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АНОТАЦІЯ 

Ува-Агбонікхена І.Ф. Особливості когнітивних функцій хворих з 

порушенням моторики руки після перенесеного ішемічного інсульту та їх 

корекція. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 222 – Медицина. Підготовка здійснювалась в Івано-

Франківському національному медичному університеті МОЗ України, Івано-

Франківськ, 2021 рік. 

Захист відбудеться у спеціалізованій вченій раді Івано-Франківського 

національного медичного університет МОЗ України, Івано-Франківськ, 2021 рік. 

Серед хворих, що перенесли інсульт, 60% стають інвалідами, з них 25 % - 

люди працездатного віку. До цього часу ведеться пошук найефективніших 

методів відновлення рухових, когнітивно-мнестичних функцій після інсульту, 

особливо актуальним є пошук методик у більш пізні часові проміжки, оскільки 

трапляється, що рання реабілітація може бути відтермінована або неефективною. 

Найбільш ефективними є комбіновані методи реабілітації: медикаментозні та 

фізичні, які здатні охопити якнайбільше систем одночасно щодо відновлення. 

Вже отримані нові докази того, що рухова дисфункція може сприяти порушенню 

функції когнітивної сфери. І навпаки, показано, що високий рівень розумової 

активності здатен впливати на відновлення загальної рухової функції. 

Нез’ясованим залишаться залежність відновлення вказаних показників від 

вихідного ступеня моторного дефіциту, а також латералізації інсульту у цьому 

процесі, що зумовлює актуальність подальших досліджень у даній сфері. 

Існування принципу зворотного зв’язку окреслило основну ідею 

дисертаційної роботи: фізична терапія з відновлення руху руки/кисті з 

додатковим призначенням холіну альфосцерата сприятиме покращенню 

когнітивних функцій хворих, що в подальшому впливатиме на відновлення 

загальної рухової функції пацієнтів.  

У розділі 1 «огляд літератури» представлені та проаналізовані дані 

сучасної вітчизняної та іноземної літератури щодо функціональних моторно-
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когнітивних співвідношень у хворих у віддалений період після перенесеного ІІ, 

можливостей реабілітаційних опцій на пізній стадії після інсульту з урахуванням 

стану рухової функції, зокрема кисті та рівня когнітивного потенціалу. 

У розділі 2 «матеріали й методи дослідження» викладено клінічну 

характеристику хворих, залучених у дослідження, їх розподіл щодо статі, віку, а 

також ступеня функціональної незалежності, ступеня дієздатності паретичної 

верхньої кінцівки, стану когнітивних функцій залежно від сторони півкульного 

ІІ; детально розкрито суть клінічних та інструментальних методів обстеження; 

дано характеристику дизайну дослідження, який включав 4 етапи.  

У розділі 3 «клінічні особливості періоду наслідків гемісферного ІІ» 

представлено результати дослідження 116 праворуких пацієнтів, що проходили 

лікування у комунальному некомерційному підприємстві «Обласна клінічна 

лікарня Івано-Франківської обласної ради», віком від 51 до 80 років (73 чоловіки, 

43 жінки, середній вік 65,9 [63,7; 68,0] років) в терміни 12-24 міс. У цей період 

характерне зниження функціональної дієздатності за шкалою функціональної 

незалежності (FIM) в порівнянні з контрольною групою (КГ) (p<0,001). При 

лівопівкульному інсульті (ЛПІ) такі домени функціональної незалежності, як 

«самообслуговування» та «соціальне пізнання» страждають в більшій мірі, ніж 

при правопівкульному інсульті (ППІ) (p<0,05), відмічена вірогідна різниця у 

подовженні часу виконання тесту 9 кілочків (9HPT) паретичною рукою при ЛПІ 

на відміну від ППІ (p<0,05). Ступінь дисфункції паретичної руки мала вплив на 

якість життя хворих (кореляційний зв’язок між загальним балом за шкалою 

якості життя (SS-QOL) та 9HPT: r=-0,43; p<0,01 і тестом Фугль-Мейєра (FMA) - 

r=0,58; p<0,01). Для пацієнтів після ЛПІ було характерне більш виражене 

зниження якості життя порівняно із пацієнтами після ППІ (p<0,05).  

У розділі 4 «клініко-патогенетичні особливості когнітивних функцій» 

визначено частоту когнітивних порушень (КП) залежно від того, які саме 

скринінгові шкали були застосовані: 90,5% - при оцінюванні за короткою 

шкалою оцінки психічного статусу (MMSE), 85,3% – за батареєю тестів лобової 

дисфункції (FAB), 94,8% – за Монреальською шкалою когнітивної оцінки 
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(МоСА). За даними тестів малювання ланцюжка виявили вірогідну різницю між 

пацієнтами з ЛПІ та ППІ (p<0,05) з більшим часом виконання тестів при ЛПІ. 

Порушення моторики верхньої кінцівки, особливо кисті, негативним чином 

позначається на когнітивному статусі пацієнтів з наслідками ІІ, зокрема на 

виконавчих функціях: виявлено кореляційний зв’язок між FMА та субтестами 

виконавчих функцій за MMSE (r=0,73; p<0,001), FAB (r=0,83; p<0,001) та MoCA 

(r=0,65; p<0,01). 

У розділі 5 «нейрофізіологічні параметри когнітивних функцій» подано 

результати когнітивних слухових викликаних потенціалів (КСВП) Р300. У 

центральних, передньо-лобових та задньо-скроневих відведеннях 

електроенцефалографії показник періоду латенції, який був подовжений щодо 

КГ (p<0,05), залежав від віку (r=0,28; p=0,032, r=0,33; p=0,011, r=0,28; p=0,038 

відповідно відведенням). Частота помилки при проведенні дослідження 

становила в середньому 52 з 180 можливих (30% при значенні 12% у КГ, р<0,01). 

У розділі 6 «ефективність комплексної терапії із застосуванням методик 

фізичної реабілітації та нейропротектора» в 1 групі, де пацієнтам пропонували 

вправи для покращення загальної рухової функції, не спостерігали ефекту від 

лікування за даними FIM ні через 2 міс., ні через 6 міс. (р>0,05). В 2 групі у 

пацієнтів з ППІ відмічено позитивний результат через 6 міс при порівнянні з 1 

групою (f>f*, f=6,741, f*=4,034, p<0,05), в 3 групі у хворих з ЛПІ через 6 міс. 

отримали ефект від комплексної терапії із застосуванням вправ для загального 

стану, для кисті, а також холіну альфосцерат: різниця показника FIM вірогідно 

відрізнялася від даних через 2 міс.: (f>f*, f=6,360, f*=4,001, p<0,05). 

У розділі 7 «аналіз та узагальнення отриманих результатів» детально 

проаналізовано отримані результати дослідження, проведено їх порівняння з 

результатами відомих сучасних досліджень з теми дисертації. 

У дисертації 7 висновків, які відображають основні отримані наукові 

результати та практичні рекомендації. 
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Наукова новизна отриманих результатів.  

У дисертаційній роботі на підставі проведених комплексних клініко-

неврологічних та нейрофізіологічного досліджень вивчено особливості 

взаємозалежності стану рухової функції, зокрема дрібної моторики кисті та 

когнітивних функцій.  

Уперше визначено, що у праворуких пацієнтів у період наслідків ІІ у лівій 

півкулі функціональна рухова спроможність страждає в більшій мірі, ніж при 

ППІ. Це стосується таких доменів функціональної незалежності, як 

«самообслуговування» та «соціальне пізнання»; відмічене вірогідне 

уповільнення швидкості руху паретичною рукою при ЛПІ на відміну від ППІ.  

Уперше визначено, що дисфункція паретичної руки має суттєвий вплив на 

якість життя хворих після перенесеного ІІ, що пояснюється головною роллю 

спритності рук у самообслуговуванні та функціональній незалежності пацієнтів.  

Визначено, що в період залишкових явищ після ІІ переважали особи із 

помірними когнітивними порушеннями (КП), а порушення в першу чергу 

розвивались в доменах виконавчих функцій і значно менше в домені «пам’ять».  

Уперше встановлена частота КП у період наслідків ІІ, що залежало від 

того, які саме скринінгові шкали були застосовані: 90,5% - при оцінюванні за 

MMSE, 85,3% – за FAB, 94,8% – за МоСА. 

Уперше виявлено вірогідне зниження швидкості руху паретичною рукою 

у праворуких пацієнтів при ЛПІ на відміну від ППІ за даними тестів малювання 

ланцюжка; це уможливлює їх використання для діагностики ранніх проявів КП.  

Уточнено наукові дані, що порушення моторики верхньої кінцівки, 

особливо кисті, негативним чином позначається на когнітивному статусі 

пацієнтів з наслідками ІІ, зокрема на виконавчих функціях. 

Уперше підтвердили роль КСВП Р300 у діагностиці когнітивних порушень 

після ІІ з міжпівкульною асиметрією у задньо-скроневій та передньо-лобовій 

ділянках. Процес прийняття рішення та запам’ятовування у хворих був суттєво 

сповільнений. Вперше виявлено наростання когнітивної дисфункції за 
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результататми КСВП Р300 залежно від ступеня неспроможності дистального та 

проксимального відділу верхньої кінцівки. 

Практичне значення отриманих результатів. 

Детальне дослідження когнітивного статусу із застосуванням тестів 

малювання ланцюжка, а також дослідження Р300 у хворих після перенесеного ІІ 

може бути рекомендовано для своєчасного виявлення початкових порушень 

когнітивних функцій, коли загальноприйняті скринінгові шкали є недостатньо 

чутливими. 

Хворим, у яких не відбулося відновлення функціональної спроможності 

руки у ранній відновний період після ішемічного інсульту, слід проводити 

комплекси фізичної та медикаментозної терапії у пізній віддалений період. 

Додавання вправ для поліпшення функції рук до комплексу лікувальної 

фізкультури для пацієнтів після ППІ сприяє кращій загальній дієздатності, при 

ЛПІ рекомендовано до комплексу вправ для загальної активності додати вправи 

для кисті і холін альфосцерат 400 мг 2 р/д впродовж 2 міс. 

Ключові слова: ішемічний інсульт; когнітивні порушення; порушення 

моторики руки; якість життя; когнітивні викликані потенціали; реабілітація. 

 

ANNOTATION 

Uwa-Agbonikhena I.F. Features of cognitive functions of patients with impaired 

hand motility after ischemic stroke and their correction. Qualifying scientific work on 

the rights of the manuscript. 

The dissertation for obtaining a Scientific Degree of the Doctor of Philosophy in 

a specialty 222 - Medicine.The training was carried out at the Ivano-Frankivsk National 

Medical University of the Ministry of Health of Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2021. 

 The training was carried out at the Ivano-Frankivsk National Medical 

University, Ministry of Health of Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2021. 

Among patients who have suffered a stroke, 60% become disabled, 25% of them 

being people of working age. The search for the most effective methods of restoring 

motor and cognitive-mnestic functions after a stroke is still underway. Especially 
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relevant is the search for techniques at later intervals, since early rehabilitation may be 

delayed or ineffective. The most effective are combined methods of rehabilitation: 

medical and physical, which are able to cover as many systems at the same time for 

recovery. New evidence has already been obtained that motor dysfunction may 

contribute to cognitive impairment. Conversely, it is shown that a high level of mental 

activity can affect the restoration of general motor function. The dependence of the 

recovery of these indicators on the initial degree of motor deficiency, as well as the 

lateralization of stroke in this process remains unclear, which necessitates the relevance 

of further research in this area. 

The existence of the principle of feedback outlined the main idea of the 

dissertation: physical therapy to restore hand / hand movement with additional 

administration of choline alfoscerate will improve the cognitive functions of patients, 

which will further affect the restoration of general motor function of patients. 

Section 1 "Literature Review" presents and analyzes data from modern domestic 

and foreign literature on functional motor-cognitive relationships in patients, in the 

long term after ischemic stroke, the possibility of rehabilitation options at a late stage 

after stroke, taking into account the state of motor function, including hand and 

cognitive level potentials. 

Section 2 "Materials and Methods of Research" describes the clinical 

characteristics of patients involved in the study, their distribution by sex, age, as well 

as the degree of functional independence, the degree of paretic upper extremity, the 

state of cognitive function depending on the hemispheric ischemic stroke. The essence 

of clinical and instrumental methods of examination is revealed in detail; a description 

of the study design was given, which included 4 stages. 

Section 3 "Clinical features of the period of consequences of hemispheric 

ischemic stroke" presents the results of a study of 116 right-handed patients treated at 

the municipal non-profit enterprise "Regional Clinical Hospital of Ivano-Frankivsk 

Regional Council", aged from 51 to 80 years (73 men, 43 women, average age 65.9 

[63.7; 68.0] years) for 12-24 months. This period is characterized by a decrease in 

functional capacity on the scale of functional independence measurement (FIM) 
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compared with the control group (CG) (p <0,001). In left-hemispheric stroke (LHS), 

the domains of functional independence such as "self-care" and "social cognition" 

suffered more than in right-hemispheric stroke (RHS) (p <0.05). There is a probable 

difference in the extension of the test time of 9 hole pegs test (9HPT) with the paretic 

hand in LHS in contrast to RHS (p <0.05). The degree of paretic arm dysfunction had 

an impact on the quality of life of patients (correlation between the overall score on the 

quality of life scale (SS-QOL) and 9HPT: r = -0.43; p <0.01 and the Fugl-Meyer 

Assessment (FMA) test - r = 0.58; p <0.01). Patients after LHS were characterized by 

a more pronounced decrease in quality of life compared with patients after RHS (p 

<0.05). 

Section 4 "Clinical and pathogenetic features of cognitive functions" identifies 

the frequency of cognitive impairment (CI) depending on which screening scales were 

used: 90.5% - when assessing with the Mini mental status examination (MMSE), 

85.3% - on the Frontal assessment battery (FAB) tests, 94.8% - on the Montreal 

cognitive assessment (MoCA) scale. According to the chain drawing tests, a probable 

difference was found between patients with LHS and RHS (p <0.05) with a longer time 

to perform tests with LHS. Impaired motility of the upper extremity, especially the 

hand, negatively affects the cognitive status of patients with consequences of ischemic 

stroke, in particular on the executive functions: there was a correlation between FMA 

and subtests of executive functions on MMSE (r = 0.73; p <0.001), FAB (r = 0.83; p 

<0.001) and MoCA (r = 0.65; p <0.01). 

Section 5 "Neurophysiological parameters of cognitive functions" presents the 

results of cognitive auditory evoked potentials (CAEP) P300. In the central, anterior-

frontal and posterior-temporal leads of electroencephalography, the indicator of the 

latency period, which was prolonged relative to CG (p <0.05), depended on age (r = 

0.28; p = 0.032, r = 0.33; p = 0.011, r = 0.28, p = 0.038, respectively, corresponding to 

the leads). The error rate in the study averaged 52 out of 180 possible (30% with a 

value of 12% in CG, p <0.01). 

In section 6 "Effectiveness of complex therapy using physical rehabilitation 

techniques and neuroprotector" in group 1, where patients were offered exercises to 
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improve overall motor function, no effect of treatment according to FIM was observed 

after 2 months or 6 months. (p> 0.05). In group 2 in patients with RHS there was a 

positive result after 6 months compared with group 1 (f> f *, f = 6,741, f * = 4,034, p 

<0,05).  In group 3 where patients with LHS after 6 months received the effect of 

complex therapy with the use of exercises for the general condition, for the hand, as 

well as choline alfoscerate: the difference in FIM significantly differed from the data 

after 2 months: (f> f *, f = 6,360, f * = 4,001, p<0,05). 

In section 7 "analysis and generalization of the obtained results" the obtained 

research results were analyzed in detail; they were compared with the results of known 

modern researches on the dissertation topic. 

The dissertation contains 7 conclusions that reflect the main scientific results 

and practical recommendations. 

The Scientific Novelty of the Obtained Results. 

The dissertation work, based on complex clinico-neurological and 

neurophysiological research, studied the interdependence of motor function, including 

fine motor skills and cognitive functions.  

It was detected for the first time, that in right-handed patients during the period 

of the consequences of ischemic stroke in the left hemisphere, functional motor ability 

suffers to a greater extent than in RHS. This applies to such domains of functional 

independence as "self-care" and "social cognition"; there is a probable slowdown in 

the speed of movement of the paretic arm in LHS in contrast to RHS. 

It was first determined that paretic arm dysfunction has a significant impact on 

the quality of life of patients after ischemic stroke, which is explained by the main role 

of dexterity in self-care and functional independence of patients. 

It was determined that in the period of residual effects after ischemic stroke, 

persons with moderate cognitive impairments (CI) dominated, and disorders primarily 

developed in the domains of executive functions and much less in the domain of 

"memory". 
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For the first time, the frequency of CI was established in the period of 

consequences of ischemic stroke, which depended on which screening scales were 

used: 90.5% - for evaluation by MMSE, 85.3% - for FAB, 94.8% - for MoCA. 

For the first time, a probable decrease in the speed of movement of the paretic 

arm was detected in right-handed patients with LHS in contrast to RHS according to 

the chain drawing tests; this allows their use for the diagnosis of early manifestations 

of CI. 

Scientific data have been clarified, that impaired motility of the upper extremity, 

especially the hand, has a negative effect on the cognitive status of patients with the 

effects of ischemic stroke, in particular on executive functions. 

The role of CAEP P300 in the diagnosis of cognitive impairment after ischemic 

stroke with interhemispheric asymmetry in the posterotemporal and anterior-frontal 

areas was confirmed for the first time. The decision-making and memorization process 

in patients was significantly slowed down. For the first time, an increase in cognitive 

dysfunction was detected as a result of ACEP P300 depending on the degree of failure 

of the distal and proximal part of the upper limb. 

The practical significance of the results. 

A detailed study of cognitive status using chain drawing tests, as well as the 

study of P300 in patients after ischemic stroke, may be recommended for early 

detection of initial cognitive impairment, when conventional screening scales are not 

sensitive enough. 

Patients in whom the functional capacity of the hand has not been restored in the 

early recovery period after ischemic stroke should undergo complexes of physical and 

drug therapy in the late long term. Adding exercises to improve hand function to the 

complex of therapeutic exercise for patients after RHS promotes better overall 

performance. With LHS, it is recommended to add exercises for the hands and choline 

alfoscerate 400 mg 2 t / d for 2 months to the complex of exercises for general activity. 

Key words: ischemic stroke; cognitive impairment; hand motility disorders; 

quality of life; cognitive evoked potentials; rehabilitation. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Гострий мозковий інсульт 

(ГМІ) є актуальною медичною і соціальною проблемою. За показниками 

смертності цереброваскулярні захворювання займають третє місце у світі, а 

також є провідною причиною інвалідизації дорослого населення [55]. Серед 

хворих, що перенесли інсульт, 60 % стають інвалідами, з них 25 % - люди 

працездатного віку [13, 138]. Високий відсоток смертності та інвалідизації 

хворих на інсульт зумовлюють актуальність проблеми ефективного лікування та 

реабілітації хворих з цереброваскулярними захворюваннями. Інсульт залишає 

після себе важкі наслідки у вигляді рухових, мовних та інших порушень, значно 

інвалідизуючи хворих, і тільки 10 - 15 % з них повертаються до активного життя 

[40; 103; 231]. Серед наслідків ішемічного інсульту (ІІ) поширеними є розлади 

когнітивної та емоційної сфери [2, 50, 178], які перешкоджають реабілітаційним 

заходам, знижуюючи мотивацію пацієнта до відновлення. Залежно від критеріїв 

діагностики та підтипу інсульту, постінсультні когнітивні порушення (ПІКП) 

спостерігаються у 17 – 92% хворих протягом перших 6 міс. після ІІ [78, 93, 159]. 

В основі відновлення центральної нервової системи після пошкодження, в 

тому числі і після ішемічного інсульту, лежить феномен нейропластичності, 

який полягає у здатності різних відділів мозку до реорганізації як шляхом 

структурних змін речовини мозку, в тому числі кількісних і якісних 

нейрональних перебудов, так і за рахунок функціональних систем, змін нейроглії 

та розвитку нових міжнейрональних зв’язків [30, 112, 115]. Найбільш 

ефективними відновні процеси є протягом першого місяця після перенесеного ІІ 

із поступовим зниженням їх активності впродовж року після ІІ [79, 121], проте і  

через рік після перенесеного ІІ питання відновлення когнітивних та моторних 

функцій залишається актуальним. Тому вивчення особливостей перебігу 

процесів саногенезу у хворих з наслідками ІІ дозволить розробити нові підходи 

до реабілітації хворих після перенесеного інсульту та підвищити її  ефективність. 
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Стан психоемоційної сфери пацієнтів значною мірою впливає на перебіг 

відновного періоду ІІ та ефективність реабілітаційних заходів, оскільки 

наявність ПІКП і особливо постінсультної деменції різко утруднює взаємодію 

між пацієнтом та медичним персоналом, що негативно позначається на 

функціональному стані хворих [164]. Ряд науковців виявили, що відновлення 

рухової активності було менш ефективним у хворих із вираженими ПІКП [142]. 

Найбільшою мірою на це впливали порушення в доменах виконавчих функцій та 

уваги, дещо менше – пам’яті та зорово-конструктивних навичок [1, 19, 171]. Така 

особливість пояснюється провідною роллю лобової частки як основного 

морфологічного субстрату моторної діяльності, так і її участі у забезпеченні 

виконавчих функцій, зокрема, формуванню задуму, послідовності та реалізації 

плану дії, які в першу чергу страждають при судинних когнітивних порушеннях, 

у тому числі і ПІКП [11]. 

Отримані нові докази того, що рухова дисфункція може також сприяти 

виникненню когнітивних порушень та їх прогресуванню. І навпаки, показано, що 

розумова активність впливає на відновлення функції руки [80, 197]. В той же час, 

питання щодо взаємозв’язку між станом рухової функції та когнітивної сфери 

пацієнтів після перенесеного інсульту залишається недостатньо вивченим і 

привертає все більшу увагу протягом останніх років. Особливий інтерес 

викликає дослідження зворотного зв’язку між відновленням моторики та станом 

когнітивних функцій [116, 140]. Ряд досліджень засвідчили його наявність, 

особлbво щодо позитивного впливу відновлення моторики руки [99]. Стимуляція 

аферентних структур сприяє синаптичній перебудові. А сенсорна аферентація в 

першу чергу забезпечуєтся рухом [109]. Проте нез’ясованим залишаться 

залежність відновлення вказаних показників від вихідного ступеня моторного 

дефіциту, а також латералізації інсульту у цьому процесі, що зумовлює 

актуальність подальших досліджень у даній сфері. 

У лікуванні хворих після перенесеного ІІ актуальним залишається пошук 

нових можливостей для забезпечення найбільш ефективного відновлення 

втрачених функцій. Сучасна програма реабілітації після мозкового інсульту, в 
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першу чергу включає немедикаментозні методи впливу, причому 

найефективнішою вона є зразу після інсульту [27, 206], але реабілітація в більш 

пізні часові проміжки стає навіть більш актуальною через затримку або 

неефективність ранньої реабілітації. Тому дослідження, розробка та 

впровадження нових тактик фізичної терапії привертає увагу з точки зору 

перспективи підвищення ефективності реабілітації. Близько 50% пацієнтів, які 

пройшли реабілітацію верхньої кінцівки в комбінації із стимуляцією блукаючого 

нерва, що проводилося через 3 роки після інсульту, показали клінічно значущі 

покращення моторики руки, ніж тільки реабілітація [85]. Це потенційно 

новаторська техніка, про яку повинні знати неврологи. 

Крім того, одним із напрямків покращення нейропластичності мозку є 

стимуляція холінергічної нейротрансмісії [79, 112, 204], зокрема із 

застосуванням холіну альфосцерату, що сприяє відновленню моторних та 

когнітивних функцій у гострому та відновному періодах ГМІ [26, 211].  

Незважаючи на значну кількість робіт, присвячених вивченню клініко-

патогенетичних змін та лікуванню ІІ, проблема розробки та вибору ефективної 

реабілітаційної тактики з урахуванням всього спектру порушень рухової та 

когнітивної сфери після перенесеного інсульту залишається актуальною та 

недостатньо вивченою. Велика соціальна значущість проблеми наслідків 

перенесеного ІІ, необхідність індивідуалізації лікування, важливість подальшого 

пошуку оптимальних, науково обґрунтованих та персоніфікованих підходів до 

реабілітації таких хворих, роблять проведення даного дослідження доцільним і 

досить актуальним. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантам 

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних 

робіт Івано-Франківського національного медичного університету і є 

фрагментом комплексної науково-дослідної роботи кафедри неврології та 

нейрохірургії на тему «Клініко-патогенетичні аспекти діагностики та лікування 

захворювань нервової системи та обміну речовин» (номер державної реєстрації 

0115U007142). Дисертант є виконавцем фрагментів науково-дослідної роботи.   
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Мета дослідження: вдосконалення терапевтичної тактики у хворих після 

перенесеного ішемічного інсульту в період віддалених наслідків з урахуванням 

взаємозв’язку та взаємовпливу рухової функції верхньої кінцівки та стану 

когнітивної сфери. 

Завдання дослідження: 

1. Вивчити особливості функціонального стану хворих у віддалений 

період перенесеного ІІ з урахуванням сторони гемісферного інсульту у 

праворуких хворих. 

2. Оцінити якість життя пацієнтів у віддаленому періоді перенесеного 

ІІ у взаємозв’язку із їх функціональною незалежністю. 

3. Дослідити особливості когнітивних порушень при право- та 

лівопівкульному ІІ залежно від тривалості післінсультного періоду, стану 

загальної рухової функції та рухової функції верхньої кінцівки зокрема. 

4. Вивчити особливості когнітивних функцій за даними КСВП Р300 у 

період стійких залишкових явищ після перенесеного гемісферного ІІ залежно від 

його латералізації. 

5. Оцінити взаємозв’язок порушень моторики руки та загальної рухової 

активності з рівнем когнітивних функцій пацієнтів після перенесеного ІІ. 

6. На основі отриманих результатів розробити і впровадити 

реабілітаційні програми для покращення моторики руки та загальної рухової 

функції, спрямовані на підвищення ефективності реабілітації хворих після 

перенесеного ІІ. 

Об’єкт дослідження: віддалений період ішемічного інсульту. 

Предмет дослідження: неврологічний статус, когнітивні функції, 

когнітивні викликані потенціали, вплив альфа-альфосцерату на когнітивні 

функції.  

Методи дослідження: 

Клініко-неврологічний (в тому числі обстеження із оцінкою об’єктивної 

симптоматики: за шкалою важкості інсульту Національних інститутів здоров’я 

CША (шкала NIHSS) [65] та шкали оцінки інвалідності, незалежності та 
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результатів реабілітації (модифікована шкала Ренкіна, mRS) [187], за індексом 

Бартел (ВІ) [150], що оцінює щоденну діяльність пацієнта та його здатність до 

самообслуговування, та проводили оцінку функціональної незалежності 

(Functional Independence Measure – FIM) [154]. Стан функціональної 

спроможності руки оцінювали за шкалою Fugl-Meyer [104], та тестом 9 кілочків 

(9 Hole Peg Test (9HPT), розроблений для оцінки дрібної моторики верхньої 

кінцівки [152]. Якість життя оцінювали за допомогою Stroke Specific Quality of 

Life Scale (SS-QOL) [229]. Для визначення стану когнітивного статусу 

використовували коротку шкалу оцінки психічного статусу MMSE [104], 

Монреальську шкалу когнітивної оцінки МоCA [167], батарею тестів лобової 

дисфункції FAB [96], тест малювання ланцюжка ТМТ А і В [210], тест 

малювання годинника CDT [45]; електрофізіологічний (когнітивні викликані 

потенціали Р300) та статистичну обробка результатів. 

Наукова новизна отриманих результатів 

У дисертаційній роботі на підставі проведених комплексних клініко-

неврологічних та нейрофізіологічного досліджень вивчено особливості 

взаємозалежності стану рухової функції, зокрема дрібної моторики кисті та 

когнітивних функцій.  

Уперше визначено, що у праворуких пацієнтів у період наслідків ІІ у лівій 

півкулі функціональна рухова спроможність страждає в більшій мірі, ніж при 

правопівкульному інсульті (ППІ). Це стосується таких доменів функціональної 

незалежності, як «самообслуговування» та «соціальне пізнання»; відмічене 

вірогідне уповільнення швидкості руху паретичною рукою при лівопівкульному 

інсульті (ЛПІ) на відміну від ППІ.   

Уперше визначено, що дисфункція паретичної руки має суттєвий вплив на 

якість життя хворих після перенесеного ІІ, що пояснюється головною роллю 

спритності рук у самообслуговуванні та функціональній незалежності пацієнтів.  

Визначено, що в період залишкових явищ після ІІ переважали особи із 

помірними когнітивними порушеннями (КП), а порушення в першу чергу 

розвивались в доменах виконавчих функцій і значно менше в домені «пам’ять».  
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Уперше встановлена частота КП у період наслідків ІІ, що залежало від 

того, які саме скринінгові шкали були застосовані: 90,5% - при оцінюванні за 

MMSE, 85,3% – за FAB, 94,8% – за МоСА. 

Уперше виявлено вірогідне зниження швидкості руху паретичною рукою 

у праворуких пацієнтів при ЛПІ на відміну від ППІ за даними тестів малювання 

ланцюжка; це уможливлює їх використання для діагностики ранніх проявів КП.  

Уточнено наукові дані, що порушення моторики верхньої кінцівки, 

особливо кисті, негативним чином позначається на когнітивному статусі 

пацієнтів з наслідками ІІ, зокрема на виконавчих функціях. 

Уперше підтвердили роль КСВП Р300 у діагностиці когнітивних порушень 

після ІІ з міжпівкульною асиметрією у задньо-скроневій та передньо-лобовій 

ділянках. Процес прийняття рішення та запам’ятовування у хворих був суттєво 

сповільнений. Вперше виявлено наростання когнітивної дисфункції за 

результататми КСВП Р300 залежно від ступеня неспроможності дистального та 

проксимального відділу верхньої кінцівки. 

Теоретичне значення отриманих результатів. 

У дисертаційній роботі представлено теоретичне узагальнення та нове 

науково-практичне вирішення проблеми взаємозалежності стану рухової 

функції, зокрема дрібної моторики кисті та когнітивних функцій у хворих у 

період наслідків перенесеного півкульного ішемічного інсульту, що базується на 

результатах, отриманих при проведенні комплексних клініко-неврологічних та 

нейрофізіологічного досліджень. Установлено, що при ЛПІ функціональна 

незалежність хворих порушується більшою мірою, ніж при ППІ, насамперед, 

через порушення самообслуговування, що вірогідно пов’язано із дисфункцією 

паретичної руки, що також має вплив і на якість життя хворих 

Автором доведено, що виявлена білатеральна просторова зміна 

амплітудно-часових параметрів компоненту P300 та міжпівкульна асиметрія 

КСВП Р300 із латералізацією змінених показників в сторону ураженої півкулі 

(р<0,05), більш виражена при ЛПІ (р<0,05), є патогенетичних підґрунтям 

розвитку КП та потенційною терапевтичною мішенню для їх корекції, зокрема із 
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застосуванням комбінації фізичної терапії та стимуляції холінергічної 

нейротрансмісії за допомогою холіну альфосцерату. 

Практичне значення отриманих результатів. 

Детальне дослідження когнітивного статусу із застосуванням тестів 

малювання ланцюжка, а також дослідження Р300 у хворих після перенесеного ІІ 

може бути рекомендовано для своєчасного виявлення початкових порушень 

когнітивних функцій, коли загальноприйняті скринінгові шкали є недостатньо 

чутливими. 

Хворим, у яких не відбулося відновлення функціональної спроможності 

руки у ранній відновний період після ішемічного інсульту, слід проводити 

комплекси фізичної та медикаментозної терапії у пізній віддалений період. 

Додавання вправ для поліпшення функції рук до комплексу лікувальної 

фізкультури для пацієнтів після ППІ сприяє кращій загальній дієздатності, при 

ЛПІ рекомендовано до комплексу вправ для загальної активності додати вправи 

для кисті і холіну альфосцерат 400 мг 2 р/д впродовж 2 міс. 

Впровадження результатів дослідження 

Основні наукові та практичні результати дисертаційної роботи 

впроваджені в практичну діяльність неврологічного відділення для хворих з 

порушенням мозкового кровообігу КНП «Центральна міська клінічна лікарня 

Івано-Франківської міської ради», відділення неврології №1 КЗ 

“Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І.І. Мечнікова” та 

неврологічного відділення КНП «Коломийська ЦРЛ Коломийської міської ради» 

та у навчальний процес на кафедрі неврології та нейрохірургії Івано-

Франківського національного медичного університету, кафедрі невропатології 

та нейрохірургії ФПДО Львівського національного медичного університету 

імені Данила Галицького, на кафедрі неврології ДЗ «Дніпропетровська медична 

академія МОЗ України».  

Особистий внесок дисертанта 

Автор особисто провів аналіз наукової літератури за темою дисертаційної 

роботи, здійснив обгрунтування актуальності теми, визначив мету і завдання 
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дослідження. Самостійно здійснив комплексне клінічне та психофізіологічне 

обстеження пацієнтів до і після завершення реабілітації та через 6 місяців від 

початку дослідження, здійснив обробку первинної документації, статистичну 

обробку кількісних даних та аналіз отриманих результатів дослідження. 

Здобувач особисто приймав участь у проведенні реабілітаційних заходів. 

Дисертантом самостійно написані всі розділи дисертації, сформовані висновки 

та практичні рекомендації, а також забезпечено їх висвітлення в періодичних 

наукових часописах. Спільно з науковим керівником розроблені план та дизайн 

дослідження, обговорені отримані результати та здійснено впровадження 

результатів дослідження в лікувально-реабілітаційних процес медичних закладів 

та освітніх установ. 

Апробація результатів дисертації 

Основний зміст дисертаційної роботи було представлено на науково-

практичній III Міжнародній науково-практичної конференції «Терапевтичні 

читання: сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань внутрішніх 

органів» (4-5 жовтня 2018 р., м. Івано-Франківськ), 4-му національному конгресі 

«Інсульт та судинно-мозкові захворювання» (1-2 листопада 2018 р., м. Київ), ХVI 

науково-практичній конференції студентів та молодих вчених з міжнародною 

участю «Перший крок в науку—2019» (18-19 квітня 2019, м. Вінниця), XVIII 

міжнародній науково-практичній конференції “Uzhhorod Medical Students’ 

Conference” (10-13 квітня 2019 р., м. Ужгород), 88 науково-практичній 

конференції студентів та молодих вчених із міжнародною участю «Інновації в 

медицині»  (28-30 березня 2019 р., м. Івано-Франківськ), ХVІIІ Конґресі Світової 

Федерації Українських Лікарських Товариств (СФУЛТ) (01-03 жовтня 2020 р., 

м. Львів), науково-практичній конференції з міжнародною участю «Сучасні 

аспекти клінічної неврології» (15-16 березня 2021 р., м. Івано-Франківськ), 90-ї 

науково-практичній конференції студентів та молодих вчених з міжнародною 

участю «Інновації в медицині та фармації» (25-27 березня 2021 р., м. Івано-

Франківськ). 
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Публікації 

За темою дисертації опубліковано 11 наукових робіт. Серед них: 4 статті 

(3 - у наукових фахових виданнях, рекомендованих ДАК України для публікації 

результатів дисертаційних досліджень, серед яких 1 одноосібна, 1 – у науковому 

виданні країни Євросоюзу, що цитується в міжнародних науково-метричних 

базах) та 7 тез доповідей у матеріалах науково-практичних конференцій. 

Обсяг і структура дисертації 

Дисертаційна роботу викладено на 216 сторінці машинописного тексту, 

складається зі вступу, 7 розділів: розділу аналітичного огляду літературних 

джерел, розділу з викладанням матеріалів і методів дослідження, 3 розіділів 

власних досліджень та узагальнення отриманих результатів, висновків, 

практичних рекомендацій, списку використаних джерел, додатків. Обсяг 

основного тексту дисертації складає 123 сторінок друкованого тексту. Роботу 

ілюстровано 28 таблицями та 29 рисунками. Список використаних джерел 

містить 235 найменування, з них 42 кирилицею та 193 латиницею. 
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РОЗДІЛ 1 

 

СУЧАСНІ ДАНІ ПРО ОСОБЛИВОСТІ ПЕРІОДУ НАСЛІДКІВ 

ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

1.1. Сучасні погляди на патогенетичні механізми динаміки структури 

та функцій після ішемічного інсульту 

 

Останнім часом рівень смертності від інсульту зменшився не тільки в 

країнах Європи [55], але і в Україні [23]. Вважається, що зниження смертності 

після інсульту призведе до суттєвого збільшення числа людей з наслідками 

інсульту: від 3 718 785 - в 2015 році до 4 631 050 - в 2035 році; це збільшення 

майже на мільйон або 25% в країнах Європейського Союзу [200]. 

Після інсульту може виникнути широкий діапазон функціонального 

дефіциту: геміпарез, аномальна постава, просторовий гемінеглект, афазія та 

спастичність, а також афективний та когнітивний дефіцит, хронічний біль та 

депресія [206]. До кінця року після перенесеного інсульту у 20% пацієнтів 

розвивається деменція [23]. 

Післяінсультний період поділяється на декілька періодів: найгостріший 

(до 72 год), гострий (до 3 тижнів), ранній відновний (до 6 місяців), пізній 

відновний періоди (до року), далі триває період залишкових явищ. Кожен з них 

має певні характеристики щодо стану пацієнта і щодо відновлення.  

Результати, наведені в наукових публікаціях, вказують на те, що у 

гострому періоді ІІ має місце клітинна смерть у результаті трьох основних 

механізмів: некроз, апоптоз та аутофагія. Важливу роль у загибелі клітин 

відіграють окисний стрес, зниження активності антиоксидантної системи 

захисту, мітохондріальна дисфункція, запалення, порушення вмісту метаболітів 

оксиду азоту [5, 11, 23].  

Після ішемічного інсульту нейронні мережі навколо вогнища інфаркту та 

на відстані від нього реорганізовуються [194]. Аксони за рахунок колатералей 
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можуть проростати [189], а дендритні та синаптичні процеси 

перевстановлюватися [143, 171], що призводить до загальної реорганізації 

ділянки навколо ураження, що опосередковує відновлення рухових функцій 

практично у всіх живих організмах, починаючи від гризунів і закінчуючи 

приматами та людьми [171, 223]. Дослідження з використанням попередньої 

технології візуалізації показують, що функції, розташовані раніше в зоні 

пошкодження, переміщуються в інші ділянки мозку, і практика допомагає 

забезпечити це «перемотування» мозкових ланцюгів, що забезпечується 

нейропластичністю.  

З метою характеристики тимчасової структури одужання, моделі на 

тваринах та клінічні дослідження виявили комбінацію механізмів, що лежать в 

основі неврологічного відновлення, який, здається, є унікальним для 

пошкодженого мозку, включаючи нейрогенез, гліогенез, проростання аксонів та 

збалансування збудження та гальмування в кіркових мережах [226] 

Процеси реорганізації охоплюють також регіони контралатеральної 

півкулі [162, 188] і, як було показано, зберігаються принаймні протягом 

декількох місяців після інсульту [195]. У цих процесах пластичності беруть 

участь різноманітні молекули, включаючи молекули адгезії та наведення клітин, 

інгібітори росту, нейромедіатори та транспортні білки  [52, 143, 188, 194], які 

можуть активувати або інактивувати дуже складні молекулярні шляхи, які 

посилюють або гальмують проростання нейронів, а отже, локальні та віддалені 

зв’язки [113, 143]. На жаль, природна здатність мозку перепроводити недостатня. 

Хоча існує певний ступінь спонтанного проростання [143, 188, 189], і може 

спостерігатися деяке спонтанне одужання, але неврологічний дефіцит 

зберігається у переважної більшості після інсульту, навіть після локалізованих 

або легких ішемічних пошкоджень [122]. 

За даними морфологічних досліджень, через 3 тижні переважають 

процеси репарації, практично відсутній набряк нервової тканини, закінчується 

процес формування кісти, а також стабілізується на індивідуальному для даного 

хворого рівні регіональний мозковий кровотік і значно зменшується характерна 
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для перших діб захворювання міжпівкульна асиметрія мозкового кровотоку [64,  

66]. Процес компенсації забезпечується наявністю численних анатомічних 

зв'язків між різними відділами нервової системи та пластичністю нервових 

центрів [112]. Втрачена функція замінюється цілою функціональною системою 

зв'язків між взаємодіючими центральними та периферичними утвореннями, які 

формують єдиний комплекс [32]. Проблема відновлення після інсульту пов'язана 

з теорією динамічної локалізації функцій і їх системною організацією, що 

дозволило вважати реорганізацію функцій основним механізмом їх 

відновлення[16]. 

Відомо, що частота постінсультної депресії становить 30–42 % протягом 

першого року після перенесеного ІІ [221]. За даними деяких авторів, упродовж 

перших двох місяців після ІІ вона може досягати 63–71 % із поступовим 

зниженням до 42–48 % у наступні 12 місяців [50]. 

Постінсультне вогнище, що сформувалося вже до кінця гострого періоду, 

з часом не зазнає змін у функціональному плані. Тому вся реабілітація базується 

на нейропластичності – здатності нервової тканини до структурно-

функціональної перебудови, що настає після її пошкодження і проявляється 

збільшенням кількості відростків нейронів у корі та зв’язків між ними, 

утворенням нових судин (ангіогенез) [11]. Саме пошкодження тканини мозку – 

один із пускових чинників для нейропластичності. Запорукою успішної 

реабілітації осіб після інсульту є стимуляція та підвищення нейропластичності. 
 

1.2. Обґрунтування можливостей реабілітаційних опцій на ранній та 

пізній стадії відновлення після інсульту і можливостей її проведення в 

період залишкових явищ 

 

Не дивлячись на те, що за календарем відновний період після 

перенесеного інсульту починається з 21 дня, реорганізація нейропластичності 

відбувається відразу після інсульту [66, 83, 144, 222]. Після вогнищевого 

пошкодження моторної кори та її низхідних шляхів вцілілі ділянки мозку 

зазвичай зазнають істотної структурної та функціональної перебудови, що 
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відбувається в периінфарктній зоні, а також в корі іпсілатеральної та 

контрлатеральної зонах в дослідженнях на тваринах [169] та дослідженнях з 

нейровізуалізацією у людей [84, 149, 151, 224, 225]. Ці зміни відображають 

здатність мозку, особливо кори головного мозку, змінювати структуру та функції 

нейронів та їх мереж у відповідь на пошкодження, спричинені інсультом. Таким 

чином, нервова пластичність забезпечує основу для відновлення рухової функції 

після інсульту [175].  

Можна виділити три фази процесів нейропластичності після мозкової 

катастрофи. У першій фазі відбувається зниження існуючої в нормі активності 

як в зоні ураження, що цілком зрозуміло, так і в аналогічній зоні інтактної півкулі 

внаслідок діашізу. В основі цього лежить гостре порушення зв'язків з ураженої 

зоною [85]. У другій фазі спостерігається перебудова існуючих зв'язків, причому 

в інтактній півкулі вона настає раніше, ніж в ураженій. У третій фазі 

відзначається зниження активації спочатку в інтактній півкулі, а потім в 

ураженій, причому у пацієнтів з більш істотним відновленням рухових і мовних 

функцій це зниження виражене в більшому ступені, хоча навіть в хронічній стадії 

інсульту активація залишається більш вираженою, ніж в контрольній групі [190]. 

Цілком ймовірно, що ці фази за часовими параметрами розрізняються залежно 

від локалізації вогнища інсульту. 

Наведені дані мають дуже важливе практичне значення: ефективність 

реабілітаційних заходів істотно змінюється залежно від того, яка фаза наявна у 

хворого. Однак тимчасові характеристики цих фаз вимагають подальшого 

вивчення. Ступінь відновлення визначається вже в перші дні або тижні після 

початку інсульту. Експериментальні дані свідчать про те, що рання (на 5-14-й 

день інсульту) реабілітація призводить до значного відновлення втрачених 

функцій, в той час як відстрочена (на 30-й день і пізніше) - лише до мінімального 

поліпшення [166]. У літературі наводиться і триваліший період максимального 

поліпшення - до 90 діб з моменту розвитку інсульту [71].  

Насправді терапевтичне вікно для реабілітації при інсульті, як і для 

навчання в нормальних умовах, ніколи, навіть через роки, не закрите [166, 222]. 
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Однак процеси нейропластичності, які характерні і для раннього розвитку, і для 

підгострої фази інсульту, обмежені і з часом сповільнюються [166]. Тому вкрай 

актуальним є пошук шляхів розширення цього «вікна» і збереження його 

відкритим на більш тривалий час. Не менш важливим є правильний підбір 

пацієнтів, у яких реабілітаційні заходи можуть бути найбільш ефективні. 

Деякі автори вважають, що відновлення після інсульту відбувається за 

законами, які лежать в основі онтогенезу: спочатку відновлюється сенсорна 

складова, потім з’являються рухи і мова [54]. Так, на постнатальних етапах 

розвиток нервових шляхів для сенсорної обробки передує розвитку мови та 

рухового функціонування. На основі отриманих авторами результатів є 

припущення, що структура відновлення після інсульту може також включати 

такий каскад специфічних для домену стадій або критичних періодів. Тому 

пропонують у цьому новому контексті оцінювати клінічні протоколи реабілітації 

[54]. Крім того, автори аналізу 11 пілотних досліджень з реабілітації [54] 

дослідили чітку динаміку відновлення після інсульту та чутливості до лікування. 

Спостерігали поліпшення функції на всіх стадіях після інсульту: як в період в 

ранні терміни, так і в хронічну стадію. Цей ефект демонстрував специфічний 

градієнт відновлення, який досяг асимптотичних рівнів через півтора року після 

інсульту. Ці висновки дають підстави для переосмислення критичного вікна для 

одужання та висвітлення необхідності як надання ранньої терапії, так і 

поширення її на пацієнтів у хронічній стадії після інсульту. 

Розрізняють ранню та пізню або довгострокову реабілітацію. Для науково 

обґрунтованих рекомендацій щодо лікування доцільніше послуговуватися 

термінами «нейрорепарація», «нейропластичність» та «нейровідновлення». 

Це означає, що в процесі реабілітаційних заходів фазу нейропротекції, що 

важлива у гострому періоді інсульту, завершено, натомість починається фаза 

нейрорепарації [168]. Тобто мета таких інтервенцій - запобігання смерті 

нейронів - поступово замінюється на реорганізацію нейронних мереж [222]. Усе 

це свідчить про значущість біологічних процесів у головному мозку людини, що 

є важливими чинниками для захисту та її відновлення. 



33 
 

У 2017 році розроблено нові глобальні стратегії щодо основ реабілітації 

пацієнтів та їхніх родичів. Протокол «Реабілітація 2030», підготовлений 

Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ), «Звіт про інсульт у Європі» 

Європейського альянсу боротьби з інсультом (SAFE), а також Програма дій 

2018–2030 рр., створена сумісно Європейською асоціації з боротьби з інсультом 

(ESO) та SAFE, були створені з метою визначення необхідності та важливості 

нейрореабілітації після інсульту. «Білль про права людини після інсульту» 

(ВООЗ) також акцентує увагу на діагностиці, реабілітації та значущості 

залучення пацієнтів до процесу відновлення після інсульту. 

Виділяють період ранньої реабілітації, який починається з перших днів та 

триває перші 6 місяців захворювання, та період пізньої реабілітації, що триває до 

року. Зважаючи на особливості біологічних процесів унаслідок інсульту, можна 

констатувати гостру потребу саме в ранній реабілітації (бажано вже протягом 24 

годин) [23; 28; 79; 112]. 

Перші 90 днів після відновлення інсульту називають «золотим періодом», 

тому у всіх дослідженнях проводять моніторинг стану пацієнта на початку 

мозкової катастрофи та через 3 місяці, оцінюючи його за модифікованою 

шкалою Ренкіна, констатуючи ефективність проведених терапевтичних 

втручань. Цей етап вважається надзвичайно важливим у реабілітації пацієнта, 

оскільки більша частина неврологічного відновлення відбувається саме в цей час 

[144]. 

Цей стан підвищеної пластичності, здається, є тимчасовим і тісно 

взаємодіє із сенсомоторним тренуванням, щоб полегшити відновлення рухової 

функції [233]. Однак немає чітких доказів точної часової структури посиленої 

реакції на лікування у людей, і як результат оптимальні терміни та інтенсивність 

лікування залишаються незрозумілими. 

Рухова реабілітація спирається на поєднання відновлення та компенсації 

шляхом спонтанного відновлення та рухового навчання під час занять. 

Поздовжні дослідження показали, що відновлення рухів при геміпарезі 

проходить через ряд стадій протягом перших 6 місяців після інсульту, незалежно 



34 
 
від типу терапевтичного втручання [142]. У цей період відбувається процес 

спонтанного відновлення, який досягає максимуму приблизно в перші 4 тижні, а 

потім зменшується протягом 6 місяців. Однак це не накладає фізіологічних 

обмежень на відновлення. Завдяки новим протоколам реабілітації та масовій 

практиці можна досягти значного рухового вдосконалення на хронічних стадіях 

(> 1 рік) [173]. Такі програми рухової реабілітації повинні включати 

повторювану практику та конкретну задачу з високою інтенсивністю в 

мультидисциплінарному середовищі для сприяння нервовій пластичності для 

відновлення рухів [202]. Ці протоколи моторних тренувань можуть бути 

реалізовані за допомогою ряду нових методів нейрореабілітації, таких як рухова 

терапія, зумовлена обмеженнями (CIMT) [230], робототехніка [134] та 

тренування на біговій доріжці з підтримкою ваги тіла [118]. Накопичені докази 

підтверджують думку про те, що пов'язані з відновленням реорганізація та 

активація кори після зазначених вище методів тренування використовуються у 

віддалений період після інсульту [161, 201]. Фармакологічний засіб, наприклад, 

раннє призначення флуоксетину, з фізичною терапією у дослідженні FLAME 

показало посилення рухового відновлення після інсульту за допомогою 

модуляції спонтанної нервової пластичності [76]. 

Нейронна пластичність є важливим процесом, який опосередковує істотне 

відновлення рухової функції після інсульту. Однак деякі зміни можуть бути 

неадаптивними. Гіперзбудливість кори є найбільш вірогідним механізмом 

спастичності, тоді як відновлення сили та рухової функції головним чином 

пов'язане з реорганізацією кори. Важливо диференціювати та розуміти, що 

відновлення рухів та спастичність мають різні механізми. Полегшення та 

модуляція нервової пластичності за допомогою реабілітаційних стратегій, таких 

як ранні втручання з повторюваною цілеспрямованою інтенсивною терапією, 

відповідною неінвазивною стимуляцією мозку та фармакологічними 

препаратами, є ключами для сприяння відновленню моторики після інсульту. 

Індивідуалізовані протоколи реабілітації можуть бути розроблені, щоб 

використати або уникнути дезадаптивної пластичності, такої як підвищена 
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збудливість кори в процесі відновлення рухів. Агресивне та відповідне 

управління спастичністю за допомогою терапії ботулінічним токсином - це 

приклад того, як створити перехідний пластичний стан нервово-рухової системи, 

що дозволяє перенавчати та відновити моторику в хронічних стадіях. 

При ранній реабілітації відзначається ріст дендритів у нейронів, 

розташованих в V шарі кори, при відстроченої ж реабілітації подібного 

зростання не відзначається. Клінічні дані підтверджують, що затримка в 

проведенні реабілітаційних заходів призводить до гіршого результату [166]. 

При цьому, незважаючи на високу ефективність ранньої реабілітації, у 

значної частини пацієнтів поліпшення в постінсультний період триває протягом 

тривалого періоду, як внаслідок спонтанного відновлення, так і на тлі 

проведених в цей час реабілітаційних заходів [71, 166]. Твердження про те, що 

реабілітація ефективна в перші 3 міс після інсульту, а пізніше - неможлива, 

сьогодні розцінюють як таке, що не має під собою ніяких підстав [132, 133]. 

 

1.3. Значення парезу руки/кисті у хворих у віддалений період після 

інсульту при оцінці їх якості життя 

 

Найчастішим явним дефіцитом після інсульту є рухові порушення різного 

ступеня. Відновлення після інсульту неоднорідне з точки зору функціональних 

результатів [27, 157]. У літературі існують різні думки стосовно значення 

дисфункції руки й кисті в пристосуванні до самообслуговування після інсульту. 

Зазначено, що порушення функції верхньої кінцівки має великий вплив на 

діяльність у повсякденному житті [89, 105], а також на індивідуальну чи 

соціальну діяльність пацієнта [75, 218].  

Дисфункція верхньої кінцівки після інсульту може вникати в 48-77% [179], 

але тільки 20% можуть відновити функцію руки у ранній відновний період [219].  

Пацієнти з парезом верхньої кінцівки легкої та середньої тяжкості в гострій 

фазі мають хороший прогноз функціонального відновлення, при цьому 71% цих 

пацієнтів досягають хоча б якоїсь спроможності через 6 місяців після інсульту 
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[230]. Досить очікувано, що прогноз з вираженим функціональним дефіцитом 

поганий, близько 60% не досягають хоч якоїсь спроможності через 6 місяців 

після інсульту. І лише 5% пацієнтів, які спочатку пережили повний параліч, 

досягають задовільної функції руки. Порушення функції верхніх кінцівок 

хронічно впливають на функціональну незалежність та задоволеність у 50–70% 

усіх пацієнтів з інсультом [215]. 

Відновлення втрачених функцій відбувається через шість послідовних 

етапів (від млявого парезу до можливості здійснювати координовані рухи), при 

цьому покращення може завершуватися на любому з етапів, і пацієнт може 

залишитися з частково або повністю втраченою функцією до 

самообслуговування. Тому важливою умовою ефективної рухової реабілітації є 

визначення тактики цієї реабілітації залежно від початкового етапу [39].  

Розуміння порушень функції верхньої кінцівки після інсульту є важливим 

для планування терапевтичних зусиль з реабілітації. Однак визначаючи, яке саме 

порушення верхньої кінцівки лікувати і з чого починати, слід розуміти: 1) 

порушення не є статичними, тобто в міру відновлення рухових функцій тип та 

характер порушень можуть змінюватися; отже, лікування повинно бути 

спрямованим на порушення, які зумовлюють порушення функції в даний момент 

часу; 2) множинні моторні та немоторні порушення можуть бути присутніми 

одночасно, тобто у пацієнта може спостерігатися слабкість руки та кисті відразу 

після інсульту, який, можливо, не зникне, коли через кілька тижнів або місяців 

виникне спастичність; отже, з часом може виникнути нашарування порушень, 

що ускладнює прийняття рішення про те, що лікувати першим [185]. Є три 

основні функціональні наслідки порушень функції верхньої кінцівки:  

1) навчився не використовувати: слабкість або парез є ключовим 

порушенням на ранніх стадіях, що призводить до невикористання. Порушення 

чуття, нерухомість та хронічний біль можуть ще більше сприяти засвоєнню 

звички невикористання; 

2) навчився незадовільного використання: спастичність, спастичне 

скорочення та ненормальні рухові синергії виникають у міру відновлення і 
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можуть призвести до ненормальних компенсаторних рухів, які при повторенні 

та напруженні призводять до неправильного використання; 

3) забув, що визначається поведінковим аналізом завдань: порушення 

сенсомоторної адаптації може призвести до тимчасового збереження нових 

навичок, незважаючи на велику практику; в даному випадку це називається 

забуванням. 

Використання руки може бути утруднене не тільки із-за її слабкості, але 

внаслідок спастичності, втрати сенсорної функції, атаксії. З точки зору ряду 

авторів патологічна спастичність руки утруднює виконання звичних рухів, 

відновлення побутових навичок і зменшує реабілітаційний потенціал пацієнта 

[25]. Інша причина - це сенсорний дефіцит; чутливі розлади визначаються в 11–

85 % хворих з інсультом [120]. Сенсорний дефіцит може сприяти інактивації 

руки (феномен «привченого невикористання»), що вторинно сприяє погіршенню 

її моторної функції [22], а відновлення функції руки погіршується [120]. Часто 

причиною порушення функції верхньої кінцівки при інсульті є атаксія. У 

структурі атаксій при інсульті в 67,1 % зустрічається геміатаксія, а в 32,9 % 

випадків — моноатаксія. Ізольована атаксія руки зустрічається в 5 разів частіше, 

ніж ноги [14, 90].  

Раніше вважалося, що Action Resaerch Arm Test (ARAT) і Fugl-Meyer 

Assessment (FMA) тести найбільш валідні для оцінки дисфункції руки після 

інсульту тільки у перші 8 тижнів [86], але автори, які порівнювали застосування 

даних оціночних шкал в хронічну фазу після інсульту визнали АRAT значно 

більше реагує на покращення функції верхньої кінцівки, хоча і тест ARAT та 

частина FMA для визначення моторики верхніх кінцівок є достатньо надійними 

для виявлення клінічно значущих змін [137, 172, 217, 227]. 

Існує критична відмінність між справжнім відновленням або відновленням 

функції та компенсацією [110] Це часто цитоване дослідження викликає кілька 

важливі питання, що стосуються вивчення відновлення після інсульту. Автори 

обгрунтовують, що для оцінки відновлення функцій використовувати доцільно 

міру покращення конкретної функції, оцінену за FMA, а не міру інвалідності, 
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оцінену за BI. Наприклад, пацієнтка з парезом правої руки, яка вчиться 

виконувати повсякденну діяльність лівою рукою, компенсувала, але не 

відновилася.  

 

1.4. Моторно-когнітивні співідношення у хворих у відділений період 

після перенесеного ішемічного інсульту 

 

За даними українського нормативного документу щодо менеджменту 

ішемічного інсульту, майже у половини пацієнтів з судинними когнітивними 

розладами без деменції впродовж 5 років розвивається деменція [21], майже такі 

дані (53,4%) наводять науковці за результатами останніх досліджень [177, 234]. 

Власне систематичний огляд та мета-аналіз поширеності когнітивних порушень 

без деменції протягом першого року після інсульту [234], де було оброблено 

7000 тез, а потім 1028 повнотекстових статей; при цьому двадцять три статті 

були включені до систематичного огляду та 21 - до мета-аналізу, виявив, що у 

38% [95% CI = 32–43%] випадків спостерігалися когнітивні порушення, які не 

досягали деменції. Тобто через 1 рік після інсульту тільки у 8,5% пацієнтів були 

збережені когнітивні функції. Найбільш високий ризик їх розвитку 

спостерігається саме в перші 6 місяців, а через 12 місяців, за даними науковців, 

число пацієнтів з постінсультними когнітивними розладами збільшується [176]. 

А поєднання рухових та когнітивних змін, очевидно, є сильнішим предиктором 

деменції, ніж лише когнітивні зміни [220], тому пацієнтам після інсульту в 

хронічну фазу обов’зково потрібно рекомендувати продовжувати займатися 

фізично. 

Korczyn A. et al. (2012) дослідили, що ризик деменції після інсульту 

впродовж 5 років коливається в межах 24 - 33.3% [130, 178].  

Рухові та когнітивні порушення часто є невід’ємні одні від одних 

дисфункцій, що спостерігаються після інсульту, але часто їх описують як окремі 

домени, і існує мало доказів того, чи вони пов’язані. В одному із останніх 

досліджень Einstad M.S. et al. (2021) описали поширеність одночасних рухових 
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та когнітивних порушень через 3 місяці після інсульту та дослідили, що моторні 

показники пов'язані з пам'яттю, виконавчою функцією та глобальним пізнанням 

[99]. Отримані нові докази того, що рухова дисфункція може також сприяти 

виникненню когнітивних порушень та їх прогресуванню. І навпаки, показано, що 

розумова активність впливає на відновлення функції руки [80, 197]. Відмічено, 

що когнітивний статус пов’язаний та залежний від дрібної моторики рук і у 

пацієнтів з хворобою Паркінсона [203]. 

Повідомляється, що дисфункція рухової сфери є важливим предиктором 

когнітивного розладу після інсульту [57]. Результат даного дослідження [57], де 

вивчалася функція нижніх кінцівок – можливість ходити - після інсульту, 

засвідчив прямий зв’язок між ступенем втрати рухових функцій та 

прогнозуванням когнітивних можливостей. Ще кілька досліджень вивчали 

вихідну швидкість ходи та інші рухові ознаки як провісники майбутнього 

розвитку когнітивних порушень [69, 91]. Автори зробили висновок, що цей 

зв’язок двосторонній і хворі після інсульту з когнітивними порушеннями можуть 

значно виграти від реабілітації. Сьогодні широко поширене усвідомлення того, 

що існує зв'язок між нейропсихологічними та руховими доменами, хоча як це 

відбувається - ще не до кінця зрозуміло. [73]. 

Assayag E.B. et al. (2015) у своєму дослідженні, перевіривши, чи може 

оцінка рівноваги та ходи покращити прогнозування довготривалого 

когнітивного результату у тих, хто пережив інсульт, встановили, що незадовільні 

показники рівноваги та ходи є важливими маркерами ризику погіршення 

когнітивного статусу через 2 роки після інсульту [57]. Порівняно прості тести на 

рухливість можуть покращити ідентифікацію осіб, які пережили інсульт / 

транзиторну ішемічну атаку та мають підвищений ризик розвитку когнітивних 

дисфункцій. І знову автори підкреслюють, що механізми цих моторно-

когнітивних взаємодій до кінця не вивчені, і зазначили, що субклінічні 

патологічні зміни, спричинені цереброваскулярними захворюваннями, можуть 

зіграти свою роль.  
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Добре задокументовано, що люди похилого віку в загальній популяції з 

одночасними порушеннями моторних та когнітивних функцій піддаються 

підвищеному ризику розвитку деменції, а також ризикують збільшити кількість 

госпіталізацій, падінь, залежності та смертності. У популяційних дослідженнях 

також було показано, що одночасна наявність порушень ходи та скарг на 

пам’ять, які називаються синдромом моторного когнітивного ризику, також 

збільшує ризик розвитку деменції [158]. 

Крім того, у популяції осіб, що перенесли інсульт, порушення балансу та 

хода є важливими факторами ризику когнітивних порушень [57, 214]. Однак 

попередніх досліджень мало, як зазначають автори, і існує потреба в додаткових 

знаннях про взаємозв'язок між руховими та когнітивними порушеннями на 

основі багатоцентрових досліджень популяцій людей з постінсультними 

наслідками. 

Простота та надзвичайно висока інформативність тесту малювання 

годинника робить його одним із найбільш загальновживаних інструментів для 

діагностики помірних когнітивних порушеннях та легкої деменції [82].  

У клінічній практиці для оцінки когнітивних функцій використовують 

нейропсихологічне тестування за допомогою шкал. Але таке тестування 

залежить від кооперації пацієнта та лікаря, їхнього комплаєнсу, інколи є досить 

часозатратним. З цих причин увагу привертає об’єктивний метод дослідження 

когнітивних функцій – це метод когнітивних викликаних потенціалів [58, 88, 100, 

108]. В останні роки в клінічну практику все частіше впроваджують дослідження 

ендогенних когнітивних викликаних потенціалів, зокрема когнітивних слухових 

викликаних потенціалів (КСВП) Р300 із латентним періодом в діапазоні 300 мс, 

що характеризують увагу та свідоме розпізнання стимулів; метод 

використовують для оцінки доклінічної стадії когнітивних порушень, а також 

деменції [207]. Параметри КСВП дозволяють оцінити функціональний стан 

нейронних популяцій мозку, тому збільшення латентного періоду Р300 

розглядають як доказ уповільнення психічних процесів [97]. 
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1.5. Методики реабілітації хворих у віддалений період після 

перенесеного ішемічного інсульту із врахуванням моторно-когнітивної 

дисфункції 

 

Кокранівський огляд з терапевтичних опцій [137] для покращення функції 

верхньої кінцівки після інсульту виявив 208 унікальних інструментів оцінки з 

243 досліджень [181]; в іншому огляді було виявлено більше 100 заходів для 

покращення повсякденного життя [219]. 

Реабілітаційні заходи слід починати в ранньому періоді інсульту, відразу 

ж після підтвердження діагнозу і стабілізації стану хворого [92]. Разом із тим 

актуальним лишається питання тривалості реабілітаційних заходів. Так, нерідко 

пацієнтам відмовляють у проведенні активних відновних програм вже через 3-5 

років після осередкового ураження мозку. Проте аналіз понад 300 

рандомізованих досліджень демонструє ефективність заходів і у віддаленому 

періоді реабілітації пацієнтів із вогнищевим ушкодженням головного мозку 

[206]. 

Зазначено позитивний ефект на моторну функцію іпотерапії, під впливом 

музики [68], інтенсивних занять [83]. Спостерігали поліпшення моторного 

відновлення за допомогою стимуляції пропріоцепції [89], яка може 

стимулюватися сухожильними вібраціями, щоб впливати на нервово-м’язову 

систему за допомогою вібраційного тонічного рефлексу та ілюзій руху, що 

виявилося досить ефективним саме на пізніх стадіях інсульту.  

Серед різних типів реабілітації популярним підходом до відновлення та 

лікування є підхід Бруннстрома [170]. Цей підхід розділяє стадії відновлення 

після інсульту, даючи досить чітке уявлення про те, чого може очікувати пацієнт 

та фізичний терапевт. Оскільки м’язи стають слабкими після інсульту, пацієнту 

досить важко, а то й неможливо задіяти м’язи, а підхід Бруннстрома, навпаки, 

навчає пацієнтів, як використовувати патологічні моделі синергії на свою 

користь. 
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Завдання мають бути адекватними, зрозумілими, з достатньою кількістю 

повторень та мотивувальними для пацієнта, а також застосовуватися згідно 

з належною інструкцією та зі зворотним зв’язком, щоб самі хворі могли 

планувати їх виконання та керувати результатами (рівень А) [92]. Реабілітаційні 

практики орієнтовані на конкретні задачі та залежать від індивідуальних 

особливостей пацієнта. Якщо реалізацію заходів заплановано у повсякденному 

середовищі, вони мають проводитися саме у таких умовах (рівень А). Так, 

загалом нейрореабілітація є ефективною, проте немає переконливих доказових 

даних переваги того чи іншого методу [181]. 

Є ефективні спроби проводити реабілітаційні опції із зворотною 

відповіддю на втручання. Так, тренування ходи за допомогою бігової доріжки 

призвело до поліпшення ходи та функціональних можливостей пацієнтів [57, 91]. 

Використання біологічного зворотного зв'язку, що полягало у візуальному 

спостереженні за тренуванням - вправами на біговій доріжці, дало кращі 

результати у поліпшенні тривалості циклу ходи, тривалості фаз ходи в 

порівнянні із звичайними тренуваннями без спостереження [95].  

На даний час проводиться порівняльне дослідження ефективних 

терапевтичних опцій щодо когнітивної реабілітації [139, 234, 140, 228, 234], що 

включало фармакологічні втручання антихолінергічна терапія, наприклад, 

донепезил; гіпотензивний засіб, наприклад, індапамід; антитромбоцитарний 

препарат, наприклад, дипіридамол; антидепресанти, наприклад, есциталопрам), 

а також нефармакологічні втручання (звичайний когнітивний тренінг, 

комп’ютерна когнітивна підготовка, аеробні вправи, музична терапія, віртуальна 

реальність, неінвазивна стимуляція мозку, голковколювання, педагогічна 

терапія, наприклад, програма навчання інтенсивного догляду). 

Доступ до реабілітації та довготермінової адаптації є важливою 

проблемою в багатьох країнах-членах ЄС. Забезпечення належної  реабілітації 

не спостерігається в багатьох частинах Європи, пацієнти часто отримують 

терапію протягом лише коротких періодів перебування в лікарні. У деяких 
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країнах існує дуже обмежений доступ до терапії після виписки з стаціонару 

[200]. 

Лікування залишкових явищ інсультів необхідне для того, щоб 

максимально покращити якість життя пацієнта, надати йому можливість 

самообслуговування і просто можливість бути повноцінним членом суспільства.  

 

Висновки до розділу 1 

У підсумку слід зазначити, що при аналізі даних світової та вітчизняної 

наукової літератури щодо епідеміології, факторів ризику та прогнозування 

виходу після ІІ у період віддалених наслідків було виявлено наступне:  

У результаті пошуку отримано достатньо інформації щодо патогенетичних 

механізмів у найгостріший, гострий періоди після ІІ, а також є дані про ранній та 

пізній відновний періоди, але обмаль матеріалу щодо віддалених наслідків після 

інсульту. Пошкодження тканини мозку – один із пускових чинників для 

нейропластичності. Запорукою успішної реабілітації осіб після інсульту 

є стимуляція та підвищення нейропластичності. 

Твердження про те, що реабілітація ефективна в перші 3 міс після інсульту, 

а пізніше - неможлива, сьогодні розцінюють як таке, що не має під собою ніяких 

підстав. 

У літературі існують різні думки стосовно значення дисфункції руки й 

кисті в пристосуванні до самообслуговування після інсульту. 

Розуміння порушень функції верхньої кінцівки після інсульту є важливим 

для планування терапевтичних зусиль з відновлення функції. 

Динаміку рухової функції після інсульту найкраще прослідковувати не за 

BI, оскільки ця шкала визначає функціональну спроможність до 

самообслуговування, а за FMA, тому що власне оцінка за цією шкалою свідчить 

про реальний функціональний стан верхньої кінцівки. 

Сьогодні широко поширене усвідомлення того, що існує зв'язок між 

нейропсихологічними та руховими доменами, хоча це ще не до кінця зрозуміло. 
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Зв’язок між моторикою та когнітивною функцією є двостороннім і хворі 

після інсульту з когнітивними порушеннями можуть значно виграти від фізичної 

реабілітації. 

Вплив фізичної реабілітації на  когнітивну функцію доведений, а чи 

впливають динаміка когнітивних функцій на відновлення руху, слід дослідити, в 

чому і полягатиме основне завдання дослідження. Тому ми вирішили об’єднати 

дві опції у своїй роботі, що ґрунтується на зворотному зв’язку, – фізична терапія 

з відновлення руху руки/кисті (як основи, що впливає на ступінь активності та 

якості життя) впливатиме на когнітивні функції, застосувавши принцип впливу 

руху кисті на найбільше представництво даної функції в корі лобової частки, 

посилюючи пластичність збережених ділянок, що може покращувати когнітивні 

функції, а відтак і мотивацію, що сприяє ефективності реабілітації, а згодом і 

якості життя пацієнта. 
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РОЗДІЛ 2 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦІЄНТІВ ТА МЕТОДИ 

ОБСТЕЖЕННЯ 

 

Дослідження проводилось на базі відділення цереброваскулярної патології 

КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради» у 2017 – 2020 

рр. 

 

2.1. Загальна характеристика пацієнтів та дизайн дослідження 

 

В ході дослідження обстежено 116 пацієнтів із наслідками первинного 

гемісферного ІІ в періоді від 12 до 24 міс. після ІІ віком від 51 до 80 років (73 

чоловіки, 43 жінки, середній вік 67 [55; 74] років). Інсульт був локалізований в 

лівій гемісфері у 63 (54,3%) пацієнтів, у правій гемісфері – у 53 (45,7%). Діагноз 

ІІ був встановлений у гострому періоді захворювання відповідно до 

«Уніфікованого клінічного протоколу медичної допомоги. Ішемічний інсульт 

(екстрена, первинна, вторинна (спеціалізована) медична допомога, медична 

реабілітація» [21]. За поінформованістю респондентів, спостереження було 

відкритим. 

Критерії включення в дослідження: хворі через 12-24 міс. після 

перенесеного первинного ІІ в каротидному басейні. 

Критерії виключення з дослідження: 

1. геморагічний інсульт;              

2. повторний інсульт;              

3. інсульт у вертебро-базилярному басейні;              

4. вік <50 і> 80 років;              

5. ліворукі пацієнти;              

6. період <12 місяців і> 24 місяці після інсульту;              

7. плегія або виражений парез верхньої кінцівки; 
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8. оцінка за шкалою NIHSS >13 балів            

9. оцінка за модифікованою шкалою Ренкіна (mRS) > 2;              

10. сенсорна або виражена моторна афазія;              

11.  онкопатологія та важкі супутні захворювання;              

12.  виражена депресія (оцінка за госпітальною шкалою тривоги та депресії 

(HADS) > 11); 

13.  наявність КП, що  передували ІІ (оцінка за IQ Code ≥4 балів); 

14.  помірна та важка деменція, оцінена за MMSE (<20 балів); 

15.  попередня інвалідизація (ортопедична тощо); 

16.  відмова від участі у дослідженні; 

17. індивідуальна непереносимість препаратів, використаних у 

дослідженні. 

Підбір пацієнтів та їх первинне обстеження здійснювалося в перший день 

перебування на стаціонарному лікуванні. Перед залученням в дослідження у всіх 

хворих отримано поінформовану згоду. В подальшому відбувались 2 візити із 

обстеженням пацієнтів через 2 та 6 місяців. Обстеження пацієнтів проводилось 

за допомогою спеціально розроблених карт огляду (Додаток А). 

За запропонованим лікуванням пацієнти були рандомізовані на 3 групи 

методом випадкових чисел. 

1 група (37 осіб), середній вік - 66 [54; 75] років, з післяінсультним 

періодом 17 [14; 22] міс., отримувала базову терапію для вторинної профілактики 

інсульту згідно стандартів Міністерства охорони здоров’я України («Про 

затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі 

стандартизації медичної допомоги при ішемічному інсульті» від 03.08.2012 № 

602) із призначенням антиагрегантів/антикоагулянтів, гіполіпідемічних та 

антигіпертензивних препаратів, та виконували комплекс вправ для покращення 

загальної рухової функції впродовж 2 міс. 

2 група (39 осіб) середній вік - 65 [54; 74] років, з післяінсультним періодом 

17 [14; 23] міс., отримувала базову терапію для вторинної профілактики інсульту, 
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виконувала комплекс вправ для покращення загальної рухової функції та 

моторики паретичної руки впродовж 2 міс. 

3 група (40 осіб), середній вік - 66 [55; 75] років, з післяінсультним 

періодом 17,8 [14,5; 22] міс., отримувала базову терапію для вторинної 

профілактики інсульту, виконували комплекс вправ для покращення загальної 

рухової функції та моторики паретичної руки впродовж 2 міс. та приймали 

холіну альфосцерат (Гліатилін®,  Italfarmaco, Італія) по 1 табл. 400 мг 2 рази на 

добу впродовж 2 міс. 

Розподіл пацієнтів за віком, статтю, освітою, факторами ризику наведений 

у табл. 2.1.1. 

Таблиця 2.1.1 

Клініко-демографічні характеристики обстежених пацієнтів 

Показник 1 група 

n=37 

2 група 

n=39 

3 група 

n=40 

Вища освіта 14 (37,8%) 14 (35,9%) 16 (40,0%) 

Середня освіта 23 (62,2%) 25 (64,1%) 24 (60,0%) 

Чоловіки 23 (62,2%) 25 (64,1%) 25 (62,5%) 

Жінки 14 (37,8%) 14 (35,9%) 15 (37,5%) 

Артеріальна 

гіпертензія 

33 (89,2%) 35 (89,7%) 35 (87,5%) 

Цукровий діабет 11 (29,7%) 10 (25,6%) 13 (25,0%) 

Фібриляція 

передсердь 

10 (27,0%) 9 (23,1%) 11 (27,5%) 

Атеросклероз сонних 

артерій 

16 (43,2%) 18 (46,2%) 15 (37,5%) 

Лівопівкульний 

інсульт 

19 (51,4%) 21 (53,8%) 23 (57,5%) 

Правопівкульний 

інсульт 

18 (48,6%) 18 (46,2%) 17 (42,5%) 
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Контрольну групу (КГ) складали 20 практично здорових осіб (ПЗО) (11 

чоловіків та 9 жінок, середній вік 64 [55; 74] років), без анамнезу гострих 

інсультів та тяжкої соматичної патології (табл. 2.1.2). 

Таблиця 2.1.2 

Клініко-демографічні характеристики практично здорових осіб 

Показник ПЗО, n=20 

Вища освіта 9 (45,0%) 

Середня освіта 11 (55,0%) 

Чоловіки 8 (40,0%) 

Жінки 12 (60,0%) 

Артеріальна гіпертензія 11 (55,0%) 

Цукровий діабет 4 (20,0%) 

Фібриляція передсердь 2 (10,0%) 

Атеросклероз сонних артерій 4 (20,0%) 

 

2.2. Методи обстеження 

 

2.2.1. Клініко-неврологічні методи 

 

Обстеження хворих проводили за єдиною схемою із використанням 

спеціально розроблених карт огляду (Додаток В). Протокол обстеження хворих 

обговорено та затверджено на засіданні працівників кафедри неврології та 

нейрохірургії при узгодженні з адміністрацією Комунального неприбуткового 

підприємства «Івано-Франківська обласна клінічна лікарня Івано-Франківської 

обласної Ради» та відповідає основним принципам Гельсінської декларації. 

Дослідження було затверджено комісією з питань етики Івано-Франківського 

національного медичного університету щодо дотримання етичних принципів 

при виконанні дисертаційного дослідження (протокол №101/18 від12.04.2018 р.).  

Клініко-неврологічне обстеження включало вивчення скарг пацієнта, 

анамнезу хвороби із виявленням факторів ризику церебро-васкулярної патології 
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(артеріальна гіпертензія, надмірна маса тіла, куріння, зловживання алкоголем) та 

рівня освіти пацієнтів. Під час неврологічного огляду приділяли увагу 

дослідженню функції черепно-мозкових нервів, пірамідної системи із оцінкою 

сили та тонусу м’язів, глибоких та поверхневих рефлексів, наявності 

патологічних стопних рефлексів та рефлексів орального автоматизму, чутливої 

та координаторної систем.  
 

 

2.2.2. Методика оцінки ступеня неврологічного дефіциту та 

функціонального стану хворих 

 

Проводилась оцінка проявів неврологічного дефіциту за шкалою тяжкості 

інсульту Національних інститутів здоров’я та функціонального стану хворих за 

модифікованою шкалою Ренкіна, індексом Бартел та оцінки функціональної 

незалежності. 

А) Шкала тяжкості інсульту Національних інститутів здоров’я (National 

Institutes of Health Stroke Scale – NIHSS) застосовується для оцінки 

неврологічного статусу хворих з інсультом в каротидному або вертебро-

базилярному басейні і є одним із найбільш надійних та широко застосовуваних 

діагностичних інструментів. Вона містить ряд параметрів, що відображають 

рівні порушення основних неврологічних функцій (Додаток В1) [65]. 

Відсутність неврологічних порушень оцінюється як 0 балів. Сумарна оцінка 

менше 5 балів відповідає легкому інсульту, 6-13 балів – інсульту середньої 

тяжкості, 14-20 балів – тяжкому, більше 20 балів – дуже тяжкому інсульту [21]. 

Б) Модифікована шкала Ренкіна (modified Rankin Scale – mRS) найчастіше 

застосовується в клінічній практиці для оцінки ступеня порушень 

життєдіяльності пацієнта після інсульту (Додаток В2) [187]. 

Функціональний стан пацієнта оцінюється за шкалою від 0 до 5 балів. 

Оцінка 0 балів відповідає відсутності симптомів порушення дієздатності, 1 бал – 

відсутність суттєвих порушень функціональної дієздатності, 2 бали – легкі 

порушення дієздатності, 3 бали – помірні порушення дієздатності з необхідністю 
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деякої сторонньої допомоги, 4 бали – помірно тяжкі порушення дієздатності та 

нездатність самостійно пересуватися, 5 балів – виражені порушення, прикутість 

до ліжка. 

В) Індекс Бартел (Barthel Index – BI) дозволяє щоденну діяльність пацієнта 

та його здатність до самообслуговування (Додаток В3) [150]. 

Сумарна оцінка за ВІ варіює від 0 до 100 балів. Сумарний бал від 0 до 50 

відповідає тяжкій інвалідизації та повній залежності хворого від сторонньої 

допомоги, від 51 до 74 -  вираженій залежності, від 75 до 94 - помірній 

залежності, від 95 до 99 – мінімальній залежності, 100 балів - повній 

незалежності в повсякденній діяльності. 

Г) Оцінка функціональної незалежності (Functional Independence Measure – 

FIM) на даний час є основним, найбільш широко застосовуваним [154] та дієвим 

інструментом визначення функціональної спроможності пацієнтів за 

наступними блоками: ерготерапевтичний, блок тазових органів, руховий та 

когнітивний блоки, а також вищі кіркові фунції: тобто дозволяє оцінити такі 

основні параметри, як самообслуговування, контроль сфінктерів, переміщення, 

рух, соціальне пізнання та спілкування [Додаток В4]. Кожен показник містить 

кілька підпунктів, виконання яких оцінюється від 0 до 7 балів. Оцінка 7 балів 

відповідає самостійному виконанню дії, без сторонньої допомоги; 6 балів – 

можливе використання допоміжних засобів, без сторонньої допомоги; 5 балів – 

необхідний нагляд або мінімальна допомога (практично 100% самостійне 

виконання); 4 бали – необхідна незначна стороння допомога (самостійно більше 

75%); 3 бали – помірна стороння допомога (самостійно більше 50%); 2 бали – 

значна стороння допомога (самостійно більше 25%); 1 бал – повна залежність. 

Загальна оцінка варіює в межах 0-126 балів. 
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2.2.3. Методика оцінки функції верхньої кінцівки 

 

А) Тест 9 кілочків (9 Hole Peg Test (9HPT) розроблений для оцінки дрібної 

моторики верхньої кінцівки (Додаток В4) [152]. Надійність та валідність тесту 

досліджена і доведена у застосування при хворобі Паркінсона, інсульті [74]. 

Для проведення тесту необхідні дерев’яна чи пластикова дошка з 9 

отворами (діаметр 10 мм, глибина 15 мм), розміщеними на відстані 32-50 мм 

один від одного, контейнер для кілочків розміром 100х100х10 мм, 9 кілочків 

діаметром 7 мм і довжиною 32 мм та секундомір. Пацієнту пропонується взяти 

кілочки з контейнера по одному та розмітити їх в отворах максимально швидко. 

Далі кілочки потрібно витягти з отворів по одному та покласти назад у 

контейнер. Фіксується час виконання завдання (від моменту, коли пацієнт 

торкається першого кілочка, до моменту, коли останній кілочок покладуть в 

контейнер). Дошка з отворами розміщується навпроти пацієнта по серединній 

лінії, контейнер зміщений ближче до руки, яка оцінюється. Дозволяється 

притримувати край дошки рукою, що не оцінюється, для стабільності. 

Б) Тест Фугль-Мейєра (Fugl-Meyer Assessment, FMA) дозволяє детально 

дослідити функцію верхньої кінцівки (Додаток В5) [104]. Він складається із 

субтестів, що оцінюють виконання рухів в проксимальній частині руки, 

зап’ястку, кисті, функцію координації та чутливості. Максимальна оцінка 

складає 126, з яких 66 – оцінка моторики  (Додаток С). 

 

2.2.4. Методика оцінки когнітивних функцій та психоемоційної сфери 

 

Для оцінки стану когнітивних функцій у хворих використовували наступні 

шкали  (Додаток С): шкалу Mini Mental State Examination, Монреальську шкалу 

когнітивної оцінки та батарею тестів лобової дисфункції, тест малювання 

годинника, тест малювання ланцюжка А і В та опитувальник IQ Code. Емоційну 

сферу пацієнтів досліджували за допомогою Госпітальної шкали тривоги та 

депресії. 
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А) Коротка шкала оцінки психічного статусу (Mini Mental State Examination 

– MMSE) вважається загальноприйнятим та доступним методом скринінгу 

когнітивних функцій і проводиться шляхом оцінки виконання певних завдань 

пацієнтом (Додаток В6) [104]. Шкала містить субтести «Орієнтація в часі», 

«Орієнтація в просторі», «Сприйняття», «Концентрація уваги», «Пам’ять», 

«Мовленнєві функції», «Комплексні команди».  

Сумарний бал ММSE 29-30 оцінювали як відсутність порушень когнітивних 

функцій, 27-28 балів – легкі КП, 24-26 балів – помірні КП, 20-23 бали – легка 

деменція, 11-19 балів –  помірна деменція, 0-10 балів – тяжка деменція [1]. 

Б) Монреальська шкала когнітивної оцінки (Montreal Cognitive Assessment – 

MoCA) [167] вважається більш чутливою у діагностиці ранніх проявів 

когнітивної дисфункції [107], проте її недоліком є відсутність градації ступенів 

КП. Шкала містить субтести «Зорово-конструктивні/виконавчі навички», 

«Називання», «Мова», «Увага», «Абстракція», «Відкладене повторення», 

«Орієнтація» (Додаток В7). 

Загальна оцінка 26 балів і більше вважається нормою. Якщо у пацієнта 

освіта менше 12 років, додається 1 бал. 

В) Батарея тестів лобової дисфункції (Frontal Assessment Battery – FAB) 

дозволяє оцінити виконавчі функції, морфологічним субстратом яких є лобова 

частка. Шкала оцінює такі субтести як «Концептуалізація», «Швидкість 

мовлення», «Динамічний праксис», «Проста реакція вибору», «Ускладнена 

реакція вибору», «Хапальні рефлекси» (Додаток В8) [96]. 

Загальна оцінка FAB 16-18 балів вважається нормою, 12-15 балів – 

помірною лобовою дисфункцією, 11 балів і менше – деменцією лобового типу. 

В) Тест малювання годинника (Clock Drawing Test – CDT) є простим та 

інформативним інструментом скринінгу КП [45]. Тест використовується в 

кількох модифікаціях, ми використовували  наступну: пацієнту дають ручку і 

чистий аркуш паперу, та просять самостійно намалювати круглий годинник, 

поставити цифри в необхідні позиції циферблата та намалювати стрілки, що 
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показують певний час,  наприклад, за 10 хвилин друга. Результат виконання 

тесту оцінюється від 0 до 10 балів: 

10 балів - норма; намальоване коло, цифри в правильних положеннях; 

стрілки вказують заданий час; 

9 балів – незначні неточності розміщення стрілок; 

8 балів – більш помітні неточності розміщення стрілок одна з них відхилена 

більш, ніж на годину); 

7 балів – обидві стрілки показують неправильний час; 

6 балів – стрілки не показують час (час обведений кружком); 

5 балів – неправильне розміщення цифр на циферблаті; 

4 бали – втрачена цілісність годинника, частина цифр відсутня або 

розміщена за кругом; 

3 бали – циферблат і числа не зв’язані одне з одним; 

2 бали – пацієнт намагається виконати завдання, але безуспішно; 

1 бал - хворий не намагається виконати інструкцію. 

Результат тесту менше 9 балів свідчить про присутність когнітивних 

розладів, 6 і менше балів – про наявність дементних порушень. 

Г) Тест малювання ланцюжка (Trail Making Test A, B– TMT-A,TMT-B) є 

чутливим та інформативним інструментом для діагностики порушень 

виконавчих функцій, особливо ТМТ В [210]. В ТМТ А пацієнту пропонується 

послідовно в порядку зростання з’єднати кола з цифрами від 1 до 25, що 

хаотично зображені на листку паперу. В ТМТ В завдання ускладнюється 

необхідністю переключення між з’єднанням цифр (1-13) і букв (А-L) у порядку 

зростання (наприклад, 1-A-2-B-3-C і т.д.). Фіксується час, потрачений на 

виконання завдання (Додаток В9). 

Д) Опитувальник IQ Code використовується для виключення КП, що 

передували даному захворюванню (Додаток В10) [126]. Для цього родичам 

пацієнта пропонується дати відповідь на 16 запитань, які стосуються змін 

когнітивної сфери пацієнта за останні 10 років. Кожне з них оцінюється від 1 до 

5 балів, де 1 бал – стан пацієнта значно покращився, 2 бали - стан пацієнта 
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незначно покращився, 3 бали – без змін, 4 бали - стан пацієнта незначно 

погіршився, 5 балів - стан пацієнта значно погіршився. Середній бал за 

опитувальником 4 бали і більше вважається таким, що відповідає наявності КП, 

як передували даному захворюванню. 

Е) Госпітальна шкала тривоги та депресії (Hospital Anxiety and Depression 

Scale – HADS) [235] складається із 2 блоків питань для оцінки тривоги та 

депресії, по 7 питань у кожному. Пацієнт заповнює бланк із запитаннями, який 

потім оцінюється за допомогою ключа з бальними еквівалентами кожного 

питання. Сумарна оцінка 0-7 балів за кожним субтестом вважається нормою, 8-

10 балів – субклінічна тривога/депресія, більше 11 балів – виражена 

тривога/депресія. 

 

2.2.5. Дослідження якості життя 

 

Якість життя (ЯЖ) пацієнтів оцінювали за допомогою Stroke Specific Quality 

of Life Scale (SS-QOL) [229], розробленої спеціально для оцінки показників 

якості життя пацієнтів після перенесеного інсульту  (Додаток В11). Шкала 

містить субтести «Енергія», «Сімейні обов’язки», «Мова», «Мобільність», 

«Настрій», «Особистість», «Самообслуговування», «Соціальні ролі», 

«Мислення», «Функція верхньої кінцівки»,  «Зір», «Робота/продуктивність», 

кожен із яких має по кілька запитань. Пацієнту пропонується оцінити кожне а 

шкалою від 1 до 5 балів, де 1 бал – неможливість виконання, 2 бали – значні 

труднощі з виконанням, 3 бали – деякі труднощі, 4 бали – незначні труднощі, 5 

балів – відсутність труднощів з виконанням. Загальний бал за шкалою складає 

від 49 до 245 балів. 

 

2.2.6. Дослідження когнітивних слухових викликаних потенціалів Р300 

 

Використовували електрофізіологічний метод оцінки когнітивних функцій, 

метод слухових когнітивних слухових викликаних потенціалів (КСВП) Р300, які 
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реєстрували на 16-канальному електроенцефалографі «DХ-system» (Україна) за 

стандартною методикою [97] у науково-практичному центрі нейрофізіологічних 

досліджень кафедри неврології та нейрохірургії ІФНМУ (свідоцтво про технічну 

компетентність №083/20). P300 - це ендогенний потенціал, виникнення якого 

пов’язане з реакцією людини на стимул: при слуховій стимуляції в 1000 Гц та 

2000 Гц у випадковому порядку досліджуваний повинен зосередити увагу на 

диференціації тонів, натискаючи на кнопку на датчику при звуку 2000 Гц, який 

вважався значимим і займав 20% всього часу подачі стимулів (всього стимулів - 

180). Тривалість стимулу 30-50 мс, інтенсивність – 75-85 дБ, період між 

стимулами – 1 с, стимуляція бінауральна. Епоха аналізу – 500-700 мс, число 

усереднень – 30-70 окремо для кожного зі стимулів, частота – 0,5-50 Гц. 

Скальпові електроди розміщували за координатами С3 та С4 згідно міжнародної 

системи «10-20 %». Референтний електрод на мастоїдальному відростку. 

Заземлюючий електрод – Fpz [20].  

Пацієнт перебував у звуко- та світлоізольованій кімнаті, в положенні сидячи 

у спеціальному кріслі із заплющеними очима. Коли чув значущий стимул, 

натискав кнопку джойстика ведучою рукою. 

Приклад даних КСВП ПЗО представлено в Додатку D.   

Обробка отриманих результатів КВП Р300 складалася з двох незалежних 

процедур (оцінки поведінкових даних: кількість помилок (хибних натискань на 

кнопку) при фіксуванні та підрахунку значимих стимулів, що вимагало високого 

рівня концентрації уваги) та основних амплітудно-часових параметрів 

когнітивної відповіді у абсолютних значеннях: латентний період (ЛП) та 

амплітуда хвилі Р300 з центральних (С3/С4), передньо-лобних (Fр1/Fр2) та 

задньо-скроневих (Т3/Т4) відведень зліва/справа відповідно. Крім того, 

розраховували коефіцієнт латеральності (КЛ) [18]  – міжпівкульної асиметрії – 

відповідних психофізіологічних показників за формулою:  

КЛ = (L-R) / (L+R) x 100, 

де L – параметр Р300 симетричної ділянки лівої півкулі головного мозку,  R 

– правої.  
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Знак «+» в отриманому значенні вказував на латералізацію збільшення 

показника до лівої півкулі, «-» - до правої відповідно. 

Дані кожного пацієнта викладені в карті спостереження за хворим 

(Додаток Д). 

 

2.2.7. Методики лікування 

 

За методикою запропонованих реабілітаційних програм пацієнти були 

рандомізовані на 3 групи методом випадкових чисел. 

1 група (37 осіб) отримувала базову терапію для вторинної профілактики 

інсульту згідно стандартів Міністерства охорони здоров’я України («Про 

затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі 

стандартизації медичної допомоги при ішемічному інсульті» від 03.08.2012 № 

602) із призначенням антиагрегантів/антикоагулянтів, гіполіпідемічних та 

антигіпертензивних препаратів, та виконували комплекс вправ для покращення 

загальної рухової функції впродовж 2 міс. 

2 група (39 осіб) – отримувала базову терапію для вторинної профілактики 

інсульту, виконувала комплекс вправ для покращення загальної рухової функції 

та моторики паретичної руки впродовж 2 міс. 

3 група (40 осіб) - отримувала базову терапію для вторинної профілактики 

інсульту, виконувала комплекс вправ для покращення загальної рухової функції 

та моторики паретичної руки впродовж 2 міс., та приймали холіну альфосцерат 

(Гліатилін®,  Italfarmaco, Італія) по 1 табл. 400 мг 2 рази на добу впродовж 2 міс. 

Для пацієнтів був підібраний комплекс вправ, які не потребували 

спеціального обладнання, що робило можливим їх виконання в домашніх умовах 

протягом тривалого часу. 

Комплекс вправ для покращення загальнорухової функції [196] 

1. Згинання стегна з утриманням. 

Руками підніміть уражену ногу до грудей і затримайте її на секунду, перш 

ніж повільно відпустити ногу назад. Повторіть на іншій нозі. Намагайтеся 
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докласти максимум зусиль, щоб утримувати рівну спину і м'язи тулуба в тонусі. 

Повторіть обидві сторони по 10 разів. 

2. Розгинання коліна. 

У сидячому положенні витягніть ліву ногу перед собою паралельно підлозі. 

Потім повільно поверніть ногу назад на підлогу. Потім повторіть з правою 

ногою, чергуючи сторони, загалом 20 повторень (по 10 на кожну ногу). 

3. Відведення стегна. 

Для цієї вправи сядьте на стілець і трохи підніміть уражену ногу з підлоги. 

Ваша нога повинна залишатися зігнутою на 90 градусів, але стопа повинна бути 

піднятою над підлогою. Потім відводьте ногу назовні, ніби ви б'єте м’ячем убік. 

Далі приводьте ногу всередину до середньої лінії. Повторити 10 разів. 

4. Прямий поштовх. 

Поставте пляшку з водою на стіл на відстані витягнутої руки. Потім 

переплетіть пальці та покладіть кисті та передпліччя на стіл. Потягніться і 

простягніть руки через стіл, щоб досягнути до пляшки з водою. Якщо можете, 

спробуйте відсунути пляшку з водою трохи далі від себе. Потім потягніть руки 

назад до себе, тримаючи плечі опущеними вниз. Повторіть 10 разів. 

5. Пересування. 

Помістіть пляшку з водою на стіл зліва від себе. Потім візлміть пляшку 

рукою зовні пересуньте через стіл. Потім виконайте ті самі рухи, щоб відсунути 

пляшку назад. 

6. Бокове підняття руки. 

Сидячи на краю ліжка або дивана, візьміть пляшку з водою ураженою рукою 

і покладіть руку збоку. Потім підніміть пляшку з водою, тримаючи руку прямо. 

Намагайтеся не дозволяти плечу підніматися. Повторіть 5 разів. 

Комплекс вправ для покращення функції кисті [43] 

1. Розгинання та згинання зап’ястя. 

Покладіть передпліччя на стіл таким чином, щоб кисть звисала з краю стола 

долонею вниз. Потім робіть рухи кистю вгору-вниз, згинаючи зап’ястя. Після 
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цього повторіть рухи, повернувши кисть долонею догори. Повторити 10 разів, по 

2 підходи на кожну руку. 

2. Розгинання і згинання великого пальця. 

Вихідне положення з повністю розкритою долонею, ніби показуючи цифру 

5. Далі згинайте великий палець до середини долоні, ніби показуючи цифру 4. 

Продовжуйте рухи між цими двома положеннями 10 разів, 2 підходи. 

3. Бокові рухи зап'ястка. 

Покладіть уражену руку на стіл долонею вниз. Далі робіть кисть рухи 

вправо та вліво. Зосередьтеся на початку руху виключно із зап’ястя. Повторюйте 

повільно, загалом 5 повторень. 

4. Стискання м'яча. 

Стисніть м'яч пальцями кисті та великим пальцем, згинаючи їх. Повторіть 

10 разів, 2 підходи. 

5. Щипок м'яча. 

Стисніть м’яч прямими розігнутими пальцями та великим пальцем. 

Повторіть 10 разів, 2 підходи. 

6. Розгинання великого пальця. 

Покатайте м’яч вгору-вниз по долоні, згинаючи і розгинаючи великий 

палець. Повторіть 10 разів, 2 підходи. 

7. Стискання пальців. 

Стисніть м'ячик між прямими вказівним та середнім пальцем. Повторіть 10 

разів, 2 підходи. 

8. Ущипніть і відпустіть. 

Покладіть ручку збоку від себе на столі, а потім обережно схопіть її великим 

і вказівними пальцями. Пересуньте ручку по столу, а потім відпустіть. Повторіть 

10 разів, 2 підходи. 

9. Закрутка ручки. 

Покладіть ручку на стіл і обертайте її великим та вказівним пальцями. 

Постарайтеся не втягувати плече в цю вправу, метою є навантаження на великий 
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і вказівний пальці. Спробуйте максимально швидко обертати ручку впродовж 15 

секунд. 

 

2.2.8. Статистичний аналіз результатів 

 

Статистичну обробку одержаних результатів проведено за допомогою MS 

Excel 2013 та з використанням програмного середовища статистичних 

розрахунків «R» [183].  Середнє значення та середнє квадратичне 

відхилення досліджуваних сукупностей позначені через 95%-вий інтервал, тобто 

[Q2.5%; Q97.5%]. Для опрацювання отриманих даних використовували 

непараметричні методи. Непов’язані вибірки порівнювали за допомогою 

критерія Манна-Уітні.  Пов’язані між собою вибірки (показники до та після 

лікування в одній групі) порівнювали з використанням критерію Вілкоксона 

та дисперсійного аналізу з використанням критерія Фішера.  

Статистично вірогідною вважали різницю між порівнюваними вибірками, 

для якої при застосуванні відповідного критерію мали p<0,05. Наявність 

кореляційного зв’язку оцінювали за допомогою коефіцієнта рангової кореляції 

Спірмена (r). 

При розробці методики прогнозування використано аналіз 

головних компонент, кластерний аналіз та дискримінантний аналіз; опис 

розподілів головних компонент наведено у вигляді графіків типу ящиків з вусами 

для медіан (Me) і міжквартильних інтервалів [Q25 %; Q75 %]. Аналіз головних 

компонент будує індекси (комбінації) характеристик, що дозволяє зменшити їх 

кількість зі збереженням майже всієї інформації. Кластерний аналіз дозволив 

згрупувати (класифікувати) пацієнтів на групи за ефективністю лікування. А 

дискримінантний аналіз призначений для побудови самої процедури 

прогнозування, тобто, розробки правила, за яким пацієнт за своїми 

характеристиками до лікування відносився б то тієї чи іншої групи ефективності 

лікування. Це дає змогу вибрати метод лікування з прогнозованою найвищою 

ефективністю.  
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РОЗДІЛ 3 

КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРІОДУ НАСЛІДКІВ 

ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ 

 

3.1. Клінічна характеристика неврологічного статусу та 

функціонального стану хворих  

 

Дослідження особливостей перебігу періоду наслідків ІІ проведено із 

залученням 116 пацієнтів після перенесеного первинного гемісферного ІІ.  

Серед скарг пацієнтів найчастіше спостерігались: слабкість верхньої 

кінцівки – у 116 (100,0%) хворих, головний біль – у 102 (87,9%), затерпання 

кінцівок – у 113 (97,4%), слабкість нижньої кінцівки – у 89 (76,7%), порушення 

ходи – у 78 (67,2%), порушення пам’яті – у 63 пацієнтів (62,9%) (табл. 3.1.1). 

Таблиця 3.1.1 

Характеристика скарг пацієнтів в періоді наслідків ІІ 

Скарга n % 

Головний біль 102 87,9 

Запаморочення 21 18,1 

Слабкість верхньої кінцівки 116 100,0 

Слабкість нижньої кінцівки 89 76,7 

Затерпання кінцівок 113 97,4 

Порушення ходи 78 67,2 

Порушення мови 45 38,8 

Порушення сну 28 24,1 

Порушення пам’яті 73 62,9 

Зміни настрою 54 46,6 

Дратівливість 52 44,8 

 

Основні показники об’єктивного неврологічного статусу пацієнтів наведені 

у табл. 3.1.2. 
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Таблиця 3.1.2 

Характеристика неврологічного статусу пацієнтів  

в періоді наслідків ІІ 

Синдром n % 

Центральний геміпарез 95 91,8 

Центральний монопарез верхньої кінцівки 21 18,1 

Центральний парез мімічних м’язів 110 89,8 

Центральний парез м’язів язика 114 80,3 

Геміанопсія 9 7,8 

Анізорефлексія 116 98,0 

Патологічні стопні рефлекси 106 94,6 

Рефлекси орального автоматизму 95 66,7 

Гемігіпестезія 98 82,3 

Гемінеглект 10 8,6 

Елементи моторної афазії 45 42,9 

Атаксія 17 15,6 

 

При оцінці неврологічного статусу за шкалою NIHSS (табл. 3.1.3) середній 

бал складав 7 [5; 9]; у 27 (23,3 %) спостерігались легкі прояви неврологічного 

дефіциту (менше 5 балів), у 89 (76,7 %) – середнього ступеня. У структурі 

обстежених хворих при оцінюванні за mRS переважали особи із легкими 

(mRS=2) функціональними порушеннями – 72 (62,1 %) (рис. 3.1.1). При оцінці за 

ВІ більшість склали пацієнти із помірною залежністю від сторонньої допомоги 

(75-94 бали за ВІ) – 75 осіб (64,7 %) (рис. 3.1.2). 

Дослідження функціональної незалежності пацієнтів (табл. 3.1.3) виявило 

зниження загального та субтотального моторного балу  FIM через низьку оцінку 

за субтестами «Самообслуговування» «Переміщення», «Рух» та «Соціальне 

пізнання» (p<0,05). 

Також спостерігались відмінності у функціональному стані хворих з ЛПІ та 

ППІ, зокрема ВІ при ЛПІ був на 8,5 % нижчим порівняно із ППІ (p<0,05). 
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Таблиця 3.1.3 

Показники функціональної незалежності та неврологічного статусу 

хворих залежно від локалізації ІІ, бали  

Показник 
КГ, 

n=20 

Всі хворі, 

n=116 

ЛПІ, 

n=63 

ППІ, 

n=53 

NIHSS 0 [0; 0,5] 7* [5; 9] 7*  [5; 9] 7* [6; 8] 

mRS 0 [0; 0] 1,5* [1; 2] 1,5* [1; 2] 1,5* [1; 2] 

ВІ 
99 

[98; 100] 

80* 

[74; 86] 

77*/** 

[71; 84] 

84*  

[79; 89] 

Показники FIM (діапазон) 

Самообслугову-

вання  

[0; 42] 

42 

[42; 42] 

27* 

[20; 34] 

25,5*/** 

[19; 31,5] 

29* 

[21; 38] 

Контроль 

сфінктерів  

[0; 14] 

13,5 

[13; 14] 

13 

[12; 14] 

12,5 

[12; 13] 

13 

[12; 14] 

Переміщення 

[0; 21] 

21 

[21; 21] 

13,5* 

[11; 17] 

13* 

[10; 16] 

14* 

[11; 17] 

Рух 
[0; 14] 

14 
[14; 14] 

10* 
[6; 14] 

9,5* 
[5; 14] 

10* 
[5,5; 14] 

Субтотальний 
моторний бал 

[0; 91] 

90,5 
[90; 91] 

64,5* 
[54; 75] 

61*/** 
[52; 70,5] 

67* 
[61; 73] 

Спілкування 
[0; 14] 

14,0 
[14,0; 14,0] 

12* 
[9; 14] 

11*/** 
[9,5; 13] 

13*   
[11,5; 14] 

Соціальне 
пізнання 

[0; 21] 

20,5 
[19; 22] 

14,5* 
[10,5; 18,5] 

12,5*/** 
[10; 14,5] 

17* 
[14,5; 20] 

Загальний бал 
[0; 126] 

125,5 
[123; 126] 

90* 
[81; 99] 

86*/** 
[78; 93,5] 

95,5* 
[89; 101] 

Примітки. * - вірогідна різниця порівняно із КГ (p<0,05); 

** - вірогідна різниця порівняно із ППІ (p<0,05). 
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Рис. 3.1.1. Розподіл пацієнтів за ступенем інвалідизації за модифікованою 

шкалою Ренкіна. 

 
Рис. 3.1.2. Розподіл пацієнтів за ступенем активності в повсякденному 

житті за індексом Бартел. 

Субтотальний моторний бал за FIM при ЛПІ був нижчим за рахунок низької 

оцінки за субтестом «Самообслуговування», який оцінює такі функції як прийом 

їжі, прийом ванни, одягання, які забезпечуються домінантною правою рукою, на 

8.6%

29.3%

62.1%

Без порушень дієздатності (mRS=0)

Відсутність суттєвих порушень (mRS=1)

Легкі порушення (mRS=2)

7.8%

21.6%

64.7%

6.0%

Повна незалежність (100 балів)
Мінімальна залежність (95-99 балів)
Помірна залежність (75-94 бали)
Виражена залежність (51-74 бали)
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13,0%. Крім того, виявлено відмінності у вигляді зниження балу за субтестами 

«Спілкування» та «Соціальне пізнання» при ЛПІ порівняно із ППІ: на 15,4 % та 

24,5 % (p<0,05), відповідно що у свою чергу вплинуло і на загальний бал FIM, 

який при ЛПІ був на 31,5 % нижчим, ніж в КГ (p<0,05) та на 10,0 % у порівнянні 

з даними при ППІ (p<0,05). 

 

3.2. Характеристика рухової функції верхньої кінцівки та показників 

якості житті хворих 

 

При вивченні показників моторики верхньої кінцівки (табл. 3.2.1) було 

виявлено вірогідне зростання часу виконання тесту 9HPT паретичною рукою 

порівняно із КГ при ЛПІ на 53,6 % (p<0,001) та при ППІ на 46,3 % (p<0,001). При 

порівнянні функції паретичної руки при ППІ (лівої руки) та при ЛЛІ (правої 

руки) відмічена вірогідна різниця у подовженні часу виконання тесту 9HPT на 

14,0 % при ЛПІ (p<0,05). 

Найбільш суттєві відмінності спостерігались в субтестах «Верхня кінцівка» 

(зниження показника на 28,0 % при ЛПІ та 19,2 % при ППІ у порівнянні з КГ, 

p<0,05), «Зап’ястя» (55,0% при ЛПІ та 50,0 % при ППІ, p<0,05), «Кисть» (46,4 % 

при ЛПІ та 38,5% при ППІ, p<0,05), «Швидкість координації» (26,4 % при ЛПІ 

та 18,2 % при ППІ, p<0,05), «Загальна моторна функція» (38,0 % при ЛПІ та 

28,7% при ППІ, p<0,05), і, як наслідок, в загальному балі FMA (35,5 % при ЛПІ 

та 30,5 % при ППІ, p<0,05). Статистично значущих відмінностей в балах FMA 

між вказаними групами не виявлено (p>0,05), окрім «Швидкість координації», 

яка при ЛПІ була нижчою у порівнянні з показником хворих з ППІ (p<0,05). 

Якість життя пацієнтів вивчалась із застосуванням опитувальника SS-QOL 

(табл. 3.2.2). Перенесений ІІ як в лівій, так і в правій півкулях значно знижував 

ЯЖ пацієнтів за рахунок практично всіх субтестів в порівнянні з ПЗО (p<0,05), 

за виключенням «Особистості» (p>0,05). Для пацієнтів після ЛПІ було 

характерним більш виражене зниження ЯЖ порівняно із пацієнтами після ППІ, 
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що проявлялось відмінностями в субтестах «Мова» (32,4 %, p<0,05), «Функція 

верхньої кінцівки» (26,5 %, p<0,05), «Самообслуговування» (31,4 %, p<0,05). 

Таблиця 3.2.1 

Показники функції паретичної верхньої кінцівки у хворих з 

наслідками ІІ 

Показник КГ, 
n=20 

Всі хворі, 
n=116 

ЛПІ, 
n=63 

ППІ, 
n=53 

9HPT,  
(час виконання, с) 

23 
[18,5; 28] 

43,5* 
[37; 53,3] 

49,5*/** 
[44,3; 54,5] 

42*  
[37,5; 47,5] 

FMA субтести (діапазон) 
Верхня кінцівка  

[0-36] 
34 

[30; 36] 
26*  

[22; 29] 
24,5*  

[21; 28] 
27,5*  

[23; 29,5] 
Зап’ястя  

[0-10] 
10  

[10; 10] 
4,5*  
[3; 7] 

4,5*  
[3; 6,5] 

5* 
[5; 7] 

Кисть  
[0-14] 

13  

[12; 14] 
7,5* 

[4,5; 10,3] 
7* 

[4,5; 10,5] 
8*  

[5; 11] 

Швидкість / 
координація  

[0-6] 

5,5  
[5; 6] 

4* 
[3; 5] 

3,5*/**  
[3; 4] 

4,5*  
[3,8; 5,0] 

Загальна моторна 
функція  
[0-66] 

64,5  
[63; 66] 

42*  
[32; 53] 

40*  
[35; 44,5] 

46* 
[41,5; 50,5] 

Чутливість  
[0-12] 

12,0  
[12; 12] 

7*  
[6; 8,5] 

6,5*  
[5,5; 8] 

8*  
[6,5; 9] 

Пасивні рухи в 
суглобах  

[0-24] 

23 
[22;  24] 

13,5*  
[13; 17,4] 

13,5*  
[12; 14,5] 

14*  
[12; 16] 

Біль в суглобах  
[0-24] 

22,5  
[20,4; 24] 

15,5*  
[13; 19] 

14,5*  
[13; 16] 

17*  
[14; 19] 

Загальний бал  
[0-126] 

122  
[119; 126] 

81,5*  
[71; 91,5] 

78,5*  
[70; 86,5] 

85,5*  
[77; 91,8] 

 Примітки: * - вірогідна різниця порівняно із КГ (p<0,05); 
 ** - вірогідна різниця порівняно із ППІ (ліва рука) (p<0,05). 
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Останній субтест характеризує потребу в допомозі з приготуванням їжі, її 

прийомом, одяганні, при користуванні туалетом, прийому ванни або душу, що в 

праворуких потребує суттвого залучення правої руки, тому і зрозуміла вірогідна 

різниця показників при ЛПІ та ППІ саме цього субтесту. І в результаті це 

супроводжувалося зниженням загального балу SS-QOL на 16,0 % (p<0,05). При 

ЛПІ загальний бал ЯЖ, оцінений за SS-QOL, у порівнянні із значенням пацієнів 

з ППІ був на 17 % нижчий (р<0,05). 

Таблиця 3.2.2 

Показники якості життя за  SS-QOL у хворих з наслідками ІІ 

Субтест 
SS-QOL 

(діапазон) 
КГ, 

n=20 
Всі хворі, 

n=116 
ЛПІ, 
n=63 

ППІ, 
n=53 

Енергія  
[3-15] 

13 
[11; 14,5] 

7*  
[6; 8,5] 

7*  
[6; 8] 

7,5*  
[6; 8,7] 

Сімейні 
обов’язки  

[3-15] 
13 

[12; 15] 
7*  

[5; 9] 
6,5*  

[4,5; 8,5] 
8*   

[7; 9,3] 

Мова  
[5-25] 

25 
[25; 25] 

18*  
[14; 22] 

15,5*/** 
[13; 18,5] 

23 
[21; 25] 

Мобільність  
[6-30] 

28,5  
[26; 30] 

15,5*  
[11; 19,5] 

14,5*  
[11; 16,3] 

17,5*  
[12; 20] 

Настрій  
[5-25] 

24 
[22,5; 25] 

14* 
[10; 18,5] 

14*  
[11; 17,5] 

14*  
[10; 18,5] 

Особистість  
[3-15] 

14,5 
[14; 15] 

9,5 
[5; 14] 

9,5 
 [5; 14,5] 

10 
 [5; 14] 

Самообслу-
говування  

[5-25] 
25 

[24,5; 25] 
14,5*  

[10; 18,5] 
12*/** 
[9; 17] 

17,5*  
[12; 19,5] 

Соціальні ролі  
[5-25] 

24 
[23; 25] 

12*  
[9; 14] 

11,5*  
[9; 14] 

13*  
[10,5; 15] 

Мислення  
[3-15] 

14,5 
[14; 15] 

9*  
[7; 11,5] 

8,5*  
[6; 10] 

10*  
[7,5; 11,5] 
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Продовження таблиці 3.2.2 
Функція  
верхньої 
кінцівки  

[5-25] 

25  
[25; 25] 

14,5*  
[10; 19] 

12,5*/** 
[10; 15] 

17*  
[15; 19] 

Зір   
[3-15] 

14  
[12,5; 15] 

10*  
[8; 11,5] 

10*  
[8; 11,5] 

10,5*  
[8; 12] 

Робота / 
продуктив-
ність [3-15] 

14,5  
[14; 15] 

9* 
 [6,5; 12] 

9*  
[6; 11] 

9,5* 
[6,5; 12] 

Загальний бал  
[49-245] 

242 
[239; 245] 

139,5* 
[112; 142] 

128*/** 
[109;142] 

154* 
[131,5; 180,3] 

Примітки: * - вірогідна різниця порівняно із КГ (p<0,05); 

** - вірогідна різниця порівняно із ППІ (p<0,05). 

 

Для вивчення впливу функціональної дієздатності хворих на ЯЖ було 

проведено кореляційний аналіз між показниками ЯЖ за SS-QOL та параметрами 

FIM, за якими виявлено значущі відмінності порівняно із КГ (табл. 3.2.3). 

Субтест FIM «Самообслуговування» вірогідно корелював із SS-

QOL  «Настрій» (r=0,55; p=0,007), «Мобільність» (r=0,71; p=0,004), 

«Самообслуговування» (r=0,94; p<0,001), «Функція верхньої кінцівки» (r=0,65; 

p=0,005) та загальним балом SS-QOL  (r=0,73; p=0,002) (табл. 3.2.3). 

Кореляційний зв’язок спостерігався також між субтотальним моторним балом 

FIM та SS-QOL  «Сімейні обов’язки» (r=0,53; p=0,032), «Мобільність» (r=0,79; 

p=0,008), «Мислення» (r=0,43; p=0,039), «Функція верхньої кінцівки» (r=0,71; 

p=0,022) та загальним балом SS-QOL  (r=0,68; p=0,011), і субтестом FIM 

«Спілкування» та SS-QOL  «Мова» (r=0,88; p=0,001), «Настрій» (r=0,75; p=0,007) 

та «Мислення» (r=0,48; p=0,045). Також було проаналізовано вплив моторної 

дисфункції руки на ЯЖ пацієнтів із наслідками ІІ (табл. 3.2.4). Збільшення часу 

виконання 9HPT було пов’язано із зниженням балу SS-QOL за субшкалами  

«Мова» (r=-0,48; p=0,047), «Настрій» (r=-0,52; p=0,029), «Самообслуговування» 

(r=-0,74; p=0,006), «Мислення» (r=-0,65; p=0,024), «Функція верхньої кінцівки»  
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 Таблиця 3.2.3 
Кореляційні зв’язки між показниками якості життя та функціонального стану хворих за FIM, n=116 

Субтест SS-QOL 
FIM 

загальний бал 
FIM 

самообслугову-
вання 

FIM 
переміщення 

FIM 
рух 

FIM субтотальний 
моторний бал 

FIM 
спілкування 

FIM соціальне 
пізнання 

Енергія  
(3-15) 

r=0,49* 
p=0,041 

r=0,45 
p=0,054 

r=0,35 
p=0,096 

r=0,40 
p=0,061 

r=0,47*  
p=0,049 

r=0,28 
p=0,098 

r=-0,35 
p=0,186 

Сімейні обов’язки  
(3-15) 

r=0,50* 
p=0,045 

r=0,58* 
p=0,010 

r=0,34 
p=0,119 

r=0,43 
p=0,057 

r=0,53* 
p=0,032 

r=0,21 
p=0,164 

r=0,48* 
p=0,048 

Мова (5-25) r=0,48*  
p=0,047 

r=0, 28 
p=0,096 

r=0,26  
p=0,073 

r=0,31 
p=0,092 

r=0,30 
p=0,191 

r=0,88* 
p=0,001 

r=0,78* 
p=0,006 

Мобільність (6-30) r=0,75* 
p=0,006 

r=0,71* 
p=0,004 

r=0,82* 
p=0,001 

r=0,84* 
p=0,001 

r=0,79* 
p=0,008 

r=0,39 
p=0,093 

r=0,30 
p=0,132 

Настрій  
(5-25) 

r=0,77* 
p=0,004 

r=0,55* 
p=0,007 

r=0,39 
p=0,065 

r=0,73* 
p=0,002 

r=0,63* 
p=0,008 

r=0,75* 
p=0,007 

r=0,83* 
p=0,002 

Особистість (3-15) r=0,21 
p=0,174 

r=0,18 
p=0,324 

r=0,25 
p=0,076 

r=0,19 
p=0,236 

r=0,26 
p=0,183 

r=0,25 
p=0,116 

r=0,54* 
p=0,025 

Самообслуговуван-
ня (5-25) 

r=0,65* 
p=0,007 

r=0,94* 
p<0,001 

r=0,88* 
p<0,001 

r=0,83* 
p=0,004 

r=0,88* 
p=0,006 

r=0,22  
p=0,089 

r=0,54* 
p=0,032 

Соціальні ролі  
(5-25) 

r=0,40 
p=0,061 

r=0,74* 
p=0,002 

r=0,32 
p=0,106 

r=0,33 
p=0,093 

r=0,51* 
p=0,038 

r=0,32 
p=0,106 

r=0,54* 
p=0,036 

Мислення (3-15) r=0,33  
p=0,174 

r=0,35 
p=0,099 

r=0,32 
p=0,100 

r=0,48 
p=0,054 

r=0,43* 
p=0,039 

r=0,48* 
p=0,045 

r=0,28 
p=0,166 

Функція верхньої 
кінцівки (5-25) 

r=0,65* 
p=0,005 

r=0,65* 
p=0,005 

r=0,37 
p=0,085 

r=0,78* 
p=0,003 

r=0,71* 
p=0,022 

r=0,28 
p=0,175 

r=0,57* 
p=0,023 

Зір  (3-15) r=0,19 
p=0,182 

r=0,21 
p=0,198 

r=0,21 
p=0,197 

r=0,19 
p=0,232 

r=0,21 
p=0,188 

r=0,20 
p=0,197 

r=0,16 
p=0,112 

Робота / 
продуктивність  
(3-15) 

r=0,49* 
p=0,041 

r=0,35 
p=0,071  

r=0,34 
p=0,096 

r=0,44 
p=0,063 

r=0,49* 
p=0,046 

r=0,59* 
p=0,005 

r=0,29 
p=0,094 

Загальний бал (49-
245) 

r=0,73* 
p=0,003 

r=0,73* 
p=0,002 

r=0,37 
p=0,089 

r=0,68* 
p=0,031 

r=0,68* 
p=0,011 

r=0,53* 
p=0,039 

r=0,62* 
p=0,028 

Примітка. * - вірогідність кореляційного зв’язку (p<0,05). 
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 Таблиця 3.2.4 
Кореляційні зв’язки між показниками якості життя та функції паретичної руки 

Субтест SS-QOL 
9HPT FMA 

загальний бал 
FMA Верхня 
кінцівка 

FMA Зап’ястя FMA Кисть FMA Швидкість / 
координація 

FMA Загальна 
моторна 
функція 

Енергія  
(3-15) 

r=-0,24 
p=0,127 

r=0,44 
p=0,053 

r=0,42 
p=0,069 

r=0,41 
p=0,062 

r=0,43 
p=0,059 

r=0,39 
p=0,098 

r=0,43 
p=0,056 

Сімейні обов’язки (3-
15) 

r=-0,53* 
p=0,009 

r=0,65* 
p=0,020 

r=0,66* 
p=0,018 

r=0,62* 
p=0,036 

r=0,64* 
p=0,035 

r=0,42 
p=0,054 

r=0,61* 
p=0,035 

Мова (5-25) r=-0,48* 
p=0,047 

r=0,35 
p=0,096 

r=0,32 
p=0,123 

r=0,35 
p=0,109 

r=0,33 
p=0,181 

r=0,35 
p=0,099 

r=0,32 
p=0,086 

Мобільність (6-30) r=-0,32 
p=0,101 

r=0,58* 
p=0,024 

r=0,58* 
p=0,027 

r=0,45 
p=0,063 

r=0,45 
p=0,055 

r=0,44 
p=0,053 

r=0,59* 
p=0,035 

Настрій  
(5-25) 

r=-0,52* 
p=0,029 

r=0,62* 
p=0,037 

r=0,44 
p=0,085 

r=0,45 
p=0,068 

r=0,73* 
p=0,019 

r=0,47 
p=0,057 

r=0,51* 
p=0,033 

Особистість (3-15) r=-0,26 
p=0,193 

r=0,34 
p=0,139 

r=0,32 
p=0,176 

r=0,43 
p=0,086 

r=0,43 
p=0,058 

r=0,41 
p=0,066 

r=0,48* 
p=0,047 

Самообслуговування 
(5-25) 

r=-0,74* 
p=0,006 

r=0,76* 
p=0,007 

r=0,72* 
p=0,009 

r=0,76* 
p=0,019 

r=0,83* 
p=0,003 

r=0,73* 
p=0,003 

r=0,78* 
p=0,003 

Соціальні ролі (5-25) r=-0,34 
p=0,093 

r=0,80* 
p=0,004 

r=0,53* 
p=0,016 

r=0,51* 
p=0,083 

r=0,87* 
p=0,002 

r=0,94* 
p<0,001 

r=0,86* 
p=0,002 

Мислення (3-15) r=-0,65* 
p=0,024 

r=0,51* 
p=0,036 

r=0,53* 
p=0,025 

r=0,50* 
p=0,048 

r=0,67* 
p=0,016 

r=0,75* 
p=0,007 

r=0,47 
p=0,056 

Функція верхньої 
кінцівки (5-25) 

r=-0,93*  
p<0,001 

r=0,87* 
p<0,001 

r=0,79* 
p=0,002 

r=0,92* 
p<0,001 

r=0,91* 
p<0,001 

r=0,82 
p=0,001 

r=0,80* 
p=0,001 

Зір  (3-15) r=-0,23 
p=0,132 

r=0,34 
p=0,098 

r=0,33 
p=0,087 

r=0,29 
p=0,199 

r=0,29 
p=0,098 

r=0,31 
p=0,097 

r=0,33 
p=0,092 

Робота / 
продуктивність (3-15) 

r=-0,72* 
p=0,008 

r=0,56* 
p=0,027 

r=0,45 
p=0,053 

r=0,44 
p=0,063 

r=0,58* 
p=0,007 

r=0,57* 
p=0,038 

r=0,63* 
p=0,038 

Загальний бал  
(49-245) 

r=-0,43* 
p=0,010 

r=0,58* 
p=0,010 

r=0,56* 
p=0,026 

r=0,62*  
p=0,034 

r=0,68* 
p=0,031 

r=0,52 
p=0,039 

r=0,64* 
p=0,021 

Примітка. * - вірогідність кореляційного зв’язку (p<0,05). 
 

(r=-0,93; p<0,001), «Робота / продуктивність» (r=-0,72; p=0,008) та загального балу (r=-0,43; p=0,010). 
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Функція кисті за FMA найбільш сильно корелювала із SS-QOL 

«Самообслуговування» (r=0,76; p=0,007), «Мислення» (r=0,51; p=0,036), 

«Функція верхньої кінцівки» (r=0,87; p<0,001), тоді як загальна моторна функція 

FMA – із SS-QOL «Самообслуговування» (r=0,64; p=0,026), «Функція верхньої 

кінцівки» (r=0,43; p=0,045) та загальним балом SS-QOL (r=0,40; p=0,024), а 

загальний бал FMA - із SS-QOL «Мобільність» (r=0,59; p=0,035), «Настрій» 

(r=0,51; p=0,033), «Самообслуговування» (r=0,45; p=0,012), «Функція верхньої 

кінцівки» (r=0,80; p=0,001) та загальним балом SS-QOL (r=0,64; p=0,021). 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Для пацієнтів із наслідками ІІ характерне зниження функціональної 

дієздатності за FIM, головним чином, через порушення в доменах  

«Самообслуговування», Переміщення», «Рух» «Спілкування» та «Соціальне 

пізнання» (p<0,05), причому при ЛПІ порушення «Самообслуговання», 

«Спілкування», «Соціальне пізнання» є більш вираженими порівняно із ППІ 

(p<0,05).  

2. За даними шкали функціонального стану паретичної верхньої кінцівки 

після ІІ найбільш суттєві відмінності спостерігались в субтестах «Верхня 

кінцівка» (зниження показника на 28,0% при ЛПІ та 19,2% при ППІ у порівнянні 

з КГ, p<0,05), «Зап’ястя» (55,0% при ЛПІ та 50,0% при ППІ, p<0,05), «Кисть» 

(46,4% при ЛПІ та 38,5% при ППІ, p<0,05), «Швидкість координації» (26,4% при 

ЛПІ та 18,2% при ППІ, p<0,05), «Загальна моторна функція» (38,0% при ЛПІ та 

28,7% при ППІ, p<0,05), і, як наслідок, в загальному балі FMA (35,7% при ЛПІ та 

30,0% при ППІ, p<0,05). Статистично значущих відмінностей в балах FMA між 

вказаними групами не виявлено (p>0,05), окрім «Швидкість координації», яка 

при ЛПІ була нижчою у порівнянні з показником хворих з ППІ (p<0,05). 

Швидкість виконання 9HPT у пацієнтів з ЛПІ також була вірогідно нижча на 

14,0% у порівнянні з ППІ (p<0,05). 
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3. Перенесений ІІ як в лівій, так і в правій півкулях значно знижував ЯЖ 

пацієнтів за рахунок таких показників, як «Енергія», «Сімейні обов’язки», 

«Мобільність», «Настрій», «Самообслуговування», «Соціальні ролі», 

«Мислення», «Зір», «Функція верхньої кінцівки», «Робота/продуктивність» та 

загального балу (p<0,05). Для пацієнтів після ЛПІ було характерним більш 

виражене зниження ЯЖ порівняно із пацієнтами після ППІ, що проявлялось 

міжгруповими відмінностями в субтестах «Мова» (32,4%, p<0,05), «Функція 

верхньої кінцівки» (26,5%, p<0,05), «Самообслуговування» (31,4%, p<0,05) та в 

результаті зниженням загального балу SS-QOL на 16,0% (p<0,05). 

4. Порушення  функціональної дієздатності за FIM негативно впливало на 

ЯЖ, зокрема на такі складові, як «Мова» (r=0,48; p=0,047), «Настрій» (r=0,77; 

p=0,004), «Самообслуговування» (r=0,65; p=0,007),  «Функція верхньої кінцівки» 

(r=0,65; p=0,005) та загальний бал SS-QOL  (r=0,73; p=0,003). 

5. Моторна дисфункція верхньої кінцівки, зокрема збільшення часу 

виконання 9HPT, було пов’язано із зниженням таких показників якості життя, як 

SS-QOL «Мова» (r=-0,48; p=0,047), «Настрій» (r=-0,52; p=0,029), 

«Самообслуговування» (r=-0,74; p=0,006), «Мислення» (r=-0,65; p=0,024), 

«Функція верхньої кінцівки» (r=0-,93; p<0,001), «Робота / продуктивність» (r=-

0,72; p=0,008) та загального балу (r=-0,43; p=0,010). Функціональний стан 

«кисті» за FMA найбільш сильно корелювала із субтестами SS-QOL: 

«Самообслуговування» (r=0,83; p=0,003), «Мислення» (r=0,67; p=0,016), 

«Функція верхньої кінцівки» (r=0,91; p<0,001).   

Основні положення розділу висвітлені у наступних публікаціях: 

1) Uwa-Agbonikhena I., Gryb V., Gerasymchuk V., Kupnovytska-Sabadosh 

M., Maksymchuk L. Effect of the complex physical therapy on the upper extremity 

function, functional independence and cognition in post-stroke patients. EUREKA: 

Health Sciences. 2021; 3: 61–8. doi: http://doi.org/10.21303/2504-5679.2021.001768 

[215]. 

2) Ува-Агбонікхена ІФ. Вплив фізичної терапії та холінергічних 

препаратів на показники якості життя у пацієнтів з порушенням моторики руки 
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після перенесеного ішемічного інсульту. Архів клінічної медицини. 2021;1 (27): 

20-4 [33]. 

3) Філяк ЮО, Красновський ВМ, Ува-Агбонікхена ІФ. Роль моторного 

дефіциту в розвитку постінсультних когнітивних порушень. Матеріали XVIII 

міжнародної науково-практичної конференції “Uzhhorod Medical Students’ 

Conference”; 2019 квіт. 10-13; Ужгород. Ужгород; 2019: 168-9 [38]. 

4) Філяк ЮО, Красновський ВМ, Ува-Абонікхена ІФ. Взаємозв’язок 

проявів порушень моторики та постінсультної когнітивної дисфункції. Тези 

доповідей 88 науково-практичної конференції студентів та молодих вчених із 

міжнародною участю «Інновації в медицині»; 2019 бер. 28-30; Івано-Франківськ. 

Івано-Франківськ; 2019: 131 [36] 
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РОЗДІЛ 4 

 

КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОГНІТИВНИХ 

ПОРУШЕНЬ У ПЕРІОДІ НАСЛІДКІВ ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ 

 

Дослідження когнітивного статусу хворих після перенесеного ІІ проводили 

за допомогою шкал MMSE, MoCA, FAB, CDT, TMT A та В. Розподіл хворих за 

ступенем КП у групах з ЛПІ та ППІ суттєво відрізнявся (табл. 4.1). У 35 (30,2 %) 

пацієнтів виявлено КП, що відповідали легкому ступеню за MMSE, у 52 (44,8 %) 

були діагностовано помірні КП, у 18 (15,5 %) – легку деменцію, у 11 (9,5 %) – 

відсутність КП за MMSE.  

Таблиця 4.1 

Розподіл хворих за ступенем когнітивних порушень за даними шкал: 

MMSE, FAB, МоСА 

Ступінь КП 
Всі хворі, n=116 ЛПІ, n=63 ППІ, n=53 

n % n % n % 

MMSE 

Відсутність КП 11 9,5 3* 4,8 8 15,1 

Легкі КП 35 30,2 16 25,4 19 35,8 

Помірні КП 52 44,8 31* 49,2 21 39,6 

Легка деменція 18 15,5 13* 20,6 5 9,4 

FAB 

Відсутність КП 17 14,7 6* 9,5 11 20,8 

Помірна лобова 

дисфункція 

74 63,8 
40 63,5 34 64,2 

Деменція 25 21,6 17* 27,0 8 15,1 

МоСА 

Відсутні КП 6 5,2 0* 0,0 6 11,3 

Наявні КП 110 94,8 63* 100,0 47 88,7 

Примітка. * - вірогідна різниця порівняно із ППІ (p<0,05). 
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У структурі КП за FAB у 74 (63,8 %) хворих спостерігалась помірна лобова 

дисфункція, у 25 (21,6 %) – лобова деменція, у 14 (14,7 %) – відсутність КП. При 

оцінюванні за шкалою МоСА КП було виявлено у 110 (94,8 %), у 6 (5,2 %) – не 

виявлено. 

Як при ЛПІ, так і при ППІ переважали пацієнти із помірними КП за MMSE 

та FAB, проте частка осіб із помірними КП за MMSE (49,2 %) була вищою 

порівняно із 39,6 % при ППІ (p<0,05). Аналогічна тенденція спостерігалась і 

щодо відсотка осіб із легкою деменцією (20,6 % проти 9,4 %, p<0,05), тоді як 

частка осіб із відсутністю КП (4,8 %) та легкими КП (25,4 %) була нижчою 

порівняно із ППІ (15,1 % та 35,8 %, відповідно, p<0,05). Відсоток пацієнтів із 

відсутністю КП за FAB (9,5 %) при ЛПІ був нижчим, а з лобовою деменцією (27,0 

%) – вищим порівняно із ППІ (20,8 % та 15,1 %, відповідно, p<0,05). Також серед 

пацієнтів після ЛПІ не виявлено осіб, які не мали проявів КП за МоСА, тоді як 

після ППІ таких було 11,3 % (p<0,05). 

В обстежених пацієнтів спостерігалось зниження загального балу за 

шкалами MMSE (табл. 4.2), МоСА (табл. 4.3), FAB (табл. 4.4) та CDT (рис. 4.1) і 

збільшення часу виконання TMT A та В (рис. 4.2, рис. 4.3) порівняно із КГ 

(p<0,05).  

Зокрема, спостерігалось зниження загального балу за MMSE до 24 [18; 27] 

порівняно із 28 [27; 30] у КГ (p<0,05). Вірогідні відмінності між пацієнтами після 

ІІ та КГ виявлені за субтестами «Концентрація уваги» (p<0,05). Слід відмітити, 

що при ППІ оцінка за іншими субтестами суттєво не відрізнялась від показників 

КГ (p>0,05), тим не менш у пацієнтів з інсультом в правій півкулі загальний бал 

за MMSE вірогідно відрізнявся від ПЗО (p<0,05). 

Крім того, було виявлено відмінності у розподілі балів за субтестами між 

пацієнтами із ЛПІ та ППІ. При ЛПІ спостерігались відмінності за субтестами 

«Мовленнєві функції» та «Комплексні команди» