась у пацієнтів від 60 років і старше, (рис. 4.2). 

Інтерпретуючи отримані результати, варто зауважити, що виявлення EV 

у ОГ хворих є достовірно вищим, ніж у ГП (р<0,05). Виявлення у сироватці 

крові цієї групи хворих водночас РНК EV та IgG до них, за відсутності IgM, 

свідчить про можливий персистуючий характер EVI [22]. Водночас, 

достовірно вищий рівень IgG до EV у сироватці крові хворих, у яких їх РНК 

не виявлялось, був у OГ, ніж у ГП (р<0,05). Отже, отримані дані свідчать про 

можливу персистенцію ЕV та їх тригерну роль у розвитку такої патології як 

ГПМК. 
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Рис. 4.2. Частота виявлення ентеровірусів у хворих на ГПМК залежно 

від віку. 

 

Частота виявлення структурно-морфологічних змін церебральних судин 

у пацієнтів на ГПМК булла високою. В усіх хворих ОГ порівняно з 

контрольною при проведенні УЗДГ виявлені значні зміни внутрішньої 

судинної стінки сонних артерій – збільшення ТКІМ : у пацієнтів ГП – 0,62 ± 

0,09 мм (p < 0,001), у хворих ОГ - 1,03 ± 0,07 мм (p < 0,001). Високий ризик 

збільшення ТКІМ, можливо, зумовлений асоціацією з вірусною інфекцією. Із 

72 хворих ОГ в 64 виявлено стенози церебральних судин: у 24 – незначний 

стеноз загальних сонних артерій ( > 25 %), який супроводжувався асиметрією 

швидкості кровотоку, у 30 – незначний стеноз (< 50 %) ХА, у 10 – помірний 

стеноз ВСА (> 50 %). Аналіз показників мозкової гемодинаміки показав, що у 

хворих на ГПМК ОГ середні показники лінійної і середньої швидкості 

кровотоку у ВСА порівняно із ГП значно менші. За даними КТ або МРТ у ОГ 

підтверджено наявність змін, які відповідають вогнищам ІІ, а у хворих на ТІА 

віком понад 50 років – поодиноким вогнищам енцефаломаляції. 

Під час госпіталізації середнє значення неврологічного дефіциту за 

шкалою NIHSS складало 10,06 ± 0,38 (від 7 до 13) бали, (рис. 4.3). 
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Рис. 4.3. Розподіл хворих ОГ за балами шкали NIHSS. 

 

За середнім значенням бали, за шкалою NIHSS при госпіталізації в 

підгрупі хворих із позитивними даними ПЛР-тесту, були із більш тяжким за 

ступенем  вираженості неврологічним дефіцитом та  достовірно відрізнялись 

від хворих із негативними даними цього тесту: 11,76 ± 0,31 проти 10,97 ± 0,27 

відповідно, р=0,040. В свою чергу, хворі з наявною РНК ЕV в крові та 

серологічно позитивні за IgG не відрізнялись за тяжкістю неврологічних 

проявів від хворих із позитивним ПЛР - тестом та відсутністю IgG: 12,25 ± 0,31 

бали проти 11,33 ± 0,51 відповідно, р = 0,153. 

Під час лікування у хворих із позитивним ПЛР-тестом та наявністю IgG 

спостерігався гірший регрес неврологічного дефіциту та на момент виписки із 

стаціонару становив в середньому 11,16 ± 2,55 бали порівняно із хворими із 

позитивним ПЛР - тестом та відсутністю IgG – 19,60 ± 2,44 бали, р=0,031. 

Уповільнення відновлення неврологічних функцій призвело до  достовірно 

більших  значень балів неврологічного дефіциту на день виписки – 10,88 ± 0,39 

бали проти 9,33 ± 0,53 у разі серонегативних результатів щодо IgG, р=0,046, 

табл.4.5. 
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Таблиця 4.5 

Показники балів неврологічного дефіциту за шкалою NIHSS за наявності 

різних значень ПЛР - тесту та IgG 

NIHSS, бал 
ПЛР-тест 

р 
ПЛР + 

IgG + 

ПЛР + 

IgG – 
р 

+ – 

Госпіталізація 11,8±0,3 10,9±0,3 0,040 12,3±0,3* 11,3±0,5 0,153 

Виписка 10,1±1,6 7,07±2,1 0,001 10,9±0,4* 9,3±0,5* 0,046 

Динаміка 

балів, % 
15,6±8,2 34,6±1,6 0,001 11,2±2,6* 19,6±2,4* 0,031 

Примітка. * – достовірна різниця (р<0,05) порівняно з хворими, які мали 

негативний ПЛР-тест. 

 

Наявність у хворих ЕV позначалась також на функціональній залежності 

через три місяці після мозкової судинної катастрофи за ІБ. Зокрема, у хворих 

за наявності РНК ЕV відновленя до рівня мінімальної функціональної 

залежності (≥ 75 балів за ІБ)  відбулось у 8 (47,1 %) хворих, за відсутності РНК 

вірусу – у 41 (74,5 %), р =0,034. 

Комбінація позитивних РНК ЕV та IgG асоціювалась із гіршим 

функціональним відновленням за ІБ (< 75 балів) – 6 (75,0 %) хворих порівняно 

з ПЛР-негативними хворими та IgG – 3 (33,3 %), але дані не сягали 

статистичної значимості, р= 0,086, рис. 4.4. 

 



112 

 

Рис. 4.4. Частота мінімальної функціональної залежності (≥ 75 балів за 

ІБ) через три місяці після інсульту. 

 

Таким чином, дослідження виявили асоціацію між наявністю РНК ЕV та 

тяжкістю ІІ, що розвинувся, а також позитивну   кореляцію між ефективністю 

неврологічного відновлення та  наявністю EV в крові, особливо у серологічно 

позитивних за наявності IgG випадках. 

Результати нашого дослідження демонструють перспективність 

використання молекулярно-генетичного методу для виявлення EV у хворих на 

ГПМК. Перевагою застосування генетичного методу діагностики (ПЛР) перед 

вірусологічним є вища чутливість та специфічність методу, значна економія 

часу, можливість виявлення EV, які не реплікуються у культурі клітин. 

Подальші дослідження будуть присвячені типуванню виділених нами штамів 

EV із визначенням тих, які відіграють етіопатогенетичну роль у виникненні та 

розвитку ГПМК. 

Таким чином, у 23,6 ± 5,9 % хворих на ГПМК  ОГ iз сироватки крові 

виділено РНК ЕV, що є достовірно вищим показником, ніж у хворих ГП (із 

захворюваннями периферичної нервової системи): 2,9 ± 2,8 % (р<0,05).  
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З 17 ПЛР-позитивних сироваток крові хворих на ГПМК ОГ у 11 

випадках виділені ЕV, які були ідентифіковані як віруси Коксакі В (серотипи 

2, 3, 4) та віруси ЕСНО (серотипи 6, 9, 27 (два штами), 29). 

Виявлення у сироватці крові 11,1 ± 3,7 % хворих ОГ водночас РНК ЕV 

та IgG до них за відсутності IgM свідчить про персистуючий характер EVI. 

 Для діагностики EV у хворих на ГПМК доцільно застосовувати 

поєднання ПЛР для виявлення РНК та виявлення ІgG до EV. 

Застосування ПЛР для виявлення PHK EV у хворих на ГПМК у 

перспективі доповнить арсенал методів діагностики. Розширення знань щодо 

патогенетичних процесів розвитку ГПМК та підтвердження можливої ролі EV 

у розвитку атеросклеротичних змін відкриває нові перспективи для 

вдосконалення наявних та застосування нових методів діагностики, а також 

для використання у комплексній терапії та профілактиці противірусних 

засобів. 
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РОЗДІЛ 5 

ВІРУСНА ПЕРСИСТЕНЦІЯ В АТЕРОСКЛЕРОТИЧНИХ БЛЯШКАХ 

ХВОРИХ, ЩО ПЕРЕНЕСЛИ КАРОТИДЕНДАРТЕРЕКТОМІЮ З 

ПРИВОДУ СИМПТОМНОГО СТЕНОЗУ, ЇЇ ЗВ’ЯЗОК ІЗ 

ХАРАТЕРИСТИКАМИ БЛЯШКИ ТА ВІРУСНОЮ ПЕРСИСТЕНЦІЄЮ 

В ПЕРИФЕРИЧНІЙ КРОВІ 

 

5.1. Загальна характеристика хворих 

 

В дослідження увійшло 103 хворих, які перебували на стаціонарному 

лікуванні у неврологічному і відділенні cудинної патології Олександрівської 

клінічної лікарні м.Києва, яким виконано КЕАЕ басейну ВСА з приводу 

симптомних стенозів. 

Жінок було 36 (35,0 %), чоловіків 67 (65,0 %). Середній вік складав 65,1 

± 0,9 (від 42 до 82) роки, (рис. 5.1). 

 
 

Рис. 5.1. Розподіл хворих за віком. 

 

Середній вік чоловіків складав 66,1 ± 1,4 (від 42 до 82) роки ,  жінок 63,0 

± 1,3 (від 44 до 81) роки , р= 0,11, (рис. 5.2). 
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Рис. 5.2. Медіани та міжквартильний розмах віку залежно від статі. 

 

Всі хворі мали стеноз ВСА 50 % і більше (рис. 5.3). 

 

Рис. 5.3. Розподіл хворих залежно від ступеню стенозу ВСА. 

Стенози від 50 % до 69 % діагностовано у 36 (35,0 %) хворих, 70 % та 

більше – у 67 (65,0 %) хворих. 



117 

У 59 (57,3 %) хворих стенози були ембологенні, у 44 (42,7 %) 

неембологенні, (рис. 5.4). 

 

Рис. 5.4. Співвідношення хворих з ебологенними та неембологенними 

стенозами. 

До ембологенних відносили стенози з першим - другим типом бляшок - 

з наявністю виразкування, пристінковим тромбозом, розривом фіброзного 

покриття та крововиливом в бляшку [307]. 

Серед хворих зі стенозами 70 % і більше кількість осіб із нестабільними 

АБ була достовірно меншою (43,3%) у порівнянні з групою хворих із 

стенозами 50-69 %, р=0,001, табл. 5.1. 

Таблиця 5.1 

Розподіл хворих за ознаками нестабільності бляшки залежно від ступеню 

стенозу 

 

Нестабільність 

Стеноз, % 

Всього 70-95 50-69 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Немає 38 56,7 6 16,7 44 42,7 

Є 29 43,3 30 83,3 59 57,3 

Всього 67 100,0 36 100,0 103 100,0 
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Нестабільні (гіпоехогенні за даними УЗДГ) та стабільні (ехогенні) 

бляшки суттєво відрізнялись за рядом показників, табл. 5.2. 

Таблиця 5.2 

Характеристика атеросклеротичних бляшок залежно від їх нестабільності 

Характеристики бляшок Нестабільні 

(гіпоехогенні) 

Стабільні 

(ехогенні) 

р 

Абс. % Абс. % 

Структура  Гетерогенна 20 20,6 72 72,2 =0,001 

Гомогенна 79 79,4 28 27,8 =0,001 

Форма Циркулярна 57 56,6 43 43,4 =0,001 

Не циркулярна      

Розмір Понад 1,5 см  35 36,5 65 63,5 =0,001 

Менше 1,5 см      

Поверхня Рівна      

Нерівна 35 36,5 65 63,5 =0,001 

Виразкування Є 24 25,6 21 22,3 =0,001 

Немає      

Оперативне втручання виконували протягом 6 місяців після:  

 однократної ТІА у разі стенозу понад 70 %, або повторної ТІА при 

стенозі понад 50 %, 

 малого інсульту при стенозі понад 50 %, 

 помірного інсульту при стенозі понад 50 %, табл. 5.2, 5.3. 

Таблиця 5.2 

Розподіл хворих залежно від варіанту ГПМК до операції та ступеню стенозу 

ВСА 

Стеноз 

ВСА, % 

Варіант ГПМК до операції 

Всього ТІА Малий інсульт 

Помірний 

інсульт 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

50-69 22 36,1 4 17,4 10 52,6 36 35,0 

70-99 39 63,9 19 82,6 9 47,4 67 65,0 

Всього 61 100,0 23 100,0 19 100,0 103 100,0 
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Таблиця 5.3 

Симптоматичні прояви в пацієнтів на ІІ та ТІА із стенозом ВСА до КЕАЕ 

Діагноз Ішемічний 

Інсульт (n=65) 

ТІА (n=38) 

Порушення черепно-мозкової іннервації 

центральний та периферичний парез 

мімічних м’язів та язика 

66,8% 

 

43,2% 

35,5% 

 

27,2% 

Розлади чутливості за провідниковим типом 0 

88,9% 

0 

45,1% 

Субкортикальні рефлекси: поодинокі 

Вся група субкортикальних рефлексів 

33,3 

66,7% 

78,8% 

21,2% 

Парези кінцівок 

Пірамідна недостатність  

66,6% 

0 

0 

76,5% 

Патологічні стопні  рефлекси:Бабінського 

Всі стопні екстензерної групи 

77,7% 

23,3% 

54,5% 

0 

Координаторна функція: атаксія 70,6% 66,7% 

 

5.2. Частота вірусної персистенції та спектр вірусних типів в АБ 

 

За даними вірусологічного дослідження у 85 (82,5 %) хворих було 

виявлено віруси в АБ, у 18 (17,5 %) - вірусів не виявлено. Частота виявлення 

вірусів в АБ не залежала від ступеню стенозу, р=0,874, табл. 5.4. 

Таблица 5.4 

Розподіл хворих за наявністю вірусів в бляшці залежно від ступеню стенозу 

Наявність 

вірусів 

Стеноз, % 

Всього 50-69 70-95 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Немає 6 16,7 12 17,9 18 17,5 

Є 30 83,3 55 82,1 85 82,5 

Всього 36 100,0 67 100,0 103 100,0 
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У хворих із нестабільними АБ частота виявлення вірусів була більшою 

52 (88,0 %) ніж без таких 33 (75 %), але не достовірно, р = 0,492, табл. 5.5. 

Таблиця 5.5 

Розподіл хворих за наявністю вірусів залежно від нестабільності бляшки 

 

Найчастіше  в АБ виявляли  HSV1 – у 59 (57,3 %) хворих, майже вдвічі 

рідше  визначались CMV - 31 (30,1 %) та HCV2 – 30 (29,1 %), HHV6 – у 23 

(27,1 %), EBV було ідентифіковано у 7 (6,8 %). Віруси що визначались в АБ 

належали або до певного типу, або зустрічались  в комбінаціях. Ізольовано 

(рідше) - 28 (32,9 %) і в комбінаціях від двох до трьох вірусів (частіше), всього 

було 7 різних комбінацій вірусів в 57 (67,1 %) хворих, р< 0,05, табл.5.6. 

Таблиця 5.6 

Частота виявлення вірусів та їх комбінацій в бляшках (n=85) 

Віруси Абс % 

HSV1 11 10,7 

HSV2 3 2,9 

EBV 3 4,9 

CMV 7 6,8 

HHV6 4 3,9 

HSV1+ HSV2 12 11,7 

HSV1+ HHV6 10 9,7 

CMV+ HSV1 19 18,4 

 

Наявність 

вірусів 

Нестабільність 

Всього Немає Є 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Немає 9 20,5 9 15,3 18 17,5 

Є 35 79,5 50 84,7 85 82,5 

Всього 44 100,0 59 100,0 103 100,0 
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Продовження табл. 5.6 

Віруси Абс % 

CMV+ HSV2 5 4,9 

EBV+ HSV1 2 1,9 

EBV+ CMV 2 1,9 

HSV1+ HSV 2+ HHV6 9 8,7 

HSV1 сукупно 59 57,3 

HSV2 сукупно 30 29,1 

EBV сукупно 9 8,7 

CMV сукупно 31 30,1 

HHV6 сукупно 23 22,3 

 

5.2.1 Зв’язок вірусів та їх комбінацій  з нестабільністю бляшок та 

ступенем каротидного стенозу. Нестабільні АБ в басейні ВСА є одним із ФР 

ГПМК. За нашими даними окремі віруси та їх комбінації були пов’язані з 

нестабільністю АБ, табл. 5.7. 

Таблиця 5.7 

Частота виявлення вірусів та їх комбінацій в нестабільних і стабільних 

бляшках 

Віруси та їх комбінації Нестабільні 

бляшки, n =59 

Стабільні 

бляшки, n = 44 р 

Абс % Абс % 

HSV1 6 10.3 5 11,4 0,846 

HSV2 2 3,4 1 2,3 0,739 

EBV 1 1,7 2 4,5 0,395 

CMV 4 6,8 3 6,8 0,994 

HHV6 0 0,0 4 9,1 0,018 

HSV1+ HSV2 10 16,9 2 4,5 0,052 

HSV1+ HHV6 4 6,8 6 9,7 0,245 
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Продовження табл. 5.7 

Віруси та їх комбінації Нестабільні 

бляшки, n =59 

Стабільні 

бляшки, n = 44 

 

Р 
Абс Абс Абс % 

CMV+ HSV1 16 27,1 3 6,8 0,009 

CMV+ HSV2 3 5,1 2 4,5 0,901 

EBV+ HSV1 0 0,0 2 4,5 0,098 

EBV+ CMV 1 1,7 1 2,3 0,833 

HSV1+ HSV 2+ HHV6 3 5,1 6 13,6 0,125 

HSV1 сукупно 39 66,1 20 45,5 0,036 

HSV2 сукупно 19 32,2 11 25,0 0,426 

EBV сукупно 3 5,1 6 13,6 0,128 

CMV сукупно 23 39,0 8 18,2 0,023 

HHV6 сукупно 7 11,9 16 36,4 0,003 

 

Жоден з вірусів в ізольованому вигляді не зустрічався в нестабільних АБ 

частіше, ніж в стабільних. Водночас, частота виявлення комбінації вірусів 

CMV + HSV1 була достовірно більшою  у разі нестабільних бляшок порівняно 

із стабільними – 16 (27,1 %) проти 3 (6,8 %) відповідно, р=0,009.  Всі решта 

варіантів вірусної контамінації за участю CMV – 23 (39,0%) проти 8 (18,2%) 

відповідно, р=0,023. Схожа ситуація стосовно HSV1 окремо в нестабільних та 

стабільних АБ 39 (66,1 %) проти 20 (45,5 %) відповідно, комбінація 

HSV1+HSV2 майже достовірно відрізнялась у хворих із нестабільними АБ 

порівняно із стабільними – 10 (16,9) проти 2 (4,5 %) відповідно, р=0,052. 

Привертає увагу, що HHV6 окремо достовірно частіше зустрічався в 

стабільних АБ: 4 (91 %) проти 0 (0,0%) відповідно, р=0,003.  

Відповідно, відносний ризик нестабільності АБ також був достовірно 

більший за наявності комбінацій вірусів CMV+HSV1, HSV1+HSV2, та у 

хворих в яких виявлені CMV та HSV1 (окремо або в комбінаціях), табл. 5.8. 
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Таблиця 5.8 

Відносний ризик нестабільності бляшок з 95 % довірчою межою за різних 

варіантів вірусної контамінації  

Віруси, та їх комбінації Відносний 

ризик, (RR) 

95 % ДМ 

(95% СI) 
р 

HSV1 0,947 0,54-1,70 0,842 

HSV2 1,173 0,52-2,65 0,757 

EBV 0,630 0,27-1,45 0,276 

CMV 0,997 0,51-1,94 0,993 

HHV6 0,404 0,32-0,51 0,001 

HSV1+ HSV2 1,49 1,09-2,06 0,013 

HSV1+ HHV6 0,681 0,39-1,19 0,180 

CMV+ HSV1 1,850 1,47-2,40 0,003 

CMV+ HSV2 1,071 0,36-3,21 0,902 

EBV+ HSV1 0,416 0,33-0,52 0,001 

EBV+ CMV 0,852 0,21-3,47 0,822 

HSV1+ HSV 2+ HHV6 0,605 0,36-1,02 0,061 

HSV1 сукупно 1,609 1,03-2,52 0,037 

HSV2 сукупно 1,176 0,69-1,99 0,549 

EBV сукупно 0,568 0,34-0,96 0,036 

CMV сукупно 1,750 1,26-2,36 0,003 

HHV6 сукупно 0,503 0,34-0,75 0,001 

 

Отже, комбінація вірусів HSV1 + HSV2 в АБ достовірно підвищувала 

ризик нестабільності останніх в 1,49 рази, комбінація CMV + HSV1 – в 1,85 

рази,  CMV сукупно – в 1,75 рази, HSV1 сукупно – в 1,61 рази.  Наявність 

інших вірусів або їх комбінацій не підвищувала ризик нестабільності АБ, (рис. 

5.5). 
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Рис. 5.5. Відносні ризики нестабільності атеросклеротичної бляшки за 

умови персистенції в ній окремих вірусів або їх комбінацій. 

 

Аналіз зв’язку ступеню вираженості каротидного стенозу показав, що 

лише одна комбінація вірусів достовірно частіше зустрічалась за умов 

наявності виражених стенозів: HSV1 +  HSV2 + HHV6, табл. 5.9. 

Частота виявлення в АБ HSV1 і комбінації вірусів HSV1 + HHV6 також 

були вищими у разі виражених стенозів порівняно з помірними 9 (13,4 %) 

проти 2 (5,6 %) та 9 (13,4 %) проти 1 (2,8 %) відповідно, але відмінності не 

набували статистичної значимості. Такі віруси як CMV та CMV + HSV1 в 

комбінаціях асоціювались із помірними стенозами. 
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Таблиця 5.9 

Частота виявлення вірусів та їх комбінацій у хворих зі стенозами від 50  до 

69 % та 70 % і більше  

Віруси та їх комбінації 
Супень стенозу, % 

р 50-69 

n =36 

70 і більше 

n =67 

Абс % Абс % 

HSV1 2 5,6 9 13,4 0,217 

HSV2 1 2,8 2 3,0 0,952 

EBV 3 8,3 2 3,0 0,228 

CMV 5 13,9 2 3,0 0,036 

HHV6 0 0,0 4 6,0 0,135 

HSV1 + HSV2 5 13,9 7 10,4 0,604 

HSV1 + HHV6 1 2,8 9 13,4 0,082 

CMV + HSV1 8 27,8 11 16,4 0,469 

CMV + HSV2 4 11,1 1 1,5 0,062 

EBV + HSV1 0 0,0 2 3,0 0,295 

EBV + CMV 2 2,8 0 1,5 0,051 

HSV1 + HSV 2 + HHV6 0 0,0 9 13,4 0,021 

HSV1 сукупно 16 44,4 43 64,2 0,054 

HSV2 сукупно 10 27,8 20 29,9 0,825 

EBV сукупно 5 13,9 4 6,0 0,175 

CMV сукупно 18 44,4 13 20,9 0,001 

HHV6 сукупно 1 2,8 22 32,8 0,001 

 

Підвищений ВР наявності вираженого стенозу  виявлено за персистенції 

в АБ вірусу HHV6 (ВР = 1,57; 95 ДМ: 1,35 - 1,82), комбінації HSV1 + HHV6 

(ВР= 1,44; 95 ДМ: 1,11 - 1,87) та комбінації HSV1 + HSV2 + HHV6 (ВР = 1,62; 

95 ДМ: 1,38 - 1,90), табл.5.10. 
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Таблиця 5.10 

Відносний ризик вираженого стенозу з 95 % довірчою межою за різних 

варіантів вірусної контамінації бляшок 

Віруси, та їх комбінації Відносний 

ризик, (RR) 

95 % ДМ 

(95% СI) 
р 

HSV1 1,33 0,98-1,79 0,061 

HSV2 1,03 0,45-2,31 0,951 

EBV 0,975 0,43-2,19 0,951 

CMV 0,244 0,04-1,47 0,124 

HHV6 1,57 1,35-1,82 0,001 

HSV1+ HSV2 0,68 0,39-1,19 0,184 

HSV1+ HHV6 1,44 1,11-1,87 0,006 

CMV+ HSV1 0,760 0,49-1,18 0,231 

CMV+ HSV2 0,603 0,20-1,78 0,360 

EBV+ HSV1 0,644 0,56-1,41 0,227 

EBV+ CMV 1,307 0,32-2,26 0,377 

HSV1+ HSV 2+ HHV6 1,62 1,38-1,90 0,001 

HSV1 сукупно 0,771 0,56-1,06 0,109 

HSV2 сукупно 0,975 0,43-2,19 0,951 

EBV сукупно 0,904 0,55-1,47 0,687 

CMV сукупно 1,556 1,03-2,34 0,033 

HHV6 сукупно 1,571 1,35-1,82 0,001 

 

Наявність інших вірусів або комбінацій вірусів не підвищувала ризик 

виникнення вираженого стенозу, (рис. 5.6). 
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Рис. 5.6. Відносні ризики вираженого каротидного стенозу за умов 

персистенції в бляшці окремих герпесвірусів або їх комбінацій. 

 

Отже, уразі  персистенції в АБ ВСА комбінації вірусів HSV1 + HSV2, 

CMV + HSV1, CMV окремо та в асоціаціях достовірно підвищувався ризик  

нестабільності АБ у хворих, які перенесли операцію КЕАЕ з приводу 

симптомних стенозів. 

Комбінації вірусів: HSV1 + HHV6, HHV6,  HSV1 + HSV2 + HHV6 у разі  

персистенції в АБ ВСА  достовірно свідчать про ВР вираженого стенозу у 

хворих із симптомними стенозами, які є кандидатами на оперативне втручання 

з приводу КЕАЕ. 

 

5.3. Вплив вірусної інфекції на ультраструктурну організацію 

стабільних та нестабільних атеросклеротичних бляшок 

 

Для визначення впливу вірусної інфекції на ультраструктурну 

організацію стабільних та нестабільних атеросклеротичних бляшок ми 

виділили із проперованих 103 хворих 85 пацієнтів із виявленими вірусами та 
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18 – без вірусної інфекції, в яких  були наявні стабільні та нестабільні АБ.  До 

1-шої групи увійшли 50 хворих із нестабільними та 35 із стабільними  АБ, в 

яких виявлені віруси ; 2-гу групу склали 9 із стабільними та 9 пацієнтів із 

нестабільними АБ, в яких не виявлені віруси. 

Електронномікроскопічно аналізували фрагменти ВСА хворих після 

КЕАЕ. За ультраструктурними дослідженнями було з’ясовано, в пацієнтів 1-

шої групи в інтимі судин спостерігалась більш виражена лімфоцитарна 

інфільтрація порівняно з препаратами, зробленими з фрагментів ВСА 

пацієнтів 2 групи.  

Як відомо, лейкоцитарна інфільтрація більше характерна для 

нестабільних АБ [356]. В пацієнтів 1 групи лейкоцитарна інфільтрація 

переважала більшою мірою у хворих із нестабільними АБ, як і  в пацієнтів 2-

гої групи за наявності нестабільної АБ. В пацієнтів  групи  без вірусної інфекції 

лейкоцитарна інфільтрація виражена дещо меншою мірою, порівняно із 

такими з 1-ої групи, табл. 5.11. 

 Таблиця 5.11 

Лейкоцитарна інфільтрація (% площі судинної стінки навколо бляшки) 

залежно від характеру бляшок 

Показник  Нестабільні    

 

 Стабільні   

 1 група  71 ± 2,5 %  32 ± 1,3 % 

 2 група 65 ± 1,5 %  27 ± 0,9 %  

 

В подальшому з 1 групи пацієнтів із виявленою вірусною інфекцією, 

відокремили саме пацієнтів із  нестабільними бляшками - 50 так само із 2-гої 

групи  без вірусної інфекції, ми відокремили пацієнтів тільки із  нестабільними 

АБ - 9. Гістологічні типи нестабільних АБ в групах наведені в табл. 5.12. 
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Таблиця 5.12 

Рзподіл хворих груп за типами нестабільних АБ (%) 

Гістологічні  типи нестабільних АБ 1 група (n=50) 2 група (n=9) 

Ліпідний (атеросклеротичне ядро складає 

39-85%)     

49 ± 4,5% 14 ± 1,5 % 

Запально-ерозивний (ПК) 36 ± 3,3 % 12 ± 0,8 % 

Дистрофічно-некротичний   

(атеросклеротичне ядро 20%)     

34 ± 2,5 % 18 ± 1,9 % 

 

В пацієнтів 1 групи частіше зустрічались АБ ліпідного типу (49 ± 4,5%), 

яких у 2 групі мінімальна кількість (14 ± 1,5%). Для нестабільних АБ в 

пацієнтів 1-шої групи із дистрофічно-некротичним типом характерні некроз, 

надрив фіброзної  капсули, виразковість, кальциноз, зниження рівня 

реваскуляризації – (розвинута мікросудинна стінка сітка від адвентиції до 

медії). Для нестабільних АБ пацієнтів 2-гої групи характерними є виразковість 

покрівлі підвищення рівня реваскуляризації. За літературними даними, 

розвинута мікросудинна стінка сітка від адвентиції до медії може призвести 

до стабільності бляшок, як підвищення рівня реваскуляризації може 

призводить до нестабільності бляшок [356], (рис.5.7-5.22). 

 

Рис. 5.7. Ліпідна пляма із скупченням ПК з дифузною 

лімфогістоцитарною інфільтрацією та формуванням рихлої фіброзної 

покрівлі. Гематоксилин-еозин, х 480. 
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Рис. 5.8. Молода стабільна АБ. Скупчення піністих клітин в ядрі, товста 

покрівля.  Гематоксилин-еозин, х 480. 

 

 

Рис. 5.9. Фіброзна стабільна АБ. Розрастання пошарової фіброзної 

тканини, подвоєння внутрішньої еластичної мембрани, товста покрівля. 

Гематоксилин - еозин та Ван-Гізон, х 240. 

 

 

 

Рис. 5.10. Стабільна АБ із невеликим атероматозним ядром, із 

вогнищевою кальцифікацією та товстою фіброзною покрівлею. Гематоксилин 

- еозин, х 240. 
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Рис. 5.11.Значний стенозуючий просвіт судини фіброзна  стабільна АБ, 

що на всю товщу складається з пошарово та хаотично розташованих 

колагенових волокон. Ван-Гізон, х 240. 

 

 

Рис. 5.12. Нестабільна АБ. Фіброатерома, витончена із розривом 

покрівлі. Гематоксилин-еозин та Ван-Гізон, х 240. 

 

 

Рис. 5.13. Нестабільна АБ з великим атероматозним ядром та локальним 

витонченням рихлої фіброзної покрівлі, інфільтрованої піністими  

клітининами.  Гематоксилин - еозин, х 240. 
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Рис. 5.14. Ерозія нестабільної АБ ліпідного типу з крововиливом та 

пристінковим фіброзом. Гематоксилин - еозин, х 240. 

 

 

Рис.5.15. Нестабільна АБ з ліпідною інфільтрацією фіброзної покрівлі та 

утворенням піністих клітин, крововиливом в покрівлю та розвитком тромбозу. 

Гематоксилин  -еозин, х 240. 

 

 

Рис. 5.16. Поверхневий надрив в рихлій фіброзній покрівлі АБ. 

Гематоксилин - еозин, х 240. 
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Рис. 5.17. Нестабільна АБ з великим атероматозним ядром та локальним 

витонченням рихлої фіброзної покрівлі, інфільтрованої піністими клітинами.  

Гематоксилин - еозин, х 240. 

 

 

Рис. 5.18. Нестабільна АБ некродистрофічного типу із пилеподібною 

інтоксикацією тканини. Гематоксилин - еозин, х 240 

 

 

Рис. 5.19. Нестабільна АБ запальний тип. Лімфоцитарна інфільтрація в 

ядрі покрівлі, витончення та надрив покрівлі. Гематоксилин - еозин, х 240. 
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Рис. 5.20. Ерозія нестабільної АБ запального типу. Гематоксилин -еозин, 

х 240. 

 

Рис. 5.21. Нестабільна АБ, відносно невелике атероматозне ядро під 

рихлою покрівлею з піністих клітин з мононуклеарною інфільтрацією. 

Гематоксилин - еозин, х 480. 

 

Рис. 5.22. Фрагмент формування кісткових балок в АБ. Скупчення 

еритроцитів в міжбалкових просторах. Гематоксилин - еозин, х 240. 

Отже, в пацієнтів 1 групи з виявленими вірусами в АБ в інтимі судин 

спостерігалась більш  виражена лімфоцитарна інфільтрація в порівнянні з 

препаратами, зробленими з фрагментів ВСА 2 групи без виявлених вірусів в 

АБ.  Для пацієнтів 1-шої групи більш характерні нестабільні АБ ліпідного 

типу, яких у 2 групі мінімальна кількість. Таким чином, можемо думати про 

можливий тригерний механізм дії вірусної інфекції на стан судинної стінки та 

виникнення нестабільних більш небезпечних для розвитоку судинної 

катастрофи, а саме  ішемічного інсульту найчастіше АТ підтипу, АБ. 
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5.3.1. Співставлення частоти вірусної персистенції в 

атеросклеротичних бляшках та крові оперованих хворих. Частота 

виявлення та характеристика вірусів в крові. Серед оперованих хворих, 

які перенесли КЕАЕ, персистенція вірусів в крові була виявлена у 60 (58,3 %), 

серед них: одного вірусу – у 28 (46,7 %), двох вірусів – у 29 (48,3 %), трьох 

вірусів – у 3 (5,0 %). Всього було ідентифіковано 95 вірусів, в тому числі вірус 

Flu у 19 (18,4 %) хворих, CMV – у 17 (16,5%); HSV1 – у 26 (25,2 %); HSV2 – у 

13 (12,6 %); HНV6 – у 15 (14,6 %), EBV – 5 (4.9 %). Ці віруси зустрічались 

окремо та в комбінації, табл. 5.13  та рис. 5.23. 

Таблиця 5.13 

Частота виявлення вірусів та їх комбінацій у крові оперованих хворих, n=85 

Віруси та їх комбінації 
Серед всіх хворих, n = 85 

Серед вірус позитивних 

хворих, n = 60 

Абс % Абс % 

HSV1 7 6,8 7 11,7 

HSV2 8 7,8 8 13,3 

EBV 4 3,9 4 6,7 

CMV 5 4,9 5 8,3 

HHV6 4 3,9 4 6,7 

Flu 1 1,0 1 1,7 

HSV1 +  HSV2 2 1,9 2 3,3 

HSV1 +  HHV6 3 2,9 3 5,0 

HSV2 +  HHV6 2 1,9 2 3,3 

CMV + HSV1 4 3,9 4 6,7 

CMV + HSV6 1 1,0 1 1,7 

CMV + EBV 2 1,9 2 3,3 

HHV6 + EBV 1 1,0 1 1,7 

HSV1 + Flu 7 6,8 7 11,7 

HSV2 + Flu 1 1,0 1 1,7 

HНV6 + Flu 3 2,9 3 5,0 

CMV + Flu 4 3,9 4 6,7 

CMV + HSV1+Flu 1 1,0 1 1,7 

CMV + HНV6+Flu 1 1,0 1 1,7 

HSV1 + HHV6+Flu 1 1,0 1 1,7 

HSV1 сукупно 26 25,2 26 43,3 

HSV2 сукупно 13 12,6 13 21,7 

EBV сукупно 5 4,9 5 8,3 

CMV сукупно 17 16,5 17 28,3 

HHV6 сукупно 15 14,6 15 25,0 

Flu сукупно 19 18,4 19 31,7 
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Рис. 5.23. Частота виявлення вірусів та їх комбінацій у крові серед усіх 

оперованих хворих, n = 85. 

 

З числа хворих із персистенцією вірусiв в крови (n=60) персистенція в 

АБ спостерігалась у 52 (86,7 %), що свідчить про ймовірний патогенетичний 

зв’язок між цими явищами. 

Частота виявлення певних типів вірусів в крові також певною мірою 

співпадала з частотою їх персистенції в АБ.  

Так, HSV1 в АБ зустрічалась у 59 хворих, в крові – у 17. Наявність цього 

вірусу і в крові, і в АБ виявлена у 18. Тобто, серед оперованих хворих із 

персистенцією HSV1 в крові, він підтведжувався в АБ у 69,2 % хворих.   

Персистенція HSV2 в АБ виявлена у 30 хворих, в крові – у 13. Наявність 

цього вірусу і в крові, і в АБ виявлена у 7 хворих. Тобто, серед оперованих 

хворих з персистенцією HSV2 в крові цей вірус підтведжувався в АБ у 53,8 % 

хворих. 
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Персистенція EBV в АБ була у 9 хворих, в крові – у 5. Наявність цього 

вірусу і в крові, і в АБ виявлена у 2 хворих. Тобто, серед оперованих хворих із 

персистенцією EBV в крові цей вірус підтведжувався в АБ у 40,0% хворих. 

Персистенція CMV в АБ зустрічалась у 31 (30,1%) хворого, в крові – у 

17 (16,5 %) хворих. Наявність цього вірусу і в крові, і в АБ виявлена у 8 хворих. 

Тобто, серед оперованих хворих з персистенцією CMV в крові цей вірус 

підтведжувався в АБ у 47,1 %.   

Персистенція HНV6 в АБ виявлена у 23 хворих, в крові – у 55. Наявність 

цього вірусу і в крові, і в АБ виявлена у 5 хворих. Тобто, серед оперованих 

хворих з персистенцією EBV в крові цей вірус підтверджувався в АБ у 33,3 % 

випадків, рис. 5.24. 

 

Рис. 5.24. Відсоток співпадіння вірусів в АБ ВСА та крові у хворих з 

перенесеною каротидендартеректомією. 

 

Знайдено достовірний зв’язок вірусу Flu, який був виявлений в крові 

хворих із нестабільними АБ (r = 0,289, p=0,025). Абсолютний ризик 

нестабільності АБ за наявності вірусу Flu становив 89,5 % за відсутності - 61,0 

%. Отже, відносний ризик, нecтабільності АБ за наявності вірусу Flu в крові 

оперованих хворих складав: ВР = 1,467; 95 ДМ: 1,099-1,960, табл. 5.14. 
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Таблиця 5.14. 

Частота виявлення вірусу Flu в крові за наявності нестабільних та стабільних 

бляшок 

Вірус Flu  

Нстабільність 

Всього Є Немає 

Є Абс. 17 2 19 

% 89,5 10,5 100,0 

Немає Абс. 25 16 41 

% 61,0 39,0 100,0 

Всього Абс. 42 18 60 

% 70,0 % 30,0 % 100,0 % 

Примітка. р=0,025 

 

Отже, 

У 85 (82,5 %) хворих з помірним та значним стенозом ВСА, що 

перенесли КЕAЕ було виявлено герпесвіруси в АБ, в тому числі окремо в  32,9 

%, в комбінаціях – 67,1 %. Частота  не залежала від ступеню стенозу, р=0,874, 

та наявності нестабільних АБ р=0,49. Найчастіше  в АБ виявляли  HSV1 у 57,3 

% хворих, HSV2 – у 29,1 % та CMV – у 30,1 %. 

Комбінація вірусів HSV1 + HSV2 в АБ достовірно підвищувала ризик 

нестабільності останніх в 1,49 рази, комбінація CMV + HSV1 – в 1,85 рази,  

HSV1 сукупно – в 1,61 рази, CMVсукупно – в 1,75 рази. 

Наявність герпесвірусу HHV6 та його комбінацій: HSV1 + HHV6; HSV1 

+ HSV2 + HHV6 в АБ підвищували ВР вираженого стенозу  відповідно в 1,57, 

1,44 та 1,62 рази. Вірус Flu в   крові  хворих із помірним та значним стенозами 

збільшував відносний ризик нестабільності АБ в  1,47; (95%  ДМ: 1,099-1,960). 

Персистенція вірусів в крові співпадала з персистенцію їх в АБ в 86,7 % 

випадків: у разі виявлення HSV1 – у 69,2 %, HSV2 – у 53,8 %, СМV – у 47,1 %, 

EBV– у 40,0 %, HНV6 – у 33,3 %. 

 

 

 



139 

Матеріали розділу висвітлені в наступних публікаціях: 

1.Турчина НС, Черенько ТМ. Клініко-неврологічні та УЗДГ кореляції в 

гострому періоді інсульту у хворих з різними видами маніфестної вірусної 

інфекції в анамнезі. Мед. наука України. 2016;12(3-4):41-50.  

2.Турчина НС, Черенько ТМ. Частота виявлення підтвердженої маніфестної 

вірусної інфекції у хворих з ішемічним інсультом в залежності від сезону року. 

Мед. наука України. 2020;16(4):10-6.  

3.Турчина НС, Черенько ТМ, Гелетюк ЮЛ, Трепет ЛМ. Клінічні та УЗДГ 

кореляції у хворих на ішемічний інсульт iз маніфестацією вірусної інфекції в 

анамнезі. Психосоматична медицина та загальна практика [Інтернет]. 

[цитовано 2021 Січ 22]; 2020;5(3). doi: 10.26766/pmgp.v5i3.265. Доступно: 

https://uk .e - medjournal. com/ index. php/ psp/articl/view/265/457. 

4.Турчина НС, Черенько ТМ, Черняк ВА, Бондарь ЛВ. Вірусна персистенція в 

атеросклеротичних бляшках хворих, що перенесли каротидендартеректомію. 

Ендоваскуляр. нейрорентгенохірургія. 2020;(4):94-9.  
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РОЗДІЛ 6 

ЧАСТОТА ВИЯВЛЕННЯ  ВІРУСІВ, ТА ЇХ КОМБІНАЦІЙ У ХВОРИХ 

НА ГПМК З ОЗНАКАМИ КЛІНІЧНОМАНІФЕСТНОЇ ВІРУСНОЇ 

ІНФЕКЦІЇ В АНАМНЕЗІ 

 

Робота виконувалась в період 2011-2016 р.р. на базах неврологічних 

відділень Олександрівської та МКЛ № 4. В дослідження увійшло 98 хворих із 

ГПМК за типом ішемії з анамнестичними клінічними проявами вірусної 

інфекції за 1-14 діб  до судинної катастрофи. Серед хворих 44 (44,9 %) 

чоловіків і 54 (55,1 %) жінок в середньому віці 63,3 ± 0,98 років (від 41 до 81) 

роки, (рис. 6.1). 

 

Рис. 6.1. Розподіл хворих із ГПМК за віком. 

 

Чоловіки та жінки статистично не відрізнялись за середнім віком, р = 

0,758, (рис. 6.2). 
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Рис. 6.2. Розподіл хворих із ГПМК за статтю. 

В 70 (71,4 %) хворих визначено ІІ, у 28 (28,6 %) діагностовано TIA, що 

підтверджено проведенням нейровізуалізації за допомогою МРТ/СКТ 

досліджень. Хворі на ІІ та ТІА статистично не відрізнялись за середнім віком: 

64,51 ± 1,13 проти 60,25 ± 1,90 роки, р=0,052, (рис. 6.3). 

  

ІІ ТІА 

Рис. 6.3. Розподіл хворих на ІІ та ТІА за віком. 

Також не було статистично значимих відмінностей між хворими на ІІ та 

ТІА за гендерними ознаками, р=0,797, табл. 6.1. 
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Таблиця 6.1 

Розподіл  за статтю хворих на інсульт та ТІА   

ГПМК 

Стать 

Всього Жін. Чол. 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Інсульт 38 54,3 32 45,7 70 100,0 

ТІА 16 57,1 12 42,9 28 100,0 

Всього 54 55,1 44 44,9 98 100,0 

В дослідження були залучені лише хворі з визначеним патогенетичним 

підтипом ГПМК. Хворі за патогенетичним підтипом ІІ розподілялись 

наступним чином:  більш ніж у половини хворих - 36 (51,4%) визначався АТ 

підтип, у 24 (34,3 %) – КЕ, у 10 (14,3 %) – ЛАК. 

З 98 хворих на ІІ та ТІА у 49 – (50,0 %) хворих ураження було у 

каротидному басейні, в тому числі в басейні ЛСМА – у 26 (23,5 %), в басейні 

ПСМА – у 23 (23,5 %). 

Слід зазначити, що частота ураження різних судинних басейнів суттєво 

відрізнялась у хворих на ІІ і ТІА. У разі ІІ частіше відмічалось ураження судин 

каротидного басейну: ЛСМА та ПСМА, у разі ТІА – ВББ, та ВСА р=0,001, 

табл. 6.2. 

Таблиця 6.2 

Частота ураження різних судинних басейнів залежно від характеру 

гострої судинної катострофи 

  

ГПМК 

Всього Інсульт ТІА 

Абс. % Абс. % Абс. % 

ЛСМА 26 37,1 0 0,0 26 26,5 

ПСМА 23 32,9 0 0,0 23 23,5 

ВББ 18 25,7 14 50,0 32 32,7 

ЛВСА 2 2,9 8 28,6 10 10,2 

ПВСА 1 1,4 6 21,4 7 7,1 

Всього 70 71,4 28 28,6 98 100,0 
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Тяжкість неврологічного дефіциту за шкалою NIHSS у хворих на ІІ 

виявлена у межах від 7 до 15 балів, в середньому становила 10,76  ± 0,22 бали, 

(рис.6.4). 

 

 
 

Рис. 6.4. Розподіл хворих на ІІ за балами шкали NIHSS. 

 

Середній термін вірусної клінічної маніфестації, прояви якої 

спостерігались напередодні судинної катастрофи, в хворих із виявленими 

вірусами HSV1, HSV2, VZV, EBV, CMV, HHV6, Flu складав 11,8 ± 1,5 доби. 

До 7 діб - 36 (36,7 %) хворих, від 7 до 10 діб – 48 (49,0 %), від 10 до 14 – 14 

(14,3 %), (рис. 6.5). 



144 

 

Рис. 6.5. Розподіл хворих за терміном виникнення вірусної маніфестації в 

анамнезі до розвитку судинної події. 

 

Нами ідентифіковано в сироватці крові хворих на ГПМК за допомогою 

ПЛР 8 типів вірусів та 4 види бактерій, які виявлялись окремо та у різних 

комбінаціях. При цьому віруси були виявлені у всіх обстежених. 

Найчастіше виявлялись віруси HSV1 – у 58 (59,2 %) хворих, HSV2 – у 40 

(40,8 %) та HHV6 – у 36 (36,7 %) відповідно. Дещо рідше визначався ЕВV - 

28,6% та СМV - 24,5%. Четверту частину складали пацієнти, інфіковані 

вірусом Flu (25,5%). ARVI та adV виявляли рідше за інші віруси – в  4,1% та 

5,1% хворих відповідно. 

 Виявлення мікоплазми та уреaплазми серед пацієнтів із вірусною 

маніфестацією спостерігалось приблизно в 19,4% та в 15,3% відповідно, 

хламідій та токсоплазми – в 10,2 % та 10,2% випадків. Не було достовірних 

відмінностей у частоті виявлення окремих вірусів та бактерій за наявності  ІІ 

та ТІА, всі р > 0,05.  табл. 6.3. 

 

 

 

 

 

36.7

49

14.3

0

10

20

30

40

50

60
%

До 7 діб

7-10 діб

11-14 діб



145 

Таблиця  6.3 

Частота виявлення різних типів вірусів та бактерій залежно від виду ГПМК 

 Інсульт, n=70 ТІА, n=28 Всього, n=98 
Р 

Вірус Абс. % Абс. % Абс. % 

HSV1 41 58,6 17 60,7 58 59,2 0,845 

HSV2 29 41,4 11 39,3 40 40,8 0,845 

HHV6 27 38,6 9 32,1 36 36,7 0,551 

EBV 17 24,3 11 39,3 28 28,6 0,138 

CMV 16 22,9 8 28,6 24 24,5 0,552 

Flu 16 22,9 9 32,1 25 25,5 0,341 

Мікоплазма 12 17,1 7 25,0 19 19,4 0,374 

Уреaплазма 10 14.3 5 17.9 15 15,3 0,657 

Токсоплазма 8 11,4 2 7,1 10 10,2 0,527 

Хламідії 7 10,0 3 10,7 10 10,2 0,916 

adV 4 5,7 1 3,6 5 5,1 0,663 

ARVI 3 4,3 1 3,6 4 4,1 0,872 

Віруси зустрічались окремо та, найчастіше, в різних комбінаціях з іншими 

вірусами та/або бактеріями, таким чином, у 98  хворих було виявлено 274 

мікроби з них 220 вірусів. Віруси окремо відмічались в 6,1 % хворих. Якщо не 

зважати на бактеріальну контамінацію, наявність окремого типу вірусів була 

у 21,4 %. В інших випадках спостерігалась комбінація різних типів вірусів та 

бактерій (від 2-х до 6-ти), табл. 6.4. 

Таблиця 6.4 

Частота виявлення мікроорганізмів 

Кількість 

мікроорганізмів 

в асоціації 

З урахуванням  всіх 

вірусів і бактерій  

З урахуванням 

лише вірусів 

Абс. % Абс. % 

1 6 6,1 21 21,4 

2 55 56,1 51 52,0 

3 11 11,2 12 12,2 

4 11 11,2 9 9,2 

5 9 9,2 5 5,1 

6 6 6,1 0 0 

Всього 98 100,0 98 10 

 Примітка у разі окремого мікроорганізму завжди був вірус. 
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Склад комбінацій був дуже варіативним. Всього різних за складом 

комбінацій мікробів було 52, а тільки вірусних асоціацій – 25, (рис. 6.6). 

 

 

 

Рис. 6.6. Кількість мікробних комбінацій залежно від їх складу. 

 

Як зазначалось, віруси були представлені у різних комбінаціях. 

Наприклад, HSV1  зустрічався у 58 (59,2 %) хворих: окремо – у 4 (4,1 %), в 

різних комбінаціях із вірусами та бактеріями – у  54 (55,1 %), в тому числі в 

комбінації лише з іншими вірусами – у 53 (55,2 %). Це саме стосувалось 

комбінацій з двох типів вірусів. Наприклад, комбінація HSV1 + HSV2  

виявлялась у 32 (32,7 %) хворих, в тому числі – у 18 (56,3 %) з них були тільки 

ці типи вірусів, у інших 14 (43,7 %)  ці віруси були складовою часткою інших 

комбінацій з трьох та більше мікроорганізмів, табл. 6.5 та рис. 6.7. 
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Таблиця 6.5 

Частота виявлення комбінацій двох типів вірусів 

 

Варіанти 

комбінації з 

двох типів 

вірусів, n=98 

Кількість комбінацій 

Всього 
Окремо 

З іншими 

вірусами 
З бактеріями 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

HSV1+HSV2  18 56,3 11 34,4 3 9,4 32 32,7 

HSV1+EBV 1 5,9 5 29,4 11 64,7 17 17,3 

HSV1+CMV 2 15,4 5 38,5 6 46,2 13 13,3 

HSV1+HHV6 5 23,8 5 23,8 11 52,4 21 21,4 

HSV1+Flu 1 9,1 2 18,2 8 72,7 11 11,2 

HSV2+HHV6 1 14,3 0 0 6 85,7 7 7,1 

HSV2+EBV 1 8,3 3 25 8 66,7 12 12,2 

HSV2+CMV 0 0 2 40 3 60 5 5,1 

HSV2+Flu 1 14,3 0 0 6 85,7 7 7,1 

HHV6+CMV 2 20 4 40 4 40 10 10,2 

HHV6+EBV 0 0 4 36,4 7 63,6 11 11,2 

HHV6+Flu 4 23,5 3 17,6 10 58,8 17 17,3 

EBV+CMV 1 11,1 6 66,7 2 22,2 9 9,2 

EBV+Flu 1 12,5 2 25 5 62,5 8 8,2 

CMV+Flu 1 50 1 50 0 0 2 2 

 

 

Частота виявлення двох типів вірусів в складі всіх мікробних асоціацій 

у 98 хворих  наведена на рис. 6.7. 
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Рис. 6.7. Частота виявлення двох типів вірусів в складі всіх мікробних 

асоціацій у 98 хворих. 

Отримані дані демонструють, що у 26 хворих з вірусною маніфестацією 

та наявністю вірусів в крові спостерігалась комбінація щонайменше трьох 

вірусів (від 3 до 5).  У комбінації з трьох вірусів кількість варіантів значно 

зростає із збільшенням кількості мікроорганізмів, адже за наявності 4 вірусів 

у хворого кількість таких комбінацій (з трьох вірусів) становила 4, а за 

наявності 5 – 10. У разі виявлення "3-х" та більше вірусів у обстежених хворих 

частота зустрічаємості окремих вірусів серед них наведена в табл. 6.6. 

  Таблиця 6.6 

Частота виявлення окремих вірусів у хворих, що мали три та більше 

типів вірусів 

Вірус Абс. % 

HSV1 24 92,3 

HSV2 14 53,8 

HHV6 18 69,2 

CMV 11 42,3 

EBV 18 69,2 

Flu 12 46,2 

АRVI 0 0,0 

adV 0 0,0 
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Частота інфікування комбінаціями трьох типів вірусів наведена в табл. 6.7 

та на рис. 6.8. 

Таблиця 6.7 

Частота інфікування комбінаціями з трьох типів вірусів 

Варіанти комбінацій з 

трьох типів вірусів, n=98 

Кількість комбінацій 

Всього 
Окремо 

В комбінації 

з іншими 

вірусами 

Абс. % Абс. % Абс. % 

HSV1+HSV2+Flu 0 0,0 6 100,0 6 6,1 

HSV1+HНV6+Flu 2 25,0 6 75,0 8 8,2 

HSV1+HSV2+CMV 1 20,0 4 80,0 5 5,1 

HSV1+HSV2+EBV 3 30,0 7 70,0 10 10,2 

HSV1+ EBV + Flu  1 20,0 4 80,0 5 5,1 

HSV1+HНV6+ EBV  1 11,1 8 88,9 9 9,2 

HSV1+HНV6+ CMV 2 25,0 6 75,0 8 8,2 

HНV6+ EBV+ Flu  2 40,0 3 60,0 5 5,1 

HSV1+CMV+EBV 0 0,0 8 100,0 8 8,2 

HНV6+CMV+EBV 0 0,0 6 100,0 6 6,1 

HSV2+CMV+EBV 0 0,0 4 100,0 4 4,1 

HSV2+EBV+Flu 0 0,0 3 100,0 3 3,1 

HSV2+HНV6+Flu 0 0,0 5 100,0 5 5,1 

HSV1+HSV2+HНV6 0 0,0 7 100,0 7 7,1 

HНV6+CMV+Flu  0 0,0 1 100,0 1 1 

HSV2+HНV6+EBV 0 0,0 4 100,0 4 4,1 

HSV2+HНV6+CMV 0 0,0 2 100,0 2 2 

HSV1+CMV+Flu 0 0,0 1 100,0 1 1 

CMV+EBV+Flu 0 0,0 1 100,0 1 1 

 

Частоту виявлення трьох типів вірусів в складі всіх мікробних асоціацій 

серед 98 хворих наведено на рис. 6.8. 
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Рис. 6.8. Частота інфікування комбінаціями з трьох типів вірусів у хворих, 

що мали три та більше вірусів. 

 

Всього у 98 хворих, що мали три та більше вірусів виявлено 19 

комбінацій по три віруси. Серед них 47,1 % комбінацій становлять асоціації 

тільки з вірусами, загальною кількістю 32. 

Таким чином, 

Серед хворих на ГПМК, в яких виявлені віруси в крові найчастіше 

спостерігались HSV1 – у 58 (59,2 %), HSV2 – у 40 (40,8 %) та HHV6 – у 36 

(36,7 %), рідше ЕВV - у 28,6% та СМV – у 24,5%. Четверту частину складали 

пацієнти інфіковані вірусом Flu (25,5%). ARVІ та аdV виявляли рідше за інші 

віруси – 4,1% та 5,1% відповідно. 

Серед невірусних мікроорганізмів в 19,4% та в 15,3% виявляли 

мікоплазму та уреаплазму, в 10,2 % та 10,2% – хламідії та токсоплазму 

відповідно. 
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Виявлення певних типів вірусів окремо спостерігалось в 6,1 % хворих на 

ГПМК, у супроводі невірусної контамінації -  у 21,4 %. 

Частіше віруси в хворих на ГПМК виявляли в різних комбінаціях, ніж 

окремо. Всього в 98 хворих різних за складом мікроорганізмів було 52 

комбінації, тільки вірусних – 25. 

Найчастіше серед комбінацій з 2-х вірусів зустрічались HSV1 + HSV2 у 

32,7 %, причому – у 18 (56,3 %) з цих випадків вони виявлені окремо від 

комбінації: HSV1 + HHV6 - в 21,4 %, HSV1 + EBV - в 17,3 % та HHV6 + Flu - 

в 17,3 %. 

У 26,5% хворих на ГПМК на фоні вірусної маніфестації спостерігалась 

асоціація щонайменше трьох вірусів (від 3 до 5). У хворих, з комбінаціями 

трьох та більше вірусних агентів - 47,1 % становлять асоціації з вірусом Flu. 

Матеріали розділу висвітлені в наступних публікаціях: 

1. Турчина НС. Можлива асоціація вірусної інфекції, як предитор 

виникнення  різних форм цереброваскулярних захворювань.- Збірник 

наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. Київ: НМАПО ім. 

П.Л. Шупика; 21(Кн 2). с. 587-90. 

2.Турчина НС, Черенько ТМ. Клініко-неврологічні та УЗДГ кореляції в 

гострому періоді інсульту у хворих з різними видами маніфестної вірусної 

інфекції в анамнезі. Мед. наука України. 2016;12(3-4):41-50. 

3. Турчина НС, Черенько ТМ. Клініко-неврологічні кореляції у хворих на 

ішемічний інсульт з різними видами маніфестної вірусної інфекції в анамнезі. 

Неврол. жyрн. ім. Б.М. Маньковського. 2018;6(2):14-21. 
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РОЗДІЛ 7 

ЗВ’ЯЗОК ВІРУСІВ З РИЗИКОМ НЕЗАДОВІЛЬНОГО РЕГРЕСУ 

НЕВРОЛОГІЧНОГО ДЕФІЦИТУ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ 

ЗАЛЕЖНОСТІ У ХВОРИХ НА ГПМК 

 

7.1. Загальна характеристика груп дослідження 

 

В дослідження увійшло 290 хворих на ГПМК, які перебували на 

стаціонарному лікуванні у неврологічному і відділенні цереброваскулярної 

патології Олександрівської клінічної лікарні та неврологічному відділенні 

МКЛ № 4 м.Києва. 

Для дослідження впливу вірусної інфекції на наслідки II було залучено 

дві групи хворих: iз середньо-тяжким та тяжким інсультами. До основної 

групи (ОГ) увійшло 70 хворих на ІІ, у яких на тлі вірусної маніфестації в 

анамнезі протягом 2 тижнів до госпіталізації було виявлено віруси в сироватці 

крові за допомогою ПЛР; до групи порівняння (ГП) – 220 хворих, у яких не 

було вірусної маніфестації в анамнезі за два тижні до госпіталізації. Хворі 

досліджуваних груп за віком статистично не відрізнялись (рис. 7.1). 

  

ОГ ГП 

Рис. 7.1. Розподіл хворих в групах за віком. 
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Так, у хворих ОГ середній вік складав 64,2 ± 1,2 (від 41 до 81) роки, у 

хворих ГП – 63,6 ± 0,6 (від 40 до 81) роки, р = 0,644. 

Групи дослідження також були репрезентативні за гендерними 

показниками (р=0,440), табл. 7.1.  

Таблиця 7.1 

Розподіл хворих за генедерними показниками в групах дослідження 

 

Група 

Стать 
Всього 

Жінки Чоловіки 

Абс. % Абс. % Абс. % 

ОГ 39 55,7 31 44,3 70 100,0 

ГП 134 60,9 86 39,1 220 100,0 

Всього 173 59,7 117 40,3 290 100,0 

 

За структурою  патогенетичних підтипів ІІ ОГ та ГП  достовірно також 

не відрізнялись (р=0,751), (рис. 7.2). 

 

 

Рис. 7.2. Розподіл хворих за патогенетичними підтипами ішемічних 

інсультів в обох групах. 

 

В обох групах найчастіше зустрічався АТ підтип, рідше за все – ЛАК МІ. 

