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В огляді літератури подано сучасні 
дані про патофізіологічні механізми, 
клінічні прояви, діагностику за до-
помогою структурованих анкетних 
шкал симптому втоми у  хворих на 
розсіяний склероз (РС). Розглянуто 
центральні та периферичні меха-
нізми виникнення цього симптому. 
Проведений аналіз взаємозв'язків між 
МРТ-показниками та симптомом вто-
ми у  хворих на РС. Визначено роль 
оксидантно-прооксидантної системи 
у  розвитку втоми. Наведено нефар-
макологічні та фармакологічні засоби 
лікування втоми.
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В обзоре литературы представлены со-
временные данные о патофизиологических 
механизмах, клинических проявлениях, 
диагностике с  помощью структуризиро-
ванных анкетных шкал симптома усталости 
у  больных с  рассеянным склерозом (РС). 
Рассмотрены центральные и  перифери-
ческие механизмы возникновения этого 
симптома. Проведен анализ взаимосвя-
зей между МРТ-показателями и  симпто-
мом усталости у  больных РС. Определена 
роль оксидантно-прооксидантной системы 
в  развитии усталости. Представлены не-
фармакологические и фармакологические 
методы лечения усталости.
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The literature review presents modern 
data on pathophysiological mechanisms, 
clinical manifestations and diagnostics 
(using structured questionnaires) of fa-
tigue symptoms in patients with multiple 
sclerosis. The central and peripheral mech-
anisms of the onset of this symptom as 
well as the relationship between the MRI 
records and fatigue symptom in multiple 
sclerosis patients have been analyzed. 
The role of oxidant and pro-oxidant sys-
tem in the development of fatigue has 
been assessed. Non-pharmacological and 
pharmacological methods of fatigue treat-
ment have been given.
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Проблема розсіяного склерозу є  однією із актуаль-
них в клінічній неврології. Це зумовлено насамперед 
збільшенням захворюваності на розсіяний склероз (РС) 
у багатьох країнах світу. За даними проведених міжнарод-
них досліджень, у світі налічується близько 3-х мільйонів 
хворих [1, 2]. В Україні зареєстровано понад 20 тис. хво-
рих [3]. Розповсюдженість цього тяжкого захворювання, 
ураження осіб молодого віку, прогресуючий тип перебігу, 
що призводить до втрати працездатності та інвалідизації 
хворих, зумовлюють необхідність удосконалення методів 
діагностики, патогенетичного та симптоматичного ліку-
вання [2, 4]. 3

Фундаментальні дослідження в  галузі імунології, 
гене тики, біохімії, нейрофізіології зробили вагомий вне-
сок у розуміння патологічних механізмів РС, визначення 
основних етапів пошкодження тканини мозку, уточнен-
ня розвитку окремих його неврологічних симптомів. 
Водночас патофізіологічні механізми виникнення деяких 
з них і дотепер не визначені та залишаються актуальним 
об'єктом дослідження. До них слід віднести втому. Втома 
виявляється у 75—92 % хворих, впливає на якість життя, 
поглиблює інвалідизацію [5].

Втома при РС — це стан, при якому ступінь втомлю-
ваності має пряму залежність від навантаження будь-якої 
модальності  — психічної (стрес), фізичної, температур-
ної,  — але, на відміну від втоми здорових людей, не-
адекватна рівню навантаження [6]. Суб'єктивно симптом 
сприймається як прогресуюче зниження можливості 
будь-якої діяльності, причому має місце так званий пат-
терн втоми, тобто, зміна вираженості стану протягом дня 
з різким погіршенням у другій його половині. Короткий 
відпочинок чи сон протягом дня в такому випадку част-
ково допомагає зменшити ступінь вираженості симптому. 
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При розсіяному склерозі, як і при інших нозологіях, втома 
може проявлятися у двох формах: когнітивна (зниження 
активності під час виконання розумової праці) і фізична 
(зменшення переносимості фізичних навантажень). Втома 
при РС часто корелює з температурою тіла і навколиш-
нього середовища [5, 6].

Враховуючи те, що всі пацієнти з РС описують проя ви 
втоми по-різному, для уніфікованого визначення цього 
симптому використовують структуровані анкетні шкали 
бальної оцінки втоми. Для об'єктивної оцінки втоми засто-
совують шкалу вираженості втоми — Fatigue Severity Scale 
(FSS) [7]. Вона складається з 9 параметрів, які характери-
зують вплив втоми на життєву активність пацієнта. Кожен 
з параметрів оцінюють від 1 до 7 балів, а розмах шкали 
розраховують як середнє арифметичне, яке становить 
1—7 балів. Ця шкала певною мірою дозволяє визначити 
ступінь вираженості проявів втоми. Якщо результати 
обстеження за шкалою FSS становлять від 0  до  4  ба лів, 
це означає легкий ступінь вираженості проявів втоми, від 
4,1 до 4,9 — середній ступінь вираженості, 5 балів і більше 
відповідають тяжкому ступеню втоми. Перевага шкали FSS 
полягає у простоті використання, достовірності отрима-
них результатів. Вона корисна для визначення окремих 
складових симптому втоми у пацієнтів, однак має низьку 
чутливість щодо їх змін, пов'язаних із лікуванням [7].

У сліпих міжнародних багатоцентрових дослідженнях 
для оцінки ефективності лікування застосовують іншу 
модифіковану шкалу впливу втоми  — Modifi ed Fatigue 
Impact Scale/MFIS [9]. Вона складається з 21 пункту, з яких 
кожен оцінюється у балах від 0 до 4, а розмах шкали ста-
новить 0—84 бали. Ця шкала дозволяє визначати рівень 
розумової та фізичної втоми. Підтверджена надійність 
та ефективність застосування MFIS для оцінки лікування 
хворих на РС із симптомом втоми [10].
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Дослідження останніх років з використанням новітніх 
методів діагностики  — функціональної магнітно-резо-
нансної томографії (МРТ), позитронної емісійної томогра-
фії, електроенцефалографічного картування — свідчать 
про гетерогенність механізмів розвитку втоми у хворих 
на РС. У дослідженнях останніх років визначено особливу 
роль центральних і  периферичних механізмів у  виник-
ненні втоми у хворих на РС [11—13]. Це підтверджується 
в дослідженнях Tomasevic L. et al., в яких вони показали, 
що у розвитку втоми важливу роль відіграють не тільки 
структурні, а і функціональні зміни в нервовій системі, і не 
лише в центральній, а й у периферичній спостерігаються 
розлади порушення сенсомоторних зв'язків центральної 
і периферичної нервової системи [14]. 2012 року в Росії 
Беленко  О.  А. вперше провела дослідження функції 
вегетативної нервової системи хворих з  ремітуючим 
перебігом розсіяного склерозу із синдромом втоми. 
Вона довела, що має місце недостатність потенційного 
парасимпатичного адаптаційного резерву та посилення 
симпатичних впливів на серцевий м'яз, за допомогою 
оцінення варіабельності серцевого ритму в стані спокою 
та із застосуванням навантажувальних тестів [15].

Припускають, що у розвитку цього симптому у хворих 
на РС важливу роль відіграє дисфункція імунної системи 
з вивільненням прозапальних цитокінів. Припущення про 
роль імунних механізмів у  формуванні симптому втоми 
виникло у зв'язку з посиленням його проявів у хворих на 
РС під час екзацербації захворювання, що вказує на мож-
ливий зв'язок останнього з вивільненням прозапальних 
цитокінів у стадії загострення [5, 6, 16].

Серед патогенетичних механізмів розвитку втоми 
у хворих на РС певна роль відводиться підвищенню про-
никності та руйнуванню гематоенцефалічного бар'єра, 
що виникає під впливом матриксних металопротеїназ 
(ММП-7 і ММП-9), які продукуються астроцитами, макро-
глією, внаслідок дії на них прозапальних цитокінів. Однак 
за результатами мультицентрового лонгітудинального 
дослідження не було виявлено зв'язку між кількістю та 
розмірами гадоліній-контрастних осередків на МРТ та 
вираженістю втоми за шкалою тяжкості втоми Fatigue 
Severity Scale [6].

Водночас значну роль у розвитку окремих клінічних 
симптомів РС відіграють метаболічні і  біохімічні роз-
лади  [4, 17, 18]. Патобіохімічний каскад, який зумовлює 
розвиток певних неврологічних симптомів у  хворих на 
РС, включає такі складові, як порушення метаболізму, 
активація процесів перекисного окислення (ПОЛ) і пригні-
чення антиоксидантної системи клітини. Саме ці процеси 
як прояви дезінтеграції метаболізму відіграють важливу 
роль у  розвитку запальної демієлінізації, аксонального 
ураження. [10, 17]. Такі порушення виникають внаслідок 
гіперпродукції активних форм кисню, зокрема гідропер-
оксидів, супероксидного аніон-радикала, монооксид-ніт-
рогену, які негативно впливають на біологічні системи, 
призводять до руйнування білків, ліпідів, нуклеїнових 
кислот у  разі ослаблення захисних систем. Активація 
вільнорадикального окислення прискорює розвиток 
оксидантного стресу в клітинах, який проявляється у по-
рушенні балансу між продукцією реактивних форм кисню 
(вільних радикалів) і здатністю антиоксидантних систем 
клітини їх елімінувати. Вільні радикали відіграють важливу 
роль у патоґенезі РС, оскільки їх вважають медіаторами 
демієлінізації та аксональної дегенерації, вони спричиня-
ють окислення життєво важливих компонентів нейронів, 
їх пошкодження або загибель [19].

У розвитку оксидантного стресу в гліальних і нерво-
вих клітинах має значення також надмірне вивільнення 

глутамату та інших екзайтотоксинів із аксональних тер-
міналей через активацію їх монотропних рецепто рів 
і  зниження внутрішньоклітинного захоплення нейро-
медіаторних амінокислот  [20]. Опосередковані каль-
цієм ефекти активації NMDA (N-methyl-D-aspartate)-, 
AMPA (α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic 
acid)-рецепторів до глутамату залучають у процес різні 
механізми, які разом з кисневими радикалами посилю-
ють вивільнення глутамату, розвиток оксидантного стре-
су, сприяючи замиканню «хибного кола» [20].

Щодо визначення центральних механізмів розвитку 
втоми, важливу роль відіграють нейровізуалізаційні до-
слідження, а саме МРТ головного мозку та магнітно-ре-
зонансна спектроскопія. У літературі існують різні точки 
зору щодо впливу локалізації та кількості осередків де-
міє лінізації на прояви втоми. Однією із перших робіт були 
результати Bakshi R. та співавт. (1999) [21], які не виявили 
кореляції між кількістю, об'ємом, локалізацією осередків 
ураження, вираженістю атрофії головного мозку на МРТ 
і тяжкістю втоми, визначеною за шкалою тяжкості втоми 
FSS. Водночас Codella M. та співавт. (2002) у дослідженнях 
з  використанням декількох МРТ-методик також не спо-
стерігали специфічних структурно-морфологічних змін 
у сірій речовині головного мозку у хворих на РС із втомою 
порівняно з пацієнтами без проявів втоми. За результата-
ми цих досліджень не встановлено кореляції між рівнем 
втоми за шкалою FSS та даними МРТ-дослідження, що 
начебто виключає провідну роль структурно-морфоло-
гічних змін сірої та білої речовин головного мозку в роз-
витку симптому втоми у пацієнтів з РС [22].

Наведені дані суперечать результатам досліджень 
Niepel  G.  та співавт. (2006), які виявили достовірне по-
довження Т1 часу релаксації від двох глибоких структур 
сірої речовини у  хворих на РС із симптомом втоми по-
рівняно з пацієнтами без такого та здоровими особами. 
Водночас ними зареєстровано кореляційний зв'язок між 
тяжкістю симптому втоми за даними FSS та значенням Т1 
часу релаксації таламуса у хворих з ремітуючим перебігом 
РС, що вказує на роль дисфункції таламуса у  пато фізіо-
логічних механізмах виникнення втоми  [23]. Це деякою 
мірою збігалося з  даними наших вітчизняних дослідни-
ків Віничука С. М. та Копчака О. О. (2007), які довели, що 
у  150  хворих на РС втома найчастіше виникала у  разі 
поєднаного патологічного впливу демієлінізуючим проце-
сом на такі відділи головного мозку: перивентрикулярні, 
субкортикальні ділянки (61,0  %), перивентрикулярні, 
субкортикальні ділянки і мозолисте тіло (29,0 %), перивен-
трикулярні та лобові частки півкуль мозку (18,33 %), пери-
вентрикулярні частки та стовбур мозку (17,5 %) (коефіцієнт 
рангової кореляції Спірмена ρ = 0,23, при р < 0,05) [24].

Riccitelli G. та співавт. досліджували взаємозв'язок 
атрофії головного мозку і вираженості втоми. Так, досто-
вірна кореляція була виявлена між тяжкістю симптому 
втоми у  хворих на РС і  атрофією у  ділянці центральної 
борозни і прецентральної звивини, порівняно з резуль-
татами контрольної групи [25]. Паралельно Yaldizli О. та 
співавт. досліджували взаємозв'язок розміру мозолистого 
тіла і вираженості втоми у хворих на РС за допомогою МРТ 
при ініціальних проявах захворювання та  подальшим 
перебігом захворювання. Автори виявили, що атрофія 
мозолистого тіла була присутньою у пацієнтів з РС і мо-
гла бути незалежним чинником ризику розвитку симп-
тому втоми  [26]. Питання ролі атрофії головного мозку 
в роз витку симптому втоми у хворих на РС залишається 
спірним, хоча і в інших дослідженнях було показано, що 
у  пацієнтів з  вищим рівнем втоми атрофія білої і  сірої 
речовини була вираженішою [27—30].
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З покращанням дозвільних можливостей МРТ при до-
слідженні спинного мозку Rocca M. та співавт. отримали 
цікаві дані, вони досліджували пошкодження шийного 
відділу спинного мозку і пов'язану з цим дисфункцію з ви-
раженістю втоми при РС з використанням багато парамет-
ричного функціонального магнітного резонансу (фМРТ). 
Хворі на РС були поділені на дві групи: пацієнти, що мали 
симптом втоми, і пацієнти, які не мали цього симптому. 
Також була набрана контрольна група здорових людей. 
Функціональну МРТ проводили під час тактильної стиму-
ляції правої руки. Найбільш важливим результатом цього 
дослідження є те, що в цілому виявлені зміни сигналу за 
фМРТ значно відрізнялися в  групі хворих з  розсіяним 
склерозом. Виявили, що пацієнти з ремітуючим перебігом 
РС без втоми мали більшу силу сигналу від шийного від-
ділу спинного мозку порівняно з  контрольною групою, 
в той час як пацієнти з втомою мали нижчий сигнал при 
виконанні тактильної проби на функціональній МРТ по-
рівняно з  результатами контрольної групи. Відповідно до 
цього, негативна кореляція була знайдена між тяжкістю 
втоми і  дисфункцією шийного відділу спинного мозку. 
Під  час дослідження структури шийного відділу спин-
ного мозку, локалізації, розмірів осередків ураження 
достовірної різниці між групами пацієнтів із втомою і без 
неї не  було виявлено. Отже, автори припускають, що 
наявність дисфункції і  виснаження вставних нейронів 
шийно го відділу може бути причиною виникнення втоми 
у хворих з ремітуючим перебігом РС [31].

Центральне походження втоми у  хворих на РС під-
тверджується також за допомогою найновітніших методів 
дослідження з  використанням магнітно-резонансної 
спектроскопії. Доведено значне зниження рівня нейрон-
специфічного маркера  — N-ацетиласпартату в  ділянці 
мозолистого тіла, лобних, тім'яних та потиличних частках, 
яке достовірно корелює зі зменшенням вмісту його в ре-
човині головного мозку в цілому. Про центральне похо-
дження втоми свідчить також зменшення цереб рального 
метаболізму глюкози в базальних гангліях, скронево-по-
тиличній та задній тім'яній ділянках, а також у премото-
рній зоні кори лобної частки головного мозку у хворих на 
РС із втомою порівняно з пацієнтами без такої [32—34]. 
Отже, втома у хворих на РС, ймовірно, є наслідком дис-
функції не тільки у ділянці вогнищ демієлінізації, а й у не-
зміненій білій речовині мозку також [34].

В інших дослідженнях за допомогою ЕЕГ під час ви-
конання довільних рухів хворими на РС із втомою автори 
спостерігали активацію кіркових структур, які відповіда-
ють за моторне програмування та виконання довільних 
рухів  [35]. Водночас дослідники виявили зменшення 
впливу інгібіторних механізмів у сенсомоторних ділянках 
кори головного мозку, які в осіб без втоми посилюються 
після припинення рухів [34].

Враховуючи багатокомпонентність патофізіологічних 
механізмів втоми у пацієнтів з РС, підходи до корекції цьо-
го симптому мають бути складовою частиною комплексної 
терапії РС. Як відомо, основними напрямками лікування 
РС є зниження гостроти процесу, ефективне запобігання 
рецидивам, подовження тривалості ремісії, уповільнення 
темпу інвалідизації, а також підвищення функціональної 
активності та поліпшення якості життя хворих. З  цією 
метою застосовують засоби патогенетичної терапії  — 
β-інтерферони, глатірамера ацетат, імуносупресори, 
цитостатики, препарати моноклональних антитіл, люд-
ський нормальний імуноглобулін [1, 2, 36]. Впровадження 
в клінічну практику засобів імуномодулювальної терапії 
значно підвищило можливості ефективної курації хворих 
на РС. Відомо, що препарати інтерферонів (ІФН)-γ, ІФН-α 

та  ІФН-β можуть спричиняти або поглиблювати тяжку 
втому у хворих на РС [36—39].

Водночас є протилежна думка — при прийомі інтер-
ферону-β-1а протягом 3 років не було виявлено збіль-
шення когнітивної втоми чи депресії, що вказує на про-
тективний вплив цього препарату [40].

В літературі наведені дані про застосування сучасно го 
препарату для лікування розсіяного склерозу — моно-
клонального антитіла наталізумаба, який достовірно 
зменшує симптом втоми у хворих на РС [41].

Нині все більше уваги приділяється методам симп-
томатичної терапії РС, застосування яких спрямоване 
на корекцію окремих проявів захворювання. Серед на-
прямків симптоматичної терапії важливу роль відводять 
лікуванню одного з  найпоширеніших інвалідизуючих 
симптомів РС — втоми, який суттєво погіршує якість життя 
хворих [10, 37].

Щодо корекції проявів втоми у хворих на РС, то вона 
потребує мультидисциплінарного підходу, врахування 
різних чинників, які можуть впливати на вираженість 
втоми: настрою, рівня фізичної активності, болю, прийому 
лікарських препаратів, сну тощо.

Для лікування хворих на РС з проявами втоми застосо-
вують медикаментозні і немедикаментозні методи. До не-
медикаментозних методів належать аеробні програми 
кінезотерапії, методики енергозбереження, охолодження 
тіла, когнітивно-поведінкова терапія.

У численних дослідженнях вивчали вплив дозованого 
фізичного навантаження на рівень втоми у  хворих на 
РС. Ці дослідження мали різний дизайн, що ускладнює 
їх порівняння. Однак у  всіх дослідженнях продемон-
стровано зменшення вираженості симптому втоми на 
фоні адекватної фізичної активності  [42, 43]. Стратегія 
енергозбереження являє собою регулярні перерви при 
виконанні певної роботи протягом дня, зміну робочого 
місця і побутового простору за принципами ергономіки, 
за результатами аналізу повсякденної активності, і корек-
цію її з метою формування збалансованого стилю життя.

Охолодження тіла шляхом використання прохолодних 
ванн, охолоджуючих пакетів, кондиціювання повіт ря 
зменшує вираженість втоми, але ефект від цих методів 
зберігається недовго  — від 30 хвилин до кількох го-
дин [44]. Ефективність когнітивно-поведінкової терапії під 
час лікування втоми у хворих на РС зараз досліджується. 
У курації інших хронічних захворювань цей метод вико-
ристовують для кращого ведення пацієнтів, підвищення 
якості їхнього життя. У  рандомізованому контрольова-
ному дослідженні, в якому брали участь 72 хворих на РС 
з проявами втоми і яким проводили сеанси когнітивно-
поведінкової чи релаксаційної терапії, через 6  місяців 
було визначено клінічно значиме зниження вираженості 
втоми порівняно з результатами контрольної групи [45]. 
2014  року Guner  S., Inanici  F. довели, що терапія йогою 
є  безпечним та ефективним методом немедикаментоз-
ного лікування втоми з  одночасним поліпшенням про-
сторово-часових параметрів ходи у хворих на РС [46].

Перспективним напрямком немедикаментозного ліку-
вання є розроблення збалансованих програм харчування 
хворих на РС із втомою, що дозволяє підвищити загальний 
рівень їхнього здоров'я, збільшити енергетичні запаси, по-
ліпшити сон, а відтак і зменшити загальну втомлюваність. 
Хворим на РС слід дотримуватися таких рекомендацій: 
уникати надмірного вживання рафінованого цукру та 
інших солодощів; випивати достатню кількість рідини за 
добу (слід також брати до уваги проблеми з сечовипускан-
ням у хворих на РС, оскільки вживання великого об'єму 
рідини може привести до прискореного сечовипускання); 
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обмеження вживання кофеїну та нікотину; повноцінне 
харчування: їжа має бути збалансованою, збагаченою ві-
тамінами, мінералами, білками та складними вуглеводами; 
прийом їжі протягом дня дрібними порціями; обмеження 
прийому алкоголю; регулярні заняття спортом [10].

Отже, немедикаментозна терапія має бути одним 
з обов'язкових компонентів програми лікування хворих 
на РС із симптомом втоми. На жаль, нефармакологічна 
терапія, що містить фізичні вправи, дотримання режиму 
харчування, потребує тривалого застосування та зміни 
стилю життя, що далеко не завжди виконують пацієнти.

Сучасне медикаментозне лікування хворих на РС 
із  симптомом втоми включає застосування амантадину 
та модафінілу [47, 48].

Механізм дії амантадину сульфату пов'язаний з блоку-
ванням глутаматних NMDA-рецепторів і зниженням над-
мірного стимулюючого впливу кортикальних глутамат них 
нейронів на неостріатум, внаслідок чого підвищується 
внутрішньоклітинна концентрація допаміну шляхом як 
інтенсифікації його вироблення, так і  шляхом блокади 
зворотного захвату дофаміну пресинаптичними нейро-
нами. Амантадин пригнічує NMDA-рецептори нейронів 
чорної субстанції, зменшує надходження в них Са++, чим 
знижує можливість пошкодження цих нейронів [48].

Ефективна терапевтична доза амантадину для ліку-
вання втоми при РС становить 200—400  мг/добу  [48]. 
Проведення першого дослідження, опублікованого 
1985 року, було ініційовано виявленою в результаті три-
валих спостережень здатністю амантадину зменшувати 
прояви симптому втоми у  хворих на РС, які приймали 
препарат з приводу захворювання на грип. Завдяки за-
стосуванню амантадину у 37 % пацієнтів з низьким ступе-
нем інвалідизації достовірно зменшувалась вираженість 
симптому втоми  [48]. У  подальших дослідженнях також 
було доведено ефективність амантадину під час лікуван-
ня втоми у хворих на РС [10].

Модафініл — α-адренергічний препарат, який у дозі 
від 200 до 400 мг/добу показав ефективність для корекції 
втоми у хворих на РС у низці досліджень [50, 51].

Зважаючи на виявлені у  хворих на РС із симптомом 
втоми порушення рівноваги між продукцією вільних 
радикалів і  ендогенною антиоксидантною системою, 
доцільним вважають включати до програми лікування 
препарати α-ліпоєвої кислоти [16—18, 20]. Альфа-ліпоєва 
кислота спричиняє гальмування метаболічних порушень 
у клітинах, зменшує прояви оксидативного стресу клітин, 
стабілізує функції глутатіонзалежної антиоксидантної 
системи захисту клітин. Оскільки препарат є  донором 
SH-груп, він гальмує експресію адгезивних молекул, синтез 
прозапальних цитокінів. Зменшує продукцію оксиду азоту, 
захищає ендотелій судин, ДНК клітин від ушкоджувальної 
дії активних вільних радикалів [17, 52]. У цьому напрямку 
були проведені дослідження ефективності препарату аль-
фа-ліпоєвої кислоти (берлітіону)для хворих на РС [10, 52].

В останні роки в  Україні стали використовувати ци-
тофлавін, який завдяки вдалому поєднанню чотирьох 
активних компонентів — янтарної кислоти, нікотинаміду, 
рибоксину та рибофлавіну,  — має унікальні цитопро-
текторні, антиоксидантні та антиастенічні властивості. 
Внутрішньоклітинна взаємодія нікотинаміду, рибоксину, 
рибофлавіну мононуклеотиду стимулює утворення важ-
ливих ендогенних окислювально-відновних ферментів — 
флавіна аденіннуклеотиду (ФАД) і нікотинамід-аденінди-
нуклеотидфосфат (НАДФ), які відіграють важливу роль 
у клітинному і тканинному диханні. Препарат стимулює 
дихання та енергоутворення в  клітинах, поліпшує про-
цеси утилізації кисню тканинами, відновлює активність 

ферментів антиоксидантного захисту. Препарат активує 
внутрішньоклітинний синтез білка, сприяє утилізації 
глюкози, жирних кислот і  ресинтезу в  нейронах гамма-
аміномасляної кислоти через шунт Робертса. Цитофлавін 
поліпшує коронарний кровотік, активує метаболічні про-
цеси в центральній нервовій системі, відновлює інтелек-
туально-мнестичні функції організму  [53]. У  Київському 
цент рі розсіяного склерозу в  останні роки було прове-
дено дослідження, в  якому доведена ефективність ци-
тофлавіну при лікуванні хворих із симптомом втоми [54].

Поява на українському ринку препарату із антиасте-
нічними властивостями сальбутіаміну (енеріону) стала 
також підставою до вивчення впливу на симптом втоми. 
Енеріон  — синтезована оригінальна молекула, фарма-
кологічно споріднена з  тіаміном, яка відрізняється від 
тіаміну наявністю додаткового дисульфідного зв'язку, 
ліпофільного ефіру та відкритого тіазольного циклу. 
Завдяки цим структурним особливостям, сальбутіамін 
розчиняється у  ліпідах, що зумовлює швидке всмокту-
вання з  кишково-шлункового тракту та проникнення 
його крізь гематоенцефалічний бар'єр; він накопичується 
у  клітинах ретикулярної формації, у  лімбічній системі 
(гіпокампі та в зубчастій звивині) [55].

Costantini A. та співавт. вивчали ефективність високих 
доз сальбутіаміну у 15 пацієнтів з РС при нормальних рів-
нях тіаміну и тіаміну пірофосфату в крові, вони показали 
доцільність застосування цього препарату для лікування 
втоми у хворих на РС [56]. Ефективність високих доз саль-
бутіаміну також доведена в роботі Мяловицької О. А. та 
співавт. [57].

У разі проведення комплексної медикаментозної 
терапії хворим на РС із проявами втоми слід пам'ятати 
про здатність деяких груп симптоматичних і  патогене-
тичних засобів посилювати вираженість цього симптому. 
До таких препаратів належать анальгетики (гідрокодон, 
оксикодон), міорелаксанти (тизанідин, баклофен), се-
дативні засоби (клоназепам, діазепам, золпідем), анти-
конвульсанти (карбамазепін, габапентин), антидепре-
санти (кломіпрамін, сертралін), антигістамінні препарати 
(дифен гідрамін, цетиризин), антипсихотичні препарати 
(клозапін, рисперидон), гормональні препарати (метил-
преднізолон, солу-медрол) [10].

Аналіз літературних джерел показав, що питома вага 
медикаментозних та немедикаментозних методів та за-
собів лікування втоми у  хворих на РС явно недостатня. 
Пропонуються різні методи лікування, але погляди до-
слідників на їх терапевтичну ефективність здебільшого 
суперечливі. Тому подальше удосконалення методів 
терапії симптому втоми у  хворих на РС, впровадження 
засобів його тривалої корекції є  нагальною потребою 
клінічної неврології.

Таким чином, поширеність втоми серед хворих на РС, 
суттєвий вплив на якість їхнього життя вимагають удоско-
налення методів діагностики, подальшого поглибленого 
вивчення патофізіології цього симптому з метою розроб-
лення ефективніших підходів до лікування, спрямованих 
на уповільнення процесу інвалідизації.
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КЛИНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ АСИМПТОМНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА
(обзор литературы)

І. М. Нікішкова
Клінічний потенціал асимптомних уражень головного мозку 

(огляд літератури)
I. M. Nikishkova

Clinical potential of asymptomatic brain damages 
(review of literature)

Статья посвящена проблеме клиничес-
кого потенциала асимптомных поражений 
головного мозга и их роли в развитии тя-
жёлых медицинских состояний, приводя-
щих к инвалидизации и ранней смертности. 
Асимптомные поражения мозга, в  частности 
«немые» инфаркты мозга, регистрируются 
в  5—10  раз чаще, чем кли нический инсульт, 
а  их распространённость в некоторых ко-
гортах может достигать 62 %. Анализ данных 
популяционных исследований подтверждает, 
что в общей популяции «немые» инфарк ты 
мозга более чем в 2 раза увеличивают риск 
инсульта, а также влияют на функцио нальный 
исход и развитие инвалидности после инсуль-
та. Асимптомные поражения головного мозга 
являются чётким предиктором когнитивной 
дисфункции с высокой скоростью перехода от 
легкой степени когнитивного снижения к со-
судистой деменции. Среди пациентов с пресе-
нильной и сенильной большой депрессией вы-
сока распространённость «немых» инфарктов 
мозга, более того, количество и локализация 
«немых» инфарктов мозга являются независи-
мыми факторами риска развития депрессии 
с  поздним дебютом. Приведенные в  статье 
данные свидетельствуют, что клинический по-
тенциал асимптомных поражений мозга связан 
с  низким качеством жизни и  значительным 
экономическим бременем, поскольку суб-
клинические цереброваскулярные события 
независимо или опосредовано повышают 
вероятность развития инсульта, сосудистой 
деменции, депрессии. Несмотря на устояв-
шееся мнение о преимущественном усилении 
влияния асимптомных поражений мозга с воз-
растом, существует проблема коморбидности 
этих поражений, и это обусловливает необ-
ходимость оценки наличия субклинических 
цереброваскулярных событий независимо 
от возраста.

Ключевые слова: «немые» инфаркты мозга, 
поражения белого вещества, фактор риска, 
инсульт, когнитивные нарушения, деменция, 
депрессия

Статтю присвячено проблемі клініч-
ного потенціалу асимптомних уражень 
головного мозку та їхньої ролі у розвитку 
тяжких медичних станів, що призводять 
до інвалідизації та ранньої смертності. 
Асимптомні ураження мозку, зокрема 
«німі» інфаркти мозку, реєструються 
у  5—10 разів частіше, ніж клінічний ін-
сульт, а їхня поширеність у  деяких ко-
гортах може сягати 62  %. Аналіз даних 
популяційних досліджень підтверджує, 
що у загальній популяції «німі» інфаркти 
мозку більш ніж вдвічі збільшують ризик 
інсульту, а також впливають на функціо-
нальний вихід та розвиток інвалідності 
після інсульту. Асимптомні ураження го-
ловного мозку є чітким предиктором ког-
нітивної дисфункції з високою швидкістю 
переходу від легкого ступеня когнітивно-
го зниження до судинної деменції. Серед 
пацієнтів з пресенільною й сенільною 
великою депресією поширеність «німих» 
інфарктів мозку є високою, більш того, 
кількість та локалізація «німих» інфарктів 
мозку є незалежними чинниками ризи-
ку розвитку депресії з пізнім дебютом. 
Наведені у  статті дані свідчать, що клі-
нічний потенціал асимптомних уражень 
мозку є пов'язаним з низькою якістю 
життя та значним економічним тягарем, 
оскільки субклінічні цереброваскулярні 
події незалежно або опосередковано під-
вищують ймовірність розвитку інсульту, 
судинної деменції, депресії. Незважаючи 
на усталену думку про переважне по-
силення впливу асимптомних уражень 
мозку з віком, існує проблема комор-
бідності цих ура жень, і це обумовлює 
необхідність оцінення наявності субклі-
нічних цереброваскулярних подій неза-
лежно від віку.

Ключові слова: «німі» інфаркти мозку, 
ураження білої речовини, чинник ризику, 
інсульт, когнітивні порушення, деменція, 
депресія

The article is devoted to the prob-
lem of clinical potential of asymptom-
atic brain damages and their role in for-
mation of  severe medical conditions 
resulting in disability an early mortality. 
Asymptomatic brain damages, particu-
larly silent brain infarcts, are registered 
up to 5—10 more often than stroke and 
their prevalence in some cohorts may 
achieve 62 %. An analysis of data from 
population studies confi rms that in the 
general population silent brain infarcts 
increase risk of stroke more than twice, 
as well as influence on a  functional 
outcome and formation of  disability 
after stroke. Asymptomatic brain dama-
ges are a strong predictor of cognitive 
dysfunction with a  high rate of  tran-
sition from a  mild level of  cognitive 
decline to vascular dementia. Among 
patients with pre-senile and senile ma-
jor depression a  prevalence of  silent 
brain infarcts is high, and moreover, 
number and localization of silent brain 
infarcts are independent risk factors for 
development of depression with a late 
onset. The data presented in the article 
evidence that a clinical potential of as-
ymptomatic brain infarcts is associated 
with a poor qua li ty of life and a signifi -
cant economic burden, as  subclinical 
cerebrovascular events independently 
or indirectly increase a possibility of for-
mation of stroke, vascular dementia, and 
depression. Despite of a steady opinion 
about a  predominate strengthening 
of  influence of  asymptomatic brain 
damages with age, there is a  problem 
of comorbidity of  these damages. This 
stipulates a necessity of evaluation for 
presence of subclinical cerebrovascular 
events independently from age.

Key words: silent brain infarct, white 
matter lesions, risk factor, stroke, cogni-
tive impairments, dementia, depression
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