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АНОТАЦІЯ 

Одінцова Т.А. Особливості когнітивних та психоемоційних розладів у 

хворих на розсіяний склероз. – Кваліфікаційна  наукова  праця  на  правах  

рукопису. 

     Дисертація  на  здобуття   наукового  ступеня  доктора  філософії за 

спеціальністю 222 – «Медицина». – Національний університет охорони здоров’я 

України імені П.Л. Шупика,  Київ,  2022 р. 

Серед хронічних захворювань нервової системи розсіяний склероз (РС) 

залишається однією з основних причин ураження молодого працездатного 

населення та характеризується наростаючим неврологічним дефіцитом та 

ментальними розладами. В усьому світі від РС страждають більше 2,8 мільйонів 

людей, у переважної більшості з яких (40-72%) спостерігаються когнітивні 

порушення, а у 26-41% пацієнтів з різними типами перебігу когнітивні розлади 

виявляються вже на ранніх стадіях захворювання. З роками цей відсоток постійно 

збільшується. Когнітивні порушення здійснюють значний дезадаптуючий вплив на 

всі сфери життя пацієнта, поглиблюючи соціальну та побутову неспроможність, 

знижуючи працездатність та якість їхнього життя.  

До чинників, що  впливають на розвиток когнітивних розладів за умови РС, 

відносять немодифіковані, модифіковані та чинники самого захворювання. 

Немодифіковані включають: генетична схильність, вік, стать; серед модифікованих 

виділяють: географічні (місце проживання), та чинники, що пов’язані зі способом 

життя (когнітивний резерв, вміст вітаміну Д у плазмі крові, паління, рівень освіти, 

рівень фізичного навантаження, сімейний стан, наявність роботи та хобі); до 

чинників самого захворювання відносяться: тип перебігу, моторний дефіцит, 

депресія, тривога, розлади сну, тривалість захворювання, кількість загострень, вік 

дебюту. Усі перераховані чинники можуть впливати один на одного, погіршуючи 

загальний стан та якість життя таких пацієнтів. Раннє виявлення прихованих 

проявів РС (КП, депресія, тривога та розлади сну) та їх завчасне лікування може 

потенційно сприяти попередженню агресивного перебігу захворювання або 
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стабілізації стану пацієнта. Саме тому, вивчення впливу різних чинників ризику на 

ступінь враженості не моторних проявів та їх впливу один на одного при різних 

типах перебігу РС стало метою даної дослідницької роботи.  

Для реалізації поставленої мети та завдань дослідження проведено 

комплексне обстеження 137 пацієнтів (102 жінки та 35 чоловіків) віком від 22 до 

69 років (в середньому 42,9±9,7) з діагнозом РС. З метою порівняльного аналізу усі 

учасники дослідження були розподілені на дві клінічні групи: група А, що 

включала в себе 106 пацієнтів з ремітуючо-рецидивуючим РС (81 жінка та 25 

чоловіків віком від 22 до 67 років; середній вік: 41.8±10.7; тривалість 

захворювання: 10.3±8.5 р.); група B, що складалась з хворих на прогресуючі форми 

РС (21 жінка та 10 чоловіків віком від 28 до 69 років; середній вік: 47,2±13,6; 

тривалість захворювання: 16,6±12,5 р.). Обстеження хворих проводили за єдиною 

схемою: загально-клінічний, клініко-неврологічний огляд, використання нейро-

психологічних опитувальників (Монреальська шкала оцінки когнітивного статусу 

(MоCA), шкала депресії Бека (BDI), шкала тривоги Гамільтона (HAM-A), 

Піттсбурзький опитувальник на визначення індексу якості сну (PSQI), шкала 

астенічного стану (ШАС), модифікована шкала оцінки втоми  (MFIS)), 

лабораторне, нейровізуалізаційне (МРТ-дослідження головного мозку проведено 

на МР-томографі Siemens з індукцією магнітного поля 1.5T з системою 

MAGNETOM Avanto SQ) та статистичне обстеження. 

Згідно з результатами шкали MoCA, в обох клінічних групах достовірно 

частіше були виявлені когнітивні порушення помірного ступеню (p<0,0001), під 

час аналізу частоти ураження окремих когнітивних доменів виявлено, що у хворих 

на ремітуючо-рецидивуючий РС достовірно з більшою частотою були уражені 

виконавчі функції (p<0,0001), а у пацієнтів з прогресуючими формами найчастіше 

були наявні розлади пам’яті (p<0,0001). В ході даного дослідження були виявлені 

ураження в окремих когнітивних доменах при  балі MoCA≥26: при ремітуючо-

рецидивуючому типі перебігу найчастіше страждали виконавчі функції (p=0,0013), 

а при прогресуючих формах – пам’ять (p=0,0233). Результати дослідження 

показали, що вже на етапі тривалості захворювання до 10 років серед усіх хворих 
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переважно зустрічались помірні когнітивні порушення (p=0,0003), при наявності 

яких у пацієнтів з ремітуючо-рецидивуючим типом перебігу найчастіше було 

виявлено розлади пам’яті (р=0,0002). 

Аналіз чинників ризику, які призводять до виникнення або поглиблення 

когнітивних порушень, показав, що при ремітуючо-рецидивуючому РС  до таких 

належать наявність депресії (p=0,0070), кількість загострень (p=0,0028) та рівень 

освіти (p=0,0279); в той час, як в групі з прогресуючими формами РС –  сімейний 

стан (p=0,0058) та тютюнопаління (р=0,0428). Також нами було виявлено 

негативний кореляційний зв’язок між балом шкали МоСA та балом за шкалою Бека 

(r=−0,3; p=0,0015), балом EDSS (r=−0,19; p=0,03995) та з кількістю загострень 

(r=−0,27; p=0,0039) серед обстежуваних пацієнтів з рецидивуючо-ремітуючим 

типом РС. Cеред хворих з прогресуючими формами РС було виявлено негативний 

кореляційний зв’язок між балом шкали МоСA та балом за шкалою Бека (r=−0,41; 

p=0,0211) та балом EDSS (r=−0,39; p=0,0283). 

У відповідності з локалізацією вогнищ демієлінізації на МРТ в групі 

пацієнтів з рецидивуючо-ремітуючим типом перебігу зниження пам’яті було 

асоційоване з наявністю вогнищ в лобній (p<0,0001), тім’яній (p=0,0005) долях, 

мозолистому тілі (p<0,0001), спостерігалось при поєднаному ураженні лобної долі 

та мозолистого тіла (p=0,0003), поєднанні вогнищ в лобній та тім’яній долях 

(p=0,0006); зниження уваги було асоційоване з наявністю вогнищ в скроневій долі 

та мозолистому тілі (p<0,0001); розлади виконавчих функцій були пов’язані з 

вогнищевим ураженням лобної, скроневої (p=0,0003), тім’яної (p=0,0007) долей та 

з наявністю атрофії головного мозку (p=0,0002); вербальні розлади були 

асоційовані з вогнищами демієлінізації в лобній (p<0,0001), скроневій (p=0,0003), 

тім’яній (p=0,0114) долях, мозолистому тілі, з комбінованим ураженням лобної  

частки та мозолистого тіла (p<0,0001); порушення абстрактного мислення було 

асоційоване з вогнищами в лобній (p<0,0001), скроневій (p=0,0026), тім’яній 

(p=0,0167) долях, мозолистому тілі (p<0,0001), поєднаним ураженням мозолистого 

тіла та лобної  долі (p=0,0001), з наявністю атрофії головного мозку в поєднанні з 

вогнищевим ураженням лобної та/або тім’яної долей (p=0,0002). В групі пацієнтів 
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з прогресуючими формами РС розлади пам’яті були асоційовані з наявністю 

вогнищ в лобній долі (p=0,0467); зниження уваги було пов’язане з локалізацією 

вогнищ в тім’яній долі (p=0,0170) та мозолистому тілі (p=0,0118); порушення 

зорово-просторової орієнтації та виконавчих функцій асоційовано з присутністю 

вогнищ в скроневій долі (p=0,0058), мозолистому тілі (p=0,0202) окремо та в 

поєднанні зі скроневою долею (p=0,0150); порушення абстрактного  мислення було 

пов’язане з локалізацією вогнищ в скроневій долі (p=0,0290) та мозолистому тілі 

(p=0,0202). 

Під час дослідження нами було встановлено, що в групі з рецидивуючо-

ремітуючим типом на вираженість депресії впливали наявність когнітивних 

порушень (p=0,0070), тривоги (p=0,0107), розладів сну (p=0,0291), бал EDSS 

(p=0,0379) та було виявлено асоціацію депресії з наявністю атрофії головного 

мозку (p=0,0296), поєднаним ураженням лобної долі та мозолистого тіла 

(p=0,0119); а у пацієнтів з прогресуючими формами РС сімейний стан (p=0,0058) 

та тютюнопаління (p=0,0428) впливали на вираженість депресії. В групі хворих з 

рецидивуючо-ремітуючим типом вираженість тривоги була асоційована з 

наявністю розладів сну (p=0,0033), депресії (p=0,0107). В той час, як у пацієнтів з 

прогресуючими формами РС на вираженість тривоги впливали наявність розладів 

сну (p=0,0208) та відсутність хобі (p=0,0388).  

Тяжкість розладів сну у пацієнтів з рецидивуючо-ремітуючим типом 

достовірно була асоційована з наявністю тривоги (p=0,0033), депресії (p=0,0291), з 

локалізацією вогнищ демієлінізації в лобній долі  (p=0,0321) та при поєднаному 

ураженні лобної долі та мозолистого тіла (p=0,0335); а в групі з прогресуючими 

типами перебігу вираженість розладів сну залежала від наявності тривоги 

(p=0,0208), відсутності хобі (p=0,0388), присутності вогнищ ураження в лобній 

(p=0,0025), тім’яній долях (p=0,0003), мозолистому тілі (p=0,01), наявності атрофії 

головного мозку (p<0,0001) та комбінованого ураження лобної долі та атрофії 

головного мозку (p=0,0008). 

Симптоматичне лікування розладів сну, асоційованих з тривогою, у пацієнтів 

з ремітуючо-рецидивуючим РС із застосуванням комбінованого препарату кризину 
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і мелатоніну достовірно покращувало якість сну (p<0,0001), знижувало рівень 

тривоги (p=0,0027) та астенії (p=0,01). Отримані результати підкреслюють 

важливість комплексного підходу до діагностики та лікування пацієнтів з РС. 

На основі проведеного проспективного аналізу визначено можливість 

прогнозування у хворих на РС появи когнітивних порушень в цілому, ураження 

окремих когнітивних доменів, тривоги та розладів сну, спираючись на результати 

нейровізуалізаційного обстеження.  

Наукова новизна. Вперше встановлено наявність прихованих порушень в 

окремих когнітивних доменах у пацієнтів з різними типами перебігу розсіяного 

склерозу при загальному балі за шкалою МоСА≥26: розлади виконавчих функцій 

при рецидивуючо-ремітуючому РС та зниження пам’яті при прогресуючих формах 

РС. Вперше описані особливості інсомнії у хворих з різними типами розсіяного 

склерозу та їх взаємозв’язок з когнітивними порушеннями та психоемоційними 

розладами: при РРРС присутність розладів сну залежала від наявності тривоги та 

депресії, а за прогресуючих форм РС – від тривоги та відсутності хобі. Вперше 

проаналізовано залежність між присутністю розладів сну та результатами 

нейровізуалізаційного обстеження: в групі з рецидивуючо-ремітуючим типом 

перебігу розлади сну частіше зустрічались при ізольованому ураженні лобної долі 

та поєднаному ураженні лобної долі та мозолистого тіла; в групі з прогресуючими 

формами РС розлади сну були пов’язані з наявністю вогнищ в лобній, тім’яній 

долях, мозолистому тілі, атрофією головного мозку, одночасним ураженням лобної 

долі та мозолистого тіла та комбінації вогнищ в лобній долі з атрофією головного 

мозку. Вперше показана ефективність комбінованого препарату кризину та 

мелатоніну у симптоматичному лікуванні розладів сну та тривоги різного ступеню 

тяжкості у хворих на розсіяний склероз. Було деталізовано когнітивні порушення в 

окремих доменах у хворих  на розсіяний склероз в залежності від присутності  

різних чинників ризику, а саме, немодифікованих (вік, стать), модифікованих 

(чинники пов’язані зі способом життя (паління, рівень освіти, сімейний стан, 

наявність роботи та хобі) та чинників самого захворювання (тип перебігу, 

моторний дефіцит, депресія, тривога, розлади сну, тривалість захворювання, 
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кількість загострень, вік дебюту). Уточнено взаємозв’язок між характером 

когнітивних порушень в окремих доменах та нейровізуалізаціними даними у 

пацієнтів в залежності від клінічних характеристик розсіяного склерозу. 

Практичне значення. У дисертаційній роботі акцентовано увагу на 

прихованих немоторних симптомах розсіяного склерозу, з метою виявлення яких 

до схеми комплексного обстеження слід включити опитувальники для оцінки 

когнітивного та психоемоційного статусу – MoCA, BDI, HAM-A та PSQI, навіть за 

відсутності активних скарг у пацієнта. Використання результатів даної роботи 

дозволить спрогнозувати виникнення когнітивних порушень, психоемоційних 

розладів та інсомнії у хворих на розсіяний склероз, спираючись на 

нейровізуалізаційні дані та виявлені фактори ризику. В комплексній терапії 

пацієнтів з розсіяним склерозом на додаток до препаратів, що модифікують перебіг 

захворювання, доцільно застосовувати симптоматичну терапію у вигляді 

комбінованого препарату кризину та мелатоніну, враховуючи  продемонстровану 

його ефективність у підвищенні якості сну та зниженні проявів тривоги, що 

опосередковано впливає на когнітивні функції, тим самим поліпшуючи загальне 

самопочуття та якість життя хворого. 

 Ключові слова: розсіяний склероз, когнітивні порушення, психоемоційні 

розлади, розлади сну, лікування розладів сну.  
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SUMMARY 

Odintsova T.A. Peculiarities of cognitive and psychoemotional disorders in 

multiple sclerosis patients. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of philosophy 

on a specialty 222 – "Medicine". – The Shupyk National University of Health Care in 

Ukraine, Kyiv, 2021. 

Among chronic diseases of the nervous system, multiple sclerosis (MS) remains 

being one of the principal causes of working-age population’s disability and is 

characterized by progressive neurological deficit and mental disorders. More than 2.8 

million people worldwide suffer from MS, majority of which (40-72%) demonstrate 

cognitive impairment, 26-41% patients with MS have cognitive impairment already on 

early stages of the disease. As years pass, this percentage constantly increases. Cognitive 

impairment has a significant negative impact on all spheres of life of such patients due to 

enhancement of social and domestic incapability, which immensely reduces their work 

capacity and quality of life.  

Development of cognitive impairment in case of MS can be influenced by non-

modifiable, modifiable risk factors and the disease itself. Non-modifiable factors include: 

genetic predisposition, age, gender; modifiable factors involve: geographic (place of 

residence), and factors connected to the life style (cognitive reserve, vitamin D contents 

in plasma, cigarette smoking, level of education, level of physical activity, marital status, 

employment and availability of a hobby); factors of the disease itself comprise: course of 

MS, motor deficit, depression, anxiety, sleep disorders, duration of the disease, number 

of exacerbations, age of the disease debut. The aforementioned factors due to affecting 

each other can deteriorate patients’ condition and decrease quality of life. Early detection 

and prompt treatment of the concealed signs of MS (cognitive impairment, depression, 

anxiety and sleep disorders) potentially can facilitate prevention of aggressive course of 

the disease and stabilization of patients’ status. Hence, studying different risk factors’ 

influence on the extent of motor deficit and on each other in case of different courses of 

MS has become the objective of this research work.   
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In order to achieve the objective and tasks of the research work, a complex 

examination of 137 patients diagnosed with MS (102 female and 35 male) aged from 22 

to 69 years (average 42,9±9,7) was conducted. All study subjects were divided into two 

clinical groups for a comparative analysis: group A include 106 patients with relapsing-

remitting MS (81 female and 25 male aged from 22 to 67 years; average age: 41.8±10.7; 

disease duration: 10.3±8.5 years); group B was composed of patients suffering from 

progressive forms of MS (21 female and 10 male aged from 28 to 69 years; average age: 

47,2±13,6; disease duration: 16,6±12,5 years). All patients had undergone a unified 

examination procedure: general clinical, neurological examination, appliance of neuro-

psychological questionnaires (Montreal Cognitive Assessment (MоCA), Beck 

Depression Inventory (BDI), Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-A), The Pittsburgh 

Sleep Quality Index (PSQI), Scale of Asthenic State (ШАС), Modified Fatigue Impact 

Scale (MFIS)), laboratory tests, neurovisualization (MRI of the brain was conducted by 

means of the MR-tomograph Siemens with the induction of a magnetic field 1.5T 

automated by MAGNETOM Avanto SQ) and statistical analysis of the acquired data.   

According to the MoCA score, moderate cognitive impairment was detected 

significantly the most frequently (p<0,0001), based on the results analysis of separate 

cognitive domains we established that, in case of relapsing-remitting MS executive 

functions (p<0,0001) suffered the most, whereas in the group with progressive forms of 

MS memory deterioration (p<0,0001) was observed the most. During this research we 

discovered that some domains were impacted without the apparent CI according to MoCA 

scale (MoCA≥26): executive functions (p=0,0013) were impaired more frequently in the 

patients with relapsing-remitting MS; in case of progressive forms of MS it was memory 

(p=0,0233). Results of the study demonstrated that already at the disease duration less 

than 10 years moderate cognitive impairment prevailed among all patients, in presence of 

which memory deterioration was found more often (р=0,0002) in study subjects with 

relapsing-remitting MS.  

Analyzing the risk factors of development or deterioration of cognitive impairment 

revealed that in the group with relapsing-remitting MS those were presence of depression 

(p=0,0070), number of exacerbations (p=0,0028) and level of education (p=0,0279); 
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meanwhile, in the group with progressive forms of MS those factors were marital status 

(p=0,0058) and cigarette smoking (р=0,0428). Furthermore, we detected a negative 

correlation between MoCA score and BDI score (r=−0,3; p=0,0015), EDSS score 

(r=−0,19; p=0,03995) and with the number of exacerbations (r=−0,27; p=0,0039) among 

study subjects with relapsing-remitting course of MS. As for the patients with progressive 

forms, we discovered a negative correlation between MoCA score and BDI (r=−0,41; 

p=0,0211) and EDSS (r=−0,39; p=0,0283) scores. 

According to localization of the demyelinization on MRI in the group with 

relapsing-remitting course of MS memory decline was associated with location of lesions 

in frontal (p<0,0001), parietal (p=0,0005) lobes, corpus callosum (p<0,0001), combined 

damage of frontal lobe and corpus callosum  (p=0,0003), simultaneous lesion of frontal 

and parietal lobes (p=0,0006); impairment of executive functions was associated with 

presence of demyelinization in frontal, temporal (p=0,0003), parietal (p=0,0007) lobes 

and presence of brain atrophy (p=0,0002); verbal disorders were tied to location of lesions 

in frontal (p<0,0001), temporal (p=0,0003), parietal (p=0,0114) lobes, corpus callosum 

(p<0,0001), simultaneous  of frontal lobe and corpus callosum (p<0,0001); impairment 

of abstract thinking was connected to presence of demyelination plaques in frontal 

(p<0,0001), temporal (p=0,0026), parietal (p=0,0167) lobes, corpus callosum (p<0,0001), 

combined lesion of frontal lobe and corpus callosum (p<0,0001), simultaneous presence 

of brain atrophy and damaged frontal and/or parietal lobes (p=0,0002). In the group with 

progressive forms of MS memory decline was tied to location of lesions in frontal lobe 

(p=0,0467); decreased attention was associated with lesions in parietal lobe (p=0,0170) 

and corpus callosum (p=0,0118); disorders of executive functions were connected to 

presence of demyelination plaques in temporal lobe (p=0,0058), corpus callosum 

(p=0,0202) separately and in combination with temporal lobe (p=0,0150); abstract 

thinking impairment was linked to location of lesions in temporal lobe (p=0,0290) and 

corpus callosum (p=0,0202). 

During the study we established that severity of depression was associated with 

presence of cognitive impairment (p=0,0070), anxiety (p=0,0107), sleep disorders 

(p=0,0291), EDSS score (p=0,0379), presence of brain atrophy (p=0,0296), combined 
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lesion of frontal lobe and corpus callosum (p=0,0119) in the group with relapsing-

remitting course of MS; marital status (p=0,0058) and cigarette smoking (p=0,0428) were 

tied to severity of depression in patients with progressive forms of MS. Anxiety’s level 

of severity was associated with sleep disorders (p=0,0033) and depression (p=0,0107) in 

patients with relapsing-remitting MS. At the same time in the group with progressive 

forms presence of sleep disorders (p=0,0208) and absence of a hobby (p=0,0388) affected 

the severity of anxiety.  

In case of the relapsing-remitting MS sleep disorders’ severity was credibly 

associated with the presence of anxiety (p=0,0033), depression (p=0,0291), and 

concerning the localization of demyelization lesions in the frontal lobe (p=0,0321) and 

simultaneously in frontal lobe and corpus callosum (p=0,0335); in the group with 

progressive forms of MS severity of sleep disorders was linked to the presence of anxiety 

(p=0,0208), absence of hobby (p=0,0388), presence of demyelization lesions in frontal 

(p=0,0025), temporal (p=0,0003) lobes, corpus callosum (p=0,01), presence of the brain 

atrophy (p<0,0001) and in case of a combination of affected frontal lobe and brain atrophy 

(p=0,0008).  

Symptomatic treatment of sleep disorders associated with anxiety in patients with 

relapsing-remitting course of MS with appliance of combined medication of crisin and 

melatonin proved to credibly improve sleep quality (p<0,0001), decreased levels of 

anxiety (p=0,0027) and asthenia (p=0,01). The obtained results emphasize on the 

importance of a complex approach to the diagnostics and treatment of MS patients.  

On the basis of the conducted prospective analysis we established the possibility of 

predicting appearance of cognitive impairment in general, separate cognitive domains, 

anxiety and sleep disorders in MS patients depending on the results of the 

neurovisualization.   

Scientific novelty. For the first time, the presence of hidden disorders of certain 

cognitive domains was established in patients with different types of multiple sclerosis 

with a total MoCA scale score ≥26: executive function disorders were affected in case of 

relapsing-remitting MS and memory loss – in case of progressive forms of MS. For the 

first time, the features of insomnia in patients with various types of MS and their 
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relationship with cognitive and psychoemotional disorders were described: in RRRS, the 

severity of sleep disorders depended on the presence of anxiety and depression, and in 

case of progressive MS forms it correlated with anxiety and lack of hobbies. For the first 

time, the relationship between the presence of sleep disorders and the results of a 

neuroimaging was analyzed: in the group with a relapsing-remitting type of course, sleep 

disorders occurred more often in case of presence of isolated lesions of the frontal lobe 

and combined lesions of the frontal lobe and corpus callosum; in the group with 

progressive forms of MS, sleep disorders were associated with the presence of lesions in 

the frontal lobes, parietal lobes, corpus callosum, brain atrophy, simultaneous damage of 

the frontal lobe and corpus callosum, and the combination of foci in the frontal lobe with 

brain atrophy. The effectiveness of the combined medication of crisin and melatonin in 

the symptomatic treatment of different severity degrees sleep disorders and anxiety in 

patients with multiple sclerosis was demonstrated for the first time. Cognitive disorders 

of separate domains in patients with multiple sclerosis were evaluated in details, 

depending on the presence of various risk factors, unmodified (age, sex), modified 

(factors related to lifestyle (smoking, level of education, marital status, availability of 

work and hobbies) and factors of the disease itself (type of course, motor deficit, 

depression, anxiety, sleep disorders, duration of the disease, number of exacerbations, age 

of onset). The relationship between the nature of cognitive disorders in separate domains 

and neuroimaging data in patients depending on clinical characteristics of multiple 

sclerosis was established. The severity of cognitive impairment in patients with relapsing-

remitting MS depended: the presence of depression, the number of exacerbations, and the 

presence of higher education; meanwhile in patients with progressive types of the course 

of MS, it depended on marital status and smoking.  

Practical meaning. The dissertation emphasizes on the concealed non-motor 

symptoms of multiple sclerosis, in order to detect which questionnaires for assessment of 

cognitive and psycho-emotional status, MoCA, BDI, HAM-A and PSQI, must be added 

to the complex examination scheme even without the apparent complaints of a patient. 

Applying the results of the given research will allow to prognose appearance of cognitive 

impairment, psycho-emotional disorders and insomnia on the basis of neurovisualization 
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data and uncovered risk factors in patients suffering from multiple sclerosis. It would be 

appropriate to apply symptomatic therapy with combined medication of crisin and 

melatonin for treatment of sleep disorders in addition to the disease-modifying drugs, 

considering its efficiency in improving sleep quality and decreasing anxiety, hence 

indirectly influencing cognitive functions and therefore enhancing patients’ general 

wellbeing and quality of life.  

Key words: multiple sclerosis, cognitive impairment, psychoemotional disorders, 

sleep disorders, treatment of sleep disorders. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження.  

Розсіяний склероз (РС) займає одне з провідних місць серед захворювань 

нервової системи за розповсюдженістю,  здійснює суттєвий негативний вплив на 

якість життя та працездатність пацієнтів, адже більша половина пацієнтів протягом 

10-ти років з встановлення діагнозу стають безробітними та втрачають соціальну 

активність та інвалідизуються [1]. Згідно сучасних даних, більше 2-х мільйонів 

людей по всьому світу страждають від РС, при цьому від 40 до 72% з них мають 

когнітивні порушення (КП). Кількість пацієнтів з когнітивними порушеннями при 

РС за останні 10 років значно зросла [1; 2]. Відповідно до даних літератури, у 26-

41% пацієнтів з РС при усіх типах перебігу когнітивні розлади виявляють вже на 

ранніх стадіях  [3], що має суттєвий негативний вплив на якість життя пацієнта та 

його оточення [3]. 

 На появу та прогресування КП за умови РС впливають різноманітні чинники, 

серед яких виділяють немодифіковані, модифіковані та окремо чинники самого 

захворювання (тип перебігу, моторний дефіцит, депресивні розлади) [4]. До 

немодифікованих відносять: генетичні зміни, вік, стать; серед модифікованих 

виділяють: географічні (місце проживання), та чинники, що пов’язані зі способом 

життя (когнітивний резерв, паління, вживання алкоголю, рівень фізичного 

навантаження) [5;  6; 7]. За даними окремих публікацій, найбільший вплив мають 

вік пацієнта та тип перебігу РС [8; 9; 10; 11]. Згідно з результатами окремих 

досліджень виявлено, що наявність когнітивних порушень на ранніх стадіях 

захворювання свідчить про високий ризик швидкого прогресування та являється 

маркером агресивної патології [12; 13].  

           Когнітивні розлади за умови РС часто супроводжуються депресією [14; 15]. 

При РС депресія тісно пов’язана з порушенням таких аспектів вищої нервової 

діяльності, як здатність до навчання, швидкість обробки інформації, пам’ять та 

виконавчі функції [16; 17]. Фізичні та когнітивні прояви можуть виникати та 

виявлятись як окремо, так і разом, однак між ними є тісний взаємозв’язок [18; 19].          
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Потребує подальшого вивчення взаємозв`язок проявів КП з клініко-

неврологічними характеристиками захворювання, типом перебігу та 

психоемоційними розладами при РС. В деяких дослідженнях, виявлено 

достовірний вплив віку пацієнта та типу перебігу РС на вираженість КП  [10; 20; 

21; 22], однак це питання потребує уточнення. В окремих роботах висвітлено 

питання щодо можливого впливу статі на вираженість та клінічні особливості 

когнітивних розладів у пацієнтів з РС [23]. В літературі зустрічаються поодинокі 

дані щодо впливу когнітивного резерву на тяжкість когнітивного дефіциту у 

хворих на РС [5; 24].  В дослідженнях останніх років недостатньо висвітлено вплив 

тривалості демієлінізуючого процесу [25; 26], ступеня інвалідизації хворого [8], 

характеристики та ступінь вираженості когнітивних розладів в окреми когнітивних 

доменах  у пацієнтів з РС, та зв’язок між локалізацією вогнищ у речовині головного 

мозку з проявами з боку когнітивної та психоемоційної сфер [27; 28; 29]. 

  На сьогоднішній день залишається відкритою проблема ефективного 

лікування та попередження КП у хворих на РС. Відомо, що з цією метою 

застосовується як патогенетична (бета-інтерферони, моноклональні антитіла) [30; 

31]  так і симптоматична терапія (антидепресанти, психостимулятори) [32] 

основного захворювання та модифікація способу життя з метою формування або 

підтримання когнітивного резерву (фізичні вправи, розумова активність, усунення 

факторів ризику виникнення серцево-судинної патології та інших захворювань, 

припинення паління та стрес-менеджмент) [33; 34; 35; 36]. 

Отже, поглиблене вивчення взаємозв’язку КП та інших клінічних проявів у 

хворих на РС, взаємозв’язку когнітивних розладів з локалізацією вогнищ 

демієлінізації розширить наші уявлення щодо патофізіології демієлінізуючого 

процесу, а відтак і сприятиме удосконаленню методів лікування, спрямованих на 

уповільнення прогресування КП  у хворих на РС. 

Мета дослідження: 

Поліпшення методів діагностики та лікування хворих на РС з проявами 

когнітивних порушень (КП), психоемоційних розладів та інсомнії різного ступеню 

вираженості у співставленні з клініко-неврологічними характеристиками 
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захворювання, результатами  нейропсихологічного обстеження,  

нейровізуалізаційними даними. 

Задачі дослідження: 

1. Вивчити особливості когнітивних порушень у хворих на РС в залежності від 

типу перебігу, клініко-неврологічних та соціально-демографічних 

характеристик. 

2. Визначити особливості взаємозв’язку між нейровізуалізаційними 

показниками та характером когнітивних порушень в окремих доменах у 

пацієнтів з урахуванням різних чинників ризику. 

3. Провести комплексну оцінку проявів психоемоційних розладів в залежності 

від типу перебігу, клініко-неврологічних та соціально-демографічних 

характеристик. 

4. Визначити особливості взаємозв’язку між нейровізуалізаційними даними та 

особливостями психоемоційних розладів у пацієнтів з різними типами РС. 

5. Уточнити взаємозв’язок між когнітивними, психоемоційними порушеннями 

та розладами сну у хворих з ремітуючо-рецидивуючим та прогресуючими 

типами перебігу РС. 

6. Оцінити характер змін когнітивного та психоемоційного статусу пацієнтів з 

РС на тлі застосування терапії розладів сну, асоційованих з тривогою. 

7. Провести проспективний аналіз розвитку когнітивних та психоемоційних 

розладів, спираючись на нейровізуалізаційні дані у хворих на РС. 

 Об’єкт дослідження: когнітивні та психоемоційні розлади на фоні 

розсіяного склерозу. 

Предмет дослідження: клінічні, когнітивні, психоемоційні, 

нейровізуалізаційні, нейрофізіологічні показники. 

Методи дослідження:  

1. Загальноклінічні. 

2. Неврологічні: опитування (збір скарг, анамнезу захворювання та  життя),  

фізикальне  обстеження  пацієнтів,  використання  структурованих 

неврологічних шкал: розширеної шкали оцінки ступеню інвалідизації  
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Куртцке (Expanded Disability Status Scale / EDSS), модифікованої шкали 

оцінки втоми (Modified Fatigue Impact Scale / MFIS). 

3. Обстеження когнітивного та психоемоційного статусу: Монреальська шкала 

оцінки когнітивного статусу (Montreal Cognitive Assessment / MоCA), шкала 

депресії Бека (Beck Depression Inventory / BDI), шкала тривоги Гамільтона 

(Hamilton Anxiety Rating Scale / HAM-A), Піттсбурзький опитувальник на 

визначення індексу якості сну (The Pittsburgh Sleep Quality Index / PSQI), 

шкала астенічного стану (ШАС) – оцінки ступеня астенії. 

4. Клініко-лабораторні: загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, 

біохімічний аналіз крові, аналіз крові на гормони щитоподібної залози, віт Д. 

5. Нейровізуаліційні: магнітно-резонансно-томографічне дослідження 

головного мозку проведено на МР-томографі Siemens з індукцією магнітного 

поля 1.5T з системою MAGNETOM Avanto SQ.   

6. Статистичні: використане програмне забезпечення – Microsoft Excel 

16.0.12527.21236 (© Microsoft Corporation, США), Graph Pad Prism 9.0.0 (© 

GraphPad Software, США) та STATISTICA 12.5. 192.5 (© StatSoft, Inc., США). 

Наукова новизна. 

Вперше встановлено наявність прихованих порушень в окремих когнітивних 

доменах у пацієнтів з різними типами перебігу розсіяного склерозу при загальному 

балі за шкалою МоСА≥26: розлади виконавчих функцій при рецидивуючо-

ремітуючому РС та зниження пам’яті при прогресуючих формах РС.  

Вперше описані особливості інсомнії у хворих з різними типами розсіяного 

склерозу та їх взаємозв’язок з когнітивними порушеннями та психоемоційними 

розладами: при РРРС присутність розладів сну залежала від наявності тривоги та 

депресії, а за прогресуючих форм РС – від тривоги та відсутності хобі.  

Вперше проаналізовано залежність між присутністю розладів сну та 

результатами нейровізуалізаційного обстеження: в групі з рецидивуючо-

ремітуючим типом перебігу розлади сну частіше зустрічались при ізольованому 

ураженні лобної долі та поєднаному ураженні лобної долі та мозолистого тіла; в 

групі з прогресуючими формами РС розлади сну були пов’язані з наявністю вогнищ 
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в лобній, тім’яній долях, мозолистому тілі, атрофією головного мозку, одночасним 

ураженням лобної долі та мозолистого тіла та комбінації вогнищ в лобній долі з 

атрофією головного мозку. 

Вперше показана ефективність комбінованого препарату кризину та 

мелатоніну у симптоматичному лікуванні розладів сну та тривоги різного ступеню 

тяжкості у хворих на розсіяний склероз. 

Було деталізовано когнітивні порушення в окремих доменах у хворих  на 

розсіяний склероз в залежності від присутності  різних чинників ризику, а саме, 

немодифікованих (вік, стать), модифікованих (чинники пов’язані зі способом 

життя (паління, рівень освіти, сімейний стан, наявність роботи та хобі) та чинників 

самого захворювання (тип перебігу, моторний дефіцит, депресія, тривога, розлади 

сну, тривалість захворювання, кількість загострень, вік дебюту). Уточнено 

взаємозв’язок між характером когнітивних порушень в окремих доменах та 

нейровізуалізаціними даними у пацієнтів в залежності від клінічних характеристик 

розсіяного склерозу. 

Практичне значення отриманих результатів. 

У дисертаційній роботі акцентовано увагу на прихованих немоторних 

симптомах розсіяного склерозу, з метою виявлення яких до схеми комплексного 

обстеження слід включити опитувальники для оцінки когнітивного та 

психоемоційного статусу – MoCA, BDI, HAM-A та PSQI, навіть за відсутності 

активних скарг у пацієнта.  

Використання результатів даної роботи дозволить спрогнозувати виникнення 

когнітивних порушень, психоемоційних розладів та інсомнії у хворих на розсіяний 

склероз, спираючись на нейровізуалізаційні дані та виявлені фактори ризику.  

В комплексній терапії пацієнтів з розсіяним склерозом на додаток до 

препаратів, що модифікують перебіг захворювання, доцільно застосовувати 

симптоматичну терапію у вигляді комбінованого препарату кризину та мелатоніну, 

враховуючи  продемонстровану його ефективність у підвищенні якості сну та 

зниженні проявів тривоги, що опосередковано впливає на когнітивні функції, тим 

самим поліпшуючи загальне самопочуття та якість життя хворого. 
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Опрацьовані та погоджені Вченою радою ПВНЗ «Київський медичний 

університет» науково-методичні рекомендації (Схема скринінгу хворих з метою 

виявлення когнітивного дефіциту та психоемоційних розладів для вибору або 

корекції терапії, 2021 р.) отримали впровадження:  

 a) у науково-освітньому процесі: на кафедрі нейрореабілітації із курсами 

медичної психології, пульмонології та фтизіатрії, ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет», у відділі судинної патології головного мозку та 

реабілітації, ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України». 

б) у практичній роботі закладів охорони здоров’я: у відділенні 

демієлінізуючих захворювань нервової системи, КНП Київська міська лікарня №4, 

у відділенні неврології, Військова частина А1065 «Міністерства оборони України», 

у неврологічному відділенні поліклініки, КНП «Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. 

Горбачевського» Житомирської обласної ради та у приватному медичному закладі 

ТОВ «Медичний центр Асклепій Плюс». 

Особистий внесок здобувача. 

Дана дисертаційна робота є самостійно виконаним дослідженням здобувача. 

Дисертантом спільно з науковим керівником була визначена тема дисертації, мета 

та задачі для виконання поставленої мети, були визначені групи хворих для 

проведення досліджень. Самостійно був проведений інформаційний пошук, збір та 

обробка отриманого матеріалу, сформовано первинну базу даних у програмі 

Microsoft Excel, проведено статистичний аналіз з використанням програм Graph 

Pad Prism 9 та STATISTICA 12. Основним є внесок дисертанта у проведення 

комплексного клініко-неврологічного та нейро-психологічного дослідження. 

Автор особисто провела аналіз результатів дослідження, статистичну обробку 

даних із застосуванням сучасного програмного забезпечення, узагальнила отримані 

результати, сформулювала основні положення та висновки, підготувала та 

опублікувала результати дослідження. 

Апробація та впровадження результатів дисертації. 

Основні положення та результати роботи оприлюднені на  науково-

практичних  конференціях  з  міжнародною участю: «Хвороба Альцгеймера та 
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хвороба Паркінсона: аспекти сучасної діагностики», м. Київ (2020), Науково-

практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання сучасної 

неврології», м. Харків (2020), 6th Virtual Congress of the European Academy of 

Neurology, Paris (2020), VIII міжнародна науково-практична конференція 

«Психіатрія ХХІ століття: глобальний вплив на сучасне суспільство та нові 

практики на місцях», м. Київ (2020), Науковий симпозіум з міжнародною участю 

(в online режимі). «Персоніфіковані підходи щодо неврологічної, психіатричної та 

наркологічної допомоги», м. Харків (2021), The 3rd  Research and Leadership Skills 

Course for Early Career Mental Health Specialists and Students, Kiev (2021). 

Зв’язок роботи з науковими  планами, роботами, темами. 

Дисертаційна робота виконана у відповідності з планом науково-дослідної 

роботи у співробітництві кафедри неврології, психіатрії та фізичної реабілітації  

ПВНЗ «Київський медичний університет» з у відділом вікової фізіології і патології 

нервової системи ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України» 

на тему: «Медикаментозна терапія та реабілітація хворих з нейрокогнітивними 

розладами нейродегенеративного і судинного характеру» (№ держреєстрації 

0118U100223, 2018-2021рр.); дисертант є співвиконавцем зазначеної науково-

дослідної роботи. Тема дисертації затверджена Вченою радою ПВНЗ «Київський 

медичний університет» (протокол №4 від 27 грудня 2018 року). 

Публікації за темою дисертації. 

За темою дисертації опубліковано 12 наукових праць (з яких 1одноосібно), з 

них 3 статті у періодичних наукових виданнях SCOPUS (Source Normalized Impact 

per Paper), 4 у наукових фахових виданнях України та 5 тез на міжнародні 

конференції. 

Структура та обсяг дисертації. 

Дисертаційна робота викладена державною мовою на 174 сторінках 

друкованого тексту. Дисертація складається із вступу, огляду літератури, розділу з 

описанням матеріалу та методів дослідження, 4 розділів власних досліджень, 

аналізу та узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних 

рекомендацій та списку використаної літератури, який містить 244 джерела, з них 
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2 кирилицею, 242 латиницею. Роботу ілюстровано 9 таблицями, 32 рисунками та 

додатками.  
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РОЗДІЛ І 

Огляд літератури 

Сучасний стан проблеми когнітивних порушень, депресії, тривоги та 

розладів сну у хворих на розсіяний склероз 

1.1 Когнітивні порушення у хворих на розсіяний склероз: сучасні 

уявлення про патогенетичні явища та методи лікування 

В наш час розсіяний склероз (РС) залишається однією з основних причин 

ураження молодого працездатного населення (2,8 мільйонів людей по всьому світі 

страждають від РС), внаслідок наростаючої фізичної інвалідизації та ментальних 

розладів [1; 37]. Значна частина хворих на розсіяний склероз (40-72%) страждає від 

когнітивних порушень (КП). За останні 10 років цей відсоток суттєво збільшився 

[38]. Когнітивні порушення призводять до значного дезадаптуючого впливу на всі 

сфери життя пацієнта, поглиблюючи соціальну та побутову неспроможність, 

знижуючи працездатність та якість їхнього життя [39; 40]. Згідно з даними 

літератури, у 26-41% пацієнтів з РС при різних типах перебігу когнітивні розлади 

виявляють вже на ранніх стадіях захворювання [13; 41]. Відповідно до результатів 

досліджень  M. Pitteri та співав., наявність когнітивних порушень на ранніх стадіях 

захворювання свідчить про високий ризик швидкого прогресування та являється 

маркером агресивної патології [18].  

 До чинників, що  впливають на розвиток когнітивних розладів за умови РС, 

відносять немодифіковані, модифіковані та чинники самого захворювання [42; 43]. 

Немодифіковані включають: генетичні зміни, вік, стать; серед модифікованих 

виділяють: географічні (місце проживання), та чинники, що пов’язані зі способом 

життя (когнітивний резерв, вміст вітаміну D у плазмі крові, паління, рівень освіти, 

рівень фізичного навантаження, сімейний стан, наявність роботи та хобі); до 

чинників самого захворювання відносяться: тип перебігу, моторний дефіцит, 

депресія, тривога, розлади сну, тривалість захворювання, кількість загострень, вік 

дебюту [39; 44].   

Згідно з даними літератури, наявність таких генетичних чинників, як AроE 

(аполіпопротеїн E), людського лейкоцитарного антигену (HLA)-DR15 та варіантів 
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нейротрофічного фактору мозку (brain derived neurotrophic factor (BDNF)) може 

впливати на ступінь вираженості когнітивних розладів при РС. Роль гену AроE 

достатньо вивчена в когнітивному функціонуванні і даний ген являється 

генетичним фактором ризику розвитку хвороби Альцгеймера [43]. У випадку РС 

роль гену AроE 4 сумнівна. Однак, хворі на РС носії цього гену мають вищий ризик 

розвитку атрофії ГМ та розвитку когнітивних порушень. HLA DR15 – важливий 

фактор ризику розвитку РС, що, однак, не асоціюється з підвищеним ризиком 

виникнення когнітивного зниження. Генетичні варіації BDNF, особливо 

поліморфізм Val66Met, мають прямо пропорційне відношення до когнітивних змін 

при РС [45]. Згідно  з даними B. Prokopova та співав., знижений вміст BDNF в 

плазмі за умови РС значно частіше відмічається у чоловіків порівняно з жінками 

при незначних та помірних когнітивних порушеннях та за відсутності інших 

клінічних проявів [46]. У дослідженні A.K. Patanella та співав. встановлено зв'язок 

між зниженням рівня BDNF в плазмі та погіршенням показників уваги та 

труднощами у виконанні завдань, що потребують зорового контролю, і також між 

високим рівнем інтерлейкіну-6 (IL-6) і низькими результатами MMSE [47], а Z. 

Stojić-Vukanić та співав. відмітили накопичення CD8+ T-клітин в ділянках 

головного мозку, відповідальних за когнітивні функції [48]. 

Вік являється потужним чинником ризику когнітивного зниження. В цілому, 

збільшення віку прямо пропорційно корелює зі зниженням когнітивних функцій. 

При ранньому початку захворювання зростання віку призводить до більш 

вираженого зниження показників нейропсихологічних тестів. Ранній дебют 

захворювання збільшує шанси розвитку когнітивних розладів та, як правило, має 

несприятливий прогноз [8]. Відповідно до сучасних уявлень, поєднання похилого 

віку та ступеню тяжкості захворювання мають вагомий вплив на вираженість 

когнітивного дефіциту, навіть більший, ніж тип перебігу [49]. 

Загально відомо, що на РС частіше хворіють жінки у співвідношенні від 2:1 

до 3:1 в залежності від географічного регіону. Не зважаючи на це, згідно з даними 

сучасних досліджень, у чоловіків захворювання перебігає тяжче та швидше 
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прогресує. Ступінь когнітивних розладів також, як правило, вищий серед чоловіків 

[23; 39; 50; 51]. Якщо брати до уваги окремі когнітивні домени, то у чоловіків 

пам’ять страждає частіше, ніж у жінок [52]. 

Не дивлячись на те, що на РС найчастіше хворіють жителі північних широт 

(північ Європи, північ США, Канада, південь Австралії), даний діагноз 

зустрічається в усіх куточках світу, але відповідно до даних описової епідеміології 

розсіяного склерозу в світі, поширеність останнього зростає разом з віддаленістю 

від екватора. Расова приналежність також відіграє роль у патогенезі захворювання 

та має вплив на ступінь тяжкості РС [53; 54; 55]. Згідно з даними літератури, у 

людей європеоїдної раси РС дебютує пізніше, в порівнянні з представниками 

африканської раси та американських мулатів. Однак, тяжчі когнітивні порушення 

та клінічні прояви відмічаються у пацієнтів, що належать до африканської раси. 

Крім того, когнітивні розлади у них виникають порівняно раніше [53; 56].  

Когнітивний резерв, який протягом життя формується під впливом 

спадкових, генетичних чинників (максимальний прижиттєвий ріст головного мозку 

– maximal life-time brain growth [MLBG]) та факторів впливу зовнішнього 

середовища (загальний інтелект та рівень освіти), впливає на пластичність та 

адаптацію головного мозку за умови дії патологічних чинників. Індекс 

когнітивного резерву складається із ступеня освіти, преморбідного рівня IQ та 

преморбідних занять під час відпочинку, що інколи досить важко правильно 

оцінити [57]. Сам по собі рівень освіти не являється достатнім сурогатом 

когнітивного резерву в багатьох популяціях, проте в окремих джерелах наявність 

вищої освіти пов’язують з пізнім розвитком КП [58; 59; 60]. Пацієнти з високим 

когнітивним резервом мають менший ризик розвитку деменції та не мають 

вираженого дефіциту за відносно високого ступеню атрофії ГМ, в той час, як при 

низькому – розвиваються грубий когнітивний дефіцит [8; 24; 41; 61; 62]. 

Відомо, що вітамін Д здійснює вагомий вплив на функціонування нервової 

(бере участь у процесі ремієлінізації демієлінізованих нервових волокон та 

диференціації олігодендроцитів) [63] та імунної систем (метаболіт вітаміну Д – 
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1,25-дигідроксівітамін D3 – має імуномодулюючий ефект, інгібує проліферацію Т- 

та В-лімфоцитів,  блокує диференціацію В-лімфоцитів та знижує вироблення 

цитокінів Т-хелперами 1-го типу) [64; 65; 66; 67]. Згідно з даними сучасних 

досліджень, важливим фактором, що впливає на функціонування нервової та 

імунної систем,  також виступає інсоляція, оскільки високий ступінь впливу 

сонячних променів та, відповідно, низький ризик виникнення дефіциту вітаміну Д, 

пов’язують зі зниженням ризику розвитку РС [68; 69]. Вітамін Д відіграє  важливу 

роль у профілактиці  РС, тому найвищий рівень захворюваності на РС відмічається 

у широтах з низькою активністю ультрафіолетових променів, однак раціон 

насичений продуктами з високим вмістом вітаміну Д дещо знижує даний ризик [70; 

71; 72]. Відповідно до результатів деяких досліджень, за недостатності вітаміну Д 

спостерігається значне зниження показників нейрокогнітивних тестів при 

наявності нейродегенеративних або вікових змін [73; 74]. 

Встановлено позитивний вплив фізичного навантаження на когнітивну та 

психоемоційну сфери [75; 76]. Зокрема,  у дослідженні J.D. Morrison та L. Mayer 

встановлено тісний взаємозв’язок між фізичною активністю та нейрокогнітивними 

показниками у хворих на РС. Учасники досліджень мали різний ступінь фізичних 

навантажень (аеробні, силові вправи, йога) з тривалістю від 30 до 90 хвилин від 1-

го до 3-х разів на тиждень протягом 6-ти місяців. В результаті було відмічено 

покращення таких показників, як концентрації уваги, швидкості обробки 

інформації, робочої та вторинної пам’яті, функціонування у режимі 

мультизадачності, оперування словниковим запасом, порівняно з вихідними 

даними; зниження проявів депресії, втоми, що в цілому сприятливо впливає на 

якість життя [77]. 

Дані літератури щодо впливу паління на розвиток когнітивних порушень 

мають суперечливий характер. Відомо, що курці мають на 70% більший ризик 

розвитку деменції, порівняно з тими пацієнтами, що не палять. В той же час, є дані 

щодо сприятливого впливу нікотину на когнітивні функції через агоністичну дію 

на холінергічні рецептори [78; 79]. Однак, в цілому тютюнопаління має 
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несприятливий вплив на перебіг захворювання при РС, може сприяти 

трансформації ремітуючо-рецидивуючого (РР) РС у вторинно прогресуючий (ВП) 

РС та поглиблює механічну гіперчутливість ушкоджених периферичних нервів, 

посилює продукцію IL-1β, CD95 на поверхні Т- і В-лімфоцитів, що робить їх більш 

чутливими до апоптозу [80; 81]. Сам по собі цигарковий дим призводить до 

подразнення легень, що провокує вироблення аутореактивних Т-клітин в легенях, 

які можуть перехресно реагувати з антигенами ЦНС, і це в свою чергу ініціює 

аутоімунну відповідь на нервові клітини [79; 82]. 

З боку самого захворювання у вираженості когнітивних розладів важливу 

роль відіграють наявність запальних змін в нервовій системі, наростання 

нейродегенеративних змін та вогнищеві зміни в головному мозку, пов’язані із 

демієлінізацією [83; 84]. Відповідно до результатів досліджень з поглибленим 

вивченням взаємозв’язку між вираженістю нейровізуалізаційних змін та 

когнітивного дефіциту, ураження сірої речовини головного мозку, особливо кори 

та таламусу, корелює з вираженістю когнітивних порушень [85; 86]. Деякі пацієнти 

за великої дисемінації вогнищевих уражень не мають когнітивного дефіциту, в той 

час, у інших, навіть за умови незначної кількості вогнищ, мають місце тяжкі 

когнітивні розлади, тому що більше значення має саме локалізація, ніж кількість 

вогнищ демієлінізації [87; 88]. Зокрема, у деяких пацієнтів мають місце дещо 

приховані когнітивні проблеми, що проявляються утрудненням підбирання слів, у 

інших неможливістю знайти дорогу додому або згадати знайомий номер телефону 

[89; 90]. На особливу увагу серед чинників, що впливають на когнітивні функції 

пацієнтів, заслуговують депресія та фізична неспроможність [91; 92]. 

Порушення нейропсихологічних функцій може бути наявне вже при клінічно 

ізольованому синдромі (КІС) [93]. За умови радіологічно ізольованого синдрому 

(РІС), що являє собою наявність вогнищевих змін на МРТ-зображеннях за 

відсутності клінічних симптомів, при розширеному нейропсихологічному 

обстеженні також виявляється зниження когнітивних показників [94], зокрема 

наявність атрофії кори, особливо лобно-тім’яної ділянки, являється достовірним 
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предиктором появи або наростання КП у таких хворих [95]. В літературі описані 

особливості когнітивних змін за умови різних типів перебігу, зокрема за наявності 

РРРС відмічається порушення сприйняття вербальних сигналів, знижуються 

здатність до навчання, короткочасна пам’ять, швидкість обробки інформації та 

відбувається гальмування реакції на вербальні стимули [96; 97]. За наявності 

первинно  прогресуючого (ПП) та ВП РС страждають усі когнітивні складові, 

зазвичай, ПП тип перебігу РС має найгірший прогноз відносно когнітивного 

дефіциту [98]. Наявність самих КП також є сприятливим фактором прогресування  

захворювання (конверсії КІС в РРРС та РРРС в ВПРС) та агресивного перебігу [99; 

100; 101; 102]. 

Ураження когнітивних функцій при РС має певні особливості, що дає змогу 

диференціювати їх від типових когнітивних розладів, що  притаманні іншим 

нейродегенеративним захворюванням, таким як хвороба Альцгеймера (наявність 

дефіциту утримання інформації в пам’яті, порушення закріплення спогадів та 

поведінкові розлади) [103] та хвороба Паркінсона (зміни в особистості, 

уповільнення мислення, виражені емоційні розлади) [103]. Зокрема, у більшості 

випадків когнітивні порушення при РС не сягають рівня вираженої деменції, на 

відміну від хвороби Альцгеймера [105; 106]. В той же час, деякі дослідники 

прийшли до висновку, що у хворих на РС виникають труднощі із фіксацією 

інформації в пам’яті, пацієнтам важко згадати інформацію вивчену раніше [107]. У 

дослідженні за участю 426 пацієнтів, більше половини з них не змогли виконати 

хоча б одне завдання на перевірку пам’яті, у певної частини виявлялося порушення 

сприйняття інформації, що виникає через знижену швидкість обробки отриманих 

даних або зменшену здатність усвідомлення інформації, виокремити які можна 

лише за допомогою розширених нейрокогнітивних тестів [106]. Хворі на РС також 

мають порушення уваги, що виявляються при виконанні завдань, які потребують 

стійкої тривалої уваги, і відповідають легкому та помірному когнітивному 

дефіциту. Таким пацієнтам також важко запам’ятати необхідну для виконання 

завдання інформацію за наявності відволікаючих факторів, у них значно 

знижується здатність діяти у режимі багатозадачності, що призводить дезадаптації 
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та функціональної неспроможності у сучасному мультифункціональному 

суспільстві [108; 109]. Отже, когнітивні розлади мають дещо гетерогенну 

коморбідність до РС (широку варіацію симптомів), тому що ступінь ураження ЦНС 

та локалізація вогнищ відрізняються у різних пацієнтів [110].  

Відповідно до даних літератури, за умови РС у пацієнтів найбільше 

страждають робоча пам’ять, візуальна та вербальна пам’ять, увага, швидкість 

обробки інформації та виконавчі функції, в той час як мова – найменше [29; 110]. 

В своєму дослідженні Brochet B. and Ruet A. виявили, що у хворих з РРРС 

відмічалось зниження швидкості обробки інформації, робочої пам’яті, зорово-

просторової орієнтації та виконавчих функцій, а у пацієнтів з прогресуючими 

типами більше виражені розлади робочої пам’яті, швидкості обробки інформації, 

виконавчих функцій, уваги та збіднення словникового запасу [98]. За умови ВП та 

ПП перебігу РС вербальні розлади (більше страждає оперування словниковим 

запасом, ніж семантика) порівняно з ураженням інших доменів виникають рідше 

та їх появу пов’язують зі зниженням виконавчих функцій, тобто когнітивних 

стратегій генерування слів [10; 111]. 

За поширеністю серед когнітивних розладів найчастіше виявляють розлади 

пам’яті, що виникають у 40-60% випадків вже на ранніх стадіях. При цьому, 

найбільше страждає довготривала пам’ять, особливо її візуалізаційна та вербальна 

складові, також уражається робоча активна пам’ять, що насамперед пов’язана з 

порушенням обробки та збереження інформації [6; 112]. Водночас, одні автори 

стверджують, що не спостерігається змін короткочасної та імпліцитної пам’яті, яка 

має вплив на ефект передування, коли пацієнт здатний успішно виконувати задачі, 

до яких він був підготований під час попереднього досвіду [9], а дослідження інших 

вказують на часте виявлення розладів короткотривалої пам’яті у хворих на РС 

[113]. Досить часто у хворих на РС зустрічається порушення швидкості обробки 

інформації, що пов’язано з погіршенням уваги, робочої та довготривалої пам’яті 

[114]. Швидкість обробки інформації має важливе значення, оскільки може 

слугувати прогностичним чинником довготривалого когнітивного зниження. 

Дефіцит уваги зустрічається у 12-25% пацієнтів, особливо вибіркової [115]. 
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Виконавчі функції страждають у 19% хворих на РС, що пов’язано з ураженням 

лобних долей, фронто-парієтальних ділянок, в особливості острівцевої кори [116; 

117; 118].  

Моторний неврологічний дефіцит та когнітивні прояви можуть виникати та 

виявлятись як окремо, так і разом, однак між ними є тісний взаємозв’язок [119]. У 

10% пацієнтів спостерігається доброякісна форма РС, яка не супроводжується 

вираженими клінічними руховими проявами [120]. Приблизно 20% хворих з 

клінічно доброякісною формою захворювання, з відносно помірним перебігом та 

незначним накопиченням ознак інвалідизації з часом мають когнітивні порушення 

[121]. 

За умови РС у більшості пацієнтів дезорганізація соціального життя виникає 

раніше, ніж значні помітні зміни функціонування робочої пам’яті та швидкості 

обробки інформації через зниження соціальної когніції (здатність до сприйняття, 

інтерпретації та формування відповідей на поведінку інших людей) [122; 123].   

З метою діагностики КП застосовують тестові завдання та функціональні 

методи. За останні роки створено велику кількість нейропсихологічних тестів для 

виявлення та оцінки когнітивних особливостей [124]. На даний час існує багато 

різних шкал оцінки когнітивних функцій, що значно полегшує діагностику та вибір 

лікування [125; 126]. Для діагностування потрібний ємкий, але не громіздкий тест. 

З цією метою активно використовується в лікарській практиці Коротка міжнародна 

когнітивна оцінка для РС (the Brief International Cognitive Assessment for MS 

(BICAMS)). До переваг тесту відносять його лаконічність, оскільки його 

проходження займає лише 15 хвилин [5]. Даний тест складається з трьох частин: 

тест на співставлення знаків та чисел (Symbol Digit Modalities Test (SDMT)), 

каліфорнійський тест на запам’ятовування слів (California Verbal Learning Test 

(CVLT2)), тест на зорово-просторову пам’ять (Brief Visuospatial Memory Test 

(BVMTR)) [5; 127]. Також використовуються опитувальники для визначення 

порушень в різних когнітивних доменах, наприклад MoCA – Монреальська шкала 

оцінки когнітивних функцій (Montreal Cognitive Assessment Scale), опитувальники 

для виявлення додаткових психоемоційних коморбідних станів, що впливають на 
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когніцію, зокрема, депресії та тривожності (Шкала депресії Бека, Шкала 

тривожності Гамільтона), якості сну (Піттсбугзський опитувальник якості сну 

(PSQI)) [128; 129]. 

Окрім розширеного нейропсихологічного обстеження, додаткову 

інформацію лікарю можуть надати нейровізуалізаційні методи, оскільки 

найважливішими предикторами появи когнітивних порушень при РС являються 

вогнища ураження білої речовини та їх локалізація, мікроструктурні порушення, 

ураження сірої речовини (кори та субкортикальних ядер), зокрема зменшення 

об’єму таламуса та гіпокампу (що пов’язують із порушенням вербальної пам’яті), 

та неоднозначні сигнали активації ділянок ГМ, які спостерігаються на 

функціональній МРТ в режимі Т2, та зниження концентрації глутамату при 

магнітно-резонансній спектроскопії [130; 131; 132; 133], однак, розташування 

вогнищ в зовнішньому шарі кори, в тісному контакті із субарахноїдальним 

простором, з високою вірогідністю може сприйняте на МР-апараті без високої 

чутливості, як артефакт [134]. Раніше вважалось,  що лише біла речовина 

втягувалась у патологічний процес за умови рецидивно-ремітуючого типу перебігу 

захворювання, але сучасні дані свідчать про те, що сіра речовина страждає від 

вогнищевих та атрофічних змін вже при РРРС та КІС [135]. Типово з розвитком КП 

пов’язують ураження мозолистого тіла, фронто-темпоральної, субкортикальної 

зон, преклину, наявністю атрофії головного мозку в цілому та окремо атрофії 

таламусу [136; 137]. В окремих дослідженнях з використанням 3D-технологій 

виявлено такі зміни у структурах головного мозку хворих на РС: при КП – двобічне 

стоншення кори у фронто-парієтальних ділянках; при чому, тяжкість КП  

корелювала зі ступенем атрофії таламусу, фронто-темпоральної та 

парагіпокампальної кори [15; 138]. Атрофія таламуса також є незалежним 

додатковим фактором, що сприяє виникненню когнітивного дефіциту  у пацієнтів 

з РС [135; 139], а в лонгітудинальному дослідженні Azevedo C.J. та ін. виявлено, 

що атрофія таламуса починається рано у більшості пацієнтів з РС, незалежно від 

фенотипу, і протікає з високою швидкістю протягом усього перебігу захворювання 

[140]. Втрата об’єму таламуса пов'язана з порушенням амбулаторності  та 
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когнітивних функцій, і може бути кращим предиктором майбутньої інвалідизації, 

ніж будь-яка інша ділянка мозку [141; 142]. Стоншення мозолистого тіла та 

збільшення розмірів бічних шлуночків, один з маркерів підвищеного ризику 

трансформації КІС в РРРС [143], також пов’язують зі зниженням швидкості 

обробки інформації, вивченню нових даних та пам’яті [144].  У випадку РС атрофія 

головного мозку значно перевищує фізіологічну норму втрати його об’єму у 

зв’язку з віковими змінами (0.5-1.35% за рік) [145]. Окрім КП, атрофічні зміни при 

КІС вказують на перспективу розвитку психо-емоційних розладів: втома 

відмічається при атрофії лобних долей, депресія – стоншенні фронто-темпоральних 

ділянок, лобних долей окремо та фронто-лімбічних зв’язків [146; 147], однак 

атрофію головного мозку на МРТ відносно важко оцінити правильно, адже на об’єм 

головного мозку впливають кілька факторів: вік, стать, розмір голови, стан 

гідратації (дотримання режиму вживання рідини), фаза менструального циклу, 

тютюнопаління, вживання алкоголю та коморбідності (наприклад, цукровий 

діабет, артеріальна гіпертензія) [142; 148]. 

Як і при інших захворюваннях, при РС для попередження когнітивнних 

порушень прийнятими є такі заходи: модифікація способу життя з метою 

формування або підтримання когнітивного резерву (фізичні вправи, розумова 

активність, усунення факторів ризику виникнення серцево-судинної патології та 

інших захворювань, припинення паління та стрес-менеджмент), однак 

найважливішу роль відіграє патогенетична терапія, спрямована на попередження 

наростання нейродегенеративних змін та прогресування захворювання [33; 34; 

149]. 

З метою лікування та гальмування розвитку КП при РС застосовують, як 

традиційну терапію, спрямовану на відновлення когніції, так спостерігають за 

впливом хворобомодифікуючих та симптоматичних препаратів на вищі кіркові 

функції у даних пацієнтів. Щодо впливу традиційних препаратів на когнітивну 

сферу пацієнтів з РС в літературі містяться суперечливі дані [150]. Зокрема, у 

публікації Turalde C. та співав. вказано, що призначення мемантину 10 мг двічі на 

добу сприяє незначному покращенню когнітивних показників у хворих на РС віком 
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від 18 до 65 років [151]. В іншому дослідженні за умови застосування гінкго білоби 

не було виявлено позитивної динаміки щодо вираженості КП  у хворих на РС [152].   

На сьогоднішній день активно вивчається питання щодо ролі холінергічної 

системи у патогенезі розсіяного склерозу. Відповідно до даних сучасних 

досліджень, виявлено значне зниження рівня ацетилхоліну  в крові та лікворі 

пацієнтів з рецидивуючо-ремітуючим перебігом РС [153]. Крім того, у хворих з 

РРРС виявлено суттєве підвищення в крові активності ацетилхолінестерази, 

порівняно зі здоровими особами. Більш того,  авторами втановлено наявність 

негативного кореляційного зв’язку між активністю ферментів, що розщеплюють 

ацетилхолін (АХ), та рівнем АХ. Виявлені результати вказують на ймовірну 

важливу роль дизрегуляції рівня АХ  в патогенезі РС [153; 154]. На користь 

важливої ролі ацетилхоліну в патогенезі РС  свідчать дані, що були отримані  в  

експериментальній моделі розсіяного склерозу  на  мишах  з розсіяним 

енцефаломієлітом: при тривалому застосуванні інгібіторів ацетилхолінестерази  

відмічався регрес симптомів захворювання та зменшення проявів запалення та 

демієлінізації в межах ЦНС [155]. Отже, відновлення адекватного  рівня гомеостазу 

АХ в імунній системі пацієнтів з РС сприятиме зменшенню активності 

прозапальних цитокінів, що, в свою чергу, може бути новим перспективним 

підходом у терапії РС [154]. Можливі протизапальні властивості попередників АХ 

потребують подальшого дослідження  в доклінічних та клінічних дослідженнях 

[156]. В літературі містяться суперечливі дані щодо ефективності застосування 

інгібіторів холінестерази (донепезилу) як симптоматичної терапії КП у хворих на 

РС. Зокрема, у дослідженні C. Christodoulou та співав. стверджується про 

покращення нейрокогнітивних показників  на тлі терапії інгібіторами 

ацетилхолінестерази [157], в той час, як у дослідженні L.B.  Krupp та співав. 

достовірного позититивний ефекту донепезилу щодо когнітивних функцій не 

спостерігається [158], а Kim G.W. та співав. виявили, що донепізил сприяв 

зменшенню об’єму гіпокампа (на 0.6% після піврічного лікування препаратом) 

[159]. 
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Відповідно до даних досліджень, спрямованих на вивчення впливу 

препаратів для симптоматичної терапії при РС, більшість препаратів мають 

суперечливий вплив на когнітивні функції [152]. Згідно з  даними літератури, 

модафініл, покращуючи дофамінергічну та норадрергічну передачі, сприяє 

посиленню нейрогенезу, особливо в ділянці гіпокампу [160] та проявляється 

покращенням просторової орієнтації, уваги та функціонального стану білої 

речовини головного мозку [161]. В той час як, M. Kaser та співав.  виявили, що 

модафініл покращує епізодичну пам’ять, проте не впливає на концентрацію уваги 

та практичні навички із залученням планування дій [162]. Cameron М. et al. у своєму 

дослідженні не виявила позитивного ефекту метилфенідату на когніцію, втому та 

фізичні прояви [163]. Терапія бета-інтерферонами (IFN-β), згідно з даними деяких 

клінічних досліджень, призводить до покращення показників когнітивних функцій, 

особливо концентрації уваги та короткотривалої пам’яті [30; 164], зокрема, 

застосування авонексу та ребіфу (Interferon β-1a) має переваги перед бетафероном 

(Interferon β-1b) [165].  В той же час,  відповідно до результатів досліджень A. 

Feinstein та B. Pavisian, терапія бетафероном (Interferon β-1b) може призводити до 

появи суїцидальних думок, тому такі пацієнти потребують постійного нагляду 

[166]. Щодо інших препаратів, зокрема, моноклональних антитіл, в поодиноких 

дослідженнях  виявлено позитивний вплив наталізумабу на когнітивні функції при 

РР РС [167; 168]. У тривалому дослідженні F. Mattioli та співав. було відмічено, що 

призначення наталізумабу призвело до значного покращення показників уваги, 

виконавчих функцій та пам’яті, оскільки останній  має нейропротекторну дію, 

знижуючи ступінь вираженості запальних змін; при цьому, кращі результати мали 

жінки [169]. Згідно  з даними A. Kunkel та співав., наталізумаб також має здатність 

попереджувати розвиток атрофії головного мозку на ранніх стадіях РС [170]. 

Водночас, відповідно до  інших даних літератератури, не виявлено значного впливу 

препаратів другої лінії (наталізумабу, окрелізумабу та фінголімоду) на когнітивні 

функції хворих [171; 172; 173]. Деякі автори наголошують, що терапія 

антидепресантами не завжди супроводжується покращенням когнітивних 

показників та може сприяти погіршенню соціальної когніції та прийняття рішень 
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[174]. Серед антидепресантів позитивний вплив на когнітивну сферу спостерігався  

при застосуванні селективних інгібіторів зворотного захоплення норепінефрину 

(ребоксетин, бупірон) порівняно із селективними інгібіторами зворотного 

захоплення серотоніну, серед яких найменший негативний вплив має сертаралін 

[174; 175].  

В сучасних реаліях повинен застосовуватися комплексний підхід до 

лікування когнітивних порушень у пацієнтів з РС, що має враховувати когнітивний, 

емоційний та психологічний аспекти життя пацієнта та включати крім 

медикаментозної терапії так звані «когнітивні вправи», зосереджені на виконанні 

різних завдань із залученням кожної складової когніції та програми когнітивної 

реабілітації [32]. На даний момент продовжуються клінічні дослідження щодо 

застосування повторної транскраніальної магнітної стимуляції (repetitive 

transcranial magnetic stimulation (rTMS)) з метою мінімізації когнітивного дефіциту, 

оскільки сприяє адаптаптивним змінам та стимуляції нейропластичності ГМ [176]. 

Згідно M. Khosravi-Largani та співав., вітаміни A, D, E, B1 та B6 позитивно 

впливають на когнітивні функції, сприяють зниженню втоми та зменшують 

наростання дегенеративних змін нервових волокон [67; 177]. Відомо, що аеробні 

фізичні вправи позитивно впливають на нейрокогнітивні процеси при РС, 

сприяючи збільшенню об’єму гіпокампа та підвищенню рівня BDNF [178]. 

Комп’ютерні програми з різними завданнями спрямованими на тренування пам’яті 

на додаток до основного лікування покращують оперативну пам'ять, зорово-

просторову орієнтацію та засвоєння нової інформації у хворих на РС та при вікових 

змінах [178; 179]. 

1.2 Психоемоційні розлади у хворих на розсіяний склероз 

У значної частини пацієнтів з РС відмічаються депресивні (приблизно у 

30,5% хворих) та тривожні розлади (близько 22,1%), що перевищує частоту 

останніх серед здорового населення [114; 180; 181]. Часто у пацієнтів присутні 

обидва види розладів  [182]. У деяких роботах зазначено, що психоемоційні 

розлади впливають на ступінь інвалідизації, проте депресія має більший вплив 

[183]. 
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Певна локалізація вогнищ демієдінізації (атрофія верхньої та середньої 

звивин правої лобної долі), жіноча стать, ступінь інвалідизації, тривалість 

захворювання, вік, працевлаштованість, хворобомодиікуюча терапія (інтерферон-

β, теріфлуномід, кладрибін), стрес та тютюнопаління визнані основними 

факторами ризику розвитку тривоги у хворих на РС [184; 185]. Відомо, наявність 

депресії при РС пов’язана з ураженням фронто-лімбічних зв’язків: передньої 

таламічної променистості з обох сторін, поясної звивини, fasciculus longitudinalis 

superior, fasciculus unciatus (верхнього повздовжнього пучка та гачкоподібного 

пучка) [146; 186]. з наявністю вогнищ та атрофії в лобній долі окремо та в комбінації 

з ураженням скроневої долі [92]. Дані щодо зв’язку частоти поширення депресії зі 

статтю суперечливі: в одних джерелах наголошують на більшій кількості випадків 

депресії серед жінок, оскільки  останні  і хворіють частіше [187], в інших зазначено, 

що дане твердження хибне [185]. Одні дослідження вказують на відсутність 

залежності між тривалістю захворювання та ступенем вираженості як депресії так 

і тривоги [188], в той час як інші наголошують на прямому впливі тривалості 

захворювання на вираженість депресії [189]. Згідно з даними Conroy S.K. et al., 

ранній вік дебюту РС часто асоційований з розвитком депресії [180]. Також ризик 

розвитку психоемоційних розладів вищий у пацієнтів з обтяженим сімейним 

анамнезом (наявність РС у попередніх поколінь) [190]. Відповідно до даних 

літератури, відсутність вищої освіти та тютюнопаління більше впливають на 

вираженість депресії, ніж тривоги [191; 192]. А деякі автори відмічають, що 

відсутність роботи може поглиблювати прояви депресії [182; 193]. Також 

встановлено позитивний вплив хобі, особливо із залученням фізичної активності, 

дрібної моторики кистей та вивченні іноземних мов, на вираженість депресивних 

розладів [194]. А згідно з деякими авторами наявність вищої освіти та 

працевлаштованість пов’язані з нижчою вірогідністю розвитку тривоги у хворих на 

РС [195; 196]. Baxter A.J. та співав. в своєму дослідженні виявили, що пацієнти 

африканської раси мають найнижчу схильність до розвитку тривоги [197]. 

Депресія має негативний вплив не лише на ступінь інвалідизації, а й на 

когнітивні функції, зокрема на зниження уваги, що можна спостерігати при 
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проходженні пацієнтами різних тестових завдань [198]. Відповідно до деяких 

джерел, наявність депресії впливає на швидкість обробки інформації, виконавчі 

функції, увагу та пам’ять, хоча потенційно може призводити до розладів усіх 

когнітивних доменів [91; 199]. За даними окремих джерел, тривога може бути 

пов’язана зі зниженням невербальної пам’яті [200]. 

Позитивний ефект при лікуванні депресії у хворих на РС отримують у разі  

призначення трициклічних антидепресантів, селективних інгібіторів зворотнього 

захоплення серотоніну та попередження нових загострень [201]. Селективні 

інгібітори зворотнього захоплення серотоніну (флувоксамін) сприяють 

проліферації і диференціації астроцитів та олігодендроцитів [202], а трициклічні 

антидепресанти додатково мають нейропротекторний ефект [203]. Tetsunaga T. та 

співав. відмічають позитивний ефект у зниженні проявів депресії у хворих на РС 

при застосуванні трамадолу (ацетамінофен) [204]. Дослідження Wallis O.C. та de 

Vries J. продемонструвало значне зниження тривоги серед хворих на РС при 

застосуванні однієї з технік когнітивно-поведінкової терапії, дисенсибілізація та 

обробка рухами очей (eye movement desensitization reprocessing / EMDR) [205]. 

1.3 Розлади сну у хворих на розсіяний склероз 

Розладам сну, як окремій проблемі при РС, стали приділяти увагу відносно 

недавно, а до цього їх вважали складовою депресії або тривоги або взагалі 

коморбідністю основного захворювання [206]. У таких пацієнтів розлади сну 

характеризуються труднощами при засинанні, підтримці сну та ранніми 

пробудженнями, які часто супроводжуються астенізацією та/або порушенням 

денної активності [207]. Для встановлення діагнозу розладів сну перераховані 

симптоми повинні відмічатись хоча б 3 ночі на тиждень мінімум три послідовних 

місяці. Відповідно до таких критеріїв ПС зустрічаються у 22-25% хворих на РС  

частіше серед жінок [208], що на 47-62% більше в порівнянні зі здоровим 

населенням та пацієнтами з іншими хронічними захворюваннями, та [209]. У 

випадку РС розлади сну можуть бути вторинними, як наслідок психоемоційних та 

фізичних симптомів, та первинними [210]. За даними певних досліджень різниця в 

клінічній картині порушень сну у жінок та чоловіків залежить від статевих 
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гормонів (менопауза у жінок), генетичних механізмів, психосоціальних факторів, 

неврологічних симптомів (біль, тазові розлади) [211; 212],  в той час як результати 

інших спростовують дані відмінності, стверджуючи, що стать не впливає на перебіг 

порушень сну у пацієнтів з РС [212]. В літературі зустрічаються суперечливі дані 

щодо взаємовідносин між якістю сну та клінічними особливостями РС [213].  В 

численних роботах зазначено, що порушення сну серед здорового населення 

спричинені розладами регуляції емоцій, зниженим когнітивним навантаженням та 

коливанням настрою, а у хворих на РС – когнітивними розладами, високим 

ступенем втоми, депресією та/або тривогою [214; 215; 216]. Зокрема розлади сну 

пов’язані зі зниженням пам’яті, уваги, швидкості обробки інформації та 

порушеннями виконавчих функцій, а найменше впливають на вербальні розлади 

[217; 218; 219].  

Деякі автори вказують на наявність позитивної асоціації між вираженістю 

інвалідизації за даними EDSS і розладами сну в той же час, інші не відзначають 

наявність такого зв’язку [220; 221]. Відповідно до даних Nociti V. та співав., хворі 

на РС, що страждають від ПС, частіше мають виражену втому та високі показники 

тривожності [222; 223]. Згідно з результатами дослідження Vitkova М. та співав., 

на вираженість ПС впливають тривалість захворювання, наявність психологічних 

(відчуття втоми, тривоги, напруження) та фізичних симптомів (біль, спастичність, 

посмикування м’язів, тазові розлади, судоми) [211]. У дослідженні Philips T. та 

Rothstein J. D. було виявлено, що зниження якості та тривалості сну негативно 

впливає на процеси мієлінізації шляхом порушення функцій олігодендроцитів 

(формування та підтримка цілісності мієліну, перешкоджання потрапляння лактату 

до аксонів) [224].  

Результати мультицентрового дослідження Jongen P.J. та співав. свідчать про 

негативний вплив метилпреднізолону на якість сну у хворих з РР-РС (розлади сну 

відмічались у 44% обстежуваних) [225]. А щодо впливу інтерферонів-β на якість 

сну виявлені суперечливі дані: одні автори стверджують, що безсоння та сонливість 

в денний час – часті побічні ефекти від даної терапії [226], а інші стверджують, що 

розладів сну можна уникнути при введенні препарату в ранковий час [218]. Penner 
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I.K. та співав. в своєму дослідженні відмітили сприятливий вплив наталізумабу на 

якість сну, когнітивні функції та вираженість втоми серед пацієнтів з РС [227]. 

Дані Lamis D.A. та співав. свідчать про те, що наявність когнітивних 

порушень та розладів сну були асоційовані з розвитком депресії у хворих на РС 

[228], а результати дослідження Kotterba S. та співав. вказують на те, що тривога 

виступає предиктором розвитку розладів сну [223]. За даними окремих досліджень 

самі порушення сну впливають на КП в цілому, а на ранніх стадіях захворювання 

– призводять лише до зниження пам’яті [229]. 

Враховуючи все вищезазначене, проблема адекватного лікування порушень 

сну у пацієнтів з РС є надзвичайно важливою та актуальною. 

  На даний час існує кілька потенційних можливостей для лікування розладів 

сну у хворих на РС. Фармакологічна терапія включає в себе призначення 

бензодіазепінів та селективних інгібіторів зворотного захвату серотоніну, хоча їх 

прийом може не завжди позитивно впливати на стан та якість життя пацієнтів, 

створювати додаткове психологічне напруження для таких пацієнтів за рахунок 

побічних ефектів (сонливість в денний час, втома, тривога та зниження когнітивних 

показників) [230; 231].  Саме тому необхідним є пошук препаратів, які б при 

достатньому терапевтичному потенціалі сприяли б мінімізації побічних ефектів. 

Серед не медикаментозних способів лікування розладів сну у хворих на РС, 

когнітивно-поведінкова терапія визнана ефективною [232]. 

Висновки до розділу 1 

1. Когнітивні порушення зустрічаються у 40-72% хворих на розсіяний 

склероз. На розвиток когнітивних порушень впливають фактори самого 

захворювання (тип перебігу, моторний дефіцит, депресія, тривога, 

розлади сну, тривалість захворювання, кількість загострень, вік дебюту), 

немодифіковані (генетичні зміни, вік, стать) та модифіковані фактори 

ризику (місце проживання, когнітивний резерв, вміст вітаміну Д в плазмі 

крові, тютюнопаління, рівень освіти, рівень фізичного навантаження, 

сімейний стан, наявність роботи та хобі).  
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2. При РС страждають різні когнітивні домени в залежності від фенотипу. 

При РРРС відмічаються зниження швидкості обробки інформації, розлади 

робочої пам'яті, зорово-просторової орієнтації та виконавчих функцій. 

ВПРС та ППРС характеризуються ураженням робочої пам'яті, швидкості 

обробки інформації, виконавчих та вербалтних функцій. 

3. Когнітивні порушення асоційовані з ураженням фронто-темпоральної та 

фронто-парієтальної ділянок, загальною атрофією головного мозку, 

окремо атрофії таламусу (що також є потужним предиктором розвитку 

когнітивних порушень), стоншенням мозолистого тіла та розширення 

бічних шлуночків. 

4. Питання щодо лікування когнітивних порушень при РС на сьогодняшній 

день залишається відкритим. Більшість препаратів спрямованих на 

покращення мнестичних функцій мають суперечливі результати. Однак, 

деякі хворобомодифікуючі препарати мають позитивний вплив на 

когнітивні функції, серед яких β-інтерферони (авонекс, ребіф) та 

моноклональні антитіла (наталізумаб). Також позитивний вплив на 

когнітивну сферу мають селективні інгібітори захвату норепінефрину 

(ребоксетин, бупірон). 

5. Депресія та тривога у пацієнтів з РС можуть бути присутніми одночасно, 

проте депресія все ж таки зустрічається частіше та має більш 

інвалідизуючий вплив. На вираженість депресії у хворих на РС впливають 

типова локалізація вогнищ (ураження фронто-лімбічних зв’язків, вогнища 

та атрофія в лобній долі окремо та в комбінації з ураженням скроневої 

долі), обтяжений сімейний анамнез, рівень освіти, працевлаштованість, 

тютюнопаління та відсутність хобі. В той же час ступінь вираженості 

тривоги залежить від певного ураження головного мозку (атрофія 

верхньої та середньої звивин правої лобної долі), обтяжений сімейний 

анамнез, вік, працевлаштування, стрес, тютюнопаління та деякі препарати 

хворобомодифікуючої терапії (інтерферон-β, теріфлуномід, кладрибін).  
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6. Наявність депресії сприяє наростанню когнітивних порушень при РС, 

особливо уваги, а на ранніх стадіях захворювання призводить лише до 

зниження пам’яті. Тривога має опосередкований вплив на когнітивні 

порушення через провокування та поглиблення розладів сну. 

7. Серед хворих на РС розлади сну зустрічаються частіше в порівнянні зі 

здоровим населенням. При даному захворюванні розлади сну асоційовані 

із когнітивними порушеннями, тривогою, депресією, високим ступенем 

втоми та рівнем фізичної інвалідизації. Тривога виступає сильним 

предиктором розвитку розладів сну. А самі розлади сну посилюють 

когнітивні порушення, а на ранніх етапах захворювання впливають на 

зниження пам’яті. 

8. МРТ головного мозку – безумовно найважливіший інструмент для 

встановлення діагнозу та моніторингу прогресування РС, але 

використання опитувальників для виявлення когнітивних порушень, 

депресії, тривоги та розладів сну можуть суттєво допомогти у корекції 

комплексного лікування таких пацієнтів для попередження подальшого 

стрімкого прогресування хвороби. 

Результати власних досліджень даного розділу наведено в таких 

публікаціях: 

1. Копчак О.О., Одінцова Т.А. Особливості когнітивних порушень у 

хворих на розсіяний склероз // Міжнародний неврологічний журнал. 2019. 1 (103). 

С.42-50; DOI: 10.22141/2224-0713.1.103.2019.158638 (Дисертант провела аналіз 

літератури, збір матеріалу, разом з співавтором узагальнила та проаналізувала 

отримані дані, сформулювала висновки, підготувала статтю до друку). 
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РОЗДІЛ ІІ 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ 

Для вирішення поставленої мети та завдань було використано комплекс 

сучасних досліджень – клінічні (загальноклінічні, клініко-неврологічні, клініко-

анамнестичні, опитувальники, шкали), інструментальні (МРТ) та статистичні 

методи. 

2.1  Загальна характеристика хворих  

До даного дослідження було включено 137 пацієнтів (102 жінки та 35 

чоловіків) віком від 22 до 60 років (в середньому 42,6±9,4) з діагнозом РС. Хворі 

знаходились на обстеженні в Київському міському центрі розсіяного склерозу. 

Діагнози ремітуючо-рецидивуючий (РРРС), вторинно-прогресуючий (ВПРС) та 

первинно-прогресуючий розсіяний склероз (ППРС) всім пацієнтам було 

встановлено відповідно до критеріїв Мак-Дональда 2017р. [233]. Нами була 

обстежена також група контролю з 20 практично здорових осіб (10 жінок, 10 

чоловіків) віком від 22 до 55 років (середній вік 38,2±8,1), що не мали КП.  

 

Демографічні характеристики учасників дослідження наведено у таблиці 

2.1.1. 

Таблиця 2.1.1 

Розподіл хворих на РС за типом перебігу, статтю та віком  

 

 

Стать 

РРРС ВПРС, ППРС Група контролю 

Кількість 

хворих, n 

(%) 

Вік, роки Кількість 

хворих, 

n (%) 

Вік, роки Кількість 

хворих, n 

(%) 

Вік, роки 

<40 ≥40 <40 ≥40 <40 ≥40 

Жінки 81 (51%) 33 48 21 (13%) 7 14 10 (6%) 5 5 

Чоловіки 25 (16%) 15 10 10 (6%) 4 6 10 (6%) 5 5 

Всього 106 (67%) 48 

(30%) 

58 

(37%) 

31 (20%) 11 

(7%) 

20 

(13%) 

20 (13%) 10 

(6%) 

10 

(6%) 
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З таблиці 2.1.1 видно, що переважали хворі з рецидивуючо-ремітуючим 

типом перебігу, від 40 років та старше, і також пацієнти жіночої статі. 

 

Рис. 2.1.2 Розподіл пацієнтів за типом перебігу. 

 

Серед обстежуваних тривалість захворювання становила від 1 до 47 років. 

Згідно з тривалістю захворювання пацієнти були розподілені наступним чином: 

<10 років – 69 (50%), 10-24 років – 58 (43%), ≥25 років – 10 (7%) (Рис. 2.1.3). 

Середня тривалість захворювання складала 11,75±7,38. 

 

Рис. 2.1.3 Розподіл пацієнтів з РС за тривалістю захворювання. 

77% (106)

23% (31)

РРРС Прогресуючі форми РС

50% (69)
43% (58)

7% 
(10)

<10 10−24 ≥25
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Ступінь інвалідизації згідно за градацією EDSS коливався в межах від 1 до 7 

(в середньому 3,9±1,4). З легким ступенем фізичної інвалідизації, тобто без 

обмежень при ходьбі, було 44% (n=60) хворих. Середній ступінь інвалідизації, без 

необхідності сторонньої допомоги при ходьбі, був присутній у 49% (n=67) 

пацієнтів. У 7% (n=10) учасників дослідження був тяжкий ступінь інвалідизації, 

такі хворі потребували періодичну або постійну підтримку при ходьбі або не 

пересувались самостійно взагалі (Рис. 2.1.4).  

 

Рис. 2.1.4 Розподіл пацієнтів з РС за ступенем інвалідизації згідно з градацією 

EDSS. 

Серед учасників дослідження груп А та В у неврологічному стані відмічались 

зорові розлади у вигляді зниження гостроти зору (група А – 28%, група В – 34%);, 

звуження полів зору (група А – 13%, група В – 15%); та блідості дисків зорових 

нервів (група А – 7%, група В – 22%); стовбурові розлади, а саме, ністагм (група А 

– 9%, група В – 26%), слабкість окорухових нервів (група А – 5%, група В – 14%), 

дизартрія (група А – 0%, група В – 8%), дисфонія (група А – 2%, група В – 5%), 

дефіцити функцій лицевого (група А – 6%, група В – 13%)  та трійчастого нервів 

(група А – 9%, група В – 13%); пірамідні розлади у формі легкого моно- (група А – 

22%, група В – 19%), пара- (група А – 14%, група В – 261%) та тетрапарезу (група 

44% (60)

49% (67)

7% 
(10)

1,0 - 3,5 4,0 - 6,0 6,5 - 8,0
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А – 0%, група В – 8%), помірного моно- (група А – 15%, група В – 19%), пара- 

(група А – 6%, група В – 13%) та тетрапарезу (група А – 0%, група В – 4%)  та 

тяжкого моно- (група А – 2%, група В – 8%), пара- (група А – 0%, група В – 3%), 

м’язового гіпертонусу (група А – %, група В – %), наявності рефлексів орального 

автоматизму (група А – 12%, група В – 35%) та патологічних ступневих рефлексів 

розгинальної (група А – 29%, група В – 46%) та згинальної груп (група А – 3%, 

група В – 18%); мозочкові розлади, включаючи статичну (група А – 9%, група В – 

12%) та динамічну (група А – 6%, група В – 8%) атаксію, розлади координації 

(група А – 16%, група В – 21%), скандовану мову (група А – 4%, група В – 9%) та 

мегалографію (група А – 3%, група В – 5%); розлади чутливості, а саме, зниження 

глибокої (група А – 34%, група В – 45%) та поверхневої чутливості (група А – 14%, 

група В – 18%), парестезії (група А – 23%, група В – 211%); тазові розлади у вигляді 

імперативних позивів на сечовипускання (група А – 26%, група В – 37%), затримки 

сечі (група А – 9%, група В – 16%), закрепів (група А – 11%, група В – 14%), 

нетримання сечі (група А – 0%, група В – 9%) та фекалій (група А – 0%, група В – 

5%); розлади вищих мозкових функцій: когнітивний дефіцит (група А –  62%, група 

В – 67%), депресія (група А – 51%, група В – 65%), тривога (група А – 69%, група 

В – 77%) та безсоння (група А – 40%, група В – 55%) (узагальнені дані наведено в 

таб. 2.1.2). Серед учасників групи контролю неврологічного дефіциту не було 

виявлено. 

Таблиця 2.1.2 

Клініко-неврологічна характеристика хворих 

Неврологічний дефіцит Група A Група B Р 

Зорові розлади 51 (48%) 22 (71%) 0,0249 

Стовбурові розлади 33 (31%) 24 (77%) <0,0001 

Пірамідні розлади 64 (60%) 31 (100%) <0,0001 

Мозочкові розлади 40 (38%) 18 (56%) 0,0439 

Розлади чутливості 75 (71%) 26 (84%) 0,1444 

Тазові розлади 49 (46%) 25 (81%) 0,0007 
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Розлади вищих мозкових 

функцій 

66 (62%) 21 (68%) 0,5774 

 

 Для порівняльного аналізу усі пацієнти були розподілені в залежності від 

типу перебігу захворювання: група А – пацієнти з ремітуючо-рецидивуючим 

(РРРС) (n=106; 81 жінка та 25 чоловіків віком від 22 до 67 років, середній вік: 

41,8±10,7, тривалість захворювання: 10,3±8,5 років) та  група B – учасники 

дослідження з прогресуючими формами захворювання (n=31; 21 жінка та 10 

чоловіків віком від 28 до 69 років, середній вік: 47,2±13,6, тривалість 

захворювання: 16,6±12,5 років).  

Серед обстежуваних 69 (50%) були працевлаштованими, 68 (50%) – 

безробітними. Вищу освіту мали 72 (53%) пацієнти. 77 (56%) були одруженими та 

60 (44%) – самотніми. Серед усіх пацієнтів 66 (48%) мали інтелектуальні або 

розвиваючих дрібну моторику кистей та спортивні хобі.  

2.2  Методи обстеження хворих 

2.2.1 Клініко-неврологічні методи 

Перед  участю  в даному  дослідженні від кожного хворого була отримана 

письмова інформована згода (Додаток Г). При проведенні обстеження  хворих ми 

використовували  формалізовані  карти  захворювання,  які входять в  комплексну 

програму для таких досліджень.  Учасники  дослідження  відповідали  основним  

критеріям: 1) включення;  2) виключення. 

1) Критерії  включення:  клінічно встановлений діагноз розсіяний склероз, 

підтверджений МР-дослідженням головного мозку, вік від 18 років. 

2) Критерії  виключення: вік молодше 18 років, вагітність.  

Усі пацієнти були обстежені за однією схемою з використанням 

формалізованих карт. До клініко-неврологічного обстеження входили ретельне 

вивчення анамнезу захворювання і життя (фіксувалися рік та вік пацієнта на 

момент дебюту РС, тип перебігу, кількість загострень), даних медичної 

документації, попередніх інструментальних обстежень, аналіз лабораторних 

показників (загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові, ТТГ), полімеразна 
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ланцюгова реакція на виявлення Сovid-19 (в усіх учасників був негативний 

результат). З метою виключення коморбідної патології усі пацієнти були обстежені 

кардіологом, ендокринологом, пульмонологом, гінекологом (лише жінки) та 

психіатром (для виключення органічної депресії та тривоги тяжкого ступеню). При 

проведенні неврологічного огляду приділяли увагу дослідженню функції черепних 

нервів, виявленню ознак патології пірамідної системи: центральних парезів, 

підвищення глибоких рефлексів та м’язового тонусу за спастичним типом, 

зниження черевних, появі патологічних стопних та рефлексів орального 

автоматизму, асиметрії рефлексів. Перевіряли стан кординаторної та чутливої 

систем. Визначали наявність бульбарних, тазових розладів. Для оцінки фізичної 

інвалідизації у хворих була використана шкала EDSS Куртцке (Expanded Disability 

Status Scale) [234]. Згідно з балом EDSS виділяють такі ступені інвалідизації: 

0 – норма, відсутні ознаки неврологічного дефіциту, збережена 

амбулаторність; 

1,0 – незначні позитивні знахідки, ознаки інвалідизації відсутні, збережена 

амбулаторність; 

2,0 – мінімальні ознаки інвалідизації, збережена амбулаторність; 

3,0 – помірні ознаки інвалідизації (3 бала) в одній функціональній системі або 

легкі ознаки інвалідизації (2 бала) у трьох або чотирьох функціональних системах, 

збережена амбулаторність;  

3,5 – помірні ознаки інвалідизації (3 бала) в одній функціональній системі і в 

одній-двох функціональних системах, збережена амбулаторність; 

4,0 – відносно виражені ознаки інвалідизації (4 бала) в одній функціональній 

системі або поєднання менших ступеней інвалідизації, що перебільшує значення 

попередніх балів; збережена амбулаторність, пацієнт не потребує сторонньої 

допомоги, самообслуговування збережене; 

5,0 – в одній функціональній системі – 5 балів або поєднання менших 

ступенів інвалідизації в кількох функціональних системах, що перевищує значення 

для 4,0; збережена амбулаторність, пацієнт може пройти без сторонньої допомоги 

або зупинки приблизно 200м; повсякденна активність порушена; 
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5,5 – збережена амбулаторність, пацієнт може пройти без сторонньої 

допомоги або зупинки більше 100м, але менше 200м; 

6,0 – пацієнт може пройти менше 100м без підтримки або більше 50м з 

однобічною підтримкою (палиця або милиця) або більше 120м з двобічною 

підтримкою; 

6,5 – пацієнт може пройти менше 50м з однобічною підтримкою або більше 

50м, але менше 120м, з двобічною підтримкою; 

7,0 – пацієнт використовує інвалідний візок самостійно, але не може пройти 

5м навіть з підтримкою, може самостійно пересуватися у візку до 12 годин на день. 

Окрім того, для вирішення поставлених задач були використані спеціальні 

методи дослідження когнітивних функцій, психоемоційного статусу та МРТ 

головного мозку. 

2.2.2 Нейровізуалізаційне обстеження 

Усі пацієнти пройшли МРТ-дослідження головного мозку, що було 

проведено на МР-томографі Siemens з індукцією магнітного поля 1.5T з системою 

MAGNETOM Avanto SQ. МР-знімки в аксіальній, сагітальній та корональній 

проекціях виконані в режимах Т1, Т2 (в тому числі з парамагнітним контрастом), 

T2blade dark-f1 та DWI.  

Даний метод дозволяє детально візуалізувати патологічні зміни в ЦНС. 

Принцип роботи полягає у впливі магнітного поля на атоми водню, що містяться в 

тканинах організму людини в різній кількості. З чого випливає, що інтенсивність 

МР-сигналу залежить від щільності накопичення протонів водню в різних 

тканинах, часу їх релаксації (Т1 і Т2), повторення імпульсу та відтворення ехо. В 

режимі Т1 біла речовина без патології має світлий сигнал, а сіра – темний. В режимі 

Т2 – навпаки. Вогнища демієлінізації на зображеннях в режимі Т1 дають сигнал 

зниженої інтенсивності (темніше за нормальну білу речовину). А в Т2-режимі вони 

мають сигнал підвищеної інтенсивності (світліше нормальної білої речовини). 

Атрофія головного мозку визначена за допомогою опосередкованих ознак 

(субарахноїдальний простір, розміри шлуночків, товщина сірої речовини).   
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2.2.3 Оцінка когнітивних функцій, виявлення та визначення 

ступеню тяжкості депресії, тривоги та розладів сну 

Для оцінки когнітивних показників використано Монреальську шкалу оцінки 

когнітивного статусу (Montreal Cognitive Assessment / MоCA) [235]. Максимальна 

кількість балів, яку можна набрати, – 30. Під час підрахунку балів потрібно додати 

1 бал, якщо рівень освіти пацієнта менше 12 років. Якщо пацієнт набирає до 26 

балів включно, це свідчить про відсутність когнітивних порушень, 25-19 балів 

свідчать про наявність помірних КП, а сума набраних балів менше 18 вказує на 

наявність тяжких КП [236]. До переваг шкали MоCA входять швидкість виконання 

(на проходження тесту вистачає 10 хвилин) та можливість оцінити окремі 

когнітивні домени: пам’ять, увагу, виконавчі функції / зорово-просторова 

орієнтацію, вербальні функції та абстрактного мислення. 

Оцінка зорово-просторової орієнтації та виконавчих функцій складається з 

трьох завдань. Перше завдання заключається у пошуку альтернативного зв’язку: 

екзаменатор дає наступні інструкції з’єднати прямою лінією по черзі у 

правильному порядку цифри з літерами. Додається 1 бал за правильний паттерн, 

без виправлень: 1-А-2-Б-3-В-4-Г-5-Д. Друге завдання оцінює зорово-конструктивні 

навички, екзаменатор дає інструкції точно скопіювати дану в прикладі трьохмірно-

просторову геометричну фігуру. Зараховується 1 бал, якщо малюнок точно 

скопійований: наявні усі лінії, вони паралельні, відносно однакової довжини, 

відсутні виправлення. Третє завдання оцінює зорово-конструктивні навички. 

Екзаменатор просить пацієнта намалювати годинник з циферблатом, що вказує 

стрілками час десять хвилин на дванадцяту, на вільному місці на аркуші з шкалою 

MоCA. Додається по 1 балу за наступні пункти: 1) чіткий контур кола; 2) на 

циферблаті присутні усі цифри в правильному порядку, без додаткових цифр, 

цифри можуть бути як арабськими так і римськими та можуть розташовуватись 

поза межами циферблату; 3) стрілки чітко вказують на заданий час, годинникова 

стрілка помітно коротша за хвилинну, стрілки та місце їх з’єднання розташовані в 

центрі годинника. Бал не зараховується, якщо якийсь з перерахованих параметрів 

не дотримано. 
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Для того щоб оцінити пам’ять, екзаменатор називає 5 слів з частотою 1 слово 

в секунду, завдання пацієнта – запам’ятати слова та повторити їх у будь-якому 

порядку, екзаменатор позначає названі слова у відповідному полі та позначає це як 

першу спробу. За першу спробу бали не додаються. Після чого екзаменатор називає 

слова вдруге та просить пацієнта запам’ятати їх. Через 5 хвилин пацієнт називає 

слова з другої спроби, без підказок, екзаменатор позначає названі слова у 

відповідному полі. Додається по 1 балу за кожне правильно назване слово без 

підказок. В цьому завданні максимально можна набрати 5 балів. 

Вербальну біглість оцінюють за допомогою трьох завдань. Перше завдання 

полягає у правильному називанні тварин зображених на аркуші зі шкалою. 

Додається по 1 балу за кожну правильну відповідь (верблюд, лев, носоріг). За дане 

завдання максимально можна отримати 3 бали. Друге завдання – повторити 

абсолютно точно, без пропусків, замін або схожих слів, за екзаменатором два 

речення: «Я знаю лише одне, що Іван – це той, хто може сьогодні допомогти.» та 

«Кішка завжди ховалась під диваном, коли собаки були в кімнаті.». За кожне 

правильне повторення додається 1 бал. Третє завдання – оцінка вербальної 

швидкості. Екзаменатор дає пацієнтові інструкції за одну хвилину назвати якомога 

більше слів, що починаються з певної літери алфавіту (на вибір екзаменатора), 

окрім власних імен, чисел та однокореневих слів. За названі 11 і більше слів 

додається 1 бал.  

З метою оцінки абстрактного мислення екзаменатор просить пацієнта 

сказати, що спільного між двома словами та в якості прикладу наводять «яблуко і 

банан – вони фрукти». Після чого пацієнту потрібно сказати, що спільного між 

«потягом та велосипедом» і «годинником та лінійкою». Додається по 1 балу за 

кожну правильну відповідь, названу з першої спроби (2 бали за завдання). 

Правильними вважаються наступні відповіді: потяг та велосипед – транспорт, 

засоби пересування; годинник та лінійка – вимірювальні прилади / інструменти, 

використовують для виміру. Інші варіанти відповідей не приймаються. 

Для оцінки орієнтації в часі і просторі екзаменатор просить пацієнта назвати 

дату проведення обстеження («Назвіть, будь-ласка, сьогоднішню дату»): рік, 
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місяць, число та день тижня. Після чого екзаменатор запитує, як називається місце, 

в котрому проходить обстеження (лікарня, відділення, поверх), та, в якому місті ви 

знаходитесь. За кожну правильну відповідь додається 1 бал. За дане завдання 

максимально можна отримати 6 балів. 

Наявність депресії та ступінь вираженості останньої у пацієнтів оцінювали за 

допомогою шкали депресії Бека (Beck Depression Inventory / BDI) [237], що включає 

21 запитання. Кожне питання включає 4-5 тверджень, що відповідають 

специфічним проявам/симптомам депресії. Ці твердження ранжовані по мірі 

збільшення питомого вкладу симптому в загальну ступінь тяжкості депресії. Усі 

варіанти відповідей оцінюються від 0 до 3 балів відповідно наростанню тяжкості 

конкретного симптому. Тест умовно поділений на 2 частини: в першій частині (з 1 

по 13 питання) визначається здатність особистості змінювати поведінку залежно 

від ситуації передбачуваним способом (когнітивно-афективна шкала); друга 

частина (з 14 по 21 питання) спрямована на визначення соматичних проявів 

(розлади прийому їжі, сну, статевого життя). Екзаменатор дає інструкції спочатку 

вислухати всі варіанти стверджень стосовно однієї проблеми, після чого обрати ту 

відповідь, яка найбільше підходить пацієнту у відповідності з його самопочуттям 

за останній тиждень та в день опитування. Завдання спрямовані на суб’єктивну 

оцінку обстежуваним своїх настрою, самооцінки, самокритики, відчуття 

повноцінності, самозвинувачення, відчуття вини, задоволеність своєю 

зовнішністю. Наявності суїцидальних думок, дратівливість, плаксивість, соціальні 

труднощі, безсоння, втому, труднощі в роботі, апетит, зниження ваги, концентрації 

на своєму здоров’ї та зниження лібідо. Після проходження усіх пунктів 

екзаменатор підраховує бали. Відповідно до шкали депресії Бека 0–9 балів свідчать 

про відсутність депресії, 10–18 балів вказують на наявність депресії легкого 

ступеню, 19–29 балів – помірного ступеню та 30–63 бали – тяжкого ступеню. 

Тестування за допомогою даної шкали займає від 5-ти до 10-ти хвилин. 

За допомогою шкали тривоги Гамільтона (Hamilton Anxiety Rating Scale / 

HAM-A) оцінювали ступінь вираженості тривоги [238]. Шкала складається з 14 

пунктів, які включають в себе список соматичних та ментальних скарг з 
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уточненням, що можуть турбувати обстежуваного. Екзаменатор просить пацієнта 

вислухати перелік скарг та, за наявністю хоча б одної з пункту, оцінити на скільки 

вона турбує пацієнта від 0 до 4 (де 0 – скарги відсутні взагалі, 1 – незначно 

непокоять, 2 – помірно турбують, 3 – сильно турбують, 4 – дуже сильно турбують). 

До переліку скарг входять: тривожний настрій (заклопотаність, очікування 

найгіршого, тривожні опасіння, дратівливість); психологічне напруження (відчуття 

напруження, тремтіння, легко виникаюча плаксивість, відчуття неспокою, 

неможливість розслабитись); страхи / фобії (темноти, незнайомців, самотності, 

тварин, натовпу, транспорту); інсомнія (труднощі із засинанням, переривистий сон, 

без відчуття відпочинку, відчуття розбитості та слабкості при пробудженні, нічні 

жахи); інтелектуальні труднощі (труднощі у концентрації уваги, погіршення 

пам’яті); депресивний настрій (втрата звичних інтересів, відчуття задоволення від 

хобі, пригнічений настрій, ранні пробудження, добові коливання настрою); 

соматичні м’язові симптоми (біль, посмикування, напруження, клонічні судоми, 

бруксизм, підвищений м’язевий тонус, дисфонія); соматичні сенсорні симптоми 

(дзвін у вухах, зниження гостроти зору, приливи жару або холоду, відчуття 

слабкості, парестезії); серцево-судинні симптоми (тахікардія, відчуття серцебиття, 

біль у грудях, пульсація в судинах, задишка); респіраторні симптоми (відчуття 

стиснення у грудях, задуха, задишка); гастроінтестинальні симптоми (дисфагія, 

метеоризм, біль в животі, печія, відчуття переповненого шлунку, нудота, рвота, 

урчання в животі, діарея, закрепи, зниження ваги); сечостатеві симптоми (часте 

сечовипускання, імперативні позиви на сечовипускання, аменорея, менорагія, 

фригідність, передчасна еякуляція, втрата лібідо, імпотенція), вегетативні 

симптоми (сухість у роті, почервоніння або блідість шкіри, підвищене 

потовиділення, головний біль напруження) та поведінка обстежуваного під час 

опитування (непосидючість, підвищена жестикуляція, тремор, нахмурення 

обличчя, напружений вираз обличчя, тахіпное, часте ковтання слини, вздохи). 

Потім екзаменатор підраховує бали та оцінює ступінь тривоги у пацієнта за такою 

градацією: 0-13 – відсутність, 14-17 – легка, 18-24 – помірна, 25-30 – виражена 

тривога. Тестування даним опитувальником займає від 5-ти до 10-ти хвилин. 
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Якість сну оцінювали за допомогою Піттсбурзького опитувальника на 

визначення індексу якості сну (The Pittsburgh Sleep Quality Index / PSQI) [239], який 

оцінює наявність порушень сну за такими показниками: суб’єктивна якість сну, 

латентність сну, тривалість сну, розлади сну, денна дисфункція, рухові розлади під 

час сну, дихальні розлади під час сну та прийом снодійних препаратів лише на 

період останніх 30-ти діб перед опитуванням. Час засинання, час необхідний для 

засинання, час пробудження та середня тривалість сну входять до опитувальника, 

але не впливають на загальний бал. Шкала включає дві частини: 19 питань, що 

включають оцінку ступеню вираженості певних скарг самим пацієнтом, та 5 

питань, які оцінює партнер або сусід по кімнаті пацієнта. Тестування даним 

опитувальником займає від 5-ти до 10-ти хвилин. Екзаменатор запитує пацієнта 

приблизний час, коли він лягає спати, скільки часу потрібно, щоб заснути, час 

пробудження та кількість годин сну в середньому. Наступні запитання мають по 

чотири варіанти відповіді: 0 – дана скарга не турбували пацієнта протягом 

останнього місяця, які оцінювались від 1-го до 3-х балів: 1 – дана скарга була 

присутня менше 1-го разу на тиждень; 2 – даний феномен турбував пацієнта 1-2 

рази на тиждень; 3 – вказаний феномен виникав 3 та більше разів на тиждень. 

Екзаменатор просить пацієнта оцінити, наскільки його турбували наступні 

феномени: неможливість заснути протягом 30-ти хвилин; пробудження серед ночі 

або під ранок; пробудження серед ночі для того, щоб скористуватись ванною 

кімнатою; неможливість вільно дихати; кашель або хропіння; відчуття холоду, 

озноб; відчуття жару під час сну; наявність нічних жахів; відчуття болю в кінцівках; 

та окремий пункт для скарг, які турбували обстежуваного, проте не входять до 

переліку шкали (судоми в нижніх кінцівках, неспокійні рухи нижніх кінцівок, 

сомнабулізм). Пацієнта запитують, чи приймав він снодійні препарати протягом 

останнього місяця, та, як часто за останній місяць у нього були труднощі зі станом 

бадьорості під час роботи, керування автомобілем, після прийому їжі або в процесі 

соціальної діяльності. Обстежуваного просять суб’єктивно оцінити якість свого 

сну за останній місяць та пропонують такі варіанти відповіді: дуже добре, 

достатньо добре, скоріше погано та дуже погано. Пацієнта запитують, наскільки 
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важко, йому було зберігати настрій для виконання робочих та повсякденних справ 

в період за останній місяць, та озвучують наступні варіанти відповідей: зовсім не 

важко, лише трохи складно, дещо складно та дуже складно. Обстежуваний слухає 

питання та вибирає ту відповідь, яка найбільше підходить. Пацієнта запитують, чи 

є у нього партнер, з яким він ділить ліжко, або сусід по кімнаті, тому що на наступні 

питання вони надають відповіді, а не обстежуваний. Партнера або сусіда по кімнаті 

пацієнта просять сказати, чи відмічали вони та як часто протягом останнього місяця 

у обстежуваного наступні феномени: голосне хропіння, тривалі затримки дихання 

під час сну, посмикування ніг під час сну, епізоди дезорієнтації або сплутаності під 

час сну та окремий пункт для феноменів, які не входять до переліку шкали (судоми 

в нижніх кінцівках, неспокійні рухи нижніх кінцівок, сомнабулізм).  Відповідно до 

результатів тесту, 0-15 балів вказує на відсутність розладів сну, 16-25 – легкі, 26-35 

– помірні та 36-45 – виражені порушення сну. 

Ступінь вираженості астенії оцінювали за допомогою шкали астенічного 

стану (ШАС) [240]. Дана шкала складається з 30-ти пунктів тверджень, що 

відображують ряд характеристик астенічного стану: напруженість під час роботи, 

труднощі у зосередженні уваги, незадоволеність статевим життям, м’язова 

слабкість, відсутність до звичних інтересів, зниження пам’яті, постійне відчуття 

втоми, відчуття втоми в очах при тривалому читанні, тремтіння в руках, зниження 

апетиту, втома при перебуванні у великих компаніях, труднощі у розумінні 

друкованого тексту, мерзлякуватість дистальних відділів кінцівок, емоційна 

чутливість, головний біль, відчуття втоми з самого ранку, часті запаморочення, 

посмикування м’язів, шум у вухах, стурбованість статевими питаннями, відчуття 

тяжкості в голові. Загальна слабкість, біль в тім’яній ділянці голови, відчуття 

постійного напруження, відчуття стиснення голови, чуткий сон, втома від 

спілкування з людьми, надмірне потовиділення під час хвилювання та труднощі у 

засинанні через нав’язливі думки. Екзаменатор просить пацієнта оцінити, 

наскільки його турбують зазначені скарги, від 1 до 4 балів, де  1 бал означає «немає, 

не так»; 2 – «мабуть, так»; 3 – «вірно»; 4 – «абсолютно вірно». Проходження даного 

опитувальника займає від 5 до 10 хвилин. Відповідно до результатів 
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опитувальника: 30-50 балів – відсутність астенії, 51-75 – слабка астенія, 76-100 – 

помірна астенія, 101-120 – виражена астенія. 

Ступінь тяжкості  розумової та фізичної втоми визначався за допомогою 

модифікованої шкали оцінки втоми  (Modified Fatigue Impact Scale / MFIS) [241]. 

Шкала складається з 21 пункту, що спрямовані на оцінку наступних скарг: 

зниження уваги, труднощі у концентрації уваги, незграбність та дискоординація 

рухів, забудькуватість, зниження фізичної активності. Зниження мотивації до 

фізичної та соціальної активності, зниження можливостей займатись чимось за 

межами дому, труднощі у підтримці темпу фізичної активності, проблеми з 

прийняттям рішень, зниження мотивації до розумової праці, слабкість у м’язах, 

фізичний дискомфорт, потреба у додаткових зусиллях при розумовій праці, 

необхідність прикладати додаткові зусилля для завершення справ, труднощі з 

організацією думок, зниження швидкості обробки інформації, обмеження фізичної 

активності та потреба у тривалому відпочинку. Екзаменатор просить 

обстежуваного надати відповіді на усі пункти, кожен з яких оцінюється у балах від 

0 до 4, а розмах шкали становить 0-84 бали. За допомогою даної шкали фізична 

втома оцінюється від 0 до 36 балів, когнітивна – від 0 до 40 та психосоціальна – від 

0 до 8.  Загальний ступінь вираженості втоми визначається за наступною градацією: 

0-21 – незначна; 22-42 – помірно виражена; 43-63 – виражена; 64-84 – значно 

виражена.  

2.2.4 Статистична обробка даних 

Статистичну обробку отриманих в ході дослідження результатів проводили 

за допомогою наступного програмного забезпечення: 

- Microsoft Excel версія 16.0.12527.21236 (© Microsoft Corporation, США); 

- Graph Pad Prism 9.0.0 (© GraphPad Software, США); 

- STATISTICA 12.5. 192.5 (© StatSoft, Inc., США). 

В даній роботі використано вказані методи статистичного аналізу даних: 

1. Методи описової статистики. 

2. Достовірність різниці між середніми кількісними значенням двох вибірок 

визначали за коефіцієнтом Стьюдента (t).  
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3. Характер і ступінь взаємозв’язку між різними показниками визначався за 

допомогою коефіцієнту парної кореляції (r). Достовірним вважався 

показник p<0.05.   

4. Для перевірки статистичних гіпотез про різницю абсолютних і відносних 

частот, часток і відношень в двох незалежних вибірках використовувався 

критерій хі-квадрат (χ2). Достовірним вважався показник p<0.05.   

5. Множинні порівняння проводилися за допомогою мультифакторіального 

аналізу. 

6. Для виявлення прогностичного значення використовували показник 

відношення шансів (OR) з 95% довірчим інтервалом (ДІ). 

7. Для визначення ступеню вірогідності виявлення певного показника був 

використаний метод Каплана-Майера. 

Висновки до розділу 2  

Отже, розроблений план дослідження з чіткими критеріями відбору 

пацієнтів, комплекс обстежень та статистичні методи обробки отриманих 

даних дають  змогу виконати всі поставлені у досліджені  завдання  та 

досягти мети дослідження. 
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РОЗДІЛ ІІІ 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОГНІТИВНИХ ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ НА 

РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ 

3.1 Загальна характеристика когнітивних порушень у хворих на 

розсіяний склероз 

Для порівняльного аналізу усі пацієнти були розподілені в залежності від 

типу перебігу захворювання: група А – пацієнти з ремітуючо-рецидивуючим 

(РРРС) (n=106; 81 жінка та 25 чоловіків віком від 22 до 67 років, середній вік: 

41,8±10,7, тривалість захворювання: 10,3±8,5 років) та  група B – учасники 

дослідження з прогресуючими формами захворювання (n=31; 21 жінка та 10 

чоловіків віком від 28 до 69 років, середній вік: 47,2±13,6, тривалість 

захворювання: 16,6±12,5 років). Нами була обстежена також група контролю з 20 

практично здорових осіб (10 жінок, 10 чоловіків) віком від 22 до 55 років (середній 

вік 38,2±8,1). 

Серед обстежених пацієнтів з РС в групі А когнітивні порушення були 

присутні у 62% (n=66), в групі В – у 68% (n=21). В групі контролю КП не було 

виявлено (середній бал MoCA 28,45± 0,95). 

Відповідно до отриманих нами результатів, середній бал MoCA в обох 

клінічних групах достовірно не відрізнявся та становив: в групі А 23,4±4,1, в групі 

В – 22,67±3,67. В залежності від балу шкали, учасники дослідження були 

розподілені на підгрупи: 1 – без КП (A1 – 40 (38%); B1 – 10 (33%)), 2 – з помірними 

КП (A2 – 49 (46%); B2 – 15 (48%)), 3 – з тяжкими КП (A3 – 17 (16%); B3 – 6 (19%)). 

В обох групах помірні КП спостерігалися достовірно частіше, порівняно з КП 

тяжкого ступеню (p<0,0001), але різниці щодо частоти КП різного ступеню між 

двома групами не виявлено (Рис. 3.1.1).   
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* p<0,0001 (в межах групи А) 

** p<0,0001 (в межах групи В) 

Рис. 3.1.1. Частота КП різного ступеня вираженості  у хворих обох клінічних 

груп. 

Таблиця 3.1.2 

 

 

Підгрупи 

пацієнтів 

 

 

Пам’ять 

 

 

Увага 

Зорово-

просторові 

/виконавчі 

функції 

 

Вербальні 

функції 

 

Абстрактне 

мислення 

А1 14 (35%) 10 (25%)   19 (47%) 3 (7%) 9 (22%) 

В1 6 (60%) 0 (0%) 4 (40%) 1 (10%) 3 (39%) 

P 0,1489 0,0771 0,6704 0,7606 0,6194 

А2 42 (91%) 11 (24%) 34 (74%) 14 (30%) 27 (59%) 

В2 12 (80%) 2 (13%) 11 (73%) 4 (26%) 13 (86%) 

P 0,2329 0,3849 0,9646 0,7811 0,0477 

А3 17 (100%) 10 (59%) 15 (88%) 16 (94%) 15 (88%) 

В3 6 (100%) 1 (16%) 6 (100%) 2 (33%) 5 (83%) 

P - 0,0755 0,3793 0,0019 0,7592 
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При детальному аналізі розладів когнітивних функцій у пацієнтів з групи А 

були уражені ЗП/ВФ (70%), пам’ять (69%) та АМ (48%), однак достовірно частіше, 

порівняно з іншими доменами, страждали ЗП/ВФ (p<0,0001). В групі В також 

спостерігалось ураження пам’яті (77%) та ЗП/ВФ і АМ (обидва 68%), однак 

достовірно частіше порівняно з іншими доменами, страждала пам’ять (p<0,0001). 

Достовірної різниці щодо частоти ураження різних доменів між двома групами не 

виявлено. 

 

* p<0,0001 (в межах групи А) 

** p<0,0001 (в межах групи В) 

Рис. 3.1.3. Частота КП різного ступеня вираженості  у хворих обох клінічних 

груп. 

В ході даного дослідження були виявлені ураження окремих когнітивних 

доменів при відсутності КП (MoCA≥26). В підгрупі А1 страждали ЗП/ВФ (47%), 

пам’ять (35%), увага (25%), АМ (22%) та ВБ (7%), проте найчастіше були присутні 

розлади ЗП/ВФ (p=0,0013) (Рис. 3.1.4). В підгрупі В1 були уражені пам’ять (60%), 

ЗП/ВФ (40%), АМ (30%) та ВБ (10%), але розлади пам’яті зустрічались з більшою 

частотою (p=0,0233) (Рис. 3.1.5). Достовірної різниці між показниками обох груп 

не виявлено. 
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* p=0,0013 

Рис. 3.1.4. Ураження когнітивних доменів при відсутності когнітивних 

порушень за загальним балом МоСА у пацієнтів групи А. 

 

* p=0,0233 

Рис. 3.1.5.  Ураження когнітивних доменів при відсутності когнітивних 

порушень за загальним балом МоСА у пацієнтів групи В. 
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В підгрупі А2 частіше спостерігалися порушення пам’яті (p<0,0001), уваги 

(p=0,0061), виконавчих функцій (p=0,0005), розлади вербальної біглості, (p=0,0080) 

та абстрактного мислення (p=0,0018) порівняно з підгрупою А1. В підгрупі А3 

порівняно з підгрупою А2 частіше були відмічені розлади вербальної біглості 

(p<0,0001), зниження уваги (p=0,0055) та порушення абстрактного мислення 

(p=0,0144), щодо пам’яті та виконавчих функцій – достовірної різниці не виявлено. 

Порівняно з групою В3, в групі АЗ частіше відмічались розлади вербальної біглості 

(p=0,0019). 

В підгрупі В2 частіше за порушення інших доменів зустрічались розлади 

абстрактного мислення (p<0,0001), крім того порушення АМ в В2 відмічалось 

частіше порівняно з підгрупою В1 (p=0,0038). В підгрупі В3 частіше за решту 

когнітивних доменів були присутні ураження пам’яті та ЗП/ВФ (p=0,0337 щодо 

обох). Достовірної різниці показників в підгрупі В3  порівняно з іншими 

підгрупами не виявлено. Порівняно з А2, в групі В2 достовірно частіше відмічались 

розлади абстрактного мислення (p=0,0477). 

У відповідності з тривалістю захворювання усі пацієнти були розподілені на 

три підгрупи: АІ – пацієнти з РРРС з тривалістю захворювання до 10 років, ВІІ – 

пацієнти з прогресуючими формами РС з тривалістю захворювання до 10 років, АІІ 

– пацієнти з РРРС з тривалістю захворювання від 10 до 24 років, ВІІ – пацієнти з 

прогресуючими формами РС з тривалістю захворювання від 10 до 24 років, АІІІ – 

пацієнти з РРРС з тривалістю захворювання більше 25 років та ВІІІ – пацієнти з 

прогресуючими формами РС з тривалістю захворювання більше 25 років. 

Характеристики даних підгруп наведені в таблицях 3.1.6 та 3.1.7. 

Таблиця 3.1.6  

Когнітивні порушення різного ступеню тяжкості в залежності від тривалості 

захворювання в обох клінічних групах. 

Тривалість 

захворювання 

Ступінь 

тяжкості КП 

Група А Група В 

 Відсутність КП 19 (32%) 3 (33%) 
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<10 років 

Помірні КП 29 (49%) 5 (56%) 

Тяжкі КП 11 (19%) 1 (11%) 

Р 0,0020 0,1353 

 

 

10-24 роки 

Відсутність КП 18 (43%) 6 (35%) 

Помірні КП 16 (43%) 7 (41%) 

Тяжкі КП 6 (14%) 4 (24%) 

Р 0,0058 0,5392 

 

 

≥25 років 

Відсутність КП 3 (60%) 1 (20%) 

Помірні КП 2 (40%) 3 (60%) 

Тяжкі КП 0 (0%) 1 (20%) 

Р 0,1225 0,3012 

 

Таблиця 3.1.7 

Характеристика розладів різних когнітивних доменів при тривалості 

захворювання <10 років в залежності від різних когнітивних порушень в обох 

клінічних групах. 

 Когнітивні домени Група А Група В 

 

 

 

Відсутність КП 

Пам’ять 5 (26%) 3 (100%) 

Увага 5 (26%) 0 (0%) 

Виконавчі функції 7 (37%) 0 (0%) 

Вербальна біглість 1 (5%) 1 (33%) 

Абстрактне 

мислення 

 

4 (21%) 

 

1 (33%) 

Р 0,2245 0,0611 

 

 

 

Помірні КП 

Пам’ять 22 (76%) 4 (80%) 

Увага 9 (31%) 1 (20%) 

Виконавчі функції 21 (72%) 3 (60%) 

Вербальна біглість 9 (31%) 2 (40%) 
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Абстрактне 

мислення 

 

17 (58%) 

 

5 (100%) 

Р 0,0002 0,0801 

 

 

 

Тяжкі КП 

Пам’ять 11 (100%) 1 (100%) 

Увага 9 (82%) 1 (100%) 

Виконавчі функції 11 (100%) 1 (100%) 

Вербальна біглість 10 (91%) 0 (0%) 

Абстрактне 

мислення 

10 (91%) 0 (0%) 

Р 0,4374 0,2873 

 

Отже, розлади в окремих когнітивних доменах були виявлені навіть при балі 

MoCA≥26 в обох клінічних групах, а при тривалості захворювання менше 10-ти 

років переважали когнітивні порушення помірного ступеню тяжкості серед усіх 

хворих, що підкреслює гостроту проблеми когнітивних порушень при розсіяному 

склерозі. 

3.2 Фактори ризику виникнення/ прогресування когнітивних порушень 

у хворих на розсіяний склероз 

З метою вивчення характеру зв’язку між когнітивними порушеннями та  

демографічними даними (вік, стать, рівень освіти), характеристиками 

захворюваннями (тяжкості, типу перебігу та тривалості захворювання) та 

зовнішніми факторами (паління) у хворих на РС було проведено статистичний 

аналіз отриманих результатів нейропсихологічного обстеження та даних анамнезу 

життя. 

Мультифакторіальний аналіз було проведено з метою виділення основних 

факторів впливу на когнітивні порушення у хворих обох груп: вік, стать, тривалість 

захворювання, вік дебюту захворювання, кількість загострень, рівень освіти, 

сімейний стан, працевлаштованість, тютюнопаління, наявність хобі, бал EDSS, 

BDI, HAM-A, та PSQI. Згідно з отриманими результатами у пацієнтів з групи А на 

вираженість когнітивних порушень достовірно впливали: депресія (p=0,0070), 
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кількість загострень (p=0,0028) та наявність вищої освіти (p=0,0279); в той час, як 

в групі В –  сімейний стан (p=0,0058) та тютюнопаління (р=0,0428). 

Серед обстежуваних пацієнтів в групі А було виявлено негативний 

кореляційний зв’язок між балом шкали МоСA та балом за шкалою Бека (r=−0,3; 

p=0,0015) (Рис. 3.2.1), балом EDSS (r=−0,19; p=0,03995) (Рис. 3.2.2) та з кількістю 

загострень (r=−0,27; p=0,0039) (Рис. 3.2.3). В той же час, не знайдено достовірного 

зв’язку між вираженістю когнітивних порушень у обстежених хворих та віком, 

тривалістю захворювання, віком дебюту, балом PSQI. 

 

Рис. 3.2.1. Залежність між балом за шкалою BDI та балом за шкалою МоСA 

у пацієнтів з РРРС. 
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Рис. 3.2.2. Залежність між балом за шкалою МоСа та балом EDSS у пацієнтів 

з РРРС. 

 

Рис. 3.2.3. Залежність між балом за шкалою МоСа та кількістю загострень у 

пацієнтів з РРРС. 

Scatterplot of EDSS against MoCA
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Scatterplot of Кількість загострень against MoCA
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Серед хворих групи В було виявлено негативний кореляційний зв’язок між 

балом шкали МоСA та балом за шкалою Бека (r=−0,41; p=0,0211) (Рис. 3.2.4) та 

балом EDSS (r=−0,39; p=0,0283) (Рис. 3.2.5). В той же час, не знайдено достовірного 

зв’язку між вираженістю когнітивних порушень у обстежених хворих та віком, 

тривалістю захворювання, кількістю загострень, віком дебюту та балом PSQI. 

 

Рис. 3.2.4. Залежність між балом за шкалою BDI та балом за шкалою МоСA 

у пацієнтів з прогресуючими формами РС. 
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Рис. 3.2.5. Залежність між балом за шкалою МоСа та балом EDSS у пацієнтів 

з прогресуючими формами РС. 

Також в даному дослідженні був проаналізований вплив віку на вираженість 

КП. За віком всі пацієнти розподілялися наступним чином: 59  хворих були віком 

<40 років, з яких 34 (58%) мали КП різного ступеня вираженості, 78 пацієнтів були 

≥40 років, у 53 (68%) з яких були виявлені КП, достовірної різниці щодо наявності 

КП між віковими підгрупам не знайдено (p=0,2140). В групі А з РРРС до 40 років 

було 48 пацієнтів, КП були у 27 (56%) з них, а 58 були старше 40 років, у 39 (67%) 

виявлені КП. В цій групі серед хворих молодше 40 років КП були відсутні 

достовірно частіше (p=0,0101). Серед хворих з групи А  старше 40: КП помірного 

ступеню (52%) зустрічались з більшою частотою, ніж КП тяжкого ступеню (15%) 

та їх відсутність (33%) (p=0,0002) (Рис. 3.2.6). 
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* p=0,0101 

** p=0,0002 

Рис. 3.2.6. Вираженість когнітивних розладів залежно від віку в групі А. 

Схожа картина була в групі В: 11 учасників були молодше 40 років, КП були 

наявні у 7 (64%), і 20 осіб мали вік старше 40 років, серед них у 14 (70%) були КП. 

Серед пацієнтів групи В до 40 років не спостерігалося тяжких КП (p=0,0064). 

Достовірної різниці щодо частоти КП різного ступеня тяжкості серед пацієнтів з 

прогресуючим РС старше 40 років не спостерігалося (p=0,7408). 

Проведено кореляційний аналіз між даними шкали MoCA та віком пацієнтів. 

Серед усіх хворих не було виявлено зв’язку між віком та вираженістю КП 

(p=0,3747). Такого зв’язку також не спостерігали у хворих з РРРС (p=0,7999), так і 

у пацієнтів з прогресуючими формами РС (p=0,0639). 

Серед усіх учасників дослідження було 102 жінки, 63 (62%) з яких мали КП, 

та 35 чоловіків, у 24 (68%) з них виявлено КП, достовірної різниці в частоті 

виявлення когнітивного дефіциту не спостерігалося між представниками обох 

статей (p=0,4704). В цілому, в обох клінічних підгрупах не виявлено достовірної 

різниці щодо тяжкості КП залежно від статі (p=0,4985 (група А); p=0,8528 (група 

В)). Стосовно окремих когнітивних доменів, в групі А достовірно частіше 
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спостерігалися розлади уваги (p=0,0397) серед чоловіків. В групі В не виявлено 

залежності ураження окремих доменів від статі. 

Середня тривалість РС у пацієнтів з групі А була 10,23±8,46, а в групі В – 

16,93±12,21. Жодна з груп не продемонструвала взаємозв’язку між ступенем 

тяжкості КП та тривалістю захворювання (група A: p=0,8210; група B: p=0,4503). 

Середній вік дебюту РС серед усіх учасників дослідження складав 

31,13±9,45, даний показник не корелював із балом MoCA (p=0,4460). У 11 

(р=0,4228) пацієнтів перші симптоми з’явились до 18 років, а у 126 (р=0,1624) – 

пізніше. Також вік дебюту не корелював із балом EDSS (p=0,1612). В групі А дебют 

РС до 18-ти років був у 10 пацієнтів, від 18 до 25 включно – у 14, від 26 до 40 – у 

62, у віці від 40 – у 20 учасників дослідження (p<0,0001). Вік дебюту не корелював 

з балом МоСА в групі А. В той же час, був виявлений зворотній кореляційний 

зв’язок між віком дебюту та балом EDSS у пацієнтів до 25 років включно (r=−0,4; 

p=0,0478). В групі В до 18 років дебют був у 2х пацієнтів, з 18 до 25 – у 13, з 26 до 

40 – у 10, від 40 років – у 6 хворих. В групі В не було виявлено достовірного 

взаємозв’язку між віком дебюту та балом МоСА, як і з балом EDSS.  

Серед пацієнтів групи А 59 мали вищу освіту, 29 з них не мали КП, у 26 були 

КП помірного ступеню тяжкості та у 4 – тяжкого; а 47 учасників були без вищої 

освіти (11 не мали ознак КП, 27 мали помірного та 9 – тяжкого ступеню). В групі 

А КП були відсутні частіше у випускників вищих навчальних закладів (p=0,0066). 

Щодо групи В, вища освіта була у 13 учасників (6 не мали КП, 7 мали помірні, 

тяжких КП не було виявлено), а 18 осіб не мали вищої освіти (4 були без КП, 12 – 

з помірними та 2 – з тяжкими). В даній групі не було виявлено достовірного 

взаємозв’язку між КП та наявністю вищої освіти, що можливо пояснити меншою 

кількістю обстежених пацієнтів.  

Стосовно тютюнопаління, на момент дослідження з усіх пацієнтів палили 30, 

у решти 107 не було цієї звички. У 26% курців не було КП, у 40% були КП 

помірного та у 34% – КП тяжкого ступеню. Серед учасників-некурців КП не було 

у 39%, КП помірного ступеню були у 49% та тяжкого ступеню – у 12%. КП тяжкого 

ступеню були відмічені значно частіше серед курців (p=0,0061). При наявності 
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звички тютюнопаління на час захворювання РС виявлено підвищений ризик появи 

КП (OR=0,56 (0,23-1,38)) (Рис. 3.2.7). 
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Вища освіта

 

Рис. 3.2.7. Прогностична оцінка розвитку когнітивних порушень при 

наявності у пацієнтів вищої освіти або тютюнопаління. 

Отже, достовірно на вираженість когнітивних порушень у пацієнтів з 

рецидивуючо-ремітуючим типом перебігу впливали наявність депресії, кількість 

загострень та рівень освіти; а у хворих з прогресуючими формами РС – сімейний 

стан та тютюнопаління. Також в обох клінічних групах було виявлено негативний 

зв’язок між балом за шкалою MoCA та балами шкал BDI та EDSS, а в групі 

досліджуваних з рецидивуючо-ремітуючим РС також з кількістю загострень.  

3.3 Взаємозв’язок між нейровізуалізаційними даними та показниками  

когнітивного статусу у пацієнтів з розсіяним склерозом  

Для визначення клініко-нейровізуалізаційних співвідношень у хворих на РС 

з когнітивними порушеннями були оцінені дані по локалізації вогнищ 

демієлінізації в головному мозку в двох групах, в учасників дослідження з 

контрольної групи патологічних змін в ГМ не було виявлено. 

У хворих на РС вогнища демієлінізації мали різну локалізацію. Серед 

пацієнтів групи В достовірно частіше порівняно з групою А були присутні атрофія 

головного мозку (p=0,0008) та вогнища в тім’яній (p=0,0109), потиличній долі 

(p=0,0055), перивентрикулярній зоні (p=0,0001), при поєднаному ураженні лобної 

долі з церебральною атрофією (p=0,0021), поєднаному ураженні лобної долі та 

мозолистого тіла (p=0,0327), поєднаному ураженні тім’яної долі та мозолистого 
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тіла (p=0,0279) і при поєднаному ураженні скроневої долі з церебральною атрофією 

(p=0,0066) (див. Таб. 3.3.1). 

Таблиця 3.3.1 

Частота  ураження  різних ділянок головного мозку серед пацієнтів обох 

груп (n, %) 

Уражена ділянка головного мозку Група A 

(n=106) 

Група B 

(n=31) 

P 

Лобна доля 73 (69) 24 (77) 0,3570 

Скронева доля 54 (51) 18 (58) 0,4849 

Тім’яна доля 41 (38) 20 (64) 0,0109 

Потилична доля 3 (2) 5 (16) 0,0055 

Мозолисте тіло 73 (69) 24 (77) 0,3570 

Атрофія головного мозку 36 (34) 21 (68) 0,0008 

Перивентикулярна ділянка 99 (93) 28 (90) 0,0001 

Мозочок  58 (55) 18 (58) 0,7415 

Стовбур головного мозку 44 (41) 16 (51) 0,3186 

Лобна доля + Атрофія головного мозку 27 (25) 17 (55) 0,0021 

Лобна доля + Мозолисте тіло 42 (39) 19 (61) 0,0327 

Скронева доля + Мозолисте тіло 44 (41) 16 (51) 0,3186 

Тім’яна доля + Мозолисте тіло 32 (30) 16 (51) 0,0279 

Скронева доля + Тім’яна доля 26 (24) 8 (26) 0,8848 

Лобна доля + Скронева доля + Тім’яна 

доля 

18 (17) 8 (26) 0,2704 

Скронева доля + Атрофія головного мозку 17 (16) 12 (39) 0,0066 

Тім’яна доля + Атрофія головного мозку 34 (32) 14 (45) 0,1205 

 

В групі А при наявності вогнищ в ЛД зниження пам’яті частіше в А2 (84%) 

(p<0,0001) та А3 (100%) (p<0,0001) відмічалось частіше, ніж в А3 (28%); розлади 

уваги були виявлені частіше А3 (86%) порівняно з А2 (28%) і А1 (16%) (p<0,0001); 
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порушення ЗП/ВФ частіше були присутні в А2 (78%) (p=0,0379) та А3 (100%) 

(p=0,0013) порівняно з А1 (52%); вербальні розлади частіше зустрічались в А3 

(93%) (p<0,0001), ніж в А2 (22%) та А1 (12%); розлади АМ частіше відмічались в 

А2 (59%) (p=0,0009) та А3 (86%) (p<0,0001). При наявності вогнищ в СД розлади 

пам’яті зустрічались з більшою частотою в А2 (86%) (p=0,0002) та А3 (100%) 

(p=0,0020) в порівнянні з А1 (31%); зниження уваги частіше було виявлено в А3 

(86%) (p=0,0100) порівняно з А2 (25%) і А1 (31%); розлади ЗП/ВФ частіше 

відмічались в А3 (100%) (p=0,0144) та А2 (82%) (p=0,0121), ніж в А1 (47%); в А3 

(86%) (p=0,0003) розлади ВБ зустрічались з більшою частотою в порівнянні з А2 

(32%) і А1 (5%); порушення АМ частіше відмічались в А3 (86%) (p=0,0026) та А2 

(61%) (p=0,0073), ніж в А1 (21%). При вогнищевому ураженні ТД зниження пам’яті 

частіше відмічалось в А3 (100%) (p=0,0005) та А2 (79%) (p=0,0066) порівняно з А1 

(37%); порушення уваги частіше були присутні в А3 (81%) (p=0,0099), ніж в А2 

(26%) та А1 (37%); порушення ЗП/ВФ відмічались з більшою частотою  в А3 

(100%) (p=0,0021) і А2 (95%) (p=0,0007) в порівнянні з А1 (46%); порушення ВБ 

частіше були виявлені в А3 (91%) (p=0,0114) порівняно з А2 (37%) та А1 (8%); 

розлади АМ частіше були присутні в А3 (82%) (p=0,0167), ніж в А2 (63%) та А1 

(33%). За умови ураження МТ зниження пам’яті зустрічалось з більшою частотою 

в А2 (88%) (p<0,0001) та А3 (100%) (p<0,0001), ніж в А1 (33%); зниження уваги 

частіше відмічалось в А3 (80%) (p<0,0001) порівняно з А2 (28%) та А1 (12%); 

розлади ЗП/ВФ були виявлені частіше в А3 (100%) (p=0,0020) порівняно з А1 

(54%); вербальні розлади зустрічались частіше в А3 (93%) (p<0,0001) порівняно з 

А2 (28%) та А1 (4%); порушення АМ відмічались частіше в А3 (87%) (p<0,0001) та 

А2 (60%) (p=0,0029) в порівнянні з А1 (21%). При наявності ЦА розлади пам’яті 

були виявлені частіше А3 (100%) (p=0,0077) та А2 (93%) (p=0,0079) порівняно з А1 

(37%); зниження уваги частіше відмічалось в А3 (89%) (p=0,0002) порівняно з А2 

(14%) та А1 (15%); порушення ЗП/ВФ зустрічались з більшою частотою А3 (100%) 

(p=0,0169) в порівнянні з А1 (54%); ВБ відмічались частіше в А3 (89%) (p=0,0004), 

ніж в А2 (14%); АМ зустрічались частіше в А3 (77%) (p=0,0090) порівняно з А2 

(50%) і А1 (15%). За умови поєднаного вогнищевого ураження ЛД та МТ розлади 
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пам’яті були виявлені частіше в А3 (100%) (p=0,0003) і А2 (84%) (p=0,0002), ніж в 

А1 (25%); зниження уваги відмічалось частіше в А3 (85%) (p<0,0001)  в порівнянні 

з А2 (36%) і А1 (6%); розлади ЗП/ВФ зустрічались частіше в А3 (100%) (p=0,0062) 

порівняно з А1 (56%); вербальні розладі частіше були виявлені в А3 (92%) 

порівняно з А2 (20%) (p<0,0001) і А1 (6%) (p<0,0001); порушення АМ частіше 

зустрічались в А3 (85%) (p=0,0001) та А2 (68%) (p=0,0003), ніж в А1 (12%). При 

поєднанні ураження ЛД з ЦА зниження пам’яті відмічалось з більшою частотою в 

А3 (100%) (p=0,0048) та А2 (90%) (p=0,0134) порівняно з А1 (37%); розлади уваги 

були виявлені частіше в А3 (78%) (p=0,0077), ніж в А2 (18%); порушення АМ були 

відмічені частіше в А3 (78%) в порівнянні А1 (12%) (p=0,0071). При поєднаному 

ураженні СД і МТ зниження пам’яті частіше було виявлено в А3 (100%) (p=0,0018) 

та А2 (91%) (p=0,0002)  в порівнянні з А1 (23%); порушення уваги відмічались з 

більшою частотою в А3 (83%) порівняно з А2 (27%) (p=0,0127) та А1 (15%) 

(p=0,0043); розлади ЗП/ВФ зустрічались з більшою частотою в А3 (100%), ніж в А1 

(54%) (p=0,0442); вербальні розлади відмічались частіше в А3 (83%) (p=0,0238) 

порівняно з А2 (32%); порушення АМ зустрічались частіше в А3 (67%) (p=0,0067) 

та А2 (64%) (p=0,0012), ніж в А1 (7%). При поєднаному ураженні ТД і МТ розлади 

пам’яті зустрічалось з більшою частотою А3 (100%) (p=0,0021) та А2 (85%) 

(p=0,0156) в порівнянні з А1 (38%); порушення ЗП/ВФ були виявлені частіше в А3 

(100%) (p=0,0054) та А2 (100%) (p=0,0020) порівняно з А1 (46%); порушення ВБ 

були виявлені частіше в А3 (90%) (p=0,0002) порівняно з А2 (31%) і А1 (8%); 

порушення АМ частіше були присутні в А3 (80%) (p=0,0191) та А2 (69%) 

(p=0,0499), ніж в А1 (31%). При поєднаному ураженні СД і ТД зниження пам’яті 

частіше були присутні в А3 (100%) (p=0,0311) та А2 (89%) (p=0,0180) порівняно з 

А1 (38%); розлади ЗП/ВФ з більшою частотою були відмічені в А3 (100%) 

(p=0,0311) та А2 (100%) (p=0,0032) в порівнянні з А1 (38%); порушення ВБ 

зустрічались частіше в А3 (75%) порівняно з А2 (33%) і А1 (8%); розлади АМ 

частіше були виявлені в А2 (78%) (p=0,0301), ніж в А1 (31%). При поєднаному 

ураженні ЛД, СД і ТД розлади пам’яті були виявлені частіше в А3 (100%) 

(p=0,0417) порівняно з А2 (89%) і А1 (37%); порушення ЗП/ВФ були виявлені 
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частіше в А2 (100%) (p=0,0429) порівняно з А1 (62%); розлади АМ частіше були 

присутні в А2 (78%) (p=0,0201), ніж в А1 (12%). При поєднанні ураження СД з ЦА 

зниження уваги відмічалось в А3 (75%) (p=0,0440) порівняно з А2 (14%); розлади 

ЗП/ВФ з більшою частотою були відмічені в А2 (100%) (p=0,0329) в порівнянні з 

А1 (50%); вербальні розлади частіше були виявлені в А3 (75%) (p=0,0440) в 

порівнянні з А2 (14%). При поєднаному ураженні ТД з ЦА зниження пам’яті з 

більшою частотою відмічалось в А3 (100%) (p=0,0135) порівняно з А1 (50%); 

порушення уваги частіше зустрічалось в А3 (89%) (p=0,0027) в порівнянні з А1 

(50%); розлади ЗП/ВФ спостерігались частіше в А3 (100%) (p=0,0135) порівняно з 

А1 (50%); розлади АМ частіше були присутні в А3 (78%), ніж в А2 (60%) та А1 

(20%). При поєднаних ураженнях ЛД та СД розлади пам’яті зустрічались частіше 

в А3 (100%) та А2 (83%) (p=0,0025); зниження уваги частіше відмічалось в А3 

(86%) порівняно з А2 (p=0,0186) (33%) і А1 (54%) (p=0,0156); вербальні розлади 

зустрічались з більшою частотою в А3 (86%) порівняно з А2 (28%) (p=0,0088) та 

А1 (9%) (p=0,0186); розлади АМ частіше були присутні в А3 (71%) (p=0,0062) та 

А2 (61%) (p=0,0058), ніж в А1 (9%). При поєднаних ураженнях ЛД та ТД зниження 

пам’яті зустрічалось з більшою частотою в А3 (100%) (p=0,0006) та А2 (78%) 

(p=0,0144) порівняно з А1 (33%); порушення уваги частіше відмічались в А3 

(p=0,0018) (82%) і А2 (28%) (p=0,0016), ніж в А1 (20%); розлади ЗП/ВФ 

спостерігались частіше в А3 (100%) (p=0,0168) та А2 (p=0,0079) (100%) порівняно 

з А1 (60%); вербальні розлади частіше були  відмічені в А3 (90%) (p=0,0002) 

порівняно з А2 (28%) та А1 (13%); порушення АМ зустрічались частіше в А3 (82%) 

(p=0,0018) та А2 (64%) (p=0,0155) порівняно з А1 (20%). 

В групі В при локалізації вогнищ в ЛД розлади пам’яті достовірно частіше 

були присутні в підгрупі В3 (100%) порівняно з В1 (43%) та В2 (81%) (p=0,0467). 

За ураження СД порушення ЗП/ВФ частіше відмічались в В2 (100%) та В3 (100%) 

порівняно з В1 (33%) (p=0,0058); розлади абстрактного мислення зустрічались із 

більшою частотою в В3 (100%) порівняно з В2 (86%) та В1 (33%) (p=0,0290). За 

ураження ТД зниження уваги зустрічалось частіше в В3 (67%), ніж в В2 (12%) 

(p=0,0170). При вогнищевому ураженні МТ зниження уваги відмічалось частіше в 
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В3 (60%) порівняно з В2 (10%) (p=0,0118); розлади ЗП/ВФ частіше були виявлені в 

В3 (100%) в порівнянні з В2 (80%) і В1 (33%) (p=0,0202); зниження абстрактного 

мислення також частіше були відмічені в В3 (100%), ніж в В2 (80%) та В1 (10%) 

(p=0,0202). При поєднаному ураженні СД та МТ порушення ЗП/ВФ зустрічались з 

більшою частотою в В3 (100%) порівняно з В2 (83%) і В1 (20%) (p=0,0150).  

 

Висновки до розділу 3 

1. В обох групах когнітивні порушення помірного ступеню зустрічались  

достовірно частіше (p<0,0001). 

2. В групі пацієнтів з рецидивуючо-ремітуючим типом перебігу достовірно 

частіше, порівняно з іншими доменами, страждали виконавчі функції 

(p<0,0001). В групі хворих з прогресуючими типами перебігу достовірно 

частіше порівняно з іншими доменами, страждала пам’ять (p<0,0001). При 

помірних когнітивних порушеннях розлади абстрактного мислення 

частіше зустрічались в групі з прогресуючими формами РС (p=0,0477), а 

при когнітивних розладах тяжкого ступеню вербальні розлади з більшою 

частотою були виявлені серед хворих з рецидивуючо-ремітуючим типом 

перебігу порівняно з групою пацієнтів з прогресуючими формами РС 

(p=0,0019). 

3. В ході даного дослідження були виявлені ураження окремих когнітивних 

доменів при відсутності когнітивних порушень, тобто при MoCA≥26. У 

групі пацієнтів з рецидивуючо-ремітуючим типом перебігу РС страждали 

виконавчі функції, пам’ять, увага, абстрактне мислення та вербальна 

біглість, проте достовірно найчастіше були присутні розлади виконавчих 

функцій (p=0,0013). Серед пацієнтів з прогресуючими формами РС на 

фоні відсутності когнітивних порушень згідно з балом MoCA були 

уражені пам’ять, виконавчі функції, абстрактне мислення та вербальна 

біглість, але розлади пам’яті зустрічались з більшою частотою (p=0,0233). 

4. Вираженість когнітивних порушень у пацієнтів з рецидивуючо-

ремітуючим РС достовірно залежала від: депресії (p=0,0070), кількості 
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загострень (p=0,0028) та наявності вищої освіти (p=0,0279); в той час, у 

хворих на прогресуючі типи перебігу РС –  від сімейного стану (p=0,0058) 

та тютюнопаління (р=0,0428). Серед обстежуваних пацієнтів 

рецидивуючо-ремітуючим типом було виявлено негативний кореляційний 

зв’язок між балом шкали МоСA та балом за шкалою Бека, балом EDSS та 

з кількістю загострень. А серед хворих з прогресуючими формами РС було 

виявлено негативний кореляційний зв’язок між балом шкали МоСA та 

балом за шкалою Бека та балом EDSS. 

5. У відповідності з локалізацією вогнищ демієлінізації на МРТ в групі 

пацієнтів з рецидивуючо-ремітуючим типом перебігу зниження пам’яті 

було асоційоване з наявністю вогнищ в лобній, скроневій, тім’яній долях, 

мозолистому тілі, при атрофії головного мозку, поєднаному ураженні 

лобної долі та мозолистого тіла, поєднанні вогнищ в лобній долі та атрофії 

головного мозку, скроневої долі та мозолистого тіла, тім’яної долі та 

мозолистого тіла, скроневої та тім’яної долей, лобної, скроневої та 

тім’яної долей, лобної та скроневої долей, лобної та тім’яної долей, 

тім’яної долі та атрофії головного мозку.  

6. Зниження уваги у пацієнтів з рецидивуючо-ремітуючим типом перебігу 

було асоційоване з наявністю вогнищ в лобній, скроневій, тім’яній долях, 

мозолистому тілі, поєднаному ураженні лобної долі та мозолистого тіла, 

скроневої долі та мозолистого тіла, тім’яної долі і мозолистого тіла, 

комбінованого ураження лобної і скроневої долей, лобної і тім’яної долей, 

при наявності атрофії головного мозку як самостійно, так і в поєднанні з 

вогнищевим ураженням лобної або тім’яної долей. 

7. Розлади виконавчих функцій серед хворих на рецидивуючо-ремітуючий 

РС були пов’язані з вогнищевим ураженням лобної, скроневої, тім’яної 

долей, мозолистого тіла, комбінованим ураженням лобної долі та 

мозолистого тіла, скроневої долі і мозолистого тіла, тім’яної долі та 

мозолистого тіла, скроневої і тім’яної долей, лобної та тім’яної долей, та 
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з наявністю атрофії головного мозку самостійно та в комбінації зі 

скроневою або тім’яною долями. 

8. В групі пацієнтів з рецидивуючо-ремітуючим типом РС вербальні розлади 

були асоційовані з вогнищами демієлінізації в лобній, скроневій, тім’яній 

долях, мозолистому тілі, комбінованому ураженні лобної, скроневої або 

тім’яної долі і мозолистого тіла, лобної долі зі скроневою або тім’яною 

долями, наявністю атрофії головного мозку окремо та в поєднанні зі 

скроневою долею. 

9. Порушення абстрактного мислення серед пацієнтів з рецидивуючо-

ремітуючим типом перебігу було асоційоване з вогнищами в лобній, 

скроневій, тім’яній долях, мозолистому тілі, поєднаному ураженні 

мозолистого тіла та лобної, скроневої або тім’яної долей, комбінованого 

ураження лобної і скроневої долей, лобної і тім’яної долей, при 

поєднаному ураженні одночасно лобної, скроневої та тім’яної долей, при 

наявності атрофії головного мозку як самостійно, так і в поєднанні з 

вогнищевим ураженням лобної або тім’яної долей. 

10. В групі пацієнтів з прогресуючими формами РС розлади пам’яті були 

асоційовані з наявністю вогнищ в лобній долі; зниження уваги було 

пов’язане з локалізацією вогнищ в тім’яній долі та мозолистому тілі; 

наявність порушення зорово-просторової орієнтації та виконавчих 

функцій асоційована з присутністю вогнищ в скроневій долі, мозолистому 

тілі окремо та в поєднанні; порушення абстрактного були пов’язані з 

локалізацією вогнищ в скроневій, тім’яній долях та мозолистому тілі. 

Результати власних досліджень даного розділу наведено в таких 

публікаціях: 

4. Kopchak, O.O., Odintsova, T.A. Cognitive impairment and depression in 

patients with relapsing–remitting multiple sclerosis depending on age and neuroimaging 

findings // Egypt J Neurol Psychiatry Neurosurg. 2021. 57. 119. 

https://doi.org/10.1186/s41983-021-00376-3 (Дисертант провела аналіз літератури, 
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збір матеріалу, разом з співавтором узагальнила та проаналізувала отримані дані, 

сформулювала висновки, підготувала статтю до друку). 

6. Одінцова Т.А. Особливості когнітивні порушень у хворих на розсіяний 

склероз в залежності від різних чинників ризику // Психіатрія, неврологія та 

медична психологія. 2021.  18 (5): P. 39-48. DOI: 10.26565/2312-5675-2021-18-03 

(Дисертант провела аналіз літератури, збір матеріалу, узагальнила та 

проаналізувала отримані дані, сформулювала висновки, підготувала статтю до 

друку). 

7. Oksana O. Kopchak, Tetiana A. Odintsova, Oleksandr R. Pulyk. Cognitive 

Functions in Multiple Sclerosis Patients depending on Different Risk Factors Presence // 

Wiadomości Lekarskie. 2021. 10 (1): P. 2444-2451. DOI: 10.36740/WLek202110115 

(Дисертант провела аналіз літератури, збір матеріалу, разом з співавтором 

узагальнила та проаналізувала отримані дані, сформулювала висновки, підготувала 

статтю до друку). 
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РОЗДІЛ ІV 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЕМОЦІЙНИХ ПОРУШЕНЬ ТА 

РОЗЛАДІВ СНУ У ХВОРИХ НА РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ 

4.1 Загальна характеристика психоемоційних порушень та розладів сну 

у хворих на розсіяний склероз 

Усі пацієнти були розподілені в залежності від типу перебігу захворювання: 

група А – пацієнти з ремітуючо-рецидивуючим (РРРС) (n=106; 81 жінка та 25 

чоловіків віком від 22 до 67 років, середній вік: 41,8±10,7, тривалість 

захворювання: 10,3±8,5 років) та  група B – учасники дослідження з 

прогресуючими формами захворювання (n=31; 21 жінка та 10 чоловіків віком від 

28 до 69 років, середній вік: 47,2±13,6, тривалість захворювання: 16,6±12,5 років). 

Група контролю включала 20 практично здорових осіб (10 жінок, 10 чоловіків) 

віком від 22 до 55 років (середній вік 38,2±8,1), що не хворіли на РС. 

Учасники дослідження мали такі скарги: пригнічений настрій, нав’язливі 

думки, страх майбутнього, постійне психологічне напруження, втрата інтересів, 

зниження пам’яті, зниження ефективності професійної діяльності, втома, зниження 

активності у побутових справах, розлади сну. Учасники групи контролю 

зазначених скарг не виказували (середній бал BDI – 3,1±1,9; середній бал HAM-A 

– 5,6±2,1; середній бал PSQI – 6,5±3,1). 

Відповідно до результатів обстеження за шкалою Бека, в групі А депресія 

була відсутня у 52 (49%) хворих, у 38 (36%) була депресія легкого ступеню та у 16 

(15%) – помірного. Серед всіх обстежених переважали пацієнти без ознак депресії 

(p<0,0001) (Рис.4.1.1).  

Серед пацієнтів групи В депресія була відсутня у 11 (35%) хворих, депресія 

легкого ступеню була виявлена у 16 (52%) пацієнтів та помірного ступеню – у 4 

(13%). В даній групі переважно зустрічалась депресія легкого ступеню (p=0,0051) 

(Рис.4.1.2). 
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* p<0,0001 

Рис. 4.1.1. Частота наявності депресії різного ступеня тяжкості в групі А 

 

* p=0,0051 

Рис. 4.1.2. Частота наявності депресії різного ступеня тяжкості в групі В 

Згідно з результатами обстеження за шкалою тривоги Гамільтона, в групі А 

у 33 (31%) пацієнтів була відсутня тривога, у 16 (15%) – легкого, у 24 (23%) – 

помірного та у 33 (31%) – тяжкого ступеню. Отже, в даній вибірці переважали хворі 

*

0

10

20

30

40

50

60

Відсутність депресії Депресія легкого ступеню Депресія помірного ступеню

К
іл

ьк
іс

ть
 п

ац
іє

н
ті

в,
 %

BDI

*

0

10

20

30

40

50

60

Відсутнісь депресії Депресія легкого ступеню Депресія помірного ступеню

К
іл

ьк
іс

ть
 п

ац
іє

н
ті

в,
 %

BDI



88 
 

без ознак тривоги та з тривогою тяжкого ступеню (p=0,0176) (Рис. 4.1.3). 

Відсутність тривоги частіше відмічалась у пацієнтів без розладів сну (p=0,0036), в 

той час як тривогу тяжкого ступеня частіше діагностували у хворих з розладами 

сну  (p<0,0001), без вищої освіти (p=0,0342) та самотніх (p=0,0347). 

В групі В за результатами HAM-A, тривога була відсутня у 7 (23%) пацієнтів, 

у 6 (19%) хворих була виявлена тривога легкого ступеню, у 8 (26%) – помірного 

ступеню та у 10 (32%) – тяжкого ступеню. Достовірної різниці між різними 

ступенями тяжкості тривоги не виявлено. 

 

* p=0,0176 

Рис. 4.1.3. Частота наявності тривоги різного ступеня тяжкості в групі A 

Серед обстежених пацієнтів з РС в групі А розлади сну були присутні у 40% 

(n=42), в групі В – у 55% (n=17). 

При детальному вивченні результатів опитування за допомогою PSQI, в групі 

А розлади сну найчастіше характеризувались труднощами засинання (25/60% 

пацієнтів), труднощі у підтриманні сну (23/55%), ранні пробудження (12/28%), 

неспокій та/або судоми нижніх кінцівок (17/40%), сонливість в денний час 

(11/26%), зниження продуктивності в денний час (22/52%) (Таб. 4.1.5). Згідно з 

результатами опитування за PSQI серед пацієнтів групи А були виявлені розлади 
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сну трьох ступенів тяжкості: легкого, помірного та тяжкого. Відсутність розладів 

сну відмічалась у 64 (60%) хворих, розлади сну легкого ступеню зустрічались у 18 

(17%) пацієнтів, помірного – у 14 (13%) та тяжкого – у 10 (9%) учасників 

дослідження (таб. 4.1.4). В групі А достовірно найчастіше розлади сну були 

відсутні (p<0,0001).  

Таблиця 4.1.4 

 Відсутність 

розладів сну 

Розлади сну 

легкого 

ступеню 

Розлади сну 

помірного 

ступеню 

Розлади сну 

тяжкого 

ступеню 

Група А 64 (60%) 18 (17%) 14 (13%) 10 (9%) 

Група В 14 (45%) 12 (39%) 3 (10%) 2 (6%) 

Р 0,1323 0,0101 0,6226 0,6054 

 

Серед пацієнтів групи В розлади сну мали наступні характеристики: 

труднощі засинання (14/82%), труднощами у підтриманні сну (12/70%), неспокій 

та/або судоми нижніх кінцівок (11/65%), зниження продуктивності в денний час 

(10/59%), ранні пробудження (6/35%), сонливість в денний час (4/23%) та нічні 

жахи (3/18%) (Таб. 4.1.5). В групі В розлади сну були відсутні у 14 (45%) пацієнтів, 

легкі були наявні у 12 (39%) учасників дослідження, помірні – у 3 (10%) та тяжкі у 

2 (6%) хворих. В групі В також достовірно частіше розлади сну були відсутні 

(p=0,0002). 

Таблиця 4.1.5 

 Труднощі 

засинання 

Труднощі 

у 

підтрима

нні сну 

Ранні 

пробудже

ння 

Неспокій 

та/або 

судоми 

нижніх 

кінцівок 

Сонливість 

в денний 

час 

Зниження 

продуктив

ності в 

денний час 

Нічні 

жахи 

Група 

А 

25 (60%) 23 (55%) 12 (28%) 17 (40%) 11 (26%) 22 (52%) 0 (0%) 

Група 

В 

14 (82%) 12 (70%) 6 (35%) 11 (65%) 4 (23%) 10 (59%) 3 (18%) 
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Р 0,0934 0,2624 0,6115 0,0914 0,8316 0,6528 0,0052 

 

Міхурові розлади (ніктурія, енурез), дихальні розлади асоційовані зі сном 

(синдром апное уві сні) або епізоди дезорієнтації в нічний час не турбували 

жодного пацієнта. 

4.2 Вираженість психоемоційних розладів у хворих на розсіяний 

склероз в залежності від різних факторів ризику 

Мультифакторіальний аналіз було проведено з метою виділення основних 

чинників, що впливають на психоемоційні розлади у хворих з РРРС: вік, стать, 

тривалість захворювання, дебют захворювання, кількість загострень, рівень освіти, 

сімейний стан, тютюнопаління, наявність хобі, бал EDSS, BDI (лише для перевірки 

впливу на вираженість тривожності), HAM-A (лише для перевірки впливу на 

вираженість депресії), MoCA та PSQI. Згідно з отриманими результатами у 

пацієнтів з РРРС на вираженість депресії достовірно впливали: когнітивні 

порушення (p=0,0070), тривога (p=0,0107), розлади сну (p=0,0291),  бал EDSS 

(p=0,0379); в той час, як на вираженість тривоги – наявність розладів сну 

(p=0,0033), депресії (p=0,0107). За результатами мультифакторіального аналізу у 

пацієнтів з прогресуючими формами РС сімейний стан (p=0,0058) та 

тютюнопаління (p=0,0428) впливали на вираженість депресії; водночас на 

вираженість тривоги впливали наявність розладів сну (p=0,0011) та відсутність хобі 

(p=0,0388). Згідно з результатами мультифакторіального аналізу у пацієнтів групи 

А на ступінь вираженості розладів сну достовірно впливали наявність тривоги 

(p=0,0033) та депресії (p=0,0291); в групі В вираженість розладів сну залежала від 

наявності тривоги (p=0,0351) та відсутності хобі (p=0,0279). 

В групі А виявлено позитивний кореляційний зв’язок між балом за шкалою 

депресії Бека та балом за шкалою тривоги Гамільтона (r=0,44; p<0,0001), балом за 

PSQI (r=0,38; p<0,0001) (Рис. 4.2.1), балом EDSS (r=0,31; p=0,0012) (Рис. 4.2.2), 

кількістю загострень (r=0,22; p=0,0228) та негативний кореляційний зв’язок між 

балом за шкалою Бека та балом за шкалою МоСA (r=−0,3; p=0,0015) (Рис. 4.2.3). 

Отже, у пацієнтів з РРРС тяжкість депресії достовірно позитивно корелювала з 
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тяжкістю тривоги, вираженістю розладів сну, тяжкістю інвалідизації, кількістю 

загострень та негативно – зі ступенем тяжкості когнітивних розладів. В той же час, 

не знайдено достовірного зв’язку між вираженістю депресії  у обстежених хворих 

та віком, тривалістю захворювання, віком дебюту. Відсутність депресії достовірно 

частіше зустрічалась серед пацієнтів без розладів сну (p=0,0012), в той час як  

депресія помірного ступеню частіше зустрічалась у пацієнтів, шо страждали від 

розладів сну (p=0,0337). Серед безробітних пацієнтів з РРРС частіше була присутня 

депресія помірного ступеню, ніж у працевлаштованих (p=0,0033). В ході 

дослідження було встановлено позитивний вплив інтелектуальних або 

розвиваючих дрібну моторику кистей та спортивних хобі пацієнтів на вираженість 

їх психоемоційних розладів. Зокрема, серед учасників з наявністю таких хобі 

достовірно рідше спостерігалися депресія легкого (p=0,0299) та помірного ступеню 

(p=0,0367). 

Водночас, в групі В ми відмітили позитивний кореляційний зв’язок між 

балом BDI та балом HAM-A (r=0,38; p=0,0346) (Рис. 4.2.4), балом EDSS (r=0,36; 

p=0,0445) (Рис. 4.2.5), віком (r=0,43; p=0,0140) (Рис. 4.2.6) та негативний 

кореляційний зв’язок між балом за шкалою BDI та балом за шкалою МоСA 

(r=−0,41; p=0,0211) (Рис. 4.2.7). Але, не виявлено достовірного зв’язку між 

вираженістю депресії  у обстежених хворих та балом за PSQI, тривалістю 

захворювання, віком дебюту, кількістю загострень. 
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Рис. 4.2.1. Залежність між ступенем вираженості депресії та ступенем 

вираженості розладів сну у пацієнтів з РРРС. 
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Рис. 4.2.2. Залежність між  балом за шкалою BDI та балом EDSS серед 

учасників групи А. 

 

Рис. 4.2.3. Залежність між  балом за шкалою BDI та балом за шкалою МоСа 

у пацієнтів з РРРС. 
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Рис. 4.2.4. Залежність між  балом за шкалою BDI та балом HAM-A серед 

учасників групи B. 

0 10 20 30

0

2

4

6

8

BDI

E
D

S
S

 

Рис. 4.2.5. Залежність між  балом за шкалою BDI та балом EDSS серед 

учасників групи B. 
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Рис. 4.2.6. Залежність між  балом за шкалою BDI та віком серед пацієнтів 

групи B. 

 

Рис. 4.2.7. Залежність між  балом за шкалою BDI та балом за шкалою МоСа 

у пацієнтів групи B. 

Серед обстежених пацієнтів з групи А позитивний кореляційний зв’язок 

встановлено між ступенем вираженості тривоги та тяжкістю розладів сну (r=0,44; 

p<0,0001) (Рис. 4.2.8), вираженістю депресії (r=0,44; p<0,0001) та тяжкістю 
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інвалідизації за EDSS (r=0,24; p=0,0130) (Рис. 4.2.9). Відсутність тривоги частіше 

відмічалась у пацієнтів без розладів сну (p=0,0036), а тривога тяжкого ступеня 

частіше зустрічалась у хворих з розладами сну (p<0,0001), без вищої освіти 

(p=0,0342) та неодружених (p=0,0347). В той же час, не виявлено достовірного 

взаємозв’язку між тяжкістю тривоги у хворих та вираженістю когнітивних 

порушень, віком, статтю, тривалістю захворювання, віком дебюту та кількістю 

загострень.  

У пацієнтів групи В позитивний кореляційний зв’язок виявлено між ступенем 

вираженості тривоги та балом шкали депресії Бека (r=0,38; p=0,0346) (Рис. 4.2.4) та 

балом за PSQI (r=0,56; p=0,0011) (Рис. 4.2.10). В той же час, не виявлено 

достовірного зв’язку між вираженістю тривоги  у хворих групи В та балом EDSS, 

балом за шкалою MoCA, віком, тривалістю захворювання, віком дебюту, кількістю 

загострень. Відсутність тривоги частіше була виявлена у пацієнтів без розладів сну 

(p=0,0143), в той час як, тяжка тривога частіше зустрічалась серед хворих, що 

страждали від розладів сну (p=0,0066). 
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Рис. 4.2.8. Залежність між балом за шкалою HAM-A та балом за PSQI у 

пацієнтів з РРРС. 
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Рис. 4.2.9. Залежність між за шкалою HAM-A та балом EDSS серед учасників 

з РРРС.  
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Рис. 4.2.10. Залежність між балом за шкалою HAM-A та балом за PSQI у 

пацієнтів з прогресуючими формами РС. 

В групі А депресія помірного ступеню частіше зустрічалась за наявності 

атрофії головного мозку (p=0,0296), при поєднаному ураженні лобної долі та 

мозолистого тіла (p=0,0119). При комбінованому ураженні скроневої долі та 
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мозолистого тіла з більшою частотою зустрічалась тривога легкого ступеню 

(p=0,0315). Тривога помірного ступеню частіше відмічалась при поєднаному 

ураженні лобної та тім’яної долей (p=0,0183). В групі В не було виявлено 

закономірностей між локалізацією вогнищ в головному мозку та ступенем 

вираженості психоемоційних розладів. 

В ході статистичної обробки даних серед учасників групи А ми виявили 

прямий зв’язок між балом опитувальника PSQI та балом шкали HAM-A (r=0,44; 

p<0,0001) (Рис. 4.2.11), балом за шкалою BDI (r=0,38; p<0,0001) (Рис. 4.2.12), віком 

(r=0,3; p=0,0016) (Рис. 4.2.13), кількістю загострень (r=0,25; p=0,0098) (Рис. 5.2.14), 

ступенем інвалідизації за EDSS (r=0,22; p=0,0201) (Рис. 4.2.15). Водночас, не 

знайдено достовірного зв’язку між вираженістю розладів сну  у обстежених хворих 

та балом MoCA, тривалістю захворювання та віком дебюту. Відсутність розладів 

сну достовірно частіше зустрічалась серед хворих, які не страждали від тривоги,  

(p=0,0036), а розлади сну легкого ступеню (p=0,0141) частіше були виявлені у 

пацієнтів з тривогою. Розлади сну частіше зустрічались в учасників дослідження 

без депресії (p=0,0012), а помірного ступеню – серед хворих, що страждали від 

депресії  (p=0,0052). У хворих з вищою освітою розлади сну частіше були відсутні 

(p=0,0195), в той же час, у пацієнтів без вищої освіти з більшою частотою 

відмічались розлади сну помірного ступеню (p=0,0008). Серед самотніх пацієнтів 

достовірно частіше зустрічались розлади сну помірного ступеню тяжкості 

порівняно з одруженими (p=0,0090). Також розлади сну помірного ступеню з 

більшою частотою зустрічались серед безробітних хворих (p=0,0423), ніж у 

працевлаштованих. Наявність хобі та стать пацієнтів не впливали на частоту появи 

розладів сну різних ступенів тяжкості в даній групі. 

В групі А ми не змогли виділити ділянки головного мозку, ураження яких 

пов’язане з наявністю розладів сну, але виявили, що при наявності вогнищ в деяких 

ділянках достовірно частіше були присутні легкі розлади сну. При ізольованому 

ураженні лобної долі частіше відмічались  розлади сну легкого та помірного 

ступеню порівняно з тяжким (p=0,0321). У випадку поєднаного ураження лобної 



98 
 

долі та мозолистого тіла розлади сну легкого ступеню зустрічались частіше в 

порівнянні з помірного та тяжкого ступеню (p=0,0335).  

Згідно з результатами мультифакторіального аналізу у пацієнтів групи А на 

ступінь вираженості розладів сну достовірно впливали наявність тривоги 

(p=0,0033) та депресії (p=0,0291); в групі В на вираженість розладів сну достовірно 

впливали наявність тривоги (p=0,0208) та хобі (p=0,0388). В ході аналізу даних ми 

виявили прямий зв’язок між розладами сну та наявністю тривоги (r=0,56; p=0,0011) 

(Рис. 4.2.16). В той же час не було виявлено зв’язку між розладами сну та балом за 

шкалою BDI, балом EDSS, віком, тривалістю захворювання, віком дебюту, 

кількістю загострень та балом за шкалою MoCA. За відсутності тривоги у пацієнтів 

даної групи частіше були відсутні розлади сну (p=0,0143). Наявність депресії, 

когнітивних порушень, хобі, рівень освіти, сімейний стан та працевлаштованість 

пацієнтів не впливали на вираженість розладів сну в даній групі.  

В групі В за умови ураження лобної долі з більшою частотою відмічались 

розлади сну легкого ступеню, ніж тяжкого та помірного (p=0,0025). Також розлади 

сну легкого ступеню частіше зустрічались при ураженні тім’яної долі (p=0,0003), 

мозолистого тіла (p=0,0100), наявності атрофії головного мозку (p<0,0001), 

одночасному ураженню лобної долі та мозолистого тіла (p=0,0220) та при 

поєднаному ураженню лобної долі та атрофії головного мозку (p=0,0008). 
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Рис. 4.2.11. Залежність між балом за шкалою PSQI та балом за HAM-A у 

пацієнтів з РРРС. 
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 Рис. 4.2.12. Залежність між балом за шкалою PSQI та балом за BDI у пацієнтів 

з РРРС. 
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Рис. 4.2.13. Залежність між балом за шкалою PSQI та віком пацієнтів з РРРС. 

0 10 20 30 40 50

0

5

10

15

20

PSQI

К
іл
ь
кі
с
ть

 з
а
го
с
тр
е
н
ь

 

Рис. 4.2.14. Залежність між балом за шкалою PSQI та віком пацієнтів з РРРС. 
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Рис. 4.2.15. Залежність між балом за шкалою PSQI та балом EDSS у пацієнтів 

з РРРС. 
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Рис. 4.2.16. Залежність між балом за шкалою PSQI та балом HAM-A серед 

пацієнтів групи B. 

 



102 
 

Висновки до розділу 4 

1. Серед хворих з рецидивуючо-ремітуючим типом перебігу РС депресія 

частіше була відсутня (p<0,0001), а в групі з прогресуючими формами РС 

переважала депресія легкого ступеню (p=0,0051). В групі з рецидивуючо-

ремітуючим типом на вираженість депресії впливали когнітивні 

порушення (p=0,0070), тривога (p=0,0107), розлади сну (p=0,0291), бал 

EDSS (p=0,0379); а у пацієнтів з прогресуючими формами РС сімейний 

стан (p=0,0058) та тютюнопаління (p=0,0428) впливали на вираженість 

депресії. 

2. У пацієнтів з рецидивуючо-ремітуючим типом перебігу частіше була 

відмічена відсутність тривоги (p=0,0176), а в групі з прогресуючими 

формами РС достовірної різниці не було в ступенях тяжкості. В групі 

хворих з рецидивуючо-ремітуючим типом на вираженість тривоги – 

наявність розладів сну (p=0,0033), депресії (p=0,0107). В той час як, у 

пацієнтів з прогресуючими формами РС на вираженість тривоги впливали 

наявність розладів сну (p=0,0208) та відсутність хобі (p=0,0388). 

3. В групі А депресія помірного ступеню частіше зустрічалась за наявності 

атрофії головного мозку (p=0,0296), при поєднаному ураженні лобної долі 

та мозолистого тіла (p=0,0119). При комбінованому ураженні скроневої 

долі та мозолистого тіла з більшою частотою зустрічалась тривога легкого 

ступеню (p=0,0315). Тривога помірного ступеню частіше відмічалась при 

поєднаному ураженні лобної та тім’яної долей (p=0,0183). В групі В не 

було виявлено закономірностей між локалізацією вогнищ в головному 

мозку та ступенем вираженості психоемоційних розладів. 

4. Розлади сну при РС не являються одним із основних симптомів (в групі з 

рецидивуючо-ремітуючим типом перебігу вони були присутні у 40% 

хворих, а серед пацієнтів з прогресуючими типами – у 55%), частіше вони 

асоційовані з наявністю тривоги чи навіть є її похідними. 

5. У пацієнтів з рецидивуючо-ремітуючим типом перебігу РС тяжкість  

розладів сну достовірно була асоційована з тривогою (r=0,44; p<0,0001), 
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депресією (r=0,38; p<0,0001), віком (r=0,3; p=0,0016), кількістю загострень 

(r=0,25; p=0,0098) та ступенем інвалідизації (r=0,22; p=0,0201), а в групі з 

прогресуючими типами перебігу вираженість розладів сну залежала від 

наявності тривоги (p=0,0208) та відсутності хобі (p=0,0388). 

6. В групі з рецидивуючо-ремітуючим типом перебігу розлади сну легкого 

ступеню частіше зустрічались при ізольованому ураженні лобної долі 

(p=0,0321) та поєднаному ураженні лобної долі та мозолистого тіла 

(p=0,0335). В групі з прогресуючими формами РС розлади сну легкого 

ступеню були пов’язані з наявністю вогнищ в лобній (p=0,0025), тім’яній 

(p=0,0003) долях, мозолистому тілі (p=0,0100), атрофією головного мозку 

(p<0,0001), одночасним ураженням лобної долі та мозолистого тіла 

(p=0,0220) та поєднаним ураженням лобної долі з атрофією головного 

мозку (p=0,0008). 

 

Результати власних досліджень даного розділу наведено в таких 

публікаціях: 

3. Tetiana A. Odintsova, Oksana O. Kopchak. Sleep Disorders in Relapsing-

Remitting Multiple Sclerosis Patients // Wiadomości Lekarskie. 2021. 74(2): P.257-262. 

DOI:10.36740/WLek202102115 (Дисертант провела аналіз літератури, збір 

матеріалу, разом з співавтором узагальнила та проаналізувала отримані дані, 

сформулювала висновки, підготувала статтю до друку). 

4. Kopchak, O.O., Odintsova, T.A. Cognitive impairment and depression in 

patients with relapsing–remitting multiple sclerosis depending on age and neuroimaging 

findings // Egypt J Neurol Psychiatry Neurosurg. 2021. 57. 119. 

https://doi.org/10.1186/s41983-021-00376-3 (Дисертант провела аналіз літератури, 

збір матеріалу, разом з співавтором узагальнила та проаналізувала отримані дані, 

сформулювала висновки, підготувала статтю до друку). 

5. Одінцова Т.А., Копчак О.О. Оцінка впливу різних факторів ризику на 

тяжкість психоемоційних розладів у хворих на розсіяний склероз // Міжнародний 

неврологічний журнал. 2021. 17 (5): P. 34-38. DOI: 10.22141/2224-
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0713.17.5.2021.238520 (Дисертант провела аналіз літератури, збір матеріалу, разом 

з співавтором узагальнила та проаналізувала отримані дані, сформулювала 

висновки, підготувала статтю до друку). 
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РОЗДІЛ V 

ЛІКУВАННЯ РОЗЛАДІВ СНУ У ХВОРИХ НА РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ 

Враховуючи, що лікування розладів сну, зазвичай, полягає у призначенні 

бензодіазепінів та селективних інгібіторів зворотного захвату серотоніну, які окрім 

снодійного ефекту мають також і ряд побічних ефектів (швидка втома, сонливість 

в денний час, зниження когнітивних показників), в ході даної роботи ми звернули 

увагу на препарат рослинного походження. З цією метою ми обрали комбінований 

препарат кризину та мелатоніну (КПКМ), компоненти якого містяться у двох 

блістерах Релакс (кризин)  та  Сон (мелатонін). Капсула Релакс містить комплекс 

фітофлавоноїдів (кризину), який через через ГАМК рецептори призводить до 

потужного анксіолітичного ефекту. Капсула Сон – нейрогормон мелатонін – 

стимулятор МТ1 и МТ2 рецепторов, що сприяє відновленню циркадного ритму і 

встановленню ефективного здорового сну. Потужний анксіолітичний ефект КПКМ 

забезпечується завдяки інноваційній методиці екстракції фітофлавоноїдів з 

максимальною концентрацією фракції кризину. Саме флавоноїд кризин забезпечує 

дозозалежну модуляцію ГАМК-рецепторів та швидке зниження рівню тривоги, 

подібно до дії бензодіазепінів, при цьому не викликаючи звикання та залежності, 

не вступає у взаємодію з іншими препаратами [242]. 

Ми проаналізували ефективність КПКМ у лікуванні розладів сну інсомнії 

асоційованої з тривогою у хворих на РС на підставі комплексного клініко-

неврологічного обстеження та психологічних опитувальників. З даною метою було 

обстежено 40 пацієнтів з РС та розладами сну, які були розподілені на дві групи – 

основну та контрольну.  

Пацієнтам першої групи (20 пацієнтів; середній вік 43,7±8,9 років; середня 

тривалість захворювання 11,3±7,6 років) протягом одного місяця призначався 

КПКМ за наступною схемою: 1 капсула Релакс ввечері натще та 1 капсула Сон за 

одну годину перед сном. Пацієнти контрольної групи (20 пацієнтів; середній вік 

50,1±10,04; середня тривалість захворювання 19,6±9,8) не приймали 

симптоматичної терапії з метою корекції якості сну. Перед початком курсу 

лікування КПКМ та після усіх учасників дослідження було обстежено з 
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використанням наступних шкал: Піттсбурзький опитувальник на визначення 

індексу якості сну (The Pittsburgh Sleep Quality Index / PSQI), шкала тривоги 

Гамільтона (Hamilton Anxiety Rating Scale / HAM-A) та Монреальська шкала оцінки 

когнітивних функцій (MoCA). Також для оцінки терапевтичного впливу на 

загальне самопочуття пацієнтів оцінювали вираженість фізичної та ментальної 

втоми з використанням модифікованої шкали оцінки втоми  (Modified Fatigue 

Impact Scale / MFIS) та шкали астенічного стану (ШАС).  

Хворі обох груп скаржились на безсоння: труднощі із засинанням,  наявність 

неспокійних нав’язливих думок, що не дають заснути, відчуття внутрішнього 

напруження, переривчастий сон, неможливість розслабитися та “відключити 

мозок”, наявність тривожності, стан розбитості зранку та на протязі дня, перепади 

настрою, підвищена дратівливість, відчуття втоми, швидке виснаження, брак 

енергії під час звичайного навантаження, що перешкоджало повсякденній 

активності даних пацієнтів, виражена загальна слабкість, зниження пам’яті, 

труднощі у підборі слів при розмові, зниження концентрації уваги.  

В основної групи середній бал за шкалою EDSS серед обстежених пацієнтів 

становив 4,6±1,5. Легкий ступінь інвалідизації за EDSS  (1-3,5 балів) виявлено у 5 

(25%) пацієнтів, середній ступінь інвалідизації за EDSS  (4-6 балів) – у 15 (75%). В 

контрольній групі середній бал за шкалою EDSS був 5,0±0,9. Інвалідизацію легкого 

ступеню згідно з EDSS  (1-3,5 балів) було виявлено у 2 (10%) пацієнтів, 

інвалідизацію середнього ступеню згідно з EDSS  (4-6 балів) – у 15 (75%) та 

тяжкого (≥6,5 балів) – 3 (15%). 

 Розлади сну по тривожному типу були виявлені в усіх обстежених пацієнтів 

(100%). Згідно з результатами опитувальника PSQI, виділяли розлади сну легкого, 

помірного та тяжкого ступеню. Розлади легкого ступеню до лікування було 

виявлено у 2 (10%) пацієнтів, помірного – у 7 (35%), тяжкого – у 11 (55%) хворих. 

Відповідно до даних опитувальника HAM-A, легка тривога відмічалась у 6 (30%), 

помірна – у 5 (25%), тяжка – у 9 (45%) хворих перед початком симптоматичної 

терапії. Згідно з показниками шкали МоСА, у 5 (25%) пацієнтів не виявлено 

когнітивних порушень, помірні когнітивні порушення діагностовано у 12 
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обстежених (60%), виражені — у 3-х хворих (15%). За результатами шкали MFIS, 

втому легкого ступеню виявлено у 2 (10%) пацієнтів, помірного – у 7 (35%), 

вираженого – у 9 (45%) та значно вираженого – у 2 (10%) хворих. Відповідно до 

даних ШАС,  астенії не відмічено у 1 пацієнта (5%), астенію слабкого ступеню 

виявлено у 3 (15%), помірного — у 11 (55%) і вираженого — у 5 (25%).   

В ході дослідження було проведено кореляційний аналіз між балами 

опитувальника PSQI, та шкал HAM-A, МоСА, ШАС та MFIS перед початком 

лікування. Виявлено достовірний прямий кореляційний зв'язок між: даними шкали 

тривоги Гамільтона та балами Піттсбурзького опитувальника на визначення 

індексу якості сну як в основній групі (r=0,51; p=0,02) (рис. 5.1) так і в контрольній 

(r=0,56; p=0,009), показниками шкали тривоги Гамільтона та балами ШАС як в 

основній (r=0,83; p<0,0001) так і в контрольній (r=0,88; p<0,0001) групах. Отже, чим 

вищим був ступінь вираженості тривоги у хворих на РС, тим більш виражені вони 

мали розлади сну та рівень астенії. Водночас, в обох групах не встановлено 

достовірного зв’язку між балом за шкалою HAM-A та даними оцінки когнітивних 

показників за шкалою МоСА (p>0,05), а також балом за шкалою МFIS.    
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Рис. 5.1. Залежність між показниками шкали тривоги Гамільтона та балом за 

Піттсбурзьким опитувальником на визначення індексу якості сну у хворих 

основної групи. 

 Після курсу лікування в учасників дослідження основної групи 

спостерігалась позитивна динаміка в загальному самопочутті у вигляді зменшення 
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скарг на труднощі у засинанні, відсутності неспокійних нав’язливих думок, 

зниження ступеню тривоги та відчуття розслабленості. Учасники дослідження 

відмітили покращення якості сну у вигляді зменшення часу потрібного для 

засинання та міцний сон вже на 7-й день після початку терапії, покращення 

настрою, зниження або відсутність тривоги, зниження ступеню вираженості втоми, 

відчуття появи додаткової енергії. У 14 (70%) сон повністю нормалізувався у 

вигляді скорочення часу засинання, відсутності нав’язливих думок перед сном, 

відсутності розбитості в ранковий та денний час, зменшення втоми та загальної 

слабкості, відчуття збільшення енергії та покращення настрою. Проте, у більшості 

пацієнтів продовжували турбувати скарги на втомлюваність, зниження пам’яті та 

концентрації уваги. У пацієнтів контрольної групи не відмічалось позитивної 

динаміки,  їх продовжували турбувати інсомнія та тривога. 

 Відповідно до показників опитувальника PSQI, у обстежених хворих після 

курсу лікування КПКМ спостерігалось достовірне зниження балу з 32,65 ± 1,265 до 

16,25 ± 1,14  (p<0,0001) (рис. 5.2), в той час як у контрольній групі було навпаки 

було відмічено підвищення балу за шкалою PSQI з 22,35±4,75 до 26,25±3,45 (рис. 

5.3). Нормальний сон відмічався у 14 (70%) учасників дослідження, розлади сну 

легкого ступеню виявлено у 6 (30%) обстежених (рис. 5.4), а в контрольній групі у 

10 (50%) були розлади сну легкого ступеню, у 8 (40%) – помірного та у 2 (10%) – 

тяжкого (рис. 5.5). Таким чином, у хворих основної групи виявлено достовірне 

покращення якості сну у вигляді зменшення частоти розладів сну помірного та 

вираженого ступенів.   
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^p<0,0001 

*p<0,05 

 Рис. 5.2. Динаміка балів за Піттсбурзьким опитувальником на визначення 

індексу якості сну (PSQI), шкалою тривоги Гамільтона (НАМ-А) та шкалою 

астенічного стану (ШАС) до та після лікування пацієнтів основної групи КПКМ. 

 

Рис. 5.3. Динаміка балів за Піттсбурзьким опитувальником на визначення 

індексу якості сну (PSQI), шкалою тривоги Гамільтона (НАМ-А) та шкалою 

астенічного стану (ШАС) пацієнтів контрольної нрупи без симптоматичної терапії. 
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*р<0,0001 

Рис. 5.4. Динаміка ступеня тяжкості розладів сну в основній групі на тлі лікування 

відповідно до даних Піттсбурзького опитувальника на визначення індексу 

якості сну (PSQI). 

 

Рис. 5.5. Динаміка ступеня тяжкості розладів сну в контрольній групі відповідно 

до даних Піттсбурзького опитувальника на визначення індексу якості сну 

(PSQI). 

 

 Після пройденого курсу лікування у хворих основної групи достовірно 

знизився рівень тривоги з 23,35±7,36 до 16,9±7,16 (p=0,0027) (рис. 5.2): згідно з 
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результатами дослідження за шкалою Гамільтона тривога легкого ступеню 

відмічалась у 9 (45%) та помірного – у 11 (55%) (рис. 5.4). 

  

*p<0,05 

 Рис. 5.6. Динаміка вираженості тривоги серед хворих основної групи за 

даними шкали тривоги Гамільтона на тлі лікування. 

 

  На тлі симптоматичної терапії в учасників дослідження основної групи 

також достовірно знизився ступінь вираженості астенії (p=0,01): покращились 

показники за опитувальником ШАС з 83,35±18,92 до 68,40±16,61. Після 

проведеного курсу лікування динаміка вираженості астенії була наступною:  у 3х 

хворих (15%) – відсутня астенія, у 6 (30%) – слабка астенія, у 10 (50%) – помірна 

астенія та у 1го (5%) – виражена астенія.  

 Слід зазначити, що КПКМ на протязі усього періоду лікування переносився 

добре, без побічних ефектів. 

На фоні лікування в учасників дослідження не виявлено достовірної динаміки 

показників втоми згідно з результатами шкали MFIS (з 43,70±3,90 до 39,50±3,23; 

р>0,05), що, на нашу думку, обумовлено складними патофізіологічними 

передумовами виникнення даного прояву: локалізацією вогнищ демієлінізації у 
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перивентрикулярно-субкортикальній ділянці у поєднанні з мозолистим тілом або 

лобними долями чи стовбуром головного мозку, наявності атрофії головного 

мозку, що призводить до дисфункції численних провідних шляхів, порушення 

зв’язків кори півкуль великого мозку з підкірковими структурами, ретикулярною 

формацією стовбура мозку, відповідальних за активацію кори, реалізацію моторної 

функції, поведінкову мотивацію, енергетичне та емоційне забезпечення, а також 

дисбалансом прооксидантно-антиоксидантної рівноваги [243].  

В результаті лікування не відмічено достовірних змін в когнітивному статусі 

відповідно до шкали МоСА (з 22,95±0,82 до 22,70±0,79, р>0,05), оскільки 

виникнення та ступінь вираженості когнітивних порушень за умови РС тісно 

пов’язані з наявністю запальних явищ в нервовій системі, накопиченням 

нейродегенеративних та вогнищевих змін в головному мозку, пов’язаних із 

демієлінізаційним процесом [244]. 

 

Висновки до розділу 5 

1. Враховуючи отримані результати, застосування комбінованого препарату 

кризину та мелатоніну виявилося ефективним у лікуванні пацієнтів з РС 

за умови поєднання порушення сну та тривоги, сприяло нормалізації сну 

та зменшенню проявів тривоги та астенії, а відтак покращувало якість їх 

життя.   

2. Зважаючи на гарний профіль безпеки, добру переносимість, відсутність 

міорелаксуючого ефекту та залежності,  комбінований препарат кризину 

та мелатоніну може бути рекомендованим для застосування у лікуванні 

пацієнтів з коморбідністю тривоги та інсомнії. 

 

Результати власних досліджень даного розділу наведено в таких 

публікаціях: 

2. Копчак О.О., Одінцова Т.А., Кобись Т.О. Досвід застосування 

препарату Валео-Дорм Дуо у лікуванні асоційованих з тривогою порушень сну у 

пацієнтів з розсіяним склерозом // 2020. 13. С.63-70. DOI: 10.26565/2312-5675-2020-
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13-09 (Дисертант провела аналіз літератури, збір матеріалу, разом з співавторами 

узагальнила та проаналізувала отримані дані, сформулювала висновки, підготувала 

статтю до друку). 
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РОЗДІЛ VІ 

ПРОГНОСТИЧНА ОЦІНКА РОЗВИТКУ КОГНІТИВНИХ 

ПОРУШЕНЬ ТА ПСИХО-ЕМОЦІЙНИХ РОЗЛАДІВ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД 

ЛОКАЛІЗАЦІЇ ВОГНИЩ ДЕМІЄЛІНІЗАЦІЇ В ГОЛОВНОМУ МОЗКУ 

Для визначення клініко-нейровізуалізаційних співвідношень у хворих на РС 

з когнітивними порушеннями, депресією, тривогою та розладами сну були оцінені 

дані по локалізації вогнищ демієлінізації в головному мозку в двох групах. В групі 

А когнітивні порушення були присутні у 62% (n=66), депресія – у 51% (n=54), 

тривога – у 69% (n=73) та розлади сну – у 38% (n=41). А в групі В когнітивні 

порушення були відмічені у 68% (n=21), депресія – у 45% (n=14), тривога – у 77% 

(n=24) та розлади сну – у 55% (n=17). 

У обстежених пацієнтів була різна локалізація  вогнищ демієлінізації. Серед 

пацієнтів групи В, порівняно з групою А, достовірно частіше були присутні атрофія 

головного мозку (p=0,0008) та вогнища в тім’яній (p=0,0109), потиличній долі 

(p=0,0055), перивентрикулярній зоні (p=0,0001), при поєднаному ураженні лобної 

долі з церебральною атрофією (p=0,0021), поєднаному ураженні лобної долі та 

мозолистого тіла (p=0,0327), поєднаному ураженні тім’яної долі та мозолистого 

тіла (p=0,0279) і при поєднаному ураженні скроневої долі з церебральною атрофією 

(p=0,0066) (див. таб. 6.1). 

Таблиця 6.1 

Частота ураження процесами демієлінізації різних ділянок головного мозку 

серед пацієнтів обох груп (n, %) 

Уражена ділянка головного мозку Група A 

(n=106) 

Група B 

(n=31) 

P 

Лобна доля 73 (69) 24 (77) 0,3570 

Скронева доля 54 (51) 18 (58) 0,4849 

Тім’яна доля 41 (38) 20 (64) 0,0109 

Потилична доля 3 (2) 5 (16) 0,0055 
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Мозолисте тіло 73 (69) 24 (77) 0,3570 

Атрофія головного мозку 36 (34) 21 (68) 0,0008 

Перивентикулярна ділянка 99 (93) 28 (90) 0,0001 

Мозочок  58 (55) 18 (58) 0,7415 

Стовбур головного мозку 44 (41) 16 (51) 0,3186 

Лобна доля + Атрофія головного мозку 27 (25) 17 (55) 0,0021 

Лобна доля + Мозолисте тіло 42 (39) 19 (61) 0,0327 

Скронева доля + Мозолисте тіло 44 (41) 16 (51) 0,3186 

Тім’яна доля + Мозолисте тіло 32 (30) 16 (51) 0,0279 

Скронева доля + Тім’яна доля 26 (24) 8 (26) 0,8848 

Лобна доля + Скронева доля + Тім’яна доля 18 (17) 8 (26) 0,2704 

Скронева доля + Атрофія головного мозку 17 (16) 12 (39) 0,0066 

Тім’яна доля + Атрофія головного мозку 34 (32) 14 (45) 0,1205 

 

Для прогностичної оцінки розвитку когнітивних порушень, депресії, тривоги 

та розладів сну при наявності вогнищ демієлінізації головного мозку певної 

локалізації визначали відносний ризик їх появи за допомогою методу оцінки 

ризику за показником відношення шансів (OR) з довірчим інтервалом 95% та 

методу Каплана-Майера. 

В ході дослідження було виявлено, що при прогресуючих формах РС у була 

достовірно вищою ймовірність виникнення когнітивних порушень, ніж при 

рецидивуючо-ремітуючому типі перебігу (p=0,0361) (Рис 6.1). 
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 Рис. 6.1. Вірогідність розвитку когнітивних порушень серед хворих обох 

груп. 

Під час проведення оцінки ризику за показником відношення шансів, в групі 

А тенденція розвитку когнітивних порушень була вищою в 2,08 рази при наявності 

вогнищ в мозолистому тілі (OR=2,08 (0,89-4,86), p=0,0867), в 2,04 рази при 

поєднаному ураженні лобної долі та мозолистого тіла (OR=2,04 (0,92-4,53), 

p=0,0793), в 1,73 рази при поєднанні атрофії головного мозку з локалізацією 

вогнищ в лобній долі (OR=1,73 (0,68-3,35), p=0,2435) та в 1,61 раз при поєднаному 

ураженні лобної та скроневої долей (OR=1,61 (0,68-3,78), p=0,2741)).  

В групі В потенційний ризик розвитку когнітивних порушень був вищим в 

4,5 рази при поєднаному ураженні скроневої та потиличної долей (OR=4,5 (0,47-

42,97), p=0,1652), в 2,5 рази при наявності вогнищ демієлінізації в потиличній долі 

(OR=2,5 (0,53-11,89), p=0,2438), в 2 рази при поєднаному ураженні лобної та 

скроневої долей (OR=2,0 (0,43-9,26), p=0,3719), в 2 рази при поєднаному ураженні 

лобної та тім’яної долей (OR=2,0 (0,43-9,26), p=0,3719), та в 1,82 рази при 

демієлінізації в лобній долі (OR=1,82 (0,32-10,34), p=0,4954). Отже, в обох групах 

пацієнтів не спостерігалося достовірного впливу певної локалізації вогнищ 

ураження на ризик виникнення КП. 
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Також був оцінений ризик розвитку уражень окремих когнітивних доменів в 

обох групах. В групі А прогностична оцінка розвитку зниження пам’яті достовірно 

залежала від наявності атрофії головного мозку в поєднанні з ураженням тім’яної 

долі (OR=2,74 (0,85-8,77), p <0,0001). Поєднання атрофії головного мозку з 

ураженням лобної долі (OR=1,94 (0,7-5,36), p=0,1961), ураження скроневої долі в 

поєднанні з церебральною атрофією (OR=1,34 (0,4-4,5), p=0,6336), наявність 

атрофії головного мозку (OR=1,94 (0,77-4,91), p=0,1554) та ураження мозолистого 

тіла (OR=1,85 (0,77-4,42), p=0,1651) формували тенденцію до підвищеного ризику 

зниження пам’яті серед учасників дослідження (Рис. 6.2). Вірогідність розвитку 

зниження пам’яті була достовірно вищою при наявності комбінації вогнищевого 

ураження тім’яної долі та наявності атрофії головного мозку (p= 0,0029) (Рис. 6.3). 

Тенденція до підвищеного ризику зниження уваги у хворих групи А була 

відмічена при ураженні тім’яної долі (OR=2,23 (0,97-5,09), p=0,0559), поєднаному 

ураженні скроневої та тім’яної долей (OR=2,18 (0,87-5,45), p=0,1308), одночасному 

ураженні лобної, скроневої та тім’яної долей (OR=2,0 (0,73-5,48), p=0,1732) та 

поєднанні мозкової атрофії з демієлінізацією в тім’яній долі (OR=1,93 (0,76-4,86), 

p=0,1627). 

В групі А статистично значима прогностична оцінка ризику розладів 

виконавчих функцій / зорово-просторової орієнтації виявлена лише при наявності 

вогнищ в лобній та тім’яній долях  (OR=3,68 (1,36-10,0), p=0,0080). Вищі шанси 

розвитку порушень виконавчих функцій відмічались при наявності вогнищ у 

лобній, скроневій та тім’яній долях (OR=2,67 (0,72-9,9), p=0,1313), поєднаному 

ураженні лобної та скроневої долей (OR=2,3 (0,88-6,01), p=0,0840), поєднаному 

ураженні тім’яної долі та мозолистого тіла (OR=2,3 (0,88-6,01), p=0,0840) та 

демієлінізації мозолистого тіла (OR=1,98 (0,82-4,76), p=0,1238) (Рис. 6.4). 

Серед пацієнтів групи А при одночасному ураженні лобної та тім’яної долі 

(OR=1,92 (0,6-4,45), p=0,1248), вогнищах в тім’яній долі та мозолистому тілі 

(OR=1,71 (0,73-4,01), p=0,2161), ураженні мозолистого тіла (OR=1,53 (0,6-3,89), 

p=0,3699) та лобної долі (OR=1,38 (0,56-3,44), p=0,5346) формували тенденцію до 

підвищеного ризику зниження вербальної біглості серед учасників дослідження. 
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В групі А ризик розвитку розладів абстрактного мислення вищий за наявності 

вогнищ демієдінізації в мозолистому тілі (OR=1,86 (0,79-4,34), p=0,1504), 

поєднаному ураженні тім’яної долі та мозолистого тіла (OR=1,87 (0,83-4,21), 

p=0,1310), одночасному ураженні лобної долі та мозолистого тіла (OR=1,85 (0,85-

3,99), p=0,1181) та вогнища в тім’яній долі (OR=1,58 (0,73-3,41), p=0,2404). 
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ЛД – лобна доля, СД – скронева доля, ТД – тім’яна доля, МТ – мозолисте тіло, ЦА 

– церебральна атрофія 

Рис. 6.2 Прогностична оцінка ризику розвитку порушень пам’яті у хворих на 

рецидивуючо-ремітуючий РС в залежності від локалізації вогнищ демієлінізації 

(оцінка відношення шансів та довірчий інтервал 95% – OR(95%CI). 
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Рис. 6.3. Вірогідність розвитку порушень пам’яті серед хворих з РРРС. 
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ЛД – лобна доля, СД – скронева доля, ТД – тім’яна доля, МТ – мозолисте 

тіло, ЦА – церебральна атрофія 

Рис. 6.4 Прогностична оцінка ризику розвитку порушень виконавчих 

функцій у хворих на рецидивуючо-ремітуючий РС в залежності від локалізації 
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вогнищ демієлінізації (оцінка відношення шансів та довірчий інтервал 95% – 

OR(95%CI). 

В групі В розвиток порушень пам’яті достовірно залежав від наявності 

поєднаного ураження скроневої долі та мозолистого тіла (OR=17,33 (2,92-103,02), 

p=0,0006) та наявності вогнищ в тім’яній долі (OR=7,5 (1,14-49,26), p=0,0239). 

Тенденція до розвитку розладів пам’яті відмічалась при ураженні скроневої і 

тім’яної долей (OR=2,47 (0,25-24,46), p=0,4285), поєднаному ураженні лобної, 

скроневої і тім’яної долей (OR=2,47 (0,25-24,46), p=0,4285), наявності вогнищ в 

лобній та тім’яній долях (OR=3,5 (0,56-21,81), p=0,1656) та при ураженні тім’яної 

долі та мозолистого тіла (OR=3,5 (0,56-21,81), p=0,1656) (Рис. 6.4). 

Серед пацієнтів групи В ризик розвитку зниження уваги був вищим за 

наявності вогнищ демієлінізації в тім’яній долі (OR=3,33 (0,34-32,96), p=0,2834), 

поєднаному ураженні скроневої та тім’яної долей (OR=4,0 (0,61-24,46), p=0,1315), 

ураженні лобної, скроневої і тім’яної долей (OR=4,0 (0,61-24,46), p=0,1315), 

наявності вогнищ в лобній та тім’яній долях (OR=2,17 (0,33-14,06), p=0,4113) та 

при поєднаному ураженні тім’яної долі та мозолистого тіла (OR=2,17 (0,33-14,06), 

p=0,4113). 

У пацієнтів групи В ризик виникнення розвитку розладів виконавчих 

функцій / зорово-просторової орієнтації залежав від наявності вогнищ в лобній та 

скроневій долях (OR=4,95 (0,99-24,87), p=0,0443). А підвищений ризик розвитку 

порушення виконавчих функцій / зорово-просторової орієнтації був виявлений при 

поєднаному ураженні скроневої та потиличної долей (OR=4,5 (0,47-42,97), 

p=0,1656), поєднаному ураженні лобної, скроневої і тім’яної долей (OR=4,5 (0,47-

42,97), p=0,1656), наявності вогнищ в тім’яній долі та мозолистому тілі (OR=5,0 

(0,74-33,78), p=0,7393) та при ураженні лобної долі (OR=4,0 (0,69-23,23), p=0,1094). 

Підвищений ризик розвитку вербальних розладів в групі В був пов’язаний з 

наявністю вогнищ в лобній долі та мозолистому тілі  (OR=6,0 (0,62-57,68), 

p=0,0920), при окремому ураженні лобної долі (OR=2,47 (0,25-24,46), p=0,4285) та 

мозолистого тіла (OR=2,47 (0,25-24,46), p=0,4285) та за умови поєднаного 

ураження лобної і скроневої долей (OR=2,95 (0,48-18,34), p=0,2331). 
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В групі В вищий ризик виникнення порушень абстрактного мислення був 

відмічений при поєднаному ураженні скроневої та тім’яної долей (OR=4,5 (0,47-

42,97), p=0,1652), наявності демієлінізації в лобній, скроневій та тім’яній долях 

(OR=4,5 (0,47-42,97), p=0,1652) та при ураженні лобної і скроневої долей (OR=3,79 

(0,75-19,04), p=0,0966). 
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ЛД – лобна доля, СД – скронева доля, ТД – тім’яна доля, МТ – мозолисте 

тіло, ЦА – церебральна атрофія 

Рис. 6.4 Прогностична оцінка ризику розвитку порушень пам’яті у хворих з 

прогресуючими формами РС в залежності від локалізації вогнищ демієлінізації 

(оцінка відношення шансів та довірчий інтервал 95% – OR(95%CI).  

Також був проведений аналіз можливого розвитку психоемоційних розладів 

в залежності від локалізації вогнищ демієлінізації в головному мозку в обох групах. 

Ризик розвитку депресії в групі А був більшим за наявності атрофії головного 

мозку та вогнищ у тім’яній долі (OR=1,84 (0,72-4,45), p=0,1979), поєднання 

церебральної атрофії та ураження лобної долі (OR=1,71 (0,71-4,12), p=0,2279) та за 

наявності вогнищ в мозолистому тілі (OR=1,51 (0,66-3,49), p=0,3300). А в групі В 

ризик розвитку  депресії був вищим при ураженні мозолистого тіла (OR=3,24 (0,57-

18,38), p=0,1735), поєднаному ураженні скроневої долі та мозолистого тіла 

(OR=2,63 (0,57-12,0), p=0,2077), наявності вогнищ в скроневій долі (OR=2,23 (0,5-
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10,0), p=0,2913), поєднаному ураженні лобної долі та мозолистого тіла (OR=1,55 

(0,34-6,94), p=0,5675) та при наявності демієлінізації в лобній і скроневих долях 

(OR=1,47 (0,33-6,43), p=0,6109). 

Достовірно ризик розвитку тривоги в групі А  залежав від наявності ураження 

лобної та скроневої долей (OR=2,67 (1,15-6,17), p=0,0202). Тенденція до розвитку 

тривоги відмічалась при вогнищевому ураженні скроневої долі (OR=1,65 (0,72-

3,77), p=0,2381) та поєднаному ураженні тім’яної долі та мозолистого тіла 

(OR=1,57 (0,64-3,86), p=0,3282) (Рис. 6.16). В групі В вищі шанси розвитку тривоги 

були при ураженні мозолистого тіла (OR=1,52 (0,22-10,3), p=0,6666), тім’яної долі 

(OR=1,05 (0,19-5,76), p=0,9552), та при поєднанні ураження скроневої долі з 

атрофією головного мозку (OR=0,8 (0,14-4,42), p=0,7979). 

В групі А шанси розвитку розладів сну були вищими при локалізації вогнищ 

в мозолистому тілі (OR=1,3 (0,55-3,09), p=0,5496), наявності атрофії головного 

мозку та ураженні скроневої долі (OR=0,84 (0,29-2,48), p=0,7545) і при поєднаному 

ураженні тім’яної долі та мозолистого тіла (OR=1,01 (0,44-2,31), p=0,9746). В групі 

В тенденція до розвитку розладів сну відмічалась при наявності атрофії головного 

мозку (OR=4,67 (0,92-23,79), p=0,0552), атрофії головного мозку з ураженням 

лобної долі (OR=4,32 (0,95-19,58), p=0,0522), церебральній атрофії з вогнищами в 

скроневій долі (OR=2,22 (0,5-9,96), p=0,2930) та при ураженні мозолистого тіла 

(OR=1,87 (0,34-10,25), p=0,4691). 

Висновки до розділу 6 

1. При прогресуючих формах перебігу РС ймовірність розвитку когнітивних 

порушень достовірно вища. 

2. Прогностична оцінка розвитку порушень пам’яті у хворих на РРРС 

достовірно залежала від наявності атрофії головного мозку в поєднанні з 

ураженням тім’яної долі (OR=2,74 (0,85-8,77), p <0,0001), а у пацієнтів з 

прогресуючими формами РС – від наявності поєднаного ураження 

скроневої долі та мозолистого тіла (OR=17,33 (2,92-103,02), p=0,0006) та 

наявності вогнищ в тім’яній долі (OR=7,5 (1,14-49,26), p=0,0239).  
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3. Прогностична оцінка розвитку розладів виконавчих функцій / зорово-

просторової орієнтації у хворих на рецидивуючо-ремітуючий РС 

достовірно залежала від наявності вогнищ в лобній та тім’яній долях 

(OR=3,68 (1,36-10,0), p=0,0080), у хворих з прогресуючими типами 

перебігу РС – від ураження лобної та скроневої долей (0,99-24,87), 

p=0,0443).  

4. Достовірних даних щодо залежності потенційного розвитку розладів 

уваги, вербальних функцій та абстрактного мислення від локалізації 

вогнищ демієлінізації не було виявлено серед пацієнтів з рецидивуючо-

ремітуючим типом перебігу, водночас, в групі хворих з прогресуючими 

формами РС комбіноване ураження лобної долі та мозолистого тіла було 

асоційоване з ризиком виникнення вербальних розладів (OR=6,0 (0,62-

57,68), p=0,0920), ризик зниження абстрактного мислення був пов’язаний 

з наявністю вогнищ в лобній та скроневій долях (OR=3,79 (0,75-19,04), 

p=0,0966).  

5. В обох групах не було виявлено залежності між ризиком розвитку депресії 

та даними нейровізуалізації. Ризик розвитку тривоги у хворих на 

рецидивуючо-ремітуючий РС залежав від наявності ураження лобної та 

скроневої долей (OR=2,67 (1,15-6,17), p=0,0202), в групі пацієнтів з 

прогресуючими формами РС не було виявлено залежності між ризиком 

розвитку тривоги та локалізацією вогнищ в головному мозку.  

6. В групі хворих з прогресуючими формами РС ризик розвитку розладів сну 

залежав від наявності атрофії головного мозку (OR=4,67 (0,92-23,79), 

p=0,0552) та при поєднанні церебральної атрофії з ураженням лобної долі 

(OR=4,32 (0,95-19,58), p=0,0522). У пацієнтів з рецидивуючо-ремітуючим 

РС  не виявлено достовірного зв’язку між ризиком розвитку порушень сну 

та локалізацією вогнищ ураження на МРТ.  
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ВИСНОВКИ 

1. Запропоновано нове вирішення актуальної науково-медичної проблеми, що 

полягає в оптимізації методів діагностики та лікування хворих на РС з 

проявами когнітивних порушень (КП), психоемоційних розладів та інсомнії 

різного ступеню вираженості, спираючись на аналіз соціально-

демографічних показників, клініко-неврологічних характеристик 

захворювання, даних обстеження когнітивного та психоемоційного статусу, 

результатів нейровізуалізаційних досліджень, змін когнітивного та 

психоемоційного статусу пацієнтів на тлі застосування симптоматичної 

терапії розладів сну, асоційованих з тривогою. 

2. Встановлено, що достовірно на ступінь вираженості когнітивних порушень у 

пацієнтів з рецидивуючо-ремітуючим розсіяним склерозом впливали 

низький рівень освіти (p=0,0279), кількість загострень (p=0,0028) та 

наявність депресії (p=0,0070), в той час,  як у хворих з прогресуючими типами 

перебігу на вираженість когнітивних порушень здійснювали вплив 

відсутність партнера (p=0,0058) та тютюнопаління (р=0,0428). 

3. Визначено особливості виникнення розладів в окремих когнітивних доменах 

у хворих на розсіяний склероз при балі MoCA≥26 в залежності від типу 

перебігу. При рецидивуючо-ремітуючому типі перебігу найчастіше 

спостерігались розлади виконавчих функцій (p=0,0013), в той час, як при 

прогресуючих формах з більшою частотою відмічалось зниження пам’яті 

(p=0,0233). 

4. Доведено, що при рецидивуючо-ремітуючому РС розлади виконавчих 

функцій асоційовані з ураженням лобної, тім’яної долей та мозолистого тіла; 

порушення абстрактного мислення – з наявністю вогнищ в лобній долі, 

мозолистого тіла та комбінованому ураженні лобної долі та мозолистого тіла; 

уваги – з вогнищевим ураженням лобної, скроневої часток, мозолистого тіла, 

з наявністю атрофії головного мозку, з поєднаним ураженням лобної долі та 

мозолистого тіла; зниження пам’яті – з локалізацією вогнищ у тім’яній долі,  

мозолистого тіла, комбінованим ураженням скроневої долі та мозолистого 
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тіла та одночасною локалізацією вогнищ в лобній та тім’яній долях; 

вербальні розлади – з наявністю атрофії головного мозку,  комбінованим 

ураженням лобної долі та мозолистого тіла, поєднаним ураженням тім’яної 

долі та мозолистого тіла. У пацієнтів з прогресуючими формами РС 

зниження пам’яті було пов’язане з поєднаним ураженням лобної долі та 

мозолистого тіла; розлади виконавчих функцій – з локалізацією вогнищ в 

лобній долі.  

5. Доведено, що при рецидивуючо-ремітуючому РС на вираженість депресії 

впливали наявність когнітивних порушень (p=0,0070), тривоги (p=0,0107), 

розладів сну (p=0,0291) та  ступінь інвалідизації за шкалою  EDSS (p=0,0379); 

на вираженість тривоги здійснювали вплив наявність розладів сну (p=0,0033) 

та тяжкість  депресії (p=0,0107), а розлади сну частіше зустрічались при 

наявності тривоги  (p=0,0033) та депресії (p=0,0291). У пацієнтів з 

прогресуючими формами РС сімейний стан (p=0,0058) та тютюнопаління 

(p=0,0428) впливали на вираженість депресії, на вираженість тривоги 

впливали наявність розладів сну (p=0,0208) та відсутність хобі (p=0,0388), а 

розлади сну частіше відмічались за наявності тривоги (p=0,0208) та 

відсутності хобі (p=0,0388).  

6. Серед пацієнтів з рецидивуючо-ремітуючим РС виявлено асоціацію між 

наявністю депресії та атрофією головного мозку (p=0,0296), поєднаному 

ураженні мозолистого тіла з лобною (p=0,0119) та скроневою (p=0,0315) 

долями; присутність тривоги була асоційована з комбінованим ураженням 

лобної та тім’яної доль (p=0,0183). Визначено, що розлади сну були 

асоційовані з вогнищевим ураженням лобної долі (p=0,0321) та поєднаним 

ураженням лобної долі та мозолистого тіла (p=0,0335) у хворих на 

рецидивуючо-ремітуючий РС. В групі пацієнтів з прогресуючими типами РС 

розлади сну були пов’язані з наявністю вогнищ в лобній (p=0,0025), тім’яній 

(p=0,0003) долях, атрофією головного мозку (p<0,0001) та поєднаним 

ураженням лобної долі з атрофією головного мозку (p=0,0008).  
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7. Застосування комбінованого препарату кризину та мелатоніну достовірно 

знижувало бал за Піттсбурзьким опитувальником якості сну з 32,65 ± 1,265 

до 16,25 ± 1,14  (p<0,0001), рівень тривоги за балом шкали тривоги 

Гамільтона з 23,35±7,36 до 16,9±7,16 (p=0,0027) та рівень астенії з 

83,35±18,92 до 68,40±16,61 (p=0,01) у хворих з рецидивуючо-ремітуючим РС, 

що опосередковано позитивно  впливало на стан когнітивних функцій. 

8.  Спрогнозовано появу немоторних розладів у хворих на РС. При 

прогресуючих типах перебігу РС ймовірність розвитку когнітивних 

порушень достовірно була вища, ніж при рецидивуючо-ремітуючому типі 

перебігу (p=0,0361). 
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НАУКОВА НОВИЗНА 

1. Вперше встановлено наявність прихованих порушень в окремих когнітивних 

доменах у пацієнтів з різними типами перебігу розсіяного склерозу при 

загальному балі за шкалою МоСА≥26: розлади виконавчих функцій при 

рецидивуючо-ремітуючому РС та зниження пам’яті при прогресуючих 

формах РС.  

2. Вперше описані особливості інсомнії у хворих з різними типами розсіяного 

склерозу та їх взаємозв’язок з когнітивними порушеннями та 

психоемоційними розладами: при РРРС присутність розладів сну залежала 

від наявності тривоги та депресії, а за прогресуючих форм РС – від тривоги 

та відсутності хобі.  

3. Вперше проаналізовано залежність між присутністю розладів сну та 

результатами нейровізуалізаційного обстеження: в групі з рецидивуючо-

ремітуючим типом перебігу розлади сну частіше зустрічались при 

ізольованому ураженні лобної долі та поєднаному ураженні лобної долі та 

мозолистого тіла; в групі з прогресуючими формами РС розлади сну були 

пов’язані з наявністю вогнищ в лобній, тім’яній долях, мозолистому тілі, 

атрофією головного мозку, одночасним ураженням лобної долі та 

мозолистого тіла та комбінації вогнищ в лобній долі з атрофією головного 

мозку. 

4. Вперше показана ефективність комбінованого препарату кризину та 

мелатоніну у симптоматичному лікуванні розладів сну та тривоги різного 

ступеню тяжкості у хворих на розсіяний склероз. 

5. Було деталізовано когнітивні порушення в окремих доменах у хворих  на 

розсіяний склероз в залежності від присутності  різних чинників ризику, а 

саме, немодифікованих (вік, стать), модифікованих (чинники пов’язані зі 

способом життя (паління, рівень освіти, сімейний стан, наявність роботи та 

хобі) та чинників самого захворювання (тип перебігу, моторний дефіцит, 

депресія, тривога, розлади сну, тривалість захворювання, кількість 

загострень, вік дебюту). Уточнено взаємозв’язок між характером 



128 
 

когнітивних порушень в окремих доменах та нейровізуалізаціними даними у 

пацієнтів в залежності від клінічних характеристик розсіяного склерозу. 

6. Встановлено, що вираженість когнітивних порушень у пацієнтів з 

рецидивуючо-ремітуючим РС залежала від: депресії, кількості загострень та 

наявності вищої освіти; в той час, у хворих з прогресуючими типами перебігу 

РС – від сімейного стану та тютюнопаління. Серед обстежуваних пацієнтів з 

рецидивуючо-ремітуючим типом було виявлено негативний кореляційний 

зв’язок між балом шкали МоСA та балом за шкалою Бека, балом EDSS та з 

кількістю загострень, водночас, в групі хворих з прогресуючими типами 

перебігу РС було виявлено негативний кореляційний зв’язок між балом 

шкали МоСA та балом за шкалою Бека та балом EDSS. В групі з 

рецидивуючо-ремітуючим типом на вираженість депресії впливали наявність 

когнітивних порушень, тривоги, розладів сну та ступінь тяжкості 

інвалідизації, а у пацієнтів з прогресуючими формами РС – сімейний стан та 

тютюнопаління. У хворих з рецидивуючо-ремітуючим типом на вираженість 

тривоги впливали наявність розладів сну, депресії, в той час як, у пацієнтів з 

прогресуючими типами перебігу РС на вираженість тривоги впливала 

наявність розладів сну та відсутність хобі. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. У дисертаційній роботі акцентовано увагу на прихованих немоторних 

симптомах розсіяного склерозу, з метою виявлення яких до схеми 

комплексного обстеження слід включити опитувальники для оцінки 

когнітивного та психоемоційного статусу – MoCA, BDI, HAM-A та PSQI, 

навіть за відсутності активних скарг у пацієнта.  

2. Використання результатів даної роботи дозволить спрогнозувати 

виникнення когнітивних порушень, психоемоційних розладів та інсомнії у 

хворих на розсіяний склероз, спираючись на нейровізуалізаційні дані та 

виявлені фактори ризику.  

3. В комплексній терапії пацієнтів з розсіяним склерозом на додаток до 

препаратів, що модифікують перебіг захворювання, доцільно застосовувати 

симптоматичну терапію у вигляді комбінованого препарату кризину та 

мелатоніну, враховуючи  продемонстровану його ефективність у підвищенні 

якості сну та зниженні проявів тривоги, що опосередковано впливає на 

когнітивні функції, тим самим поліпшуючи загальне самопочуття та якість 

життя хворого.  
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3. O. Kopchak, T. Odintsova, N.Bachinskaya “Sleep Disorders in Patients with 

Multiple Sclerosis,” на 6th Virtual Congress of the European Academy of 

Neurology, May 23-26, 2020 (Дисертант провела аналіз літератури, збір 

матеріалу, разом з співавтором узагальнила та проаналізувала отримані дані, 

сформулювала висновки, підготувала тези до друку). 

4. Tetiana Odintsova, “Psycho-emotional and Sleep Disorders in Patients with 

Multiple Sclerosis”, VIII міжнародна науково-практична конференція 

«Психіатрія ХХІ століття: глобальний вплив на сучасне суспільство та нові 

практики на місцях», 25-27 листопада 2020 (Дисертант провела аналіз 

літератури, збір матеріалу, узагальнила та проаналізувала отримані дані, 

сформулювала висновки, підготувала доповідь до виступу). 

5. Одінцова Т. А., Копчак О. О. Основні фактори ризику виникнення 

психоемоційних розладів у хворих на рецидивуючо-ремітуючий розсіяний 

склероз. 7-8 жовтня 2021, Харків. Науковий симпозіум з міжнародною 
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участю (в online режимі). Персоніфіковані підходи щодо неврологічної, 

психіатричної та наркологічної допомоги. 

6. Odintsova T., Kopchak O.  Influence of Depression and Anxiety on Cognitive 

Impairment in Relapsing Remitting Multiple Sclerosis Patients. The 5rd  Research 

and Leadership Skills Course for Early Career Mental Health Specialists and 

Students. July 06, 2021. Precongress course 1 (in English). Kiev, Ukraine 

(Дисертант провела аналіз літератури, збір матеріалу, разом з співавтором 

узагальнила та проаналізувала отримані дані, сформулювала висновки, 

підготувала доповідь до виступу). 
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ДОДАТОК В 

Акти впровадження у клінічну і педагогічну практику 
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ДОДАТОК Г 

Згода пацієнта на участь у наукових клінічних дослідженнях  

 

Я,_____________________________________________________________, 

(прізвище, ім’я, по-батькові пацієнта) 

 рік народження ________, проживаю за адресою: 

____________________________________________________________________ 

(повна поштова адреса, домашній та службовий телефони) 

____________________________________________________________________да

ю добровільну згоду на участь у проведенні наукових клінічних досліджень 

"Особливості когнітивних та психоемоційних розладів у хворих на розсіяний 

склероз різного віку ". 

 

Про суть цих досліджень я детально поінформований про мету та можливі 

терміни дослідження лікарем Одінцовою Тетяною Анатоліївною, яка буде 

проводити це дослідження. Я мав можливість задати лікареві всі запитання, які 

мене цікавили. Мене також ознайомили з Інформаційним листком учасника 

наукового дослідження. Після роз’яснення, я добровільно і цілковито згоден 

співробітничати з лікуючим лікарем і негайно інформувати його про будь-які 

відхилення мого самопочуття. 

 

Я ознайомлений з тим, що на будь-якому етапі дослідження я можу 

відмовитися від цього дослідження. Це не вплине на мої стосунки з лікуючим 

лікарем і не віддзеркалиться на подальшому лікуванні моєї хвороби. 

 

Я знаю, що відомості про участь в цьому науковому дослідженні є строго 

конфіденційними і не можуть бути піддані розголосу. 

 

Я згоден з тим, що результати наукового дослідження, в якому я беру 

добровільну участь, можуть обговорюватися особами (лікарями та науковцями), 

які проводять дослідження, а також можуть бути передані відповідальним за 

дослідження, замовникам дослідження та представникам державних структур. 

 

Згоду на проведення зазначеного наукового дослідження даю добровільно, 

без будь-якого натиску з боку лікарів, дослідників чи адміністрації. Цю 

добровільну згоду скріплюю власноручним підписом. 

 

“Прочитав і згоден з цим текстом ” 

 

“______”_____________20___ р. (підпис учасника дослідження)________ 

 

 Підпис лікаря (дослідника) _______________________ 
 