Групи дослідження мали статистично тотожній розподіл і за басейном 

ураження (р = 0,857), табл. 7.2. 
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Таблиця 7.2 

Розподіл хворих за басейном ураження в групах дослідження 

 

Група  

Басейн ураження 

Всього ЛСМА ПСМА ВББ ЛВСА ПВСА 

ОГ Абс. 26 23 18 2 1 70 

% 37,1 32,9 25,7 2,9 1,4 100,0 

ГП Абс. 96 63 49 7 5 220 

% 43,6 28,6 22,3 3,2 2,3 100,0 

Всього Абс. 122 86 67 9 6 290 

% 42,1 29,7 23,1 3,1 2,1 100,0 

 

На час госпіталізації середнє значення балів неврологічного дефіциту за 

шкалою NIHSS у хворих ОГ складало 11,77 ± 0,30, у хворих ГП – 11,81 ± 0,17, 

р=0,913. Групи дослідження суттєво не відрізнялись за співвідношенням 

хворих з тяжким і середньо-тяжким перебігом ІІ (р=0,681), табл. 7.3. 

Таблиця 7.3 

Розподіл хворих за співвідношенням тяжкого і середньо-тяжкого 

інсультів в групах дослідження 

Група 

Тяжкість за шкалою NIHSS 

Всього Середній ступінь Тяжкий ступінь 

Абс. % Абс. % Абс. % 

ОГ 48 68,6 22 31,4 70 100,0% 

ГП 145 65,9 75 34,1 220 100,0% 

Всього 193 66,6 97 33,4 290 100,0 

 

У 56 (80,0 %) хворих ОГ та у 161 (73,2%) хворих ГП діагностовано 

стенози в басейні ВСА, р=0,164. Водночас, серед хворих, у яких було  

діагностовано стеноз, гемодинамічно значимі стенози (понад 50 %) були у  36 

(64,3 %) хворих ОГ та у 102 (63,4 %)  хворих ГП (р=0,901), табл. 7.4. 
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Таблиця 7.4 

Розподіл хворих із стенозами ВСА за частотою гемодинамічно 

значимих стенозів в групах дослідження 

Група 

Гемодинамічно значимий стеноз 

Всього Є  Немає 

Абс. % Абс. % Абс. % 

ОГ 36 64,3 20 35,7 56 100,0 

ГП 102 63,4 59 36,6 161 100,0 

Всього 138 63,6 79 36,4 217 100,0 

  

Групи дослідження статистично не відрізнялис за середніми значеннями 

відсотку стенозів: 59,8 ± 2,8 % в ОГ та 56,1 ± 1,7 % в ГП, р = 0,271.  

ТКІМ складала в середньому в ОГ 1,04 ± 0,03 мм, в ГП – 1,09 ± 0,02 мм, 

р = 0,181, (рис.7.3). 

  

ОГ ГП 

Рис. 7.3. Розподіл хворих за ТКІМ в групах дослідження. 
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7.2. Вплив вірусної інфекції на регрес неврологічного дефіциту у 

гострому періоді ішемічного інсульту 

 

Вивчали вплив вірусної інфекції на неврологічні прояви гострого 

періоду ІІ на прикладах герпесвірусів та вірусу Flu, які найчастіше виявлялись 

у хворих. Так, у хворих ОГ HSV1 було виявлено у 43 (61,4 %) випадках, HSV2 

– у 30 (42,9%); ЕВV – у 19 (27,1%); СМV – у 18 (25,7%); HНV6 – у 27 (38,6%); 

вірус Flu – у 16 (22,9 %). 

У хворих визначались або один тип вірусів, або їх комбінації. Один тип 

вірусів був наявний у 21 (30,0%) , два  типи вірусів визначені у 31 (44,3 %), три 

та більше – у 18 (25,7 %) хворих, (рис. 7.4). 

 

 

Рис. 7.4. Розподіл хворих ОГ (у %) за кількістю типів вірусів, що 

виявлені в комбінаціях  

 

Частоту виявлення окремих типів вірусів та в комбінаціях з іншими 

вірусами наведено в табл. 7.5. 
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Таблиця 7.5 

Частота виявлення вірусів окремо та в комбінаціях з іншими вірусами  

Вірус 

Сума вірусів 
Всього 

1 2 3 та більше 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

HSV1 5 
7,1* 

11,6** 
22 

31,4* 

51,2** 
16 

22,9* 

37,2** 
43 

61,4* 

100,0** 

HSV2 3 
4,3* 

10,0** 
17 

24,3* 

56,7** 
10 

14,3* 

33,3** 
30 

42,9* 

100,0** 

EBV 3 
4,3* 

15,8 
3 

4,3*  

15,8** 
13 

18,6* 

68,4** 
19 

27,1* 

100,0** 

СМV 6 
8,6* 

33,3** 
4 

5,7* 

 22,2** 
8 

11,4* 

44,4** 
18 

27,7* 

100,0** 

HHV6 2 
2,9* 

7,4 
11 

15,7*  

40,7** 
14 

20,0* 

51,9** 
27 

38,6* 

100,0** 

Flu 2 
2,9* 

12,5** 
5 

7,1* 

 31,3** 
9 

12,9* 

56,3** 
16 

22,9* 

100,0** 

Примітка *Відсоток від загальної кількості хворих, ** відсоток від 

кількості хворих з виявленим даним вірусом. 

 

Найчастіші варіанти поєднання двох вірусів наведені в табл. 7.6. 

Таблиця 7.6 

Асоціації двох вірусів, в тому числі з іншими мікроорганізмами, що 

виявлялись найчастіше у хворих на ішемічний інсульт (n=70) 

Асоціації вірусів Абс. % 

HSV1 + HSV2  25 35,7 

HSV1 + HHV6 17 24,3 

HHV6 + Flu 14 20,0 

HSV1 + EBV 11 15,7 

HSV1 + CMV 10 14,3 

HHV6 + EBV 9 12,9 

 

Варіанти поєднання трьох вірусів, що виявлялись найчастіше наведені в 

табл. 7.7. 
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Таблиця 7.7 

Комбінації трьох вірусів, що зустрічались найчастіше у хворих на 

ішемічний інсульт,  n=70 

Комбінації вірусів Абс. % 

HSV1 + HSV2 + HHV6 6 8,6 

HSV1 + HSV2 + EBV  8 11,4 

HSV1 + HНV6 + Flu 7 10,0 

HSV1 + HНV6 + EBV  7 10,0 

HSV1 + HНV6 + CMV 6 8,6 

 

Відновлення неврологічного дефіциту у гострому періоді стаціонарного 

лікування аналізували за зменшенням балів за шкалою NIHSS, та за відсотком 

зменшення балів на день виписки відносно їх значень при надходженні до 

стаціонару. 

7.2.1. Оцінка впливу вірусів на регрес неврологічного дефіциту за 

показником зменшення балів на 4 та більше. Одним із показників, які 

характеризують ефективність процесів відновлення неврологічних функцій є 

зниження балів неврологічного дефіциту на 4 та більше балів. За цим 

показником, як і за середнім балом, оцінювались кращі результати 

відновлення функцій в хворих ОГ та ГП.  

Зменшення балів за шкалою NIHSS на 4 та більше на день виписки зі 

стаціонару вважали критерієм покращення неврологічних функцій,  

зменшення балів за шкалою NIHSS менше ніж на 4 бали – відсутністю 

покращення, незадовільним станом відновлення неврологічних функцій. 

Аналіз показав, що у хворих ОГ частота незадовільних результатів була 

достовірно більшою відносно ГП. Так, в ОГ негативні результати 

констатовано у 53 (75,7 %) хворих, в ГП – у 82 (37,3 %), (р=0,001), (рис. 7.5). 
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Рис. 7.5. Результати функціонального відновлення в групах. 

 

Наявність вірусів достовірно підвищувала ризик незадовільного 

відновлення неврологічних функцій. Так, ВР негативного результату в ОГ  

стосовно до ГП становив: ВР = 1,993 (95 % ДМ: 1,600-2,483). Наявність 

вірусної інфекції дозволяла прогнозувати негативний результат з чутливістю 

74,3 %, та специфічністю 62,7 %, та площею під кривою ROC=0,685, (рис. 7.6). 

 

Рис. 7.6. ROC – крива. Чутливість та специфічність прогнозу 

негативного результату  відновлення неврологічного дефіциту у хворих на 

середньо-тяжкий і тяжкий інсульт із виявленими вірусами. 
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Результат, щодо відновлення неврологічного дефіциту в ОГ, залежав від 

кількості типів вірусів виявлених у хворого. Так, за наявності одного типу 

вірусу в 21 хворого, частота негативного неврологічного відновлення 

спостерігалась в  12 (57,1 %) випадках, за наявності двох типів вірусів в 31 

хворого в 23 (74,2 %) випадках - негативне відновлення, за наявності трьох 

типів вірусів в 18 хворих – в 17 (94,4 %) відновлення негативне. Кореляційний 

аналіз виявив від'ємний достовірний (р=0,002) кореляційний зв’язок між 

збільшенням кількості вірусів у хворих зі зниженням балу неврологічного 

дефіциту на 4 та більше балів: r=0,370. 

У хворих ОГ із наявністю в крові одного типу вірусу ймовірність 

незадовільного відновлення збільшувалась у 1,5 рази відносно ГП (ВР = 1,533; 

95 % ДМ: 1,019-2,306), двох типів вірусів – майже в два рази (ВР= 1,991; 95 % 

ДМ: 1,521-2,606), трьох і більше типів вірусів – у 2,5 рази (ВР= 2,534; 95 % 

ДМ: 2,065 – 3,110), (рис. 7.7). 

 

0 1 2 3 4

Н а я в н іс ть  в ір у с ів

О д и н  в ір у с

Д в а  в ір у с и

Т р и  та  б іль ш е  в ір у с ів

В ід н о с н и й  р и зи к

 

Рис. 7.7. Відносний ризик (з 95 % довірчими межами) негативного 

результату відновлення неврологічних функцій залежно від кількості 

виявлених вірусів.  
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За наявності в комбінації трьох та більше типів вірусів чутливість 

прогнозу, щодо відсутності покращення неврологічних функцій, 

збільшувалась до 94,44 %, (при специфічності 62,73%), це позначалось на 

збільшенні площі під кривою ROC до 0,786 (95 % ДМ: 0,728 - 0,836) стосовно 

відновлення неврологічного дефіциту у хворих на середньо-тяжкий та тяжкий 

інсульт ОГ, рис. 7.8. 

 

Рис. 7.8. ROC–крива. Чутливість та специфічність прогнозу негативного 

результату щодо відновлення неврологічного дефіциту у хворих на середньо-

тяжкий і тяжкий інсульт при наявності трьох та більше типів вірусів. 

 

Наявність виявлених окремих типів вірусів також мала відбиток на 

показниках ВР  негативного результату. За наявності в комбінації HSV1 ВР = 

1,533; 95 % ДМ: 1,019-2,306; HSV2 – ВР = 2,146; 95 % ДМ: 1,675-2,750; HНV6 

– ВР = 2,285; 95 % ДМ: 1,811-2,884; CMV – ВР = 1,938; 95 % ДМ: 1,388-2,706; 

EBV – ВР = 2,259; 95 % ДМ: 1,743-2,928; Flu – ВР = 2,515; 95 % ДМ: 2,033-

3,112, (рис. 7.9). 
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Рис. 7.9. Відносний ризик (з 95 % довірчими межами) негативного 

результату за наявності в комбінації певного типу вірусу. 

Привертає увагу найбільший ВР негативного результату в разі наявності 

в комбінаціях вірусу Flu, але треба зауважити, що він майже завжди був у 

складі вірусних асоціацій. 

За наявності в комбінації щонайменше двох типів вірусів ВР 

негативного результату був найбільшим за наступних асоціацій: HSV1 + HSV2 

– ВР = 2,254; 95% ДМ: 1,769 - 2,871; HSV1 + EBV – ВР = 2,683; 95% ДМ: 2,263 

- 3,185; HSV1 + CMV – ВР = 2,415; 95% ДМ: 1,846 - 3,158; HSV1 + HHV6 – ВР 

= 2,367; 95% ДМ: 1,854 - 3,021; HHV6 + CMV – ВР = 2,348; 95% ДМ: 1,717 - 

3,210; HHV6 + Flu – ВР = 2,683; 95% ДМ: 2,260 - 3,184, (рис.7.10). 
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Рис. 7.10. Відносний ризик (з 95 % довірчими межами) негативного 

результату відновлення неврологічних функцій за наявності в комбінації 

певних двох типів вірусів. 
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7.2.2. Вплив вірусної інфекції на динаміку змін середнього балу 

неврологічного дефіциту  в гострому періоді ішемічного інсульту. При 

закінченні стаціонарного періоду лікування (18-21 доба) в обох групах 

спостерігалось зниження середнього балу неврологічного дефіциту порівняно 

з таким на час госпіталізації. Так, у хворих ОГ середній бал неврологічного 

дефіциту зменшився з 11,77 ± 0,30 балів до 9,07 ± 0,31  (р=0,001); у хворих ГП 

– з 11,81 ± 0,17 до 7,77 ± 0,15 балів (р=0,001). Розподіл балів за шкалою NIHSS 

на закінчення стаціонарного періоду лікування в групах дослідження 

наведений на рис. 7.11. 

  

ОГ ГП 

 

Рис. 7.11. Розподіл балів за шкалою NIHSS на закінчення стаціонарного 

періоду лікування в групах дослідження. 

 

Незважаючи на достовірне зниження середнього балу за шкалою NIHSS, 

групи дослідження суттєво відрізнялись між собою за цим показником, р = 

0,001. 

Також були виявлені достовірні відмінності між групами за таким 

показником, як зменшення балів неврологічного дефіциту, який 
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вираховувався як відсоток зниження балів у хворих на кінець стаціонарного 

періоду лікування по відношенню до його значення на момент госпіталізації. 

Так, у хворих ОГ середнє значення зменшення балів складало 23,33 ± 1,55 %, 

у хворих ГП – 34,46 ± 0,77 % (р = 0,001), (рис.7.12). 

  

ОГ ГП 

Рис. 7.12. Розподіл значень зменшення балів за шкалою NIHSS на день 

закінчення стаціонарного періоду лікування в групах дослідження. 

 

Зменшення балів за шкалою NIHSS у хворих ОГ згідно лінійного 

регресійного аналізу негативно залежав від кількості виявлених типів вірусів 

у хворого. Так, із збільшенням суми типів вірусів у хворого ймовірність 

зниження балів неврологічного дефіциту погіршувалась (лінійний R2= 0,471), 

що демонструє рис. 7.13. 



165 

 
Рис. 7.13. Діаграма розсіювання (з 95 % межами) зменшення балів за 

шкалою NIHSS залежно від суми типів вірусів, R²=0,471. 

 

Зменшення балів за шкалою NIHSS у хворих ОГ залежало від якісного 

складу комбінації типів вірусів. За наявності в комбінації  HSV1 зменшення 

балівза шкалою NIHSS складало 20,33 ± 1,99 %  (від 7,7 до 62,5 %); за наявності 

HSV2 – 19,99 ± 2,25 % (від 0 до 45,5 %); за наявності HНV6 – 17,89 ± 0,24 % 

(від 0 до 44,4 %); за наявності CMV – 20,17 ± 0,36 % (від 0 до 53,3 %); EBV – 

14,19 ± 2,52 % (від 0 до 41,7 %); Flu – 16,06 ± 2,46 % (від 0 до 38,5 %), рис. 7.14. 

 

Рис. 7.14. Зменшення балів за шкалою NIHSS в ГП та в ОГ залежно від 

наявності у комбінації певного типу вірусів.  
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У всіх випадках наявності вірусів середнє зменшення балів за шкалою 

NIHSS було достовірно меншим стосовно  такого в ГП. 

За наявності в комбінації пари типів вірусів HSV1 + HSV2 зменшення 

балів за шкалою NIHSS складало 17,74 ± 2,37 % (від 0 % до 41,2 %); HSV1 + 

EBV – 7,91 ± 1,78 % (від 0 % до 18,2 %); HSV1+CMV – 10,62 ± 3,06 % (від 0 % 

до 33,3 %); HSV1 + HHV6 – 15,14 ± 3,18 % (від 0 % до 44,4 %); HHV6 + CMV 

– 8,10 ± 2,41 % (від 0 % до 16,7 %); HHV6 + Flu – 14,18 ± 2,21 % (від 0 % до 

30,0 %), (рис.7.15). 

 

 

Рис. 7.15. Зменшення балів за шкалою NIHSS в ГП та в ОГ залежно від 

наявності у комбінації пари певних типів вірусів.  

 

В табл. 7.1 зведені дані щодо зменшення балів за шкалою NIHSS у 

пацієнтів залежно від наявності виявлених, як окремих типів  так і пар вірусів  

у комбінації. 
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Таблиця 7.1 

Зведені дані щодо зменшення балів за шкалою NIHSS залежно від наявності 

окремих типів та пар вірусів у комбінації в хворих 

Показник Зменшення балів за 

шкалою NIHSS, % 

Min-Max 

Контроль 34,46±0,77 від 7,7 %до 62,5 % 

Flu 16,06±2,46   від 0 % до 38,5 % 

HSV1 20,33±1,99 від 0 % до 45,5 % 

HSV2 19,99±2,25  від 0 % до 45,5 % 

HHV6 17,89±0,24  від 0 % до 44,4 % 

CMV 20,17±0,36  від 0 % до 53,3 % 

EBV 14,19±2,52 від 0 % до 41,7 % 

HSV1 + HSV2 17,74±2,37  від 0 % до 41,2 % 

HSV1 + EBV 7,91±1,78  від 0 % до 18,2 % 

HSV1 + CMV 10,62±3,06  від 0 % до 33,3 % 

HSV1 + HHV6 15,14±3,18  від 0 % до 44,4 % 

HHV6 + CMV 8,10±2,41  від 0 % до 16,7 % 

HHV6 + Flu 14,18±2,21  від 0 % до 30,0 % 

 

Середні значення зменшення балів за шкалою NIHSS у хворих ОГ з 

певними парами вірусів в комбінації були достовірно меншими порівняно із 

середнім значенням зниження у хворих ГП, всі р<0,05. При цьому за наявності 

пари вірусів HSV1 + EBV та HHV6 + CMV середні значення зменшення балів 

були достовірно меншими, ніж за наявності пар HSV1 + HSV2, HSV1 + HHV6 

та HHV6 + Flu, всі р<0,05. 
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7.3. Вплив виявлених вірусів, за наявної маніфестації до судинної 

події, на віддалені функціональні наслідки інсульту та ризик 

функціональної залежності  в однорічному післяінсультному періоді 

 

На момент виписки середні значення неврологічного дефіциту за ІБ були  

достовірно меншими у хворих ОГ відповідно до ГП: 60,64 ± 1,92 проти 69,27 

± 1,23 балів, р<0,01, (рис. 7.16). 

 

  

ОГ ГП 

Рис. 7.16. Розподіл хворих за Індексом Бартель в групах дослідження 

через 21 добу після  розвитку інсульту. 

  

Водночас, групи статистично не відрізнялись за питомою вагою 

категорій неврологічного відновлення: мінімальне обмеження (МО), помірне 

обмеження (ПО), залежність (З) (р=0,093), табл. 7.2. 
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Таблиця 7.2 

Розподіл хворих за питомою вагою категорій неврологічного відновлення в 

групах дослідження через 21 добу післяі розвитку нсульту 

Група 

Категорії неврологічного відновлення 

Всього Мінімальне 

обмеження 

Помірне 

обмеження 
Залежність 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

ОГ 18 25,7 36 51,4 16 22,9 70 100,0 

ГП 88 40,0 94 42,7 38 17,3 220 100,0 

Всього 109 37,6 127 43,8 54 18,6 290 100,0 

Через 6 місяців після ІІ кількість досліджуваних хворих зменшилась в 

ОГ до 68 в  ГП – до 215 ( втрачена можливість спілкування телефоном).  

Через 6 місяців після ІІ в обох групах спостерігалось збільшення ІБ: в 

ОГ в середньому на 4,26 ± 0,79 бали, та дещо більше в ГП – на 5,05 ± 0,68 бали, 

р=0,547. Водночас, якщо у хворих ГП середні значення ІБ достовірно 

збільшились порівняно з тими, які були при виписці та становили 74,88 ± 1,219 

(р=0,001), то у хворих ОГ середні значення ІБ не набували відмінності на рівні 

статистичної значимості 65,74 ± 1,732 балів (р=0,052), (рис. 7.17). 

  

ОГ ГП 

Рис. 7.17. Розподіл хворих за Індексом Бартель в групах дослідження 

через 6 місяців після розвитку інсульту. 
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У хворих ГП середні значення балів ІБ були достовірно більшими 

порівняно з такими в ОГ, р=0,001. 

Аналогічно до середнього балу, співвідношення між категоріями 

функціонального відновлення в ОГ достовірно не змінилось (р=0,666), хоча 

спостерігалось незначне збільшення хворих з МО та зменшення хворих із З  

табл. 7.3. 

Таблиця 7.3 

Розподіл хворих за питомою вагою категорій неврологічного відновлення в 

ОГ через 21 добу та 6 місяців після розвитку інсульту 

Термін 

Категорії неврологічного відновлення 

Всього 
Мінімальне 

обмеження 

Помірне 

обмеження 
Залежність 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

21 доба 18 25,7 36 51,4 16 22,9 70 100,0 

6 місяців 22 32,4 33 48,5 13 19,1 67 100,0 

 

Водночас, в ГП спостерігались суттєві зміни у співвідношенні категорій 

функціонального відновлення відповіднодо стану  хворих, р=0,008, табл. 7.4. 

Таблиця 7.4 

Розподіл хворих за питомою вагою категорій неврологічного відновлення в 

ГП через 21 добу та 6 місяців після розвитку інсульту 

 

Термін 

Категорії неврологічного відновлення 

Всього 
Мінімальне 

обмеження 

Помірне 

обмеження 
Залежність 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

21 доба 88 40,0 94 45,7 38 17,3 220 100,0 

6 місяців 117 54,4 65 30,2 33 15,3 215 100,0 
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Завдяки гіршій динаміці функціонального відновлення в ОГ через 6 

місяців після ІІ, між групами дослідження виникли статистичні розбіжності 

стосовно розподілу категорій відновлення, р=0,005, табл.7.5. 

 

Таблиця 7.5 

Питома вага показників неврологічного відновлення в групах через 6 місяців 

після розвитку інсульту 

 

Група 

Категорії неврологічного відновлення 

Всього 
Мінімальне 

обмеження 

Помірне 

обмеження 
Залежність 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

ОГ 22 32,4 33 48,5 13 19,1 67 100,0 

ГП 117 54,4 65 30,2 33 15,3 215 100,0 

Всього 145 51,2 92 32,5 46 16,3 283 100,0 

 

Через рік після інсульту в ОГ було втрачено телефонний контакт з 5 (7,1 

%) хворими, в ГП – з 12 (5,4 %). 

Протягом року після ІІ спостерігалось наростання середнього балу 

відновлення в обох групах, водночас в ОГ його значення було достовірно 

меншим відносно до ГП: 4,54 ± 1,23 балів проти 8,37 ± 0,81, р=0,018.  

Середній бал ІБ через рік після ІІ був достовірно більшим порівняно із 

його значенням на час виписки зі стаціонару в обох групах: в ОГ  66,23 ± 2,03 

балів, проти 60,64 ± 1,92  (р=0,048); в ГП – 78,41 ± 1,17 бали проти 69,27 ± 1,23,  

(р=0,001). Водночас в ОГ середнє значення ІБ  було достовірно меншим 

(р=0,001), ніж в ГП: 66,23 ± 2,03 балів, проти 78,41 ± 1,17, рис. 7.18. 
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ОГ ГП 

Рис. 7.18. Розподіл хворих за Індексом Бартель в групах дослідження 

через рік після інсульту. 

 

Через рік в обох групах спостерігалось покращення за даним 

співвідношенням категорій функціонального відновлення порівняно із даними 

на день виписки зі стаціонару, але у хворих ОГ воно не було статистично 

значимим (р=0,095), табл. 7.6. 

Таблиця 7.6 

Розподіл хворих за питомою вагою категорій неврологічного відновлення в 

ОГ через 21 добу та 12 місяців після розвитку інсульту 

Термін 

Категорії неврологічного відновлення 

Всього 
Мінімальне 

обмеження 

Помірне 

обмеження 
Залежність 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

21 доба 18 25,7 36 51,4 16 22,9 70 100,0 

12 місяців 28 43,1 24 36,9 13 20,0 65 100,0 
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Водночас, в ГП спостерігались суттєві зміни у співвідношенні категорій 

функціонального відновлення стосовно  покращення стану хворих, р=0,001, 

табл. 7.7. 

Таблиця 7.7 

Розподіл хворих за питомою вагою категорій функціонального відновлення в 

ГП через 21 добу та 12 місяців після розвитку інсульту 

Термін 

Категорії неврологічного відновлення 

Всього 
Мінімальне 

обмеження 

Помірне 

обмеження 
Залежність 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

21 доба 88 40,0 94 45,7 38 17,3 220 100,0 

12 місяців 137 65,9 46 22,1 25 12,0 208 100,0 

 

Внаслідок негативної динаміки, щодо функціонального відновлення в 

ОГ через 12 місяців після ІІ, між групами дослідження виникли статистичні 

розбіжності за розподілом категорій відновлення, р=0,005, табл. 7.8. 

 

Таблиця 7.8 

Розподіл хворих за питомою вагою категорій функціонального відновлення в 

групах через 12  місяців після розвитку інсульту 

 

Група 

Категорії неврологічного відновлення 

Всього 
Мінімальне 

обмеження 

Помірне 

обмеження 
Залежність 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

ОГ 28 43,1 24 36,9 13 20,0 65 100,0 

ГП 137 65,9 46 22,1 25 12,0 208 100,0 

Всього 165 60,4 70 26,6 38 13,9 273 100,0 

 

Динаміка середнього балу ІБ в групах дослідження наведена на рис. 7.19. 
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Рис. 7.19. Динаміка змін середнього балу Індексу Бартель в групах 

дослідження з 95% довірчими межами. 

В обох групах в динаміці післяінсультного періоду спостереження 

виявлялось зростання відсотку хворих з МО неврологічних функцій за ІБ, але  

швидше за часом в  ГП, (рис. 7.20). 

 

Рис. 7.20. Відсоток хворих з мінімальним обмеженням неврологічних 

функцій за Індексом Бартель в групах дослідження протягом року. 
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Через рік після ІІ в ОГ МО неврологічних функцій спостерігалось у 28 

(43,1 %) хворих, помірна та тяжка інвалідізація – у 37 (56,9 %), в ГП – у 137 

(65,9 %) та у 71 (34,1 %) відповідно, р=0,001, (рис. 7.21). 

 

 

Рис. 7.21. Розподіл хворих в групах дослідження за показниками 

функціонального відновлення за Індексом Бартель через рік після інсульту. 

 

Отже, у хворих ОГ через рік після ІІ відновлення неврологічних функцій 

було достовірно негативним відносно ГП, що мало відображення у  меншому 

середньому балі ІБ та відсотку хворих з МО функцій. 

На однорічні результати щодо балів ІБ у хворих ОГ суттєво впливала 

кількість комбінацій типів вірусів. Так, згідно лінійного регресійного аналізу 

ІБ обернено залежав від кількості типів вірусів у хворих, лінійний R2=0,423, 

(коефіцієнт кореляції r = - 0,660), рис. 7.22. 
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Рис. 7.22. Діаграма розсіювання (з 95 % межами) балів ІБ через рік після 

інсульту залежно від суми типів вірусів у хворого, R2=0,423. 

 

Також спостерігався достовірний кореляційний зв’язок між комбінацією 

типі  ввірусів, що були  в складі різних асоціацій, із меншим балом ІБ через рік 

після ІІ, зокрема за наявності HSV1: r=0,323; CMV: r=0,351; EBV: r=0,430. 

Наявність вірусної інфекції достовірно підвищувала ризик помірної 

інвалідізіції (ПІ) та тяжкої інвалідізації (ТІ) через рік після ІІ. Так, ВР ПІ/ТІ у 

хворих ОГ по відношенню до  ГП становив: ВР = 1,668 (95 % ДМ: 1,256 -2,214). 

При цьому за наявності в крові хворих ОГ окремого типу вірусу ймовірність 

незадовільного відновлення збільшувалась у 1,25 рази відносно до  ГП, але не 

достовірно: ВР = 1,256; (95 % ДМ: 0,740 - 2,130), двох типів вірусів – у 1,5 рази 

ВР= 1,562; ( 95 % ДМ: 1,064 - 2,265), трьох і більше типів вірусів в 2,5 рази 

ВР= 2,511; (95 % ДМ: 1,888  - 3,340), рис. 7.23. 
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Рис. 7.23. Відносний ризик (з 95 % довірчими межами) помірної та 

тяжкої інвалідізації через рік після інсульту залежно від кількості типів 

вірусів.  

 

Аналіз зв’язку окремих типів вірусів в складі вірусних асоціацій з 

однорічними наслідками ІІ показав, що за наявності в спектрі HSV1 - ВР = 

1,533; 95 % ДМ: 1,019 - 2,306; HSV2 – ВР = 2,146; 95 % ДМ: 1,675 - 2,750; 

HНV6 – ВР = 2,285; 95 % ДМ: 1,811 - 2,884; CMV – ВР = 1,938; 95 % ДМ: 1,388 

- 2,706; EBV – ВР = 2,259; 95 % ДМ: 1,743 - 2,928; Flu – ВР = 2,515; 95 % ДМ: 

1,033 - 2,85, рис. 7.24. 
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Рис.7.24. Відносний ризик (з 95 % довірчими межами) помірної та 

тяжкої інвалідізації через рік після інсульту залежно від наявності в комбінації 

певних типів вірусів. 
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Привертає увагу найбільший ВР помірної та тяжкої інвалідізації через 

рік після ІІ у разі наявності в комбінації CMV та EBV. 

За наявності в комбінації щонайменше двох типів вірусів ВР помірної та 

тяжкої інвалідізації був найбільшим за наступних комбінацій: HSV1 + HSV2 – 

ВР = 1,911; 95% ДМ: 1,342-2,720; HSV1 + EBV – ВР = 2,930; 95% ДМ: 2,426-

3,538; HSV1 + CMV – ВР = 2,930; 95% ДМ :2,426-3,538; HSV1 + HHV6 – ВР = 

1,883; 95% ДМ:1,221-2,906; HHV6 + CMV – ВР = 2,930; 95% ДМ: 2,426-3,538; 

HHV6 + Flu – ВР = 1,628; 95% ДМ: 1,022-3,008, (рис.7.25). 
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Рис. 7.25. Відносний ризик (з 95 % довірчими межами) помірної та 

тяжкої інвалідізації за наявності в комбінації певних типів двох вірусів. 

 

Отже, наявність вірусної інфекції достовірно підвищувала ризик 

незадовільного регресу неврологічного дефіциту на день виписки в 1,99 рази. 

Наявність вірусної інфекції дозволяла прогнозувати негативний регрес 

неврологічного дефіциту з чутливістю 74,3 % специфічністю 62,7 % та 

площею під кривою ROC = 0,685. 

У хворих ОГ через рік після ІІ функціональне відновлення достовірно 

негативне відносно хворих ГП, що мало відображення у меншому середньому 

балі ІБ та відсотку хворих із мінімальним обмеженням функцій. 
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ІБ через рік обернено залежав від кількості типів різних  вірусів у 

хворих, лінійний R2=0,423, (r = - 0,66). 

Найбільші відносні ризики розвитку ПІ та ТІ через рік після 

перенесеного ІІ виникають у разі наявності серед окремих типів вірусів EBV 

та CMV. 

За наявності в крові щонайменше 2-х типів вірусів, зокрема HSV1 + 

CMV та HHV6 + CMV   відносний ризик ПІ та ТІ зростав в 2,9 рази. 

Матеріали розділу висвітлені в наступних публікаціях: 

1. Черенько ТМ, Турчина НС, Рибалко СЛ, Старосила ДБ. Ризик незадовільних 

функціональних наслідків інсульту у пацієнтів з клінічною маніфестною 

вірусною інфекцією. Сімейна медицина. 2020;(4):45-51. 
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РОЗДІЛ 8 

ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ ВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ ЯК ПРОГНОСТИЧНОГО 

ЧИННИКА ПОВТОРНИХ ГПМК ПІСЛЯ ІНСУЛЬТУ ТА ТІА У 

ТРИРІЧНОМУ ПЕРІОДІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ 

 

8.1. Визначення незалежних прогностичних факторів трирічного 

рецидиву та створення математичної моделі його прогнозу 

8.1.1. Вплив окремих типів вірусів та їх асоціацій на трирічну 

частоту розвитку повторного інсульту. Протягом трьох років дослідження 

рецидивів ІІ відбувся у 38  хворих: у 12 в ОГ та у 26 в ГП. Трирічна 

кумулятивна частота розвитку рецидиву ІІ з урахуванням цензурованих даних 

складала в цілому 13,3 % (безрецидивного виживання 86,7 ± 2,1 %) і була 

більшою у хворих ОГ: 17,4 % (безрецидивне виживання 82,6 ± 4,58%) 

порівняно із хворими ГП – 12,1 %  (безрецидивне виживання 87,9 ± 2,2%), але 

відмінності не сягали статистичної значимості, р=0,240, (рис. 8.1). 

 

Рис. 8.1. Графік Каплан-Майєра. Кумулятивна частота трирічного 

розвитку рецидиву ішемічного інсульту в групах хворих. 

 

Наявність вірусів підвищувала кумулятивний ризик розвитку рецидиву 

ІІ протягом трьох років у хворих ОГ відносно до ГП у 1,45 рази, але 

статистично не достовірно: ВР = 1,45; 95%  ДМ: 0,77-2,72, (р = 0,2464). 
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Водночас, у разі порівняння частоти трирічного розвитку рецидиву ІІ у 

хворих ОГ, які мали більше одного типу вірусу з ГП, розбіжності між групами 

набували статистичної значимості, (рис. 8.2). 

 

Рис. 8.2. Графік Каплан-Майєра. Кумулятивна частота трирічного 

розвитку рецидиву інсульту у хворих ОГ, які мали два і більше типів вірусів 

та хворих ГП. 

 

Так, в ОГ частота розвитку рецидиву ІІ складала 22,8 % (ймовірність 

безрецидивного виживання 77,2 ± 6,05 %), в ОГ 12,1 % (ймовірність 

безрецидивного виживання 87,9 ± 2,2 %), р=0,047. 

Наявність двох та більше типів вірусів підвищувала кумулятивний ризик 

розвитку рецидиву ІІ протягом трьох років у таких хворих ОГ відносно до 

хворих ГП у 1,89 рази: ВР = 1,89; 95% ДМ: 1,08-3,57 (р = 0,047). 

Спостерігались певні відмінності у трирічній частоті розвитку рецидиву 

при наявності певних типів вірусів, в тому числі в складі інших вірусних 

комбінацій. 

У разі наявності у хворих HSV1 частота ризику розвитку рецидиву ІІ 

складала 23,8 % (безрецидивного виживання 76,2 ± 6,59 %), що було 

достовірно більше відносно  ГП, р = 0,0144, (рис. 8.3). 
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Рис. 8.3. Графік Каплан-Майєра. Кумулятивна частота трирічного 

рецидиву інсульту у хворих ОГ, в яких виявлений HSV1 та хворих ГП. 

Наявність у хворих ОГ HSV1 підвищувала ризик розвитку рецидиву 

інсульту протягом трьох років відносно ГП у 2,16 рази: ВР = 2,16; 95% ДМ: 

1,15 - 4,04 (р = 0,0154). 

У разі наявності у хворих HSV2 частота ризику розвитку рецидиву ІІ 

складала 20,0 % (безрецидивного виживання 80,0±7,30%), та достовірно не 

відрізнялась від ГП, р = 0,5015, (рис.8.4). 

 

Рис. 8.4. Графік Каплан-Майєра. Кумулятивна частота трирічного 

ризику розвитку рецидиву інсульту у хворих ОГ, в яких виявлено HSV2 та 

хворих ГП. 
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Наявність у хворих HSV2 підвищувала кумулятивний ризик розвитку 

рецидиву ІІ протягом трьох років у хворих ОГ відносно до ГП у 1,69 рази: ВР 

= 1,69; 95% ДМ: 0,76 - 3,77, (р = 0,1983). 

У разі наявності у хворих HНV6 частота ризику розвитку рецидиву ІІ 

складала 26,7 % (безрецидивного виживання 73,3 ± 8,65 %), що було 

достовірно більше відносно ГП, р= 0,0309, (рис. 8.5). 

 

Рис. 8.5. Графік Каплан-Майєра. Кумулятивна частота трирічного 

ризику розвитку рецидиву інсульту у хворих ОГ, в яких  виявлено HНV6 та 

хворих ГП. 

 

Наявність у хворих HНV6 підвищувала кумулятивний ризик розвитку 

рецидиву ІІ протягом трьох років у хворих ОГ відносно ГП у 2,49 рази: ВР = 

2,49; 95% ДМ: 1,05 - 4,56, (р=0,0356). 

У разі наявності у хворих CMV кумулятивна частота ризику розвитку 

рецидиву ІІ складала 33,3 % (безрецидивного виживання 66,7 ± 11,1 %;), що 

було достовірно більше відносно ГП, р = 0,01, (рис. 8.6). 



184 

 

Рис. 8.6. Графік Каплан-Майєра. Кумулятивна частота трирічного 

ризику розвитку рецидиву інсульту у хворих ОГ, в яких  виявлено CMV та  ГП. 

Наявність у хворих CMV підвищувала кумулятивний ризик розвитку 

рецидиву ІІ протягом трьох років у хворих ОГ відносно до ГП у 2,82 рази: ВР 

= 2,82; 95% ДМ: 1,34 - 5,95, (р=0,0065). У разі наявності у хворих EBV частота 

ризику розвитку рецидиву ІІ складала 31,7 % (безрецидивного виживання 68,4 

± 10,7 %), що було достовірно більше відносно ГП, р = 0,0140, (рис. 8.7). 

 

Рис. 8.7. Графік Каплан-Майєра. Кумулятивна частота трирічного 

ризику розвитку рецидиву інсульту у хворих ОГ, в яких  виявлено EBV та 

хворих ГП. 



185 

Наявність у хворих EBV підвищувала кумулятивний ризик розвитку 

рецидиву ІІ протягом трьох років у хворих ОГ відносно до ГП у 2,67 рази: ВР 

= 2,67; 95% ДМ: 1,26 - 5,68, (р = 0,0106). 

У разі наявності у хворих вірусу Flu частота ризику розвитку рецидиву 

ІІ складала 32,7 % (безрецидивного виживання 67,3 ± 12,0 %), що було 

достовірно більше порівняно із хворими ГП, р = 0,0124, (рис. 8.8). 

 

Рис. 8.8. Графік Каплан-Майєра. Кумулятивна частота трирічного 

ризику розвитку рецидиву інсульту у хворих ОГ, в яких  виявлено вірус грипу 

та хворих ГП. 

 

Наявність у хворих ОГ вірусу Flu підвищувала кумулятивний ризик 

розвитку рецидиву ІІ протягом трьох років відносно до ГП у 2,64 рази: ВР = 

2,64; 95% ДМ: 1,17 - 5,95, (р=0,0188). 

Відносний ризик розвитку трирічного рецидиву ІІ у хворих ОГ  відносно 

до ГП, в тому числі за наявності різних типів вірусів наведено на рис. 8.9. 
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Рис. 8.9. Відносний ризик розвитку трирічного рецидиву інсульту у 

хворих ОГ відносно до ГП, в тому числі за наявності різних типів вірусів. 

У разі наявності у хворих комбінації вірусів HSV1 та HSV2, в тому числі 

в складі з іншими вірусами, кумулятивна частота ризику розвитку рецидиву ІІ 

складала 24,7 % (безрецидивного виживання 76,0 ± 8,54 %), що було більше 

відносно ГП, р = 0,0486, (рис. 8.10). 

 

Рис. 8.10. Графік Каплан-Майєра. Кумулятивна частота трирічного 

ризику розвитку рецидиву інсульту у хворих ОГ, в яких виявлено  віруси 

HSV1, HSV2 та ГП. 
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Наявність у хворих вірусів HSV1 та HSV2 підвищувала кумулятивний 

ризик розвитку рецидиву ІІ протягом трьох років у хворих ОГ відносно до ГП 

у 2,03 рази: ВР = 2,03; 95% ДМ: 1,05 - 4,45, (р=0,0481). 

У разі наявності у хворих вірусів HSV1 та HНV6, в тому числі в складі 

комбінацій з іншими вірусами, кумулятивна частота ризику розвитку 

рецидиву ІІ складала 35,3  % (безрецидивного виживання 64,7 ± 1,6 %), що 

було достовірно більше відносно ГП, р = 0,0037, (рис. 8.11). 

 

Рис. 8.11. Графік Каплан-Майєра. Кумулятивна частота трирічного 

ризику розвитку рецидиву інсульту у хворих ОГ, в яких  виявлені  віруси 

HSV1, HНV6 та ГП. 

 

Наявність у хворих вірусів HSV1 та HНV6 підвищувала кумулятивний 

ризик розвитку рецидиву ІІ протягом трьох років у хворих ОГ відносно до ГП 

у 2,98 рази: ВР = 2,98; 95% ДМ: 1,43 - 6,25, (р=0,0037). 

У разі наявності у хворих вірусів HSV1 та EBV, в тому числі в складі 

комбінацій інших вірусів частота ризику розвитку рецидиву ІІ складала 

45,5  % (безрецидивного виживання 54,5 ± 15,0 %), що було достовірно більше 

відносно ГП, р = 0,0006, (рис. 8.12). 
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Рис.8.12. Графік Каплан-Майєра. Кумулятивна частота трирічного 

ризику розвитку рецидиву інсульту у хворих ОГ, в яких  виявлені віруси HSV1, 

EBV та хворих ГП. 

Наявність у хворих вірусів HSV1 та EBV підвищувала ризик розвитку 

рецидиву ІІ протягом трьох років у хворих ОГ відносно до ГП у 3,84 рази: ВР 

= 3,84; 95% ДМ: 1,84 - 8,07, (р = 0,0004).  

У разі наявності у хворих вірусів HНV6 та CMV, в тому числі в складі 

комбінацій інших типів вірусів частота ризику розвитку рецидиву ІІ складала 

28,6  % (безрецидивного виживання 71,4 ± 17,1%) та достовірно не 

відрізнялась від такої відносно ГП, р = 0,1942, (рис. 8.13). 

 

Рис. 8.13. Графік Каплан-Майєра. Кумулятивна частота трирічного 

ризику розвитку рецидиву ІІ у хворих ОГ, в яких виявлені HНV6, CMV та 

хворих ГП. 
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Наявність у хворих HНV6 та CMV підвищувала ризик розвитку 

рецидиву ІІ протягом трьох років у хворих ОГ стосовно ГП у 2,41 рази: ВР = 

2,41; 95% ДМ: 0,71 - 4,24, але не достовірно, (р < 0,158). 

У разі наявності у хворих вірусів HSV1 та CMV, в тому числі в складі 

комбінацій інших типів вірусів частота ризику розвитку рецидиву ІІ складала 

60,0  % (безрецидивного виживання 40,0 ± 15,5 %), що було достовірно більше 

стосовно ГП, р = 0,0001, (рис. 8.14). 

 

Рис. 8.14. Графік Каплан-Майєра. Кумулятивна частота трирічного 

ризику розвитку рецидиву ІІ у хворих ОГ, в яких  виявлені HSV1, CMV та ГП. 

 

Наявність у хворих HSV1 та CMV підвищувала кумулятивний ризик 

розвитку рецидиву ІІ протягом трьох років у хворих ОГ стосовно ГП у 5,08 

разів: ВР = 5,08; 95% ДМ: 2,73 - 9,45, (р<0,0001). 

У разі наявності у хворих вірусів HНV6 та Flu, в тому числі в складі 

комбінацій інших вірусів частота ризику розвитку рецидиву ІІ складала 

37,7  % (безрецидивного виживання 62,3 ± 13,4 %), що було достовірно більше 

стосовно ГП, р = 0,0034, (рис. 8.15). 
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Рис. 8.15. Графік Каплан-Майєра. Кумулятивна частота трирічного 

ризику розвитку  рецидиву  інсульту у хворих ОГ, в яких виявлені HHV6, вірус 

грипу та ГП. 

Наявність у хворих вірусів HHV6 та Flu підвищувала кумулятивний 

ризик розвитку рецидиву ІІ  протягом трьох років у хворих ОГ стосовно до ГП 

у 3,02 рази: ВР = 3,02; 95% ДМ: 1,37 - 6,65, (р=0,0061). 

У разі наявності у хворих вірусів HSV1 та Flu, в тому числі в складі 

комбінацій інших типів вірусів частота ризику розвитку рецидиву ІІ складала 

57,1  % (безрецидивного виживання 42,9 ± 18,7%), що було достовірно більше 

стосовно ГП, р=0,0001, (рис. 8.16). 

 

Рис. 8.16. Графік Каплан-Майєра. Кумулятивна частота трирічного 

ризику розвитку рецидиву інсульту у хворих ОГ, в яких виявлені віруси HHV1, 

грипу та ГП. 
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Наявність у хворих вірусів HSV1 та Flu підвищувала ризик розвитку 

рецидиву ІІ протягом трьох років у хворих ОГ стосовно ГП у 4,83 рази: ВР = 

4,83; 95% ДМ: 2,34 - 10,1 (р = 0,0001). 

Відносний ризик розвитку трирічного рецидиву інсульту у хворих ОГ 

стосовно до ГП, за наявності комбінації двох типів вірусів демонструється на   

рис. 8.17. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1

H S V 1 + H S V 2

H S V 1 + H Н V 6

H S V 1 + EB V

H Н V 6 + C M V

H S V 1 + C M V

H Н V 6 + Flu

H S V 1 + Flu

В ід н о с н и й  р и з и к

 

Рис. 8.17. Відносний ризик розвитку трирічного рецидиву інсульту у 

хворих ОГ відносно до ГП, за наявності комбінації двох типів вірусів. 

 

Кумулятивна частота ризику розвитку трирічного повторного ІІ та 

безрецидивного виживання в ОГ (за наявності різних типів вірусів та вірусних 

комбінацій) і в ГП наведена в табл. 8.1 та на рис. 8.18. 
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 Таблиця 8.1 

Кумулятивна частота трирічного повторного інсульту та безрецидивного 

виживання в ОГ (за виявлення різних типів вірусів та вірусних комбінацій) і 

ГП 

Показник 
Повторний 

інсульт, % 

Безрецидивне 

виживання, % 

Р 

відносно до ГП 

ГП 12,1 87,9 ± 2,2 – 

ОГ 17,4 82,6 ± 4,58 0,240 

ОГ (більше 1 вірусу) 22,8 77,2 ± 6,05 0,0470 

ОГ (HSV1) 23,8 76,2 ± 6,59 0,0144 

ОГ (HSV2) 20,0 80,0 ± 7,30 0,5015 

ОГ (HНV6) 26,7 73,3 ± 8,65 0,0309 

ОГ (CMV) 33,3 66,7 ± 11,1 0,010 

ОГ (EBV) 31,7 68,4 ± 10,7 0,0140 

ОГ (Flu) 32,7 67,3 ± 12,0 0,0124 

ОГ (HSV1 + HSV2) 24,7 76,0 ± 8,54 0,0486 

ОГ (HSV1 + HНV6) 35,3 64,7 ± 1,6 0,0037 

ОГ (HSV1 + EBV) 45,5 54,5 ± 15,0 0,0006 

ОГ (HНV6 + CMV) 28,6 71,4 ± 17,1 0,1942 

ОГ (HSV1 + CMV) 60,0 40,0 ± 15,5 0,0001 

ОГ (HНV6 + Flu) 37,7 62,3 ± 13,4 0,0034 

ОГ (HНV6 + Flu) 57,1 42,9 ± 18,7 0,0001 

Примітка. Виживаність в ОГ оцінювалась для типів зазначених вірусів і 

їх комбінацій у разі їх наявності окремо та в асоціації з іншими вірусами.  
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Рис. 8.18. Відносний ризик трирічного рецидиву інсульту у хворих ОГ 

віднocнo до ГП. 

8.1.2. Математична модель прогнозу трирічного рецидиву інсульту 

у хворих iз підтвердженою вірусною інфекцією з маніфестацією в 

анамнезі. Для розробки персоніфікованого підходу до вибору профілактики 

рецидиву розвитку ІІ у хворих із вірусною маніфестацією нами проведено 

визначення незалежних прогностичних факторів його виникнення. Протягом 

трьох років дослідження рецидиви ІІ відбулись у 11 пацієнтів ОГ. Трирічна 

кумулятивна частота ризику розвитку рецидиву з урахуванням цензурованих 

даних склала 16,1 %. Для здійснення встановленої задачі була створена 

математична модель з використанням покрокової мультиваріантної бінарної 

логістичної регресії.  

На першому етапі було визначено перелік змінних, які пов’язані із 

трирічним рецидивом ІІ. До аналізу включені такі змінні, як вік хворих; стать; 

індекс маси тіла (ІМТ); патогенетичний підтип ІІ (АТ, КЕ, ЛАК); басейн 

ураження (ЛСМ, ПСМА, ВББ); тяжкість первинного інсульту за шкалою 

NIHSS; наявність стенозу ВСА; ступінь стенозу ВСА; ТКІМ; наявність вірусів 
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(HSV1, HSV2, HHV6, EBV, CMV, Flu), комбінація різних типів вірусів (тобто 

більше одного). 

Бінарні змінні кодувались як "1" – коли ознака є (наприклад комбінація 

вірусів є) та "0" – коли ознаки немає (наприклад комбінації вірусів немає), 

окрім статі, де чоловіки позначались як «0», а жінки, як «1»). Патогенетичні 

підтипи ІІ були поділені на окремі бінарні змінні, наприклад наявність АТ 

підтипу кодувалась як «1», відсутність, як «0». 

Згідно кореляційного аналізу достовірно значимий зв’язок із трирічним 

ризиком розвитку рецидиву мали всі віруси, окрім  HSV2, комбінація 

декількох вірусів, зміни ТКІМ та майже достовірний зв’язок був із балом за 

шкалою NIHSS на день госпіталізації, табл. 8.2. 

Таблиця 8.2. 

Коефіцієнти кореляції між трирічним ризиком розвитку рецидиву інсульту та 

обраними показниками 

 Показник 

Коефіцієнт 

кореляції 

Спірмена r 

p 

Вік 0,052 0,668 

Стать 0,089 0,463 

ІМТ 0,138 0,260 

Підтип 

інсульту 

АТ 0,136 0,262 

КЕ 0,032 0,792 

ЛАК 0,048 0,693 

Басейн 

інсульту 

ПСМА 0,032 0,791 

ЛСМА 0,007 0,954 

ВББ 0,074 0,540 

NIHSS при госпіталізації 0,214 0,064 
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Продовження табл. 8.2 

Віруси 

HSV1 0,262 0,029 

HSV2 0,102 0,401 

HHV6 0,232 0,049 

CMV 0,285 0,017 

EBV 0,266 0,026 

Flu 0,242 0,045 

Комбінація вірусів 0,283 0,018 

Стеноз ВСА 0,198 0,101 

Гемодинамічно значимий 

стеноз 
0,093 0,443 

Відсоток стенозу 0,054 0,657 

Кількість стенозів 0,167 0,171 

ТКIМ 0,497 0,000 

 

Після проведення кореляційного аналізу до багатофакторного 

покрокового логістичного регресійного аналізу було залучено 9 змінних (всі 

віруси, ТКІМ, кількість вірусів більше одного, бал за шкалою NIHSS на 

момент госпіталізації. 

При аналізі застосовано метод уперед Вальда.  Згідно даних аналізу 

незалежними прогностичними маркерами трирічного ризику розвитку 

рецидиву ІІ виявились ТКІМ (В-коефіцієнт = 8,522) та наявність комбінації 

вірусів (В - коефіцієнт = - 20,537), значення константи = - 10,917. 

Отже, ймовірність рецидиву протягом трьох років для кожного хворого 

ОГ можна розрахувати за формулою 

 

де Z = -10,917 + 8,522 *ТКІМ - 20,537* наявність комбінації вірусів. 
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Прогностична цінність моделі щодо трирічного прогнозування ризику 

розвитку рецидиву ІІ за наявності вірусної маніфестації та вірусів виявилась 

високою з площею фігури під кривою ROC = 0,919, 95% ДМ: 0,829 - 0,971. 

Чутливість даної математичної моделі склала 81,82 %, специфічність – 

88,14 %, (рис. 8.19). 

 

Рис. 8.19. Площа фігури під кривою ROC прогностичної моделі 

трирічного ризику розвитку рецидиву інсульту у хворих ОГ. 

 

Враховуючи, що комбінації щонайменше двох типів вірусів 

спостерігались у всіх хворих із ризиком розвитку рецидиву ІІ (окрім одного 

хворого) нами було створено математичну модель без урахування цього 

показника. Згідно такої моделі незалежними прогностичними чинниками 

трирічного ризику розвитку рецидиву ІІ у хворих із вірусною маніфестацією 

виявились HSV1, CMV, вірус Flu та ТКІМ. Значення коефіцієнту бета та рівні 

ймовірності нульової гіпотези наведені в табл. 8.3. 
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Таблиця 8.3 

Характеристика змінних, що увійшли до остаточної математичної моделі 

прогнозу трирічного ризику розвитку рецидиву інсульту 

Показник 

Крефіцієнт  

B 

Середньо-

квадратична 

похибка Вальд Р 

HSV1(1) 4,523 1,975 5,248 0,022 

CMV(1) 3,628 1,462 6,159 0,013 

Flu (1) 4,110 1,528 7,230 0,007 

ТКІМ 10,773 4,320 6,218 0,013 

Константа -20,565 7,153 8,264 0,004 

 

Отже, ймовірність рецидиву протягом трьох років для кожного хворого 

ОГ можна розрахувати за формулою 

 

де Z = -20,562 +4,523* HSV1 + 3,628* CMV + 4,110* Flu + 10,773* ТКІМ 

Наприклад, якщо у хворого ОГ  був виявлений HSV1 (HSV1=1) і CMV 

(CMV =1), відсутній вірус Flu ( Flu=0) та ТКІМ дорівнювала 1,3 мм то 

Z = -20,562 + 4,523 * 1 + 3,628* 1 + 4,110* 0 + 10,773* 1,3 = 1,594 

е-Z 
= е-1,594 

= 0,203 

р = 1/1 + 0,203 = 0,831 

Тобто, ймовірність рецидивів інсульту протягом трьох років за таких умов 

складала 83,1 %.  

У разі наявності CMV (CMV=1) , вірусу Flu (Flu=1) та відсутності HSV1 

(HSV1=0) і ТКІМ = 1,2 мм  

Z = -6,288 + 2,984 * 0 + 3,358* 1+ 3,606*1 = 0,098 

е-Z 
= е-0,098 

= 0,907 
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р= 1/1 + 0,907 = 0,524 

Тобто, ймовірність рецидивy інсульту протягом трьох років за таких 

умов складала 52,4 %.  

Прогностична цінність моделі виявилась високою з площею фігури під 

кривою ROC = 0,971, 95% ДМ: 0,900 - 0,966. З чутливістю моделі 100,0 %, 95% 

ДМ: 71,5-100,0 % та специфічністю 83,1 % (95 % ДМ: 71,0 - 91,6 %), (рис. 8.20). 

 

Рис. 8.20. Площа фігури під кривою ROC прогностичної моделі 

трирічного рецидиву інсульту у хворих ОГ. 

 

Привертає увагу, що ТКІМ у хворих ОГ значно більше впливає на 

частоту трирічного рецидиву ІІ порівняно із хворими ГП. Так, згідно 

логістичного регресійного аналізу у хворих ГП ймовірність трирічного 

рецидиву прогнозується за формулою : 

 

де Z = -9,471 + 6,798* ТКІМ 
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Згідно ROC аналізу  чутливість даної  моделі складала 81,82 %, 95% ДМ: 

48,2 - 97,7 %, специфічність – 77,97 % (95% ДМ: 65,3 - 87,7 %),  з площею 

фігури під кривою ROC – 0,849, (95% ДМ: 0,743 - 0,923), (рис. 8.21). 

 

Рис. 8.21. Площа фігури під кривою ROC прогностичної моделі 

трирічного ризику розвитку рецидиву інсульту у хворих ОГ з урахуванням  

ТКІМ. 

 

При цьому, ймовірність трирічного ризику розвитку рецидиву ІІ у 

хворих ОГ більш ніж в 50 % прогнозували у разі значення ТКІМ понад 1,3 мм, 

(рис. 8.22). 
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Рис. 8.22. Ймовірність трирічного ризику розвитку рецидиву інсульту 

залежно від ТКІМ у хворих ОГ. 

 

У хворих ГП із збільшенням  ТКІМ також наростав ризик трирічного 

ризику розвитку рецидиву ІІ, але, згідно логістичного регресійного аналізу, не 

досягав 50 % за наявних у них значень ТКІМ, (рис. 8.23). 

 

Рис. 8.23. Ймовірність трирічного ризику розвитку рецидиву інсульту 

залежно від  ТКІМ у хворих ГП. 
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Отже, кумулятивна трирічна частота ризику розвитку рецидиву ІІ складала  у 

хворих із вірусною маніфестацією з наявністю герпесвірусів та вірусу Flu : 

17,4%; ризик розвитку рецидиву ІІ достовірно підвищувався  у разі наявності 

двох та більше типів вірусів у 1,89 рази. 

Незалежними прогностичними чинниками трирічного ризику розвитку 

рецидиву інсульту у хворих із вірусною маніфестацією згідно розробленої 

математичної моделі з використанням покрокової мультиваріантної бінарної 

логістичної регресії була наявність у хворого HSV1 , CMV, Flu, та змін ТКІМ. 

Прогностична цінність моделі висока з площею фігури під кривою ROC 

= 0,971, (95% ДМ: 0,900 - 0,966). Чутливість моделі 100,0 %,  специфічність 

83,1 %. 

У хворих із підтвердженою ПЛР вірусною маніфестною інфекцією 

ТКІМ понад 1,3 мм пов’язана з високою (понад 50%) ймовірністю трирічного 

ризику розвитку рецидиву інсульту. 

 

8.2.Вплив вірусної інфекції на трирічну частоту повторних судинних 

подій після ТІА 

 

Для оцінки впливу вірусної інфекції на трирічну частоту повторних 

судинних подій після ТІА нами було створено дві групи хворих. В основну 

групу (ОГ) увійшло 28 хворих на ТІА, у яких за 1-14 діб до госпіталізації в 

клініку в анамнезі були ознаки респіраторної вірусної інфекції, в групу 

порівняння (ГП) - 54 хворих без такої. 

Групи були репрезентативні за гендерною ознакою: співвідношення 

чоловіків до жінок в ОГ складало 28,6 % до 71,4 %, в ГП – 38,9 % до 61,6 %, р 

= 0,354. 

Також групи статистично не відрізнялись за середнім віком: 57,1 ± 2,7  

(від 32 до 79) роки в ОГ та 60,1 ± 0,6 (від 31 до 80) років в ГП, р = 0,322 та за 

ІМТ 25,6 ± 0,6 кг/м²  (від 19,1 до 31,7 кг/м²) та 26,1 ± 0,4 кг/м² (від 18,9 до 29,4 

кг/м²), відповідно, р=0,513. 
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Групи дослідження мали статистично тотожній розподіл за басейном 

ураження (р = 0,709), табл. 8.4. 

Таблиця 8.4 

Розподіл хворих за басейном ураження в групах дослідження 

 

Група  

Басейн ураження 

Всього ЛВСА ПВСА ВББ 

ОГ Абс. 13 9 6 28 

%  46,4 32,1 21,4 100,0 

ГП Абс. 20 21 13 54 

%  37,0 38,9 24,1 100,0 

Всього Абс. 33 30 19 290 

%  40,2 36,6 23,2 100,0 

 

У 19 (67,9 %) хворих ОГ та у 40 (74,1%) хворих ГП діагностовано 

стенози в басейні ВСА, р = 0,552. Водночас, серед хворих, у яких було  

діагностовано стеноз, гемодинамічно значимі стенози (понад 50 %) були у  11 

(57,9 %)  хворих ОГ та у 25 (62,5 %)  хворих ГП,  (р = 0,735), табл. 8.5. 

Таблиця 8.5 

Розподіл хворих із стенозами ВСА за частотою гемодинамічно 

значимого стенозу в групах дослідження 

Група 

Гемодинамічно значимий стеноз 

Всього Є  Немає 

Абс. % Абс. % Абс. % 

ОГ 8 42,1 11 57,9 19 100,0 

ГП 15 37,5 25 62,5 40 100,0 

Всього 23 39,0 36 61,0 56 100,0 

  

Групи дослідження статистично не відрізнялись за середніми 

значеннями відсотку стенозу: 51,3 ± 3,9 % в ОГ та 57,2 ± 3,6 % в ГП, р = 0,316.  
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ТКІМ складала в середньому в ОГ 1,14 ± 0,04 мм, в ГП – 1,13 ± 0,02 мм, 

р = 0,770, (рис. 8.24). 

  

ОГ ГП 

Рис. 8.24. Розподіл хворих за ТКІМ в групах дослідження. 

 

У хворих ОГ найчастіше виділявся HSV1 – 18 (53,6 %) хворих, табл. 8.6. 

Таблиця 8.6 

Частота виявлення вірусів у хворих ОГ 

 

Вірус Абс. % 

HSV1 15 53,5 

HSV2 10 35,7 

ЕВV 9 32,1 

СМV 6 21,4 

HHV6 9 32,1 

Flu 9 32,1 

 

У 6 хворих протягом двох тижнів до госпіталізації був виявлений 

гангліоніт. 

Віруси зустрічались окремо (7 - 25,0 %) і в комбінаціях по два і більше 

типів, табл. 8.7. 
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Таблиця 8.7 

Частота вірусних комбінацій за кількістю вірусів у хворих ОГ 

Кількість вірусів 

у хворого 

Кількість 

хворих 

Відсоток 

хворих 

1 7 25,0 

2 13 46,4 

3 5 17,9 

4 3 10,7 

Всього 28 100,0 

 

Варіанти поєднання двох типів вірусів, що зустрічались найчастіше 

наведені в табл. 8.8. 

Таблиця 8.8 

Acоціації двох типів вірусів, в тому числі з іншими мікроорганізмами у 

хворих на ТІА (n=28) 

Комбіації 

вірусів 
Абс. % 

HSV1 + HSV2  7 25,0 

HSV1 + HHV6 4 14,3 

HHV6 + Flu 3 10,7 

HSV1 + EBV 6 21,4 

HSV1 + CMV 3 10,7 

HSV1 + Flu 4 14,3 

 

Протягом трьох років повторні судинні мозкові події (ПСМП) виникли 

у 14 хворих. В ОГ відбулося 8 судинних подій: у 2-х хворих рецидиви ТІА і у  

6-ти розвинувся ІІ; в ГП – 6 судинних подій: у 1-го рецидив ТІА і у 5-ти 

розвинувся ІІ. Кумулятивна частота ПСМП з урахуванням цензурованих 

даних склала в ОГ 29,6 %  (безрецидивна виживаність 70,4 ± 8,8 %); в ГП – 

11,4 % (безрецидивна виживаність 88,6 ± 4,3 %), р = 0,0449, (рис. 8.25). 
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Рис. 8.25. Графік Каплан-Майєра. Кумулятивна частота трирічних 

повторних судинних мозкових подій у хворих досліджуваних груп. 

При цьому відносний ризик ПСМП був у 2,6 рази більший в ОГ відносно 

ГП (ВР = 2,571; 95% ДМ: 1,08 - 6,68). У разі наявності у хворих асоціацій 

вірусів ймовірність ПСМП збільшувалась до 35,2 % (безрецидивна 

виживаність 64,8 ± 10,8%) і відрізнялась від такої в ГП на рівні статистичної 

значимості, р = 0,0206, (рис. 8.26).  

 

Рис. 8.26. Графік Каплан-Майєра. Кумулятивна частота трирічних 

повторних судинних мозкових подій у хворих ОГ (за наявності комбінацій 

різних типів вірусів) та ГП. 
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Відносний ризик ПСМП за наявності у хворих асоціацій вірусів був у 3,0 

рази більший в ОГ відносно ГП (ВР = 3,0; 95% ДМ: 1,14 - 7,88). 

Аналіз ризику розвитку ПСМП у хворих ОГ за наявності певних типів  

вірусів (окремо та в асоціації з іншими типами вірусів) показав, що в усіх 

випадках він вищий за такий відносно ГП, табл. 8.9. 

Таблиця 8.9 

Відносний ризик трирічного ризику розвитку рецидиву ПСМП  за наявності 

певних типів вірусів 

Показник ВР 95 % ДМ Р 

ОГ (в цілому) / ГП 2,57 1,08-6,68 0,045 

ОГ (більше 1 вірусу) / ГП 3,0 1,14-7,88 0,021 

ОГ (HSV1) / ГП 3,60 1,36-9,56 0,010 

ОГ (HSV2) / ГП 2,70 0,81-9,06 0,114 

ОГ (HНV6) / ГП 2,0 0,47-8,41 0,354 

ОГ (CMV) / ГП 7,50 3,25-17,28 0,001 

ОГ (EBV) / ГП 3,0 0,91-9,69 0,078 

ОГ (Flu) / ГП 2,0 0,47-8,41 0,354 

ОГ (VZV) / ГП 4,5 1,49-13,52 0,011 

Водночас достовірні відмінності були лише у разі наявності HSV1, CMV 

та VZV, (рис. 8.27). 
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Рис. 8.27. Відносний ризик трирічного ризику розвитку рецидиву 

інсульту у хворих ОГ  відносно до ГП, в тому числі за наявності різних типів 

вірусів. 
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Саме за наявності цих показників спостерігався достовірно більший 

трирічний відсоток ПСМП в ОГ відносно ГП. Зокрема, у разі наявності HSV1 

кумулятивна частота ПСМП складала 43,0 % (безрецидивна виживаність 57,0 

± 13,5 %), р=0,0054, (рис. 8.28). 

 

Рис. 8.28. Графік Каплан-Майєра. Кумулятивна частота трирічних 

ПСМП у хворих ОГ, в яких  виявляли HSV1 та хворих ГП. 

У разі наявності CMV кумулятивна частота ПСМП складала 83,3 % 

(безрецидивна виживаність 16,7 ± 15,2 %), р = 0,001, (рис. 8.29). 

 

Рис. 8.29. Графік Каплан-Майєра. Кумулятивна частота трирічних 

ПСМП у хворих ОГ, в яких  виявлений CMV та хворих ГП. 
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У разі наявності черепного або спінального гангліоніту кумулятивна 

частота ПСМП складала 50,0 % (безрецидивна виживаність 50,0 ± 20,4 %), р = 

0,0054, (рис. 8.30). 

 

Рис. 8.30. Графік Каплан-Майєра. Кумулятивна частота трирічних 

ПСМП у хворих ОГ, в яких  виявлений VZV та хворих ГП. 

Аналіз ризику розвитку ПСМП у хворих ОГ за наявності певних типів 

вірусів (окремо та в комбінації з іншими типами вірусів) показав, що в усіх 

випадках він вищий за такий у хворих ГП, табл. 8.10. 

Таблиця 8.10 

Відносний ризик трирічного розвитку ПСМП  за наявності певних типів 

вірусів 

Показник ВР 95 % ДІ Р 

ОГ (в цілому) / ГП 2,57 1,08-6,68 0,045 

ОГ (більше 1 вірусу) / ГП 3,0 1,14-7,88 0,021 

ОГ (HSV1) / ГП 3,60 1,36-9,56 0,010 

ОГ (HSV2) / ГП 2,70 0,81-9,06 0,114 

ОГ (HНV6) / ГП 2,0 0,47-8,41 0,354 

ОГ (CMV) / ГП 7,50 3,25-17,28 0,001 

ОГ (EBV) / ГП 3,0 0,91-9,69 0,078 

ОГ (Flu) / ГП 2,0 0,47-8,41 0,354 

ОГ (VZV) / ГП 4,5 1,49-13,52 0,011 
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Водночас достовірні відмінності у трирічному  ризику розвитку ПСМП 

були лише у разі наявності HSV1, CMV та VZV, (рис. 8.31). 
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Рис. 8.31. Відносний ризик розвитку трирічної ПСМП у хворих ОГ  

відносно до ГП, в тому числі за наявності різних типів вірусів. 

За наявності в спектрі щонайменше двох типів вірусів ВР негативного 

результату був найбільшим для комбінації HSV1 + CMV (ВР = 9,0), табл. 8.11.  

Таблиця 8.11 

Відносний ризик трирічного розвитку ПСМП за наявності в спектрі 

щонайменше двох типів вірусів  

Комбінації вірусів ВР 95 % ДМ Р 

HSV1 + HSV2  3,86 1,23-12,01 0,026 

HSV1 + HHV6 4,50 1,31-15,5 0,017 

HHV6 + Flu 1,05 0,07-15,6 0,967 

HSV1 + EBV 4,5 1,45-13,52 0,001 

HSV1 + CMV 9,0 4,23-19,14 0,001 

HSV1 + Flu 2,25 0,351-14,42 0,411 

Достовірне збільшення ризику розвитку трирічної ПСМП у хворих ОГ 

спостерігалось також за наявності комбінації HSV1 + HSV2 (ВР = 3,86); HSV1 

+ HHV6 (ВР = 4,5) та HSV1 + EBV (ВР = 4,5), (рис. 8.32). 
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Рис. 8.32. Відносний ризик розвитку трирічної ПСМП у хворих ОГ  

відносно до ГП за наявності в спектрі щонайменше двох типів вірусів. 

 

Саме за цих показників спостерігався достовірно більший трирічний 

відсоток ПСМП відносно ГП. Зокрема, у разі наявності HSV1 + HSV2 

кумулятивна частота ПСМП складала 46,4 % (безрецидивна виживаність 53,6 

± 20,1 %), в ГП – 11,4 % (безрецидивна виживаність 88,6 ± 4,37), р = 0,0226, 

(рис. 8.33). 

 

Рис. 8.33. Графік Каплан-Майєра. Кумулятивна частота трирічних 

ПСМП у хворих ОГ, які  мали комбінацію HSV1 + HSV2 та хворих ГП. 
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У разі наявності асоціації HSV1 + HHV6 кумулятивна частота ПСМП 

складала 63,5 % (безрецидивна виживаність 37,5 ± 28,6 %), в ГП – 11,4 % 

(безрецидивна виживаність 88,6 ± 4,37), р=0,008, (рис. 8.34). 

 

Рис. 8.34. Графік Каплан-Майєра. Кумулятивна частота трирічних 

ПСМП у хворих ОГ, в яких  виявлена асоціація HSV1 + HHV6 та хворих ГП. 

 

У разі наявності асоціації HSV1 + EBV кумулятивна частота ПСМП 

складала 50,5 % (безрецидивна виживаність 50,0 ± 20,5 %), в ОГ – 11,4 % 

(безрецидивна виживаність 88,6 ± 4,37), р = 0,0034, (рис. 8.35). 

 

Рис. 8.35. Графік Каплан-Майєра. Кумулятивна частота трирічних 

ПСМП у хворих ОГ, в яких  виявлена асоціація HSV1 + EBV та хворих ГП. 
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У разі наявності асоціації HSV1 + CMV кумулятивна частота ПСМП 

складала 100,0 % (безрецидивна виживаність 0 %). Тобто у всіх 3 хворих, які 

мали дану комбінацію вірусів виникли ПСМП, причому в термін до трьох 

років. В ГП кумулятивна трирічна частота ПСМП була 11,4 % (безрецидивна 

виживаність 88,6 ± 4,37), р = 0,0001, (рис. 8.36). 

 

Рис. 8.36. Графік Каплан-Майєра. Кумулятивна частота трирічних 

ПСМП у хворих ОГ, в яких  виявлена кобінація HSV1 + CMV та хворих ГП. 

Аналіз показав, що у разі комбінації певних типів вірусів збільшувався 

ВР та кумулятивна трирічна частота ПСМП, табл. 8.12. 

Таблиця 8.12 

Відносний ризик та кумулятивна трирічна частота ПСМП у разі 

комбінації певних типів вірусів 

Показник ПСМП, % 

Р 

порівняно 

із ГП 

ВР (95 % ДМ)  

ОГ/ГП 

ГП 11,4  – 

ОГ 29,6 0,0449 2,57 (1,08-6,68) 

ОГ (більше 1 вірусу) 35,2 0,0206 3,0 (1,14-7,88) 

ОГ (HSV1) 43,0 0,0054 3,60 (1,36-9,56) 

ОГ (HSV2) 31,4 0,1205 2,70 (0,81-9,06) 
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Продовження табл. 8.12 

Показник ПСМП, % 

Р 

порівняно 

із ГП 

ВР (95 % ДМ)  

ОГ/ГП 

ОГ (HНV6) 23,8 0,3209 2,0 (0,47-8,41) 

ОГ (CMV) 83,3 0,001 7,50 (3,25-17,28) 

ОГ (EBV) 33,3 0,0554 3,0(0,91-9,69) 

ОГ (Flu) 23,8 0,3209 2,0 (0,47-8,41) 

ОГ (HSV1 + HSV2) 46,4 0,0226 3,86 (1,23-12,01) 

ОГ (HSV1 + HНV6) 63,5 0,008 4,50 (1,31-15,5) 

ОГ (HSV1 + EBV) 50,0 0,0034 4,5 (1,45-13,52) 

ОГ (HSV1 + CMV) 100,0 0,0001 9,0 (4,23-19,14) 

 

Зокрема, якщо у хворих ОГ за наявності HSV1 трирічна кумулятивна 

частота ПСМП, становила 43,0 %, а у хворих з наявним HSV2 – 31,4 %, то у 

разі їх асоціації ризик розвитку ПСМП збільшувався до 46,4 %. Також 

збільшувався і ВР ПСМП з 3,6 і 2,7 до 3,86 відповідно. Те саме стосувалось і 

інших наведених в таблиці комбінацій типів вірусів. 

Таким чином, вірусна персистенція, особливо у випадку поєднання 

декількох типів вірусів достовірно підвищувала ризик повторних ГПМК як 

при розвитку ІІ, так і при розвитку ТІА. Треба зауважити, що у разі комбінації 

HSV1 + CMV ризик повторних гострих судинних мозкових подій після ТІА 

протягом трьох років становив 100%, а у разі поєднання HSV1 + EBV 

перевищував 50 %. 
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Профілакт. медицина (епідеміологія, мікробіологія, вірусологія, 

паразитологія, інфекц. хвороби). 2018;(1):45-51. 
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РОЗДІЛ 9 

ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРНИХ ОСНОВ РОЗВИТКУ 

ПОШКОДЖЕННЯ КЛІТИННИХ УТВОРЕНЬ ГОЛОВНОГО МОЗКУ 

НА ТЛІ ГЕРПЕСВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ 

 

9.1. Дослідження структурної організації клітинних утворень 

головного мозку контрольної групи тварин 

 

Відомо, що дослідження стану головного мозку інтактних тварин для 

порівняння із структурними змінами клітинних (анатомічних) утворень мозку 

за умов експериментального моделювання  патологічних станів є 

обов’язковим. Для цього сформована контрольна група порівняння. 

При дослідженні гістологічних мікропрепаратів фронтальних 

(коронарних) зрізів головного мозку на рівні тім’яної (лобово-тім’яної) 

ділянки виявлені основні структурні утворення, які належать до кінцевого 

мозку: неокортекс, смугасте тіло, таламічна зона, бічні шлуночки, мозолисте 

тіло, стовбур мозку. На рис. 9.1 проілюстровано гістологічну будову кори 

мозку контрольної групи мишей, яка характеризувалась чіткою 

стратифікацією, тобто пошаровою локалізацією нейронів у площині 

неокортексу. Нейрони і гліоцити у ІІ-VI шарах локалізовані рівномірно. 

Великі пірамідні нейрони, які мають один апікальний дендрит і кілька 

базальних дендритів з нейритом (аксоном), локалізовані у ІІІ і V шарах. Чіткої 

межі між V, VI і підкірковими шарами мозолистого тіла не знайдено. Нейрони 

кори мозку та підкіркових анатомічних структур рівномірно забарвлені, їх 

ядра, локалізовані у центрі перикаріону, вміщували 1-2 ядерця. З нейронами 

контактували один або декілько гліоцитів-сателітів.  

У проекції отриманого зрізу головного мозку інтактних тварин 

реєструвались поодинокі гемокапіляри, структура яких була представлена 

одним шаром ендотелію (з базальною мембраною), котрі щільно 

розповсюджувались серед структур нейропіля. Гемокапілярів з ознаками стазу 
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формених елементів крові, тромбозу, запалення (інфільтрації лейкоцитами) не 

виявлено. Цілісність стінки мікросудин не була порушена, на що вказувала 

відсутність крововиливів і ділянок некрозу. 

Підкіркові утворення, такі як гіпокамп (локалізований під тім’яною і 

скроневою корою), таламічна ділянка (обмежена дорзально гіпокампом і 

гіпоталамусом, медіально шлуночком мозку, латерально мозолистим тілом і 

корою), стовбур мозку також не мали ознак структурних порушень. 

Утворення, які формують білу речовину мозку (мозолисте тіло, внутрішня 

капсула, біла речовина стовбуру мозку) представлені щільно організованими 

кластерами волокон та гліоцитів. Проявів набряку та розшарування у цих 

утвореннях не реєстрували. Ділянок проникнення інфільтрації лейкоцитів 

через стінку судин у нейропілі мозку або шлуночків не виявлено. Структура 

судинних сплетень бічних шлуночків не порушена, вони були представлені 

кровоносними мікросудинами, які обмежені одним шаром гліоцитів. 

 

Рис. 9.1. Кора тім’яної ділянки головного мозку інтактної (контрольної) 

групи тварин. Структурно непорушена організація неокортексу. Реєструються 

інтактні нейрони і гліоцити.  

Примітка: н – нейрон; г – гліоцит; к – капіляр. Толуїдиновий синій. Об. 

40, ок. 10. 

 

к 
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Зазначені у дослідженні особливості будови клітинних утворень 

головного мозку інтактних тварин, обрані в якості контролю для порівняння з 

експериментальними групами. 

Гістологічна будова аорти у тварин контрольної групи 

На мікроструктурному рівні стінка аорти інтактних тварин n=10 

складається з трьох оболонок – внутрішньої (tunica intima), середньої (tunica 

media) та зовнішньої (tunica adventitia). Внутрішня оболонка має один шар 

ендотеліальних клітин, які вистілають просвіт аорти (рис. 9.2). 

 

Рис. 9.2. Аорта контрольної групи. Інтактна стінка аорти: ядра 

ендотеліоцитів у інтимі, еластичні мембрани та непосмуговані клітини 

середньої оболонки та сполучнотканинні елементи адвентиції. Примітка: п – 

просвіт аорти; а – адвентиція; ←ендотеліоцит;  непосмуговані клітини;  

еластичні мембрани. Толуїдиновий синій, судан ІІІ, об. 100, ок. 10, × 1000. 

 

Інтима характеризується певною звивистістю, що пояснюється 

наявністю внутрішньої еластичної мембрани. Найбільший обсяг, тобто 

товщину, у стінці аорти мала середня оболонка. Вона представлена шарами 

колагенових та еластичних волокон, які формують хвилеподібну сітку вздовж 

всього контуру стінки судини (так звані еластичні мембрани). Густина цих 

волокон, загальний вміст еластину та колагену у стінці аорти за літературними 
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джерелами інтерпретуються як показники структурних змін [407]. Адвентиція 

складається із пухкої сполучної тканини, яка містить фібробласти і поодинокі 

мікросудини. При забарвленні суданом ІІІ реакція була негативна - ліпідних 

включень у стінці аорти не виявлено. 

 

9.2. Структурні зміни головного мозку тварин  з моделлю 

атеросклерозу 

 

1-ий етап експериментального дослідження був присвячений створенню 

моделі атеросклерозу. Порівняння результатів проводили між контрольною та 

1-шою групою тварин n = 52 (на першому тижні кількість тварин складала n = 

76 мишей, з яких n = 24 померли протягом 12 - 14 тижнів проведення 

експерименту), які були переведені на ЖД із додаванням гранульованого 

комбікорму впродовж 12 - 14 тижнів [Патенти України № 117425, №117425], 

після чого їх декапітували. Метою 1 етапу дослідження було виявлення 

ліпідних депозитів в судинах тест-зон головного мозку. 

Алгоритм дослідження гістологічних препаратів тварин 1-шої групи, 

яким протягом 14 тижнів застосовували ЖД, полягав у аналізі структури 

магістральних судин (судини м’якої оболони мозку на рівні півкуль, 

центральної борозни, стовбуру мозку), мікросудин кори мозку та підкіркових 

анатомічних утворень (таламічної ділянки, гіпокампа, мозолистого тіла), 

хоріоїдальних судин судинного сплетення бічних шлуночків. Ознаки 

цитопатологічних змін пірамідних нейронів кори великих півкуль головного 

мозку, гіпокампа, мозолистого тіла, судинних сплетень бічних шлуночків і 

довгастого мозку реєстрували в n = 22 (42,3%) зразках з n = 52. Критеріями 

структурних змін були: 1) різкий гіперхроматоз перикаріону нейронів, 2) 

деформація ядра, 3) деформація апікальних дендритів нейронів.  

На рис. 9.3 показані структурно незмінені клітини та нейрони з 

гіперхроматозом («темні» нейрони). У n = 11 (50,0%) зразках з n = 22 

ушкоджені нейрони були розташовані дифузно у шарах неокортексу тім’яної 
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та/або скроневої ділянок. У n = 10 (45,5%) зразках з n = 22 ушкоджені нейрони 

(гіперхромні) були виявлені в окремих вогнищах: у n = 6 (60,0%) з n = 10 – 1 

вогнище, у n = 3 (30,0%) з n = 10 – 2 , у n = 1 (10,0%) з n = 10 – 3. Тест зона  

розміром 420 х 560 мкм (розмір мікрофотографії, при збільшенні х 400). 

  

1 2

 

Рис. 9.3. Тім’яна кора мозку тварин 1-шої групи (ЖД). Примітка: 1 – 

Пірамідні нейрони без ознак цитопатологічних змін; 2 – «темні» нейрони з 

деформованими апікальними дендритами; н – нейрон; г – гліоцит; д – 

ушкоджені «темні» нейрони. Толуїдиновий синій. Об. 40, ок. 10.  

Аналіз результатів статистичного дослідження (таблиця 9.1) свідчить на 

користь достовірної залежності між зменшенням щільності пірамідних 

нейронів ІІІ-V шарів неокортексу (варіант вогнищевого ураження кори мозку) 

та характером структурних змін на рівні  мікросудин. 

Подібні результати описані в літературних джерелах, які присвячені 

структурним змінам за умов використання ЖД, а також гістологічним та 

імуноцитохімічним змінам нейронів [35]. Аналіз результатів досліджень [35, 

145] дозволив виявити значну варіабельність у топографії розташування 

структурно змінених нейронів. В окремих публікаціях був описаний апоптоз 

нейронів у таламічній ділянці, який підтверджений електронномікроскопічно 

і імуноцитохімічно [35, 238, 288, 425]. Цитопатологічні зміни нейронів при 
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апоптозі є неспецифічними та можуть свідчити на користь ймовірного 

порушення мозкового кровообігу на тлі застосування ЖД в басейні середньої 

та передньої мозкових артерій. Це, ймовірно, пояснює причини розвитку 

парезу задньої кінцівки у тварин 1-шої групи, який був підтверджений за 

допомогою морфометричного дослідження із  застосуванням «перевернутого 

екрану». 

У ділянці мозолистого тіла в деяких зразках реєстрували фокальне 

пошкодження структури і виникнення нетипових клітин, ймовірно, 

мікрогліоцитів/макрофагів. Це продемонстровано на рис. 9.4. У статті [407] 

також зазначено виявлення імунопозитивних мікрогліоцитів у мозолистому 

тілі, які подібні до таких в тварин 1-шої групи. Ці зміни у літературі оцінюють 

як прояв ініціації запальної реакції в процесі атерогенезу.  

 

Рис. 9.4. Ділянка мозолистого тіла тварини 1-шої групи (ЖД). Фокальні 

структурні зміни білої речовини, поява інтерстиційного простору. Примітка: о 

– олігодендроцити; * – ділянка пошкодження. Толуїдиновий синій. Об. 100, 

ок. 10. 

 

Наступним етапом дослідження було вивчення структурних змін 

кровоносних судин на тлі ЖД. Зазначені зміни продемонстровані на рис. 9.5. 

Так, у n = 11 (21,1  %) зразках з n = 52 наявні морфологічні ознаки запальної 

реакції. У n =  9 (17,3%) зразках з n = 52 ці зміни були представлені фокальною 

інфільтрацією моноцитами і лімфоцитами у судинній і м’якій оболонах 
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головного мозку (тім’яної кори або у  ділянці великої борозни мозку, на рівні 

стовбуру мозку) та судин кори, підкіркових структур (латеральна і дорсо-

медіальна зони таламічної ділянки), мозолистого тіла (рис. 9.6.), хоріоїдальних 

артерій третього шлуночка (від 2 до 6 вогнищ у проекції фронтального зрізу 

головного мозку).  

Також, у n = 4 (7,7 %) зразках з n = 52 вздовж судин (більшою мірою 

артерій і вен м’якої оболони стовбуру мозку) реєстрували вогнища 

інфільтрації тканинними базофілами (від 3 до 16 клітин), дегрануляцію 

поодиноких клітин (рис. 9.7.). Це є прямою ознакою ушкодження 

гематоенцефалічного бар’єру, як описано в літературі [407].  

 

Рис. 9.5. Інфільтрація мононуклеарними лейкоцитами навколо 

кровоносних судин головного мозку тварин 1-шої групи (ЖД). Примітка:1, 2 

– навколо венули судинної оболони, ділянка тім’яної кори; 3 – венула на межі 

мозолистого тіла і бічного шлуночка (скупчення мікрогліоцитів, позитивна 

метахромазія); 4,6 –навколо мікросудин кори мозку; 5 –інфільтрація вздовж 

мікросудини мозолистого тіла. Толуїдиновий синій. Об. 40, ок. 10. 
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Рис. 9.6. Судинне сплетення шлуночків мозку тварин 1-шої групи (ЖД). 

Примітка: 1 –незмінене сплетення; 2 – інфільтрація лейкоцитами (*); п – 

просвіт шлуночка; в – вена; с – судина з лейкоцитами. Толуїдиновий синій. 

Об. 100, ок. 10. 

 

Рис. 9.7. Скупчення тканинних базофілів (*) навколо судин головного 

мозку тварин 1-шої групи (ЖД).  

Примітки. 1 – у стовбурі мозку; 2 – у центральній борозні; 3 – у тім’яній 

корі мозку; в – венула; а – артеріола; * – скупчення імунокомпетентних клітин; 

← базофіли. Толуїдиновий синій. Об. 100, ок. 10. 
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У публікації [407] демонструються атипові порушення у мікросудинах 

мозку на тлі застосування ЖД у вигляді різкого звуження просвіту судин і 

некротичних змін стінки (набряку та деструкції ендотеліоцитів). У нашому 

дослідженні структурно-функціональні зміни кровоносних судин 

демонструються на рис. 9.8 і 9.9. Виявлені розлади полягали у розширенні або 

різкому звуженні просвіту судин (рис. 9.8, 9.9), дистрофічних змінах клітин 

стінки мікросудин, та пенетрації через це окремимих мононуклеарних 

лейкоцитів. При цьому стінка магістральних судин, наприклад, артерії 

стовбуру мозку (задня комунікаційна артерія) була структурно незмінна.  

 

Рис. 9.8. Структурні зміни кровоносних судин головного мозку тварин 

1-шої групи (ЖД). Примітка: 1 – структурно непорушена артерія стовбуру 

мозку; 2 – капіляр з ознаками некрозу у білій речовині мозку; 3 – структурно 

незмінена венула. Толуїдиновий синій. Об. 100, ок. 10. 

Таким чином, були виявлені як неспецифічні зміни судин, а саме - 

лейкоцитарна інфільтрація артеріол, венул і капілярів кори мозку (медіальної 

ділянки великих півкуль та меншою мірою центральної борозни, стовбуру 

мозку), мозолистого тіла, хоріоїдальних судин, венул м’якої оболони мозку, 

так і специфічні зміни (ліпідні включення в окремих клітинах стінки судин і 

оточуючих її клітинах) – тільки у n = 4 (7,7 %) зразках з n = 52. За даними 

інших авторів, подібні зміни зазначені також у вигляді окремих аморфних 

ліпідних включень/депозитів у цитоплазмі ендотеліоцитів [407]. 
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Рис. 9.9. Атипові включення у клітинах головного мозку тварин 1-шої 

групи (ЖД). Примітка: 1 – вена із структурно зміненою стінкою, сидерофаг у 

просвіті вени (←); 2 – включення (←) у клітинах стінки венули (вн); 3 – 

включення (←) у клітинах стінки венули і за її межами. Толуїдиновий синій. 

Об. 100, ок. 10. 

 

Результати статистичного аналізу свідчать на користь значущого 

зменшення щільності пірамідних нейронів і збільшення відносної кількості 

нейронів з ознаками пошкодження у тест-зонах зразків з гістологічно 

підтвердженою вогнищевою інфільтрацією лейкоцитами. При цьому 

статистично значущої різниці між показниками дегенеративних змін і 

інфільтрацією базофілами або моноцитами/макрофагами не встановлено 

(табл. 9.1). Рідкісним явищем були: n = 1 (1,9 %) зразок з n = 52 – фокальні 

дистрофічні зміни провідних шляхів стовбуру мозку (рис. 9.10); n = 1 (1,9 %) 

зразок з n = 52 – крововилив iз некрозом оточуючиx нейронів. 
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Рис. 9.10. Структурні зміни на рівні стовбуру мозку тварин 1-шої групи 

(ЖД).  

Примітка. 1 – фокальні ділянки деструктивних змін (*); 2 – інтактні 

мультиполярні нейрони неушкодженої ділянки мозку (н). Толуїдиновий синій. 

Об. 100, ок. 10. 

Таблиця 9.1 

Залежність щільності пірамідних нейронів ІІІ-V шарів неокортексу від 

характеру структурних змін кори мозку 1-шої групи (Me [Q1-Q3]) в тест-зоні 

Група Щільність 

нейронів у 

тест-зоні, 

абс. 

Відносна 

кількість нейронів з 

ознаками 

дегенерації, % 

За підтвердження змін 

Контроль  195 

[185,7-166,0] 

3,3 [1,9-3,9] 

ЖД, без структурних змін 188 

[178-198] 

5,0 [4,5-6,1] # 

ЖД, iз змінами судин 179  

?1,5-186,5]* 

# 

11,4 [8,6-17,2]* # 

За характером виявлених дегенеративних змін 

Дифузна дегенерація нейронів 184  10,7 [8,6-17,8]# 

Вогнищева дегенерація нейронів 176 13,6 [10,1-19,2]# 

За підтвердженої імунної реакції 

Без інфільтрації 182 

[176,5-192,5] 

7,3  

З інфільтрацією лейкоцитами 182 

[171-187]# 

10,6  
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Продовження табл. 9.1 

Група Щільність 

нейронів у 

тест-зоні, 

абс. 

Відносна 

кількість нейронів з 

ознаками 

дегенерації, % 

За типом імунноїреакції 

Інфільтрація макрофагів 186 

[168-188] 

6,3  

Інфільтрація базофілів 175,5 

[171,2-

181,2]# 

13,4  

Примітка. # - Р<0,05, до контролю* - Р<0,05,за критерії Крускала-Уоліса  

 

Структурні зміни аорти тварин1-шої групи(ЖД). 

У 1 групі тварин (ЖД) n = 52, загальна організація стінки аорти була не 

змінена. В деяких зразках помічені відмінності від контрольних. Так, 

внутрішня і середня оболонки характеризувались меншою фізіологічною 

звивистю волокнистих компонентів стінки аорти, але це не впливало на 

структурну організацію судини. Зразки аорти, які були заморожені для 

отримання кріозрізів, були забарвлені суданом ІІІ для виявлення ліпідних 

включень (на тлі розчинення неполярного барвника у неполярних ліпідах). 

Суданофільні включення були індивідуалізовані в окремих клітинах у n=10 

(19,2%) зразках з n = 52 лише як фокальні внутрішньоклітинні, переважно у 

внутрішньому просвіті судинної стінки, тобто у внутрішній оболонці або 

адвентиції (рис. 9.11).  

З метою вивчення внутрішньоклітинних ліпідних включень (якісні і 

морфометричні зміни) додатково були досліджені зразки аорти методом 

трансмісійної електронної мікроскопії (ТЕМ).  

Результати морфометричного дослідження товщини стінки аорти не 

показали достовірної різниці із контрольною групою (табл. 9.2). 
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Рис. 9.11. Аорта 1-шої групи (ЖД). Примітка. а – структурно змінена 

інтима аорти, втрата ендотелію; б – суданофільні включення у ендотеліоцитах; 

в,г – суданофільні включення у адвентиції аорти; 1 – стінка аорти; 2 – просвіт 

судини; ←ендотеліоцит;  непосмугована клітина;  еластичні мембрани; 

суданофільні включення. Толуїдиновий синій, судан ІІІ, об. 100, ок. 10. 

 

9.3. Порівняльна оцінка структурних змін головного мозку у тварин 

інфікованих HSV1 на тлі моделювання атеросклерозу та без такого 

До 2 етапу експериментального дослідження включено дослідження 

структурних змін головного мозку тварин 2-ої групи (HSV1) та  3 групи (HSV1 

+ ЖД), яке проводилось з метою визначення впливу вірусної інфекції на 

атеросклеротичний процес, за умови вивчення вогнищевих та дифузних змін 

в тест-зонах головного мозку. 

Друга група тварин, інфікованих HSV1 (n = 23), які залишились після 

того, як на першому місяці інфікування з n = 30 мишей n = 7 померли. 

Протягом 30 - 90 діб після інфікування мишей декапітували. Досліджено n = 
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26 зразків головного мозку: n = 3 зразки отримані на 30 добу після інфікування 

взято в n = 3 мишей з n = 7, які померли; n = 23 зразки - на завершення 

експерименту, тобто на 90 добу спостереження. На 30 добу експерименту у n 

= 3 зразках (100,0 %) виявленi ознаки дегенеративних змін у тім’яно-

скроневому неокортексі. У нейропілі зареєстровані окремі 

макрофаги/мікрогліоцити.  

На 90 добу експерименту в n = 8 (34,8 %) досліджених зразках з n = 23 

не виявлено ознак структурних змін (рис. 9.12); в інших n = 15 (65,2 % ) з n = 

23 – виявлено дегенерацію нейронів у корі мозку та гіпокампі. У n = 11 (73,4 %) 

із n = 15 зразків дегенерацію оцінено як мультифокальну (виявлену дифузно, 

без чіткої топографічної залежності у тім’яній корі мозку); в інших n = 4 

(26,6%) з n = 15 зміни оцінено як фокальні (локальні) : у n = 2 (50 %) з n = 4 по 

2 вогнища; у n = 2 (50%) з n = 4 – по 1 вогнищу. На мікроскопічному рівні ці 

вогнища були оцінені як ділянки тотальної загибелі нейронів та гліоцитів із 

ущільненням та деформацією, гіперхромним забарвленням. Цитологічнi 

відмінностi в ушкоджених нейронах між зазначеними типами розвитку 

порушень не виявленi (рис. 9.12). 

  
1 2 

Рис. 9.12. Ділянка тім’яної кори мозку 2-oї групи тварин (HSV1). Примітка. 1 

- неушкоджена ділянка; 2 – дифузна загибель нейронів («темні» нейрони). Між 

пошкодженими нейронами локалізовані структурно незмінені нейрони і 

окремі гліоцити. Примітка: н – нейрон; д – дегенеративний нейрон; г – гліоцит; 

к – капіляр. Толуїдиновий синій. Об. 40, ок. 10. 
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Структурні зміни не обмежувались лише пошкодженням нейронів. У n 

= 12 (52,2 %) з n = 23 зразків виявлені ознаки запальної реакції – фокальна 

інфільтрація макрофагами/мікрогліоцитами навколо окремих судин малого 

калібру (капіляри, артеріоли, венули) у тім’яній корі мозку, мозолистому тілі, 

латеральних ділянках таламічної зони. Зміни були локалізовані таким чином: 

n = 4 (33,2 %) з n = 12 зразків – навколо поодиноких капілярів у тім’яній корі 

мозку, n = 2 (16,8 %) з n = 12 зразків – навколо мікросудин мозолистого тіла; n 

= 5 (41,6 %) з n = 12 зразків – навколо судинних сплетень бічних шлуночків 

мозку; лише у n = 1 (8,4 %) з n = 12 зразків – навколо судин оболони мозку у 

ділянці стовбуру. Рис. 9.13 яскраво ілюструє прояви локальної запальної 

реакції навколо судин.  

Рис. 9.13. Ділянка судинної оболони мозку на рівні стовбуру в тварин 2 групи 

(HSV1). Скупчення імунокомпетентних клітин навколо вен.  

Примітка. в – вена; * – скупчення лімфоцитів, макрофагів/моноцитів; к 

– вентральна кора мозку. Толуїдиновий синій. Об. 40, ок. 10. 

 

В усіх зразках з ознаками запалення структурні зміни у тім’яній корі 

мозку були оціненi як мультифокальні (зміни з вогнищевою дегенерацією не 
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виявлено). Пошкодження нейронів головним чином було виявлено у тім’яній 

корі мозку та гіпокампі, які кровопостачаються з басейнів передньої і 

середньої мозкових артерій. Слід зазначити, що цитоморфологічні прояви 

дегенерації нейронів та гліальних клітин, як правило, неспецифічні, тому 

оцінка ступеня ушкодження мозку є досить складним завданням (рис. 9.14).  

Рис. 9.14. Структурні зміни судин судинної оболони мозку тварин 2-ої групи 

(HSV1). Скупчення імунокомпетентних клітин навколо вен.  

Примітка. 1 – інтактна артерія; 2,3,4 –лімфоцити навколо артеріол, венул 

і капілярів на рівні стовбуру мозку; в – венула; а – артерія; * – скупчення 

лімфоцитів; к – вентральна кора мозку. Гематоксилін-еозин. Об. 40, ок. 10. 

 

Наведені результати оцінки ураження кори головного мозку після 

інфікування HSV1 в таблицях. Встановлено статистично значуще зменшення 

кількості пірамідних нейронів (р < 0,05) в середньому на 8,7 і 13,3 %, 

відповідно, в тест-зонах в залежності від терміну експерименту. Відносна 

кількість нейронів з цитологічними ознаками дегенерації («темні» і 
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деформовані нейрони) була більшою на відміну від контрольних значення у 

3,4 і 2,7 разів відповідно (р < 0,05). При цьому статистично значущої різниці 

між дослідженими зразками в різні терміни спостереження не було виявлено. 

Аналіз розвитку структурних змін у корі мозку засвідчив лише статистично 

значуще збільшення кількості ушкоджених нейронів. Локалізація імунної 

реакції (у тім’яній корі мозку або навколо хоріоїдальних судин) не залежала 

від ступеня вираженості структурних змін (табл. 9.2 і 9.3). 

Таблиця 9.2 

Зміна щільності пірамідних нейронів ІІІ-V шарів кори головного мозку 

контрольної і 2-ої груп (Me [Q1-Q3]) в тест-зонах 

Група Щільність нейронів у 

тест-зоні, абс. 

Відносна кількість нейронів з 

ознаками дегенерації, % 

Контроль  195 [185,7-166,0] 3,3 [1,9-3,9] 

HSV1, 30 доба 178 [166-180]* 11,4 [8,3-25,2]* 

HSV1, 90 доба 169 [157,5-179,5]* 8,98 [7,3-12,9]* 

Примітка. * - Р<0,05,за критерії Крускала-Уоліса  

Таблиця 9.3 

Залежність дегенеративних змін від топографії і характеру 

пошкодження головного мозку y 2-ій групі (HSV1) на 90 добу (Me [Q1-Q3]) 

за тест-зонами 

Група Щільність 

нейронів у тест-

зоні, абс. 

Відносна кількість 

нейронів з ознаками 

дегенерації, % 

За підтвердження змін 

HSV1, без дегенерації 172 [160,2-183,2] 5,8 [1,6-9,1] 

HSV1, з ознаками дегенерації 169 [149,5-176,5] 10,6 [7,8-13,2]* 

За характером виявлених дегенеративних змін 

HSV1, мультифокальні зміни 169 [157,5-176,5] 10,9 [8,2-13,2] 

HSV1, вогнищеві зміни 154,5 [139-199,5] 7,9 [3,3-12,5] 
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Продовження табл. 9.3 

Група Щільність 

нейронів у тест-

зоні, абс. 

Відносна кількість 

нейронів з ознаками 

дегенерації, % 

За підтвердженого запалення 

HSV1, запалення (-) 164 [149,5-176,5] 8,6 [3,6-15,7] 

HSV1, запалення (+) 173,5 [169-180,2] 10,8 [8,14-12,5] 

За локалізацією імунної реакції 

HSV1, кора мозку і мозолисте тіло 176 [170,2-180,2] 9,4 [8,1-10,6] 

HSV1, xорiоїдальні судини 173 [169-182] 11,2 [7,4-13,0] 

Примітка. * - Р<0,05,за критеріями Крускала-Уоліса  

 

Отже, на основі аналізу гістологічних мікропрепаратів були зроблені 

попередні висновки. Розвиток нейроінфекції, яка викликана HSV1, 

характеризувалась локальною імунною реакцією, головним чином навколо 

кортикальних гемокапілярів та судин сплетень шлуночків мозку. Як відомо,  

хоріоїдальні артерії в мишей походять від ВСА. Саме поблизу цих судин 

частіше спостерігалась інфільтрація лейкоцитами. Щільність пірамідних 

нейронів у тест-зонах тім’яної кори мозку не залежала від локалізації 

запальної реакції Цей висновок важливий для розуміння оцінки впливу 

вірусної інфекції на швидкість розвитку патологічних змін. 

Структурні зміни аорти тварин 2-гої групи (HSV1 ). 

Досліджені n = 14 зразків аорти тварин, які були інфіковані HSV1 (n = 

23). У n = 2 (14,3 %) з n = 14 виявлені фокальні скупчення лімфоцитів у 

адвентиції аорти. Морфологічні ознаки імунної реакції більшою мірою були 

виявлені у  досліджених тварин n = 8 (34,7 %) з n = 23 в оточуючій пухкій 

сполучній тканині. Морфологічна структура аорти була подібною до 

контрольної групи (рис. 9.15), але виявлене вірогідне збільшення товщини 

середньої оболонки (табл. 9.4), p < 0,05, що пояснюється набряком окремих 

непосмугованих клітин, збільшенням інтерстиційного простору.  
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Рис. 9.15. Аорта мишей 2-ої групи (HSV1). Примітка: а – структурно незмінена 

стінка аорти; б – зміни коріня аорти і інфільтрація лімфоцитів у міокард; 1 – 

стінка аорти; 2 – просвіт аорти; 3 – клапан; 4 – міокард; ← лімфоцити. 

Гематоксилін-еозин, об. 40, ок. 10. 

 

Структурні зміни аорти тварин 3-ої групи (HSVІ+ЖД). 

На початку проведення 2 етапу експериментального дослідження 

сформована 3 (HSVІ + ЖД) група тварин n = 41, які були інфіковані, а потім 

їм застосовували ЖД протягом 12 - 14 тижнів.  

Проведене дослідження структурних змін аорти мишей 3-ої групи (HSVІ 

+ ЖД). З n = 41 випадків зміни аорти було досліджено у n = 31. Майже у всіх 

випадках були встановлені літичні зміни клітин, розшарування еластичних 

мембран у середній оболонці. В цих зразках помічені ознаки запалення у 

адвентиції  n = 31 (70,5 %) з n = 41 (рис. 9.16). Слід також враховувати 

постмортальні структурні зміни в n = 10 мишей.  

Як відомо, існує важливий взаємозв'язок між метаболічними, 

органічними та вірусними захворюваннями, що впливають на перебіг 

патофізіологічних змін у магістральних судинах при дисліпідемії і АС та 

розвитком структурних змін кровоносних судин на клітинному і 

ультраструктурному рівні. Вирішальну роль у дослідженні структурних змін 

кровоносних судин відіграють гістологічні методи, зокрема методи світлової 

та електронної мікроскопії, оскільки вони підтверджують або спростовують 

наявність змін у стінці судини.  
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Рис. 9.16. Аорта 3-ої групи (ЖД + HSVІ). Примітка: а – непорушена 

стінка; б – літичні зміни, інфільтрація лімфоцитами і моноцитами; в – 

реорганізація інтими; г – літичні зміни внутрішньої і середньої оболонок 

аорти.  

Примітка: 1 – просвіт судини; * ділянка клітинної реорганізації; 

←ендотеліоцит; ↔ середня оболонка;  інфільтрація лейкоцитів;  

непосмуговані клітини; еластичні мембрани. а: толуїдиновий синій, судан ІІІ, 

об. 40, ок. 10; б: гематоксилін-еозин, об. 20, ок. 10; в, г - гематоксилін-еозин, 

об. 100, ок. 10.  

 

Таким чином, на підставі проведених гістологічних досліджень 

зроблено заключення, що поєднання двох незалежних чинників в 3-тій групі 

(ЖД + HSVІ) посилює розвиток структурних змін у аорті, які підтверджує 

летальність серед дослідних тварин. Аналіз волокнистих структур у стінці 

аорти летальних зразків засвідчив значну варіабельність їх розподілу – від 
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умовно непорушених до майже тотально втрачених. Структурні зміни у 

внутрішній та середній оболонках судини були найбільш очевидні. 

Збільшення товщини tunica media пояснюється дистрофічними змінами 

непосмугованих клітин (набряком цитоплазми клітин, порушенням 

міжклітинних контактівi фізіологічної локалізації еластичних мембран, 

загибелью та елімінацією клітин). Підтвердженням цих патологічних процесів 

є літичні зміни і виникнення окремих клітинних дериватів у стінці судини 

(гіперхромні сферичні включення). Значущість одержаних морфологічних 

даних полягає у тім, що виявлені прояви, які викликані системною 

герпесвірусною інфекцією підсилюються за наявності гіперліпідемії так само, 

як зміни, що спостерігаються у випадку змодельованої гіперліпідемії 

посилюється  за наявності вірусної інфекції.      

Наступний етап експериментального дослідження - моделювання 

однобічної ОЗСА з подальшою ішемією тканин мозку мишей, проведений 

також з метою оцінки впливу вірусної інфекції на швидкість розвитку 

патологічних змін. 

 

9.4. Визначення впливу вірусної інфекції на структурні та 

структурні зміни мозку та судини при гострій церебральній ішемії 

на тлі жирової дієти 

 

Третій етап експериментального дослідження присвячений визначенню 

впливу вірусної інфекції на структурні зміни мозку та судин мишей при 

гострій церебральній ішемії на тлі ЖД. 3-ій етап експериментального 

дослідження складався з  моделювання 4-ої та 5-ої груп тварин. 4-та група 

тварин, які вживали ЖД протягом 12-14 тижнів, після чого їм проводили 

моделювання ОЗСА (n = 31). Декапітація проводилась на 1, 2, 3 добу після 

моделювання ОЗСА.  

Змодельована 5-та група тварин, яким проводилось інфікування HSV1, 

потім їх на 12 - 14 тижнів переводили на ЖД, після чого моделювали ОЗСА (n 
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= 20). Hа початку вживання ЖД було n = 44 миші, з яких n = 24 тварини 

померли після інфікування пртягом 12 - 14 тижнів. Мета моделювання ОЗСА 

- виявлення вогнищевих або дифузних проявів змін у головному мозку та 

термiну їх розвитку після ішемізації головного мозку на тлі герпетичної 

інфекції.  

В тварин 4-ої групи на 1 добу після ОЗСА в n = 7 (22,6%) зразках з n = 

31 виявлені структурні зміни у тім’яній та тім’яно-скроневій корі мозку. На 2, 

3 і 4 добу після ОЗСА ушкоджені нейрони у корі мозку реєстрували у всіх 

досліджених зразках. Пошкодження на рівні неокортексу на 1 - 2 добу 

полягали у гіперхроматозі нейронів, їх деструкції і, як наслідок, редукції 

клітинного складу. Ішемічне пошкодження нейронів було локальним (1 - 2 

вогнища у проекції фронтального зрізу) або дифузним (мультифокальним). У 

наступні 3 - 4 доби цитопатологічні зміни були у вигляді додаткового 

виявлення нейронів iз набряком цитоплазми і ядра, тобто гідропічної 

дистрофії.  

На 1-2 добу досліджені n = 20 зразків головного мозку мишей з n = 31, в 

яких домінували дифузні зміни. На 1-шу добу в досліджених n = 15 зразках 

виявлені: у n = 6 (40,0 %) окремі вогнища ішемізованих («темних») нейронів, 

подібні до них вогнища реєстрували у n = 2 (13,3 %), у n = 1 (6,7 %) зразку 

виявлені крововиливи і в n = 1 (6,7 %) – лейкоцитарний (моноцити, макрофаги) 

інфільтрат. У інших n = 5 з n = 5, що залишились - змін не виявлено. 

На 2 добу у n = 5 з n = 5 зразків головного мозку мишей, що залишились 

із n = 20, виявлені дегенеративні зміни: у n = 2 (40,0 %) зразках – вогнищеві, у 

n = 3 (60,0 %) – мультифокальні (дифузні). 

На 3-4 добу розглянуті n = 11 зразків головного мозку мишей, що 

залишились. На 3-тю добу розглянуто n = 5 зразків, в яких спостерігалась 

подібна пропорція: у n = 2 (40,0 %) – вогнищеві зміни, у n = 3 (60,0%) –  

дифузні. На 4 добу розглянуті n = 6 зразків: в n = 5 (83,4 %) з них зсув змін 

спостерігався переважно в бік дифузної гідропічної дистрофії, в n = 1 (16,6 %) 

з них – до вогнищевої.  
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Рис. 9.17 - 9.19 ілюструють різницю цитопатологічних змін нейронів на 

1 - 2 добу та 3 - 4 добу експерименту. На рис. 9.17 - 9.19 демонструються 

морфологічні прояви структурних змін кровоносних судин великого мозку на 

тлі ОЗСА. 

 

Рис. 9.17. Тім’яна кора головного мозку 4-ої групи тварин (ЖД + ОЗСА) через 

1 і 2 доби після ОЗСА.  

Примітка: 1 – неушкоджена кора мозку, 1 доба; 2 – ішемічні зміни в 

нейронах («темні» нейрони), 1 доба; 3 - ішемічні зміни в нейронах, 2 доба; 4 - 

стазована вена мозолистого тіла, 2 доба; н – неушкоджений нейрон; д – 

дегенеративно змінений нейрон; к –капіляр; в – стазована вена. Толуїдиновий 

синій. Об. 40, ок. 10. 
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Рис. 9.18. Різний ступень пошкодження тім’яної кори мозку тварин 4-ої групи 

(ЖД + ОЗСА) через 3 і 4 доби після ОЗСА. Виражений набряк цитоплазми і 

апікальних дендритів в пірамідних нейронах на 3 (1) і 4 добу (2). Ділянка 

локальної гідропічної дистрофії (3).  

Примітка: н – неушкоджений нейрон; д – дегенеративно змінений 

нейрон; в – стазована вена. Гематоксилін-еозин. Об. 40, ок. 10. 

Рис. 9.19. Структурні зміни артерії в 4-ій групі (ЖД + ОЗСА) на рівні стовбуру 

мозку на 4 добу після ОЗСА. Деформація контуру артерії, набряк стінки із 

структурно зміненою еластичною мембраною і tunica media. Примітка: н – 

неушкоджений нейрон; д – дегенеративний нейрон; в – стазована вена. 

Гематоксилін-еозин. Об. 40, ок. 10. 

 

Морфометричні дані, наведені на рисунках 9.17–9.19, демонструють, що 
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на 3 - 4 добу після ОЗСА встановлено статистично значуще прогресування 

дегенерації нейронів порівняно із змінами у перші 2-і доби (р < 0,05). Більш 

виражений ступень ушкодження у зразках із дифузним характером порушень. 

Редукція щільності нейронів кори встановлена на 3 добу (р < 0,05), а на 4 добу 

статистично значущої різниці не було виявлено порівняно з 3-ою добою. 

Порівняння змін між фокальними та мультифокальними пошкодженнями 

дозволило встановити достовірну різницю із зсувом в бік збільшення ступеня 

пошкодження неокортексу при дифузній ішемії. 

Тварин 5-ої групи n = 20 (HSV1 + ЖД + ОЗСА) було інфіковано, після 

чого переведено на модифіковану ЖД і через 12-14 тижнів в них сформована 

ОЗСА. У дослідних зразках виявлена значно збільшена кількість жирової 

тканини, що межує з адвентицією в  n = 4 (40 %) з n = 10, у n = 2 (20 %) з n = 

10 зразків - фокальну інфільтрацію лейкоцитами на рівні адвентиції. При 

цьому структурна організація середньої оболонки залишалась збереженою 

(рис. 9.20-22.).  

 

Рис. 9.20. Морфометрична оцінка динаміки дегенеративних змін у корі 

великого мозку мишей.  
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За результатами морфометричного аналізу встановлено збільшення 

товщини середньої оболонки ЗСА. 

Рис. 9.21. Морфометрична оцінка нейродегенеративних дифузних змін у корі 

великого мозку мишей. 

 

 

Рис. 9.22. Морфометрична оцінка нейродегенеративних вогнищевих 

змін у корі великого мозку мишей. 
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Таблиця 9.4 

Результати морфометричної оцінки товщини аорти контрольної, 1-5 

дослідних груп тварин Me [Q1-Q3] 

Група 

Показники 

Товщина стінки 

аорти (A), мкм 

Товщина t. media 

(TM), мкм 

Товщина t. 

adventitia (TA), 

мкм 

Контроль (n=10) 
95,5  

[77-98,8] 

55,5 

[51,1-66,6] 

29,3 

[19,8-36,4] 

1 (ЖД) (n=52) 
98,37  

[68,8-109,4] 

49 

[42,4-64,2] 

33,1 

[20,6-54,6] 

2 (HSVІ) (n=23) 
95,3  

[83,2-123,3] 

82,3 

[68,3-93,7]* 

18,6 

[14,5-26,2] 

3 (HSVІ+ЖД) 

(n=41) 

86,1  

[79,9-120,9] 

69[ 

55,4-96,1]*@ 

22,8 

[16,8-33,2]@ 

4 (ЖД+ОЗСА), 

(n=31) 

239  

[229,4-271,2]*#@ 

187,7 

[167,8-213,6]*#@ 

56,3 

[36,2-69,6]*#@ 

5 

(ЖД+HSVІ+ОЗСА),  

(n=44) 

107,5  

[89,2-147,4]*#@ 

45,5 

[39,8-56,9]*#@ 

30,7 

[25,5-47,6]# 

Примітка. * - Р<0,05, до контролю; # - Р<0,05, до 2-гої групи; @- Р<0,05, 

до 1-шої групи  

 

Таким чином, спостерігалось збільшення ділянок нейродегенерації на 4 

добу в 4-ій групі (ЖД+ОЗСА), а в 5-ій групі (HSV1+ЖД+ОЗСА) – зміни 

прогресували вже на 2-3 добу порівняно із  4-ою. Гостра церебральна ішемія 

потенціюювала збільшення ділянок нейродегенерації в тест-зонах, порівняно  

з 1-ою (ЖД) та 2-ою (HSV1) групами мишей. 
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9.5. Дослідження нейропротективної ролі ацикловіру у тварин із 

гострою церебральною ішемією, інфікованих HSV1 

 

Завершальним, 4 етапом експериментального дослідження було 

порівняння особливостей розвитку нейродистрофічних змін у корі великого 

мозку тварин 6-ої групи (n=8), яким моделювали ОЗСА після інфікування 

HSV1 та тривалого вживання ЖД протягом 12-14 тижнів та 7-ої групи (n=8), 

яким моделювали ОЗСА після інфікування HSV1, тривалого вживання ЖД 

протягом 12-14 тижнів та введення ацикловіру.  

На рис. 9.23-9.27 показано, як виглядав головний мозок мишей, яким 

моделювали ОЗСА після інфікування HSV1 та тривалого вживання ЖД 

протягом 12-14 тижнів.  На 1-шу добу, були досліджені n = 3 зразки : в n = 1 

(33,3%) - переважали вогнищеві зміни, в n = 2 (66,7%) – дифузні. Ha 2 добy 

також дослідили n=3 зразки: n=3 (100%), в яких вогнищева дегенерація 

спостерігалась навколо інфільтратів моноцитами/лімфоцитами та у всіх 

зразках реєстрували від 4 до 8 вогнищ запалення. У неокортексі мишей 6-ої 

групи вогнищеві зміни переважали над дифузними більшою мірою на 2-гу 

добу. Для порівняння на 2-гу добу після ОЗСА в 6-ій групі кількість 

ушкоджених нейронів у тест-зонах збільшувалась в порівнянні щодо 1-шої 

доби на 62,8% (р < 0,05). Експеримент в 6-ій групі на 3 і 4 добу завершився 

100% летальністю мишей, що свідчило на користь вираженої тяжкості 

соматичного стану дослідних тварин. В табл. 9.5 і 9.6 наведена кількісна 

оцінка щільності нейронів у тест-зонах тім’яної ділянки неокортексу. 

Результати морфометричної оцінки свідчать про статистично значуще 

збільшення відносної кількості нейронів з цитопатологічними ознаками 

нейродегенерації (гіперхроматоз, деформація перикаріону, каріопікноз) в 

мишей, яким ацикловір не застосовувался.  

 

 
323 
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Рис. 9.23 - 9.27. Структурні розлади у корі великого мозку інфікованих мишей 

1-шої (ЖД) та 6-ої групи (HSV1 + ЖД  + ОЗСА). Редукція щільності нейронів, 

дегенеративні зміни у корі мозку. Примітка: 1 – 6-тa група (HSV1 + ЖД + 

ОЗСА) на 2 добу: ділянка запалення у півкулі великого мозку (макропрепарат, 

обведено лінією); 2 – 6-та група (HSVІ + ЖД + ОЗСА) на 2 добу: ділянка 

некрозу (1) і перифокальна зона пошкоджених нейронів (2) у поверхневих 

шарах неокортексу; 3 – 7-ма група (HSV1 + ЖД + ОЗСА + ацикловір) на 1 

добу: ділянка некрозу; 4 – 7-ма група (HSV1 + ЖД + ОЗСА + ацикловір) на 2 

добу: ділянка некрозу; 5 – 7-ма група (HSV1 + ЖД + ОЗСА + ацикловір) на 2 

добу: нейрони з ознаками інтрацелюлярного набряку. Толуїдиновий синій. 2: 

об. 10, ок. 10; 3 - 5: об. 20, ок. 10. 
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На рис. 9.24 показано найбільш вагомі структурні зміни, які виявлені у 

дослідних групах за умов комбінованої моделі. Так, на 2 добу після ОЗСА 

виявлено ділянку некрозу у поверхневих шарах неокортексу, яка 

характеризувалась дистрофічними змінами, порушенням структури 

молекулярного шару, редукцією нервових клітин і дегенеративними змінами 

у перифокальній зоні (тотальне пошкодження І - ІІІ шарiв неокортексу), що є 

проявом посилення дистрофічних змін на тлі зараження HSV1 та ішемізації за 

рахунок проведення ОЗСА.  

У 7-ій групі із застосуванням ацикловіру подібних ділянок некрозу у 

поверхневих шарах неокортексу, та у перифокальній зоні, не було виявлено. 

Нейродегенеративні зміни реєстрували як окремі ділянки «темних» (рис.9.25) 

нейронів (тобто без формування топографічних зон некрозу кори мозку, як на 

рис. 9.26). У перифокальній зоні реєстрували нейрони з ознаками 

інтрацелюлярного набряку, що більшою мірою є характерним для ішемічного 

пошкодження, ніж інфекційного (рис. 9.27). В цілому щільність пошкоджених 

«темних» нейронів у досліджуваних тест-зонах була меншою порівняно із 

групою без введення ацикловіру. У табл. 9.5 і 9.6 наведені морфометричні 

показники ділянок пошкодження та перифокальної зони.  

Таким чином, в тварин, що отримували ацикловір, зміни в корі були 

менш вираженими, охоплювали менший об’єм шарів неокортексу. В 

інфікованих тварин 7-ої групи пригнічення розвитку дистрофічних вогнищ 

після введення ацикловіру встановлене до 2-гої доби включно. 
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Таблиця 9.5 

Середня площа ділянок нейродегенерації у проекції фронтального зрізу 

кори великого мозку у дослідних групах (Me [Q1-Q3]) 

Група Площа ділянок нейродегенерації, мкм² 

ЖД + ОЗСА, 1 доба 8422,3 [4503,1-26975,8] 

ЖД + ОЗСА, 2доба 10987,4 [6180,4-21121,3] 

ЖД + ОЗСА, 3доба 7268,7[4045,3-16370,2] 

ЖД + ОЗСА, 4доба 40056,7 [11220,0-151030,6] ^ 

ЖД 3708,9 [2897,7-6302,7] 

HSV1 12990,4 [10329,8-24945,4] 

HSV1 + ЖД + ОЗСА, 1 доба 26069,5 [20861,2-39740,3]* # 

HSV1 + ЖД + ОЗСА, 2 доба 58838,2 [18307,6-1286880]*& # 

HSV1 + ЖД + ОЗСА + АЦ, 1 

доба 

22533,1 [13298,5-39231,7] 

HSV1 + ЖД + ОЗСА + доба 44200,9 [12411,0-169900,6]# 

Примітка. 4 група (ЖД + ОЗСА); АЦ – ацикловір; ! - Р<0,05, до 4 групи 

(ЖД + ОЗСА) на 1 добу; & - Р < 0,05, 4 групи (ЖД + ОЗСА) на 2 добу;^ - Р<0,05, 

до 6 групи (HSV1 + ЖД + ОЗСА) на 3 добу;# - Р < 0,05, до 2 групи (HSV1); * - 

Р < 0,05, до 1 групи (ЖД); @ - Р < 0,05, до 2 доби при порівнянні вибірок у 

межах однієї групи 
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Таблиця 9.6 

Зміна кількості пірамідних нейронів ІІІ - V шарів у перифокальній 

ділянці неокортексу великого мозку у групах з комбінованою моделлю та 

застосуванням ацикловіру (Me [Q1-Q3]) 

Група 
Щільність нейронів 

у тест-зонах, абс. 

Відносна 

кількість нейронів 

з ознаками 

дегенерації, % 

HSV1 + ЖД + ОЗСА, 1 доба 157,0 [142,0-165,0] 26,4 [24,8-31,5] 

HSV1 + ЖД + ОЗСА, 2 доба 137,0 [129,0-163,0]* 43,0 [39,5-54,6]* 

HSV1 + ЖД + ОЗСА + АЦВ, 1 доба 181,0 [165,0-188,0] 20,6 [18,0-24,8]# 

HSV1 + ЖД + ОЗСА + АЦВ, 2 доба 168,0 [159,0-173,5]# 28,0 [24,1-36,4]#* 

За характером виявлених дегенеративни хзмін 

Дифузна 

дегенерація

нейронів 

HSV1 + ЖД + ОЗСА,  

1 доба 

165 [149-170] 26,4 [24,8-28,1] 

HSV1 + ЖД + ОЗСА,  

2 доба 

- - 

HSV1 + ЖД + ОЗСА 

+ АЦВ, 1 доба 

181,0 [165,0-188,0] 20,6 [18,0-24,8]# 

HSV1 + ЖД + ОЗСА 

+ АЦВ, 2 доба 

159,0 [144,2-169,2] 24,6 [33,1-27,6] 

Вогнищева 

дегенерація

нейронів 

HSV1 + ЖД + ОЗСА,  

1 доба 

150 [142-157] 28,6 [25,3-34,5]  

HSV1 + ЖД + ОЗСА,  

2 доба 

137 [129-163] 43,0 [39,5-54,6] 

HSV1 + ЖД + ОЗСА 

+ АЦ, 1 доба 

- - 

HSV1 + ЖД + ОЗСА 

+ АЦ, 2 доба 

169,0 [163,5178,0]@ 33,1 [25,7-48,2] 

Примітка. АЦ – ацикловір; # - Р<0,05, до групи без АЦ; * - Р<0,05, до 

1доби; @ - Р < 0,05, до 2 доби щодо вибірок з вогнищевими змінами. 
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Встановлено зменшення щільності нейронів на 22,6% (р < 0,05) у 

перифокальній зоні кори великого мозку на 2 добу (табл. 9.6). Характер змін 

мав відмінності у 7-ій групі із застосуванням ацикловіру: на 1 добу зміни 

оцінено як мультифокальні в n = 3 зразках, на 2 добу мали місце як 

мультифокальні - в n = 1, так і вогнищеві - в n = 4 зразках (термін 3 і 4 доби не 

аналізували у зв’язку зі 100% летальністю тварин). Крім виражених 

нейродегенеративних змін на 2 добу після ОЗСА у тварин 7-ої групи було 

виявлено збільшення вогнищ інфільтрації лейкоцитами. На рис. 9.28 показано 

інфільтрацію лейкоцитами. 

 

Рис. 9.28. Морфологічні прояви запалення (обведені переривчастою лінією) у 

великому мозку інфікованих мишей 7-ої групи на 2-гу добу після ОЗСА із 

застосуванням ацикловіру.  

Примітка. 1- 6-та (HSV1 + ЖД + ОЗСА) група 2 доба: зона на межі 

глибоких шарів неокортексу і мозолистого тіла; 2 – 7-ма (HSV1 + ЖД + ОЗСА 

+ ацикловір) група 2 доба: вогнище запалення навколо судинного сплетення. 

Толуїдиновий синій. 1: об. 10, ок. 10; 2: об. 20, ок. 10. 

 

За результатами морфометричного дослідження (на тлі вимірювання 

площі ділянок запалення у тест-зонах проекції фронтального зрізу великого 

мозку) встановлене вірогідне збільшення обсягу інфільтрації лейкоцитами 

після ОЗСА у тварин 6-ої групи без ацикловіру, а у 7-ій групі з ацикловіром 

тенденцію до зменшення останніх (рис. 9.29.). 



248 

 

Рис. 9.29. Середня площа вогнищ інфільтрації лейкоцитами у тест-зонах 

проекції фронтального зрізу великого мозку (мкм2) (M±m).  

Примітка. * - достовірно до HSVІ (р < 0,05). 

 

Таким чином, застосування ацикловіру пригнічує розвиток структурних 

розладів у вигляді дистрофічних та запальних змін у корі великого мозку вже 

на 2 добу після гострої системної ішемії у інфікованих тварин, які вживали 

модифіковану ЖД. Водночас у наступні терміни реєструвалась 100% 

летальність тварин, яка можливо пов’язана з подальшим розвитком 

інфекційного процесу. 

 

9.6. Результати скануючої електронної мікроскопії (SEM) аорти  

 

У наших дослідженнях, крім зазначених методів також було 

використано метод скануючої електронної мікроскопії СЕМ для дослідження 

структури аорти тварин, виявлення змін у контрольній, 1-ій (ЖД), 2-ій (HSV1), 

3-ій (HSV1 + ЖД), та 4-ій (ЖД + ОЗСА) групах проведено SEM дослідження. 

При проведенні SEM дослідження, за малим збільшенням (×1100-× 

1500): просвіт аорти інтактних тварин мав поздовжню хвилястість, яка є 

фізіологічною. У 1-ій (HSVІ), 2-ій (ЖД) та 3-ій (HSV1 + ЖД) групах рельєф 

0
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мав також фізіологічну хвилястість, що співпадає iз збереженням внутрішньої 

еластичної мембрани аорти. 

При проведенні SEM, із великим збільшенням (× 8000 - × 13000), у 1-ій 

(ЖД) групі виявлена нерівна поверхня з рясними клітинними випинаннями 

(рис. 9.30). Це пояснювалось набряком цитоплазми ендотеліальних клітин та 

підняттям ядерної зони над базальною мембраною. Нагромадження дериватів 

позаклітинного матриксу, некротизованих клітин у субендотеліальному 

просторі не виключається.  

Рис. 9.30. SEM. Інтактна і гладенька поверхня інтими в контрольній групі; 

набряк, випинання поверхні клітин інтими аорти у 1-ій (ЖД) та 2-ій (HSV1) 

групах; коагуляція клітин інтими у 3-ій (HSV1 + ЖД) групі: 1) контроль (× 

10500); 2) 1-а (ЖД) група (× 12700); 3) 2-га (HSV1) група (× 9210); 4) 3-тя 

(HSV1 + ЖД) група (× 8250). 
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Проведена SEM у 2-ій (HSV1) і 4-ій (ЖД + ОЗСА) групах виявила 

адгезію лейкоцитів на поверхні інтими аорти у всіх ділянках, а проведена ТЕМ 

додатково показала наявність лейкоцитів у субендотеліальній зоні, що 

пояснюється їхньою пенетрацією через ендотеліальний шар. Прогалини у 

ендотелії та адгезію тромбоцитів у 1-ій (ЖД) та 2-ій (HSV1) групах не 

виявлено, тоді як у 4-ій групі (ЖД + ОЗСА) зареєстровані некротизовані 

ендотеліальні клітини, ознаки коагуляції і втрата цілісності інтими.  

Таким чином, на поверхні інтими були наявні додаткові ознаки 

деструктивних змін ендотеліоцитів, що мало більш грубі прояви у 4-тій (ЖД + 

ОЗСА), ніж у 2-ій (HSV1) групах. Якісні ознаки адгезії еритроцитів та набряк 

ендотеліальних клітин візуально були збільшені у 1-ій (ЖД) порівняно із 2-ою 

(HSV1) і 4-ою (ЖД + ОЗСА) групами, а ступень пошкодження інтими аорти у 

4-ій (ЖД + ОЗСА) групі був значнішим.  

Отже, проведені гістологічні дослідження доводять, що поєднання двох 

незалежних чинників в 3-тій групі (HSV1 + ЖД) посилюють розвиток 

структурних змін у аорті, порівняно із 1-ою (ЖД) та 2-ою (HSV1) групами, що 

підтверджує вплив інфекційного фактору на розвиток атерогенезу дослідних 

тварин. 

Дисліпідемічний стан, за даними отриманими внаслідок дослідження 3-

ої експериментальної групи (HSV1 + ЖД),  потенціює наявність гострої 

герпесвірусної інфекції і посилюєїї негативний вплив на судини і нервові 

клітини головного мозку мишей. В свою чергу дисліпідемічний стан 

потенціює, пришвидшує розвиток гострої герпесвірусної інфекції. 

          Вивлені у 4-ій експериментальній групі (ЖД + ОЗСА) зміни вказують на 

посилення розвитку системної ішемії за наявності гіперліпідемії 

(запропонована власна модель ЖД) та її негативного впливу на стан судин і 

нервових клітин.  

Застосування ацикловіру в 7-ій групі тварин пригнічує розвиток 

структурних розладів у вигляді дистрофічних та запальних змін у корі 
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великого мозку вже на 2 добу після гострої ситемної ішемії у інфікованих 

тварин, які вживали модифіковану ЖД. 

Матеріали розділу висвітлені в наступних публікаціях: 

1.Турчина НС, Савосько СІ. Дослідження початкових етапів атерогенезу на тлі 

жирової дієти. Фізіол. журн. 2018;64(3-4):54-65.  

2.Turchyna NS, Savosko SI, Ribalko SL, Starosila DB, Kolisnik DI. Pathological 

changes on basis of ischemia with associated virus infection in mice brain. Вісн. 

морфології=Reports of morphology. 2018;24(4):66-73.  

3. Турчина НС, Савосько СІ, Черенько ТМ, Рибалко СЛ, Старосила ДБ. 

Патологічні зміни головного мозку мишенят із моделюванням ішемії 

асоційовано вірусною інфекцією. Укр. неврол. журн.2019;(2-3):57-65.  

4.Turchyna NS, Savosko SI, Сherenko TM, Ribalko SL, Starosyla DB. 

Ultrastructural features of herpesvirus-induced aortic intima damage in mice fed the 

high-fat diet. Wiad Lek. 2020;73(3):498-503.  
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РОЗДІЛ 10 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОТИВІРУСНОЇ ТЕРАПІЇ У 

ФУНКЦІОНАЛЬНОМУ ВІДНОВЛЕННІ ТА ВТОРИННІЙ 

ПРОФІЛАКТИЦІ ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ ХВОРИХ ІЗ 

ПЕРСИСТУЮЧОЮ ВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ 

 

В дослідження увійшло 105 хворих на ІІ, в яких були виявлені ознаки 

вірусної інфекції в анамнезі за 2 тижні до розвитку судинної катастрофи та 

підтверджена вірусна інфекція за допомогою ПЛР, які перебували на 

стаціонарному лікуванні у неврологічному  та відділенні цереброваскулярної 

патології Олександрівської клінічної лікарні м. Києва з січня 2016 по грудень 

2019 року. Хворі досліджуваних груп статистично не відрізнялись за середнім 

віком: 62,3 ± 1,6 (від 41 до 80) років в ОГ, 64,2 ± 1,2 (від 41 до 81) роки в ГП, р 

= 0,363. Групи дослідження також були репрезентативні за гендерними 

показниками (р = 0,326). ОГ склали 35 хворих, яким проводилась противірусна 

терапія в комплексі із традиційною (вазоактивні та нейропротекторні засоби) 

та вторинною профілактикою, ГП – 70 хворих яким проводилась традиційна 

терапія із вторинною профілактикою (статини, антиагреганти). Ацикловір 

призначали  в дозі 200 мг 5 разів на добу протягом 5-10 днів в гострому періоді 

та амбулаторно кожних 6 місяців напередодні та після сезонного загострення 

вірусної інфекції. 

На час госпіталізації середнє значення балу неврологічного дефіциту за 

NIHSS у хворих ОГ складало 11,9 ± 0,4 бали, у хворих ГП – 11,7 ± 0,3, р=0,780. 

Групи також статистично не відрізнялись за частотою патогенетичних 

підтипів інсульту: співвідношення АТ, КЕ, ЛАК  підтипів в ОГ складало 

57,1/34,1/11,4, в ГП – 51,4/34,3/14,3, р=0,842. Не було достовірної відмінності 

щодо питомої ваги ураженого судинного басейну, р=0,878. Гемодинамічно 

значимий стеноз зазначених артерій (понад 50 %) діагностовано у 54,3 % 

хворих ОГ та у 52,9 % хворих ГП, р=0,890. ТКІМ складала в середньому в ОГ 

1,03 ± 0,04 мм, в ГП – 1,04 ± 0,03 мм, р = 0,828, табл. 10.1. 
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Таблиця 10.1 

Клінічні та демографічні характеристики груп дослідження 

Показник 
Група О 

(n=35) 

Група П 

(n=70) 

Всього 

(n=105) 

р 

Стать Ч/Ж (%) 34,3/65,7 44,3/55,7 41,0/59,0 0,326 

Вік, роки (M±m) 62,3±1,6 64,2±1,2 63,6±0,9 0,363 

NIHSS, бал (M±m) 11,9±0,4 11,7±0,3 11,8±0,2 0,780 

Патогенетичні підтипи інсульту 

Атеротромботичний (%) 57,1 51,4 53,4 

0,842 Кардіоемболічний (%) 34,1 34,3 33,3 

Лакунарний (%) 11,4 14,3 13,3 

Басейн ураження 

Ліва середня мозкова артерія (%) 34,3 40,0 38,1 

0,878 Права середня мозкова артерія 

(%) 
31,5 34,3 33,3 

Вертебробазилярні артерії  (%) 34,3 25,7 28,6 

Гемодинамічно значимий 

стеноз, % 
54,3 52,9 53,3 0,890 

Товщина комплексу інтим-медіа, 

мм (M±m) 
1,03±0,04 1,04±0,03 1,04±0,02 0,828 

 

У хворих обох груп були виявлені різні типи герпесвірусів і вірус Flu. 

Групи хворих за частотою виявлення певних типів вірусів статистично не 

відрізнялись. Так, в ОГ HSV1 виявлений у 19 (54,3 %) хворих, в ГП – у 43 

(61,4 %), р = 0,483; HSV2 – у 13 (37,1 %) та у 30 (42,9%), р = 0,575; ЕВV– у 12 

(34,3 %) та у 19 (27,1%), р = 0,449; CMV – у 10 (28,6 %) та у18 (25,7%), р = 

0,755); HНV6 – у 17 (48,6 %) та у 27 (38,6%), р = 0,328 ; Flu – у 11 (31,4 %) та 

у 16 (22,9 %) відповідно, р=0,343, табл. 10.2. 
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Таблиця 10.2 

Частота виявлення певних типів вірусів в групах дослідження 

Вірус 

ОГ 

n=35 

ГП 

n=70 Р 

Абс. % Абс. % 

HSV1 19 54,3 43 61,4 0,483 

HSV2 13 37,1 30 42,9 0,575 

EBV 12 34,3 19 27,1 0,449 

СМV 10 28,6 18 27,7 0,755 

HHV6 17 48,6 27 38,6 0,328 

Flu 11 31,4 16 22,9 0,343 

 

Певні типи сімейства герпесвірусів зустрічались як окремо, так і в різних 

комбінаціях.  Групи дослідження статистично не відрізнялись між собою за 

питомою вагою кількості окремих вірусів та в  комбінаціях у хворих, р = 0,916, 

табл. 10.3. 

Таблиця 10.3 

Питома вага кількості вірусів виявлених у хворих досліджуваних груп 

Кількість 

типів 

вірусів  

ОГ 

n=35 

ГП 

n=70 
Р 

Всього 

n=105 

Абс. % Абс. Абс. 

0,916 

% % 

Один 10 28,6 21 21 31 29,5 

Два 14 40,0 31 31 45 42,9 

Три 3 8,6 7 7 10 9,5 

Чотири 5 14,3 6 6 11 10,5 

П’ять 3 8,6 5 5 8 7,6 

Всього 35 100,0 70 70 105 100,0 
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На момент виписки середні значення балів за ІБ достовірно не 

відрізнялись між групами, і становили в ОГ 59,29 ± 2,51 балів проти 60,64 ± 

1,92 в ГП  (р=0,610). 

Динаміка функціонального відновлення через 6 місяців була дещо 

кращою в ОГ: спостерігалось підвищення середнього балу ІБ відповідно до 

67,21 ± 1,94 балів та до 65,74 ± 1,71 (р=0,459) в ГП. Через рік у хворих ОГ 

ступінь функціонального дефіциту був суттєво більшим, ніж у хворих ГП із 

традиційною схемою  лікування: середнє значення ІБ становило 72,88 ± 2,14 

бали проти 66,23 ± 2,03 у ГП, р = 0,034, рис. 10.1. 

 

 

Рис.10.1. Середній бал ІБ в групах в через 1, 6, 12 місяців після інсульту. 

 

Достовірне покращення через рік після інсульту у хворих ОГ та ГП  

стосувалось не лише середнього балу за ІБ, а також розподілу хворих за 

категоріями показників функціонального відновлення, табл. 10.4. 
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Таблиця 10.4 

Розподіл хворих за категоріями показників функціонального відновлення за 

ІБ в групах в динаміці через 1, 6, 12 місяців після інсульту 

Група Термін, 

місяців 

 

Всього 

Мінімальне 

обмеження 

(МО) 

Помірна та 

тяжка 

інвалідізація 
Р 

n n % n % 

ОГ 
1 

35 7 20,0 28 52,0 
0,517 

ГП 70 18 25,7 80 74,3 

ОГ 
6 

34 12 35,3 22 64,7 
0,766 

ГП 68 22 32,4 46 67,6 

ОГ 
12 

32 22 68,8 10 31,3 
0,017 

ГП 65 28 43,1 37 56,9 

 

Так, через рік після перенесеного ІІ МО функціонального відновлення 

мали 22 (68,8 %) хворих ОГ, яким проводилась противірусна терапія в 

комплексі із традиційною вторинною профілактикою проти 28 (43,1%) хворих 

ГП, яким проводилася традиційна вторинна профілактика, р = 0,017. 

Протягом трьох років спостереження в  ОГ повторний ІІ відбувся у 

чотирьох хворих. Трирічна кумулятивна частота рецидиву ІІ в ОГ склала 

12,5 %. В ГП, повторний інсульт відбувся у 12 пацієнтів, трирічна 

кумулятивна частота рецидиву  в цій групі становила 17,4 %. У разі 

застосування противірусної терапії в комплексній профілактиці повторних 

судинних подій у хворих ОГ трирічна частота рецидиву інсульту була нижче 

ніж у хворих ГП, але відмінності не набували статистичної значимості, р = 

0,497, (рис.10.2). 
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Рис. 10.2. Кумулятивна трирічна частота рецидиву інсульту в групах 

дослідження. 

 

Кореляційний аналіз показав, що у хворих ГП, які не отримували 

противірусну терапію трирічний рецидив ІІ помірно достовірно корелював із 

наявністю вірусів HSV1 (r = 0,226, р = 0,029), ЕВV (r = 0,266, р = 0,026), СМV 

(r = 0,285, р = 0,017), HНV6 (r = 0,232, р = 0,049), Flu (r = 0,242, р = 0,045). 

Водночас, у хворих ОГ жоден з вірусів не корелював з рецидивом ІІ за 

виключенням вірусу Flu (r = 0,377 р = 0,048). 

Нами було встановлено, що ефективність запропонованого 

профілактичного лікування залежала від кількості типів вірусів у хворого. У 

разі персистенції одного або двох типів герпесвірусів у хворого значимих 

відмінностей у трирічній частоті рецидивів між ОГ та ГП не спостерігалось. 

Водночас, за наявності трьох та більше типів вірусів запропонована терапія 

впливала на суттєво менший відсоток рецидивів ІІ ОГ, порівняно із хворими, 

які не отримували противірусної терапії ГП: 11,1 % проти 49,8 % відповідно, 

р = 0,042, (рис. 10.3). 
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Рис. 10.3. Кумулятивна трирічна частота рецидивів інсульту в групах 

дослідження за наявності у хворих трьох і більше вірусів. 

 

Сучасна реабілітація після ІІ, терапія та вторинна профілактика ГПМК 

базуються на ліквідації впливу ФР. Роль вірусної інфекції як предиктора 

негативних наслідків ІІ та чинника ризику рецидивів залишається 

дискусійною, та поки не знайшла відображення в сучасних протоколах 

менеджменту післяінсультного періоду у вигляді універсальних рекомендацій 

щодо призначень противірусної терапії. Отримані нами дані свідчать про 

доцільність застосування противірусної терапії на етапах відновлення у 

хворих із підтвердженою ПЛР маніфестною вірусною інфекцією з 

урахуванням сезонних загострень. Призначення ацикловіру на додаток до 

традиційної реабілітаційної терапії та вторинної профілактики дозволило 

поліпшити відновлення неврологічних функцій та знизити трирічну частоту 

рецидивів, особливо у хворих із наявністю трьох і більше вірусів.  

Виявлена достовірна кореляція між рецидивами ІІ та наявністю вірусу 

Flu (за відсутності кореляцій між рецидивом ІІ та герпесвірусами) у разі 

противірусної терапії свідчить про важливість досліджень щодо сезонної 

вакцинації проти цього вірусу в аспекті покращення ефективності вторинної 

профілактики у хворих групи ризику.  
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Отже, застосування ацикловіру в комплексній реабілітаційній терапії та 

вторинній профілактиці інсульту у хворих ОГ  сприяло через 1 рік підвищенню 

середнього балу ІБ до 72,88 ± 2,14  проти 66,23 ± 2,03  у хворих ГП, р = 0,034 

та збільшенню відсотку хворих із МО функцій: 68,8 % проти 43,1 %, 

відповідно р = 0,017. 

У разі застосування противірусної терапії в комплексній профілактиці 

повторних судинних подій у хворих ОГ з застосуванням ацикловіру трирічна 

частота рецидиву ІІ нижче – 12,5 % ніж у хворих ГП тільки з традиційним 

лікуванням – 17,4 % (р = 0,497); а за наявності трьох та більше типів вірусів 

ще нижче і складає 11,1 % проти 49,8 %, відповідно (р=0,042). 

Матеріали розділу висвітлені в наступних публікаціях: 

1. Турчина НС. Профілактика виникнення повторного інсульту в пацієнтів з 

герпетичною та ентеровірусною інфекцією. Збірник наукових праць 

співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. Київ: НМАПО ім. П.Л. Шупика; 

20(Кн2). с. 384-90. 

2. Турчина НС, Черенько ТМ. Ефективність противірусної терапії у вторинній 

профілактиці ішемічного інсульту на тлі маніфестації вірусної інфекції. Укр. 

журн. медицини, біології і спорту. 2020;5(6):188-94. 
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РОЗДІЛ 11 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯЯ 

 

Збереження здоров’я нації є одним з пріоритетних напрямків діяльності 

МОЗ і HАМН України. Не дивлячись на наявні економічні труднощі, 

українські вчені, лікарі прикладають максимум зусиль для розвитку 

практичної медицини. Проте через низку обставин сьогодні масштаби 

смертності і інвалідізації працездатного населення внаслідок серцево-

судинних, онкологічних, хронічних інфекційних захворювань викликають 

занепокоєння. Ситуацію з поширеністю вказаних патологій посилює 

екологічний стан, що погіршується в світі та в Україні. Всі ці факти 

підтверджують, що подальше вдосконалення методів діагностики, 

профілактики, лікування та реабілітації хворих на ЦВЗ залишається  

актуальними для сучасної медицини [2, 3]. МІ є важливою медіко – соціальною 

проблемою, для якої на сьогодні надзвичайно серйозними є такі показники, як 

«омолодження», розповсюдженість, відновлення, смертність.  Статистика 

свідчить, що незважаючи на наявність чітких рекомендацій [410, 411] щодо 

лікування хворих на хронічні ЦВЗ, багато питань залишаються невирішеними 

[412].  

Смертність від ЦВЗ також за масштабами може порівнюватись зі 

смертністю від інфекційних захворювань під час епідемій. Близько півстоліття 

дослідники різних країн вели активний пошук інфекційного агента, що сприяє 

розвитку процесу атерогенезу. Полеміка з цього питання продовжується 

дотепер. Висунуту С. Fabricant та співавт. у 1978 році [99] вірусну гіпотезу 

більшість вчених звинувачували в екстравагантності, однак зазначали, що 

вона має досить переконливі аргументи [413].  

Враховуючи існуючу [99] гіпотезу про інфекційну природу АС, з метою 

її підтвердження нами проведене експериментальне дослідження на мишах із 

використанням контрольної групи, застосуванням ЖД, інфікування HSV1, 

OЗСА, без застосування ацикловіру та із застосуванням ацикловіру. 
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Гістологічні дослідження доводять, що застосування ЖД, поєднання двох 

незалежних чинників : ЖД та HSV1 або ЖД та ОЗСА, посилюють розвиток 

структурних змін із накопиченням ліпідних включень в поодиноких 

ендотеліоцитах аорти. Виявлені у експериментальній групі із застосуванням 

ЖД та ОЗСА зміни, вказують на посилення розвитку системних змін за 

наявності гіперліпідемії (запропонована власна модель ЖД) та її негативного 

впливу на стан судин і нервових клітин. Дисліпідемічний стан за даними 

отриманими внаслідок дослідження експериментальної групи із 

застосуванням ЖД та інфікуванням HSV1 потенціює, пришвидшує розвиток 

гострої герпесвірусної інфекції і посилює її негативний вплив на стан судин і 

нервових клітин головного мозку мишей.  

Значущість одержаних морфологічних даних полягає в тім, що виявлені 

прояви, які викликані системною герпесвірусною інфекцією підсилюються за 

наявності гіперліпідемії так само, як зміни, що спостерігаються у випадку 

змодельованої гіперліпідемії посилюється  за наявності вірусної інфекції.      

Розвиток змін в тім’яній корі і підкркових  структурах головного мозку мишей 

відбувається швидше – на 1-2 день моделювання ОЗСА в групі  із 

застосуванням ЖД та інфікуванням HSV1 ніж в групі тільки із змодельованою 

ОЗСА, в якій зміни мають розвиток лише на 3-4 день.     

Результати наших експериментальних досліджень демонструють, що 

ініціація атерогенезу стимулюється наявною вірусною інфекцією. За 

спостереженнями наших колег, в основі початкового етапу розвитку АС 

лежать вогнища пошкодження ендотеліоцитів, які виникають за рахунок змін 

в судинній стінці під впливом гіпертонічної хвороби, вірусної інфекції, що 

супроводжується підвищенням проникності ендотелію [414]. За умов 

гіпертонічної хвороби, підвищення тиску судини звужуються, авторегуляція 

судинного тонусу змінюється в бік сприяння подальшому розширенню судин 

із зниженням м’язового тонусу непосмугованих м’язів. За здійснення  цього 

механізму змінюється стан ендотелію судинної стінки, плазматичні клітини 

пропитують останню, що призводить до розвитку периваскулярного набряку, 
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який тягне за собою виникнення діапедезних крововиливів, а це викликає 

набряк та дистрофічні зміни в нервових клітинах.  

За іншими даними, на розвиток АС  впливає психологічний стрес, 

фізичне напруження, системне запалення, порушення цілісності ендотелію, 

так званий  - «shear stress», дисліпопротеїнемії проатерогенного типу, які 

ініціюють розвиток АБ. Оскільки, відомо про вплив інфекції на стан судинної 

стінки [414], можливий перехід латентної інфекції в продуктивну, загибель 

клітин при продуктивній інфекції може призводити і до прогрессування АС, і 

до  утворення АБ, і до появи виразки на її поверхні. Вихід вірусів при загибелі 

клітин в АБ може сприяти розповсюдженню інфекції на нові клітини і таким 

чином потенціювати поширення і прогресування АС. 

Хоча на підставі лише ліпопротеїдної теорії складно пояснити 

хвилеподібний перебіг АС, відсутність жорсткої кореляції між 

розповсюдженістю та ступенем АС пошкоджень, з одного боку, і тяжкістю 

клінічних проявів та розвитку ускладнень з іншого [415]. Клінічна картина АС 

в цілому і патогенетично з ним зв’язаних ЦВЗ, характеризується не тільки 

поліморфізмом клінічних проявів [416]. 

За останні роки в якості додаткових ФР розвитку АС, ЦВЗ та ІІ 

розглядаються інфекції, які людина переносить у різні роки свого життя [75, 

76]. Стверджують, що інфекційні та запальні процеси є ФP розвитку інсульту 

[86; 417]. Отримані дані автори вважають підтвердженням гіпотези про 

взаємозв’язок між цими процесами, традиційними ФР та генетичною 

схильністю в патогенезі інсульту. Подальші дослідження з детальним аналізом 

ФР першого і повторного інсультів, на думку авторів, допоможуть у вирішенні 

питань прогнозування повторних інсультів та поліпшення результатів їх 

профілактики [417].  

Чисельні зарубіжні дослідження свідчать, що латентні інфекції можуть 

бути предикторами ІІ. Очевидною є акумуляція інфекційних агентів, що 

можуть виконувати роль пускових механізмів запального процесу. У 

більшості випадків на розвиток ЦВЗ впливає асоціація вірусної інфекції та 
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інших ФР [78, 79, 80]. Проте у вітчизняній літературі цій важливій проблемі 

присвячені лише поодинокі дослідження. Поглиблене вивчення ролі 

інфекційного чинника, що передує ТІА/ІІ, а нерідко й зумовлює їх розвиток, 

має значення для розробки профілактичних заходів та удосконалення методів 

лікування ГПМК [339]. За останні роки з’явились публікації, які свідчать саме 

про можливу роль вірусів сімейства герпес в атерогенезі і в  розвитку ЦВЗ 

[125;134;135;169].  

За останні роки відбулась переоцінка ключових положень патогенезу 

AC з позицій з’ясування ролі і місця інфекційних агентів у становленні і 

розвитку ураження артерій. З’явились дослідження, результати яких свідчать 

про те, що процесс атерогенезу багато в чому схожий зі звичайним запальним 

процесом. Як в першому, так і в другому випадках необхідна наявність 

окислених ліпопротеїдів, пусковим моментом обох процесів є вплив 

інфекційного агента [112; 418; 419; 420]. Літературні дані свідчать, що CMV 

впливає на ранні етапи атерогенезу, реактивація латентної CMV -інфекції в 

ендотеліальних клітинах може бути передумовою розвитку AC ураження [185; 

186; 187; 197; 199]. 

Відомо, що інтегрований в клітинний геном вірус впливає на процеси 

клітинної адаптації, змінює функцію генів, що кодують синтез ферментів 

метаболізму ліпідів у клітині. Більшою мірою це належить до  герпесвірусів, 

які тропні до клітин ендотелію і гепатоцитів. Герпесвіруси інгібують 

активність нейтральної гідролази моноєнових ефірів ХС і нагромадження їх у 

клітинах. Віруси суттєво порушують внутрішньоклітинний метаболізм ХС і 

адаптаційну функцію клітин, активують формування ЛПНГ і збільшують на 

мембрані функціональних фагоцитів число скавенджер – рецепторів, 

внаслідок чого відбуваються зміни поверхневих рецепторів, які розташовані 

на ній. Віруси стимулюють збільшення кількості скавенджер-рецепторів 

моноцитів/макрофагів, до яких приєднуються ЛПНГ, що перетворює їх в 

модифіковані-ЛПНГ (м-ЛПНГ) та активує утворення ПК [69, 89]. 

Спостерігається  підвищення в крові м-ЛПНГ, утворення яких сприяє 



264 

виникненню ПК [422, 423]. Розлади обміну ліпідів розглядаються як один з 

найважливіших патогенетичних ФР розвитику АС [114].  

Персистуюча в ендотеліальних, непосмугованих клітинах і макрофагах 

інфекція індукує продукцію прозапальних цитокінів і молекул адгезії, 

порушує захоплення ЛПНГ та їх метаболізм, стимулює накопичення 

атерогенних ліпідів і ефірів ХС макрофагами, перетворюючи їх в ПК [27]. Як 

відомо, макрофаги відіграють центральну роль в патогенезі атеротромбозу, а 

також є клітинами-хазяями для вірусів герпесу, грипу та багатьох інших. 

Віруси залежать від ХС, який необхідний для їх життєвого циклу і реплікації. 

Також доведено, що ПК, що містять вірус, сприяють дестабілізації АБ [424; 

425]. В інтимі артерій в умовах латентної інфекції відзначається посилена 

проліферація непосмугованих клітин, збільшення вмісту ХС, формування 

атероматозних змін у стінках судин [426]. Очевидь, блокування поверхневих 

рецепторів з утворенням ПК і провокує активацію АС процесу та його 

розповсюдження. Цей зв'язок з одного боку, вочевидь, обумовлений тим, що 

герпесвіруси мають здатність переносити генетичну інформацію  (у вигляді 

вірусного геному або його частин) за «вертикаллю» (від батьків до дітей). 

Можливо саме здатність герпесвірусів до інтеграції з геномом клітини та їхня 

потреба у ХС для будови власної оболонки мають значення у настільки 

масовому розповсюдженні АС в людській популяції [114]. 

        Можливо припустити, що саме асоціації вірусів в різних комбінаціях - ФР 

розвитку ТІА/ІІ. До цього висновку підштовхує те, що за наявності 

герпесвірусів в сироватці крові хворих на ТІА/ІІ майже завжди присутнє 

атеросклеротичне пошкодження ендотелію.  

         З іншого боку, при АС церебральних судин, за наявності ознак гострої 

респіраторної вірусної інфекції за 1-14 діб до розвитку ГПМК переважно у 

зимово-осінній період,  виявляються HSV1, 2, VZV, EBV, CMV та HHV6. 

Сезонна варіативність частоти ІІ показана численними дослідженнями. Проте, 

висновки цих робіт суттєво різняться. Частина авторів виявляють більшу 

захворюваність на ІІ в зимовий період [139, 140, 141], інші – навесні [142, 143]. 
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Обговорюються питання, які стосуються підвищення рівня ліпідів сироватки і 

глюкози крові щодо пояснення сезонності гострих судинних захворювань. 

Деякі дослідження виявили різке підвищення загального ХС та ТГ в осінні 

місяці [152; 153]. Питання впливу сезонності у вітчизняній літературі 

піднімаються лише в контексті  вивчення ентеровірусної інфекції [158].  

         Враховуючи вищезазначене, ми провели виявлення сезонної 

зустрічаємості вірусів герпесу та грипу із загальної кількості 144 хворих на ІІ 

та в 72 хворих досліджували EV.  Віруси герпетичної групи та грипу було 

виявлено загалом  у 36 (25 %) хворих із 144, 29 (90,6 %) з яких раніше за 1-14 

днів, мали ознаки вірусної маніфестації. Цікаво, що в 7 пацієнтів із 128  без 

вірусної маніфестації також були виявлені віруси. У період зима-осінь 

відмічалась достовірно більша (р < 0,05) частота виявлення вірусів HSV1, 2, 

HHV6 порівняно з періодом весна-літо. Один тип вірусу зустрічався у 22 % 

серед вірусопозитивних хворих, а у 77,8 % хворих виявили асоціації вірусів, р 

< 0,01. В зимовий сезон було достовірно більше хворих із двома та більше 

типами вірусів порівняно із літнім сезоном: 11 (30,6%) проти 3 (8,3 %) 

відповідно, р = 0,017.  

Привернуло також нашу  увагу, що хворі з лабораторними маркерами 

ЕVІ (виділення РНК з сироватки крові та/або виявлення Ig M та/або G у 

діагностичних титрах) частіше хворіли на ТІА/ІІ у жовтні, листопаді та квітні, 

що частково могло пояснити весняно-осінню сезонність захворюваності, 

пов’язану із виявленням ЕV із стічних вод. В перспективі доцільною можна 

вважати вторинну профілактику ТІА/ІІ за допомогою вакцини на основі 

серотипів ЕV, що ізолюються від хворих.  

Досліджуючи наявність ЕV у хворих на ІІ із АТ підтипом було з’ясовано, 

що гірше фукціональне відновлення спостерігалось в пацієнтів із позитивною 

ПЛР та виявленими IgG до вірусів, що асоціювалось із функціональним 

відновленням < 75 балів за ІБ, р=0,086. 

Виходячи з вищесказаного, нами вивчався вплив вірусної інфекції на 

стан судин головного мозку, на перебіг та наслідки ІІ.  В подальшому 
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проводилось дослідження 98 хворих на ГПМК за типом ішемії з 

анамнестичними клінічними проявами вірусної інфекції протягом від 1-го дня 

до 3 місяців перед судинною катастрофою. Були ідентифіковані в крові хворих 

на ТІА/ІІ 8 типів вірусів і 4 види бактерій, які виявлялись в крові окремо та у 

різних комбінаціях. При цьому віруси були виявлені у всіх з 98 обстежених. 

Найчастіше виявлялись віруси:  HSV1 у 58 (59,2 %), HSV2  - у 40 (40,8 %), 

HHV6 – у 36 (36,7 %) хворих. Всього у пацієнтів, що мали три та більше 

вірусних агентів виявлені 19 асоціацій з трьох вірусів, загальна кількість яких 

складала 98. Серед них 47,1 % комбінацій становили асоціації з вірусом грипу, 

загальною кількістю 32. 

Найчастіше в хворих на ІІ із АТ, КЕ, ЛАК підтипами та клінічними 

проявами гострої респіраторної вірусної інфекції в анамнезі (протягом 1-90 діб 

до розвитку симптомів ІІ) виявлялись віруси HSV1, 2, ЕВV, СМV, HHV6. 

Наявність HSV1, 2, HHV6 та/або їх асоціацій погіршувала відновлення 

неврологічних функцій в динаміці гострого періоду після інсульту за шкалою 

NIHSS, достовірно підвищувала ризик незадовільного  регресу неврологічного 

дефіциту на день виписки в 1,99 рази. У хворих через рік після інсульту 

функціональне відновлення відбувалось достовірно гірше, за підтвердженої 

вірусної персистенції, ніж у хворих без такої, що мало відображення у 

меншому середньому балі ІБ та відсотку хворих з мінімальним обмеженням 

функцій. Найбільші серед окремих типів вірусів відносні ризики помірної та 

тяжкої інвалідізації через рік після інсульту виникали  у разі наявності  EBV 

та CMV. За наявності в крові щонайменше 2-х типів вірусів зокрема HSV1 + 

CMV та HHV6 + CMV відносний ризик помірної та тяжкої інвалідізації 

зростав в 2,9 рази.  

Очевидь, наявність вірусів є одним з важливих  ФР не тільки АС 

пошкодження ендотелію, а також утворення АБ церебральних судин. Як 

відомо, УЗДГ – основний первинний метод діагностики ЕКС, який дозволяє 

не тільки оцінити просвіт стенозування, але й ультразвукові характеристики 

АБ, яка  у випадку нестабільності є предиктором ІІ [427]. Важливим завданням 
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є виявлення пацієнтів із високим ризиком розвитку ІІ. Для цього необхідно 

оцінювати стан АБ (виразковість, пристінковий тромбоз, розрив фіброзного 

покриття, крововилив в бляшку) за допомогою візуалізаційних методів [306]. 

В той же час, показами до хірургічного лікування, проведення КЕАЕ, є не 

тільки стабільність або нестабільність АБ, а також ступінь стенозування 

судини більш ніж 50%, що викликає значні локальні та гемодинамічні зміни. 

В зв’язку з чим  морфологія AБ може визначати не тільки розвиток ускладнень 

після операції, а також їх характер та необхідність проведення 

диференційованої коригуючої терапії в реабілітаційному періоді після 

операційного лікування [339; 429]. Ступінь каротидного стенозу - головний 

маркер оцінки ризику ІІ при «каротидній хворобі». За результатами двох 

багатоцентрових досліджень NASSET та ECST ведення пацієнтів базується на  

ступені стенозування. Дані про зв’язок стенозу тяжкого ступіня з ризиком ІІ 

більш ніж 70-99% мають певні протиріччя [304]. 

За іншими даними, вважається доведеною тропність вірусів семейства 

Herpesviridae до ендотеліоцитів та посмугованих клітин артерій, що 

підтверджується виявленням вірусів в біоптатах судин хворих на 

атеротромбоз, тоді як на ділянках, вільних від АБ, вірусний матеріал, як 

правило, не виявляється. Більшість авторів підтверджували кореляцію 

інфекційних процесів в організмі з індукуванням, розвитком і вираженістю АС 

[85; 86; 87; 88; 113]. Дані літератури свідчать про те, що різноманітна 

соматична патологія, яка перебігає на тлі персистуючої герпесвірусної 

інфекції, викликаної одночасно асоціацією декількох вірусів: HSV1, HSV2, 

CMV, частіше супроводжувалась розвитком ускладнень і хронізацією 

процесу, ніж та, що перебігала на тлі моноінфекції [193; 264; 265; 266; 267]. 

На основі отриманих нами даних, після обстеження 103 хворих, що 

перенесли оперативне втручання - КЕАЕ з приводу  симптомних стенозів, 

можна заключити, що у разі  комбінації   вірусів HSV1 + HSV2,  CMV + HSV1, 

окремо CMV  достовірно підвищувався  ризик розвитку нестабільних, 

гіпоехогенних АБ ВСА. Асоціація HSV1 + HHV6,  HSV1 + HSV2 + HHV6, 
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HHV6 в АБ ВСА  у разі  персистенції   достовірно підвищувала  відносний 

ризик розвитку вираженого стенозу  у хворих із симптомними стенозами, що 

є показником до проведення  КЕАЕ. Герпесвіруси HSV1; HSV2; HSV1 + HSV2 

виявлені в АБ ВСА достовірно підсилювали відносний ризик розвитку 

нестабільності у випадку помірного стенозу 50-69 %. Вибірково посилювали  

нестабільність АБ саме при вираженому стенозі  ВСА  70-99 % асоціації 

вірусів CMV + HSV1, CMV окремо та СMV в інших асоціаціях. 

Таким чином, на нашу думку, підтверджується гіпотеза стосовно 

негативного, а точніше навіть тригерного впливу вірусної інфекції на розвиток 

структурних змін в АБ. Крім того, вивчаючи гістологію АБ після проведення 

КЕАЕ, ми спостерігали, що інфіковані клітини ендотелію можуть стати 

причиною їхньої дестабілізації та розвитку ускладнень ЦВЗ у виглялі ГПМК. 

Наявність вірусної інфекції дозволяла прогнозувати негативний регрес 

неврологічного дефіциту через три роки після інсульту, функціональне 

відновлення відбувалось достовірно гірше, що мало відображення у меншому 

середньому балі ІБ та меншому відсотку хворих із мінімальним обмеженням 

функцій.  

При проведенні проспективного дослідження, спостерігався високий 

ризик повторних ІІ у разі наявності в комбінації  HSV1 при чому найвищий у 

разі  поєднання HSV1 + CMV, HSV1 + EBV, HSV1 + Flu, що робить питання 

застосування противірусної терапії та вакцинації  в зазначених групах  хворих 

вельми актуальним щодо підвищення ефективності вторинної профілактики. 

Враховуючи, наявність  комбінації  щонайменше двох типів вірусів, які 

спостерігались у всіх хворих із рецидивом ІІ (крім одного) нами було створено  

остаточну математичну модель без урахування показника “наявність 

комбінації вірусів”. Згідно такої моделі незалежними прогностичними 

чинниками трирічного рецидиву інсульту у хворих із вірусною маніфестацією 

та наявністю вірусів, підтвердженою ПЛР, виявились: HSV1, CMV, грипу та 

зміни ТКІМ. 
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За літературними даним, при досить повному вивченні патогенетичних 

механізмів виникнення та розвитку АС, які підтверджують участь вірусів у 

цьому процесі, відкриваються нові перспективи для використання  в 

комплексній терапії ТІА/ІІ додаткової противірусної терапії. Це диктує 

необхідність розширення кола методів діагностики АС, виявлення вірусних 

маркерів і розробки на цій основі показів до застосування противірусних 

засобів. Використання додаткової противірусної терапії в інфікованих хворих 

вимагає проведення широкомасштабних рандомізованих досліджень, щоб 

відповідати принципам доказової медицини. Дослідження в цьому напрямку 

продовжуються [79, 80, 81]. Останніми роками активно ведеться пошук 

ефективних противірусних засобів і вивчаються можливості імунокорекції 

при поєднаній патології [189]. Однак, недостатньо розроблені методичні 

підходи до підбору і застосування противірусних засобів у комбінованій 

терапії захворювань, патогенетично пов’язаних із вірусною інфекцією. 

В роботі використовували визначення прогностичної моделі, як маркер, 

як критерій ефективності застосування противірусних препаратів у 

комплексному лікуванні та профілактиці хворих на ТІА/ІІ. У зв’язку з цим,  

було досліджено клінічну ефективність застосування ацикловіру, як засобу 

профілактики ТІА/ІІ, що виникають на тлі герпесвірусної інфекції.  Вибір  

противірусних засобів диктувався такими якостями препаратів, як 

противірусна активність стосовно герпесвірусної інфекції, синергізм дії, 

створення і підтримка досить високого інтерферонового тіла, стимуляція білок 

синтетичної функції печінки, зручний спосіб виведення, доступність, відносна 

економічність. Результати дослідження показали безсумнівну перспективність 

використання противірусних засобів у лікуванні ТІА/ІІ, що поєднюються із 

супутньою герпетичною інфекцією.  

Застосування ацикловіру в комплексній реабілітаційній терапії та 

вторинній профілактиці ІІ у хворих з проявами гострої респіраторної вірусної 

інфекції за 1-14 днів до судинної події забезпечувало через 1 рік підвищення 

середнього балу ІБ до 72,88 ± 2,14 проти 66,23 ± 2,03  у хворих яким ацикловір 
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не застосовували, р = 0,034 та збільшення відсотку пацієнтів із мінімальним 

обмеженням функцій: 68,8% проти 43,1%, відповідно, р = 0,017. У разі 

застосування противірусної терапії в комплексній профілактиці повторних 

судинних подій трирічна частота рецидиву інсульту нижча – 12,5 % ніж у 

хворих лише із традиційним лікуванням – 17,4 % (р= 0,497), а за наявності 

трьох та більше типів вірусів, складала 11,1 % проти 49,8 %  відповідно, (р = 

0,042). Наявна достовірна кореляція між рецидивом інсульту та виявленням 

вірусу грипу (r = 0,377; р = 0,048) у хворих, що отримували ацикловір свідчить 

про доцільність сезонної вакцинації проти грипу в аспекті покращення 

ефективності вторинної профілактики у групах ризику. 

Таким чином, отримані результати свідчать, що наявність HSV1, 2, VZV, 

EBV, CMV, HHV6, Flu, EV  в сироватці крові  ізольовано та в асоціації впливає 

на розвиток АС та в подальшому призводить до розвитку ТІА/ІІ за АТ, КЕ, 

ЛАК підтипами, розвитку нестабільних АБ, рецидивів ІІ. Застосування 

специфічної противірусної терапії в комплексному лікуванні пацієнтів на 

ТІА/ІІ, які розвиваються на тлі виявлених герпесвірусів, EV, вірусів грипу є 

патогенетично обґрунтованим, а результати проведеного дослідження 

підтвердили  перспективність використання специфічних  противірусних 

препаратів в комплексній терапії хворих нa ТІА/ІІ. Тому, призначення 

противірусних препаратів з метою вторинної профілактики є необхідним, а 

його вплив на функціональне відновлення у хворих на ТІА/ІІ із вірусною 

інфекцією в анамнезі має обгрунтовано позитивні наслідки.  
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                                                      ВИСНОВКИ  

У дисертаційній роботі представлений новий підхід щодо вирішення 

проблеми покращення лікування та вторинної профілактики ішемічного 

інсульту у хворих із маніфестною вірусною інфекцією в анамнезі шляхом 

дослідження частоти визначення герпес- та ентеровірусів, їх спектру та 

можливих асоціацій, встановлення зв’язку між персистенцією в крові, 

ступенем атеросклеротичного ураження судин та перебігом, наслідками і 

повторними ГПМК, експериментально доведено опосередковано 

потенціюючий вплив вірусної інфекції на змодельований атеросклеротичний 

процес та, на підставі цього, необхідність застосування експериментально 

апробованих противірусних препаратів в комбінованій терапії та вторинній 

профілактиці інсульту. 

1. В 25,0 % хворих на ішемічний інсульт виявлялись віруси (сімейства 

герпесу та вірусу грипу) в крові. За умов маніфестації частота зазначеної 

вірусної інфекції достовірно вище ніж у хворих без маніфестації – 90,6 % 

проти 6,3 %, відповідно. Маніфестація вірусної інфекції в анамнезі за 1-14 діб 

до судинної події частіше виявлялась в зимовий та осінній періоди, частіше з 

жовтня до січня, ніж з березня до серпня включно. Зазначені сезонні 

відмінності у визначенні вірусів достовірно позначались на частоті виявлення 

HSV1, HSV2, HHV6 (р<0,05) і майже достовірно для вірусу грипу (р=0,060) і 

EBV (р=0,060); в зимовий сезон достовірно більше хворих із двома та більше 

типами вірусів порівняно із літнім сезоном: 11 (30,6 %) проти 3 (8,3 %), 

р=0,017. 

2. У 23,6±5,9 % хворих на ГПМК із сироватки крові виділені 

ентеровіруси, які в 64,7% ПЛР-позитивних сироваток крові хворих на ГПМК 

ідентифіковані як віруси Коксакі та віруси ЕСНО і достовірно перевищували 

зазначений показник в групі хворих з ураженнями периферичної нервової 

системи: 2,9±2,8 % (р<0,05); виявлення у сироватці крові у 11,1±3,7 % хворих 

РНК ентеровірусів та IgG до них за відсутності IgM свідчить про можливість 

персистування ентеровірусної інфекції у хворих з цереброваскулярною 
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патологією. Позитивність хворих за даними ПЛР асоціювалась з достовірно 

тяжчим неврологічним дефіцитом за середнім значенням балу NIHSS при 

госпіталізації порівняно із хворими з відсутністю РНК ентеровірусів за даними 

ПЛР: 11,76±0,31 бали проти 10,97±0,27, р=0,040. Частота мінімальної 

функціональної залежності (≥75 балів за ІБ) протягом 3-х місяців у хворих за 

наявності РНК ентеровірусів достовірно менша, ніж за відсутності РНК – 8 

(47,1%) та 41 (74,5 %) відповідно, р =0,034. 

3. Серед хворих на ГПМК, із вірусами в крові найчастіше виявлялись 

HSV1 – 58 (59,2 %), HSV2 – 40 (40,8%) та HHV6 – 36 (36,7 %), рідше – ЕВV – 

28,6 % та СМV – 24,5 % відповідно. В 25,5 % визначався вірус грипу, ГРВІ або 

аденовірус виявляли рідше за інші віруси – 4,1 % та 5,1 %. Серед невірусних 

мікроорганізмів в 19,4 % та в 15,3 % спостерігались мікоплазма та уреаплазма, 

в 10,2 % та 10,2 % – хламідії та токсоплазма, відповідно. Найчастіше серед 

комбінацій з 2-х вірусів зустрічались HSV1+HSV2 – 32,7, HSV1+HHV6 – в 

21,4 %, HSV1+EBV – в 17,3 % та HHV6+грип – в 17,3 %. У 26,5 % хворих на 

ГПМК спостерігалась асоціація щонайменше трьох типів вірусів, причому 

47,1% таких комбінацій складали асоціації з вірусом грипу.  

4. У 85 (82,5 %) хворих з помірним та значним стенозом ВСА, що 

перенесли КЕAЕ було виявлено герпесвіруси в атеросклеротичних бляшках, 

зокрема ізольовано – 32,9 %, в комбінаціях – 67,1 %. Частота не залежала від 

ступеня стенозу, р=0,874, та наявності нестабільних бляшок, р=0,49. 

Найчастіше в бляшках виявляли HSV1 – 57,3% хворих, HSV2 – 29,1 % та CMV 

– 30,1 %. Комбінація вірусів HSV1+HSV2 в бляшках достовірно підвищувала 

ризик нестабільності останніх в 1,49 рази, комбінація CMV+ HSV1 – в 1,85 

рази, HSV1 сукупно – в 1,61 рази, CMV сукупно – в 1,75 рази. Наявність 

герпесвірусів HHV6 та його асоціацій: HSV1+HHV6 та HSV1+HSV2+HHV6 в 

бляшці підвищували відносний ризик вираженого стенозу в 1,57 відповідно: 

1,44 та 1,62. Персистенція вірусів в крові співпадала з персистенцію їх в 

бляшках в 86,7% випадків; у разі наявного геному HSV1 – в 69,2 % випадків, 

HSV2 – в 53,8 %, СМV – в 47,1 %, EBV – в 40,0 %, HНV6 – в 33,3 %. Вірус 
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грипу в крові хворих з помірним та значним стенозом збільшував відносний 

ризик нестабільності атеросклеротичних бляшок в 1,47; (95 ДM: 1,099-1,960). 

5. Частота незадовільного регресу неврологічного дефіциту в гострому 

періоді інсульту достовірно більша за наявності вірусів ОГ відносно ГП: 53 

(75,7 %) проти 82 (37,3 %), відповідно, (р=0,001), а відносний ризик 

незадовільного відновлення неврологічних функцій в ОГ в 1,99 рази вище ніж 

у ГП (1,993 (95 % ДМ: 1,600-2,48). Відсутність покращення неврологічних 

функцій достовірно від’ємно корелювала із збільшенням кількості типів 

вірусів у хворих з: r=-0,370, р=0,002. За наявності в комбінації щонайменше 

двох типів герпесвірусів відносний ризик незадовільного регресу 

неврологічного дефіциту найбільший у випадку поєднання: HSV1+EBV 

(ВР=2,683; 95 % ДМ: 2,263-3,185); HHV6+Flu (ВР=2,683; 95 % ДМ: 2,260-

3,184). Найгірша динаміка регресу неврологічного дефіциту за показником 

зменшення балів – за наявності асоціації HSV1+EBV (7,91±1,78 %) та 

HHV6+CMV (8,10±2,41%) незалежно від статі та віку. 

6. У хворих з вірусною маніфестацією та персистенцією вірусів в крові 

функціональне відновлення через рік після інсульту достовірно гірше, ніж у 

хворих без такого за показниками середнього балу ІБ та відсотку хворих з 

мінімальним обмеженням функцій. У разі збільшення кількості типів 

персистуючих вірусів до двох та більше зростав відносний ризик помірної та 

тяжкої інвалідизації через рік після інсульту, з найбільшим показником у разі 

наявності EBV та CMV в поєднаннях з HSV1, зокрема, при комбінації 

HSV1+EBV, HHV6+CMV та HSV1+CMV відносний ризик помірної та тяжкої 

інвалідизації зростав в 2,9 рази.  

7. Вірусна персистенція, особливо за умов поєднання декількох типів 

вірусів, достовірно підвищувала ризик повторних ГПМК як при інсульті, так і 

при ТІА. Кумулятивна трирічна частота рецидивів інсульту складала у хворих 

з вірусною маніфестацією та наявністю герпесвірусів та вірусу грипу - 17,4%; 

ризик рецидивів інсульту достовірно підвищувався у разі наявності двох та 

більше типів вірусів у 1,89 рази. Незалежними прогностичними чинниками 
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повторного інсульту у хворих згідно розробленої математичної моделі з 

використанням покрокової мультиваріантної бінарної логістичної регресії з 

високою прогностичною цінністю (площею фігури під кривою ROC=0,971, 

95 % ДМ: 0,900-0,966, чутливістю моделі 100,0%, специфічністю 83,1 %) були 

– присутність у хворого вірусів HSV1 , CMV, грипу, та змін ТКІМ.  

8. За умов застосування жирової дієти в мишей протягом 12-14 тижнів 

виявлені як специфічні зміни (ліпідні включення в окремих клітинах стінки 

судин і оточуючих її клітинах), так і неспецифічні зміни судин, а саме – 

лейкоцитарна інфільтрація артеріол, венул і капілярів кори мозку (медіальної 

ділянки великих півкуль, меншою мірою центральної борозни, стовбуру 

мозку), мозолистого тіла, хоріоїдальних судин, венул м’якої оболони мозку. 

9. Проведені дослідження на мишах із експериментальною моделлю 

атеросклерозу, церебральною ішемією та вірусною контамінацією виявили як 

прискорення розвитку системної герпесвірусної інфекції за наявності 

гіперліпідемії (запропонована власна модель ЖД), так і опосередковане 

свідчення прогресування атеросклеротичних змін під впливом HSV1. 

10. Показано в експерименті позитивний вплив противірусної терапії з 

використанням ацикловіру на структурно-морфологічні порушення, викликані 

глобальною церебральною ішемією на фоні змодельованого у тварин 

атеросклеротичного процесу, що мало прояви у вигляді ознак нейропротекції 

та обмеження реакції запалення. 

11. Застосування ацикловіру в комплексній реабілітаційній терапії та 

вторинній профілактиці інсульту у хворих із маніфестною вірусною інфекцією 

забезпечувало через 1 рік підвищення середнього балу ІБ до 72,88±2,14 проти 

66,23±2,03 у хворих без такої (р=0,034) та збільшення відсотку хворих із 

мінімальним обмеженням функцій: 68,8% проти 43,1 %, відповідно, р=0,017. 

У разі застосування противірусної терапії в комплексній профілактиці 

повторних судинних подій у хворих із маніфестною вірусною інфекцією 

знижувалась трирічна частота рецидиву інсульту – 12,5 % проти 17,4 % в групі 
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порівняння, відповідно, (р=0,497); а за наявності трьох та більше типів вірусів 

в асоціації складала 11,1 % проти 49,8 %Ю відповідно, (р=0,042). 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Дослідження герпес- та ентеровірусів, у хворих на ішемічний інсульт 

з клінічною маніфестацією вірусної інфекції є важливим етапом дообстеження 

хворих на ЦВЗ, оскільки дає змогу виявити додаткові чинники ризику 

прискорення атеросклеротичного процесу з реалізацією у вигляді ГПМК, 

особливо у разі асоціації декількох типів вірусів та з урахуванням сезонних 

впливів. 

2. Враховуючи високу кореляцію між клінічною маніфестацією вірусної 

інфекції та позитивним ПЛР-тестом у пацієнтів iз ГПМК, доцільно 

відокремлювати хворих з вірусною респіраторною інфекцією в анамнезі 

напередодні інсульту щодо диференційованого підходу під час їх обстеження 

та курації, беручи до уваги негативний вплив контамінації на неврологічне і 

функціональне відновлення. 

3. Для підвищення точності прогнозування ступеня функціонального 

відновлення, а також повторних ГПМК доцільно застосовувати розроблену 

модель прогнозу, яка враховує наявність геномів HSV1, CMV, РНК грипу, та 

зміни ТКІМ. 

4. Варто рекомендувати застосування противірусного препарату 

ацикловір у складі комбінованої терапії гострого періоду та вторинної 

профілактики інсульту хворим із підтвердженою вірусною інфекцією та її 

маніфестацією в анамнезі для покращення функціональних наслідків та 

зменшення частоти повторного інсульту. 
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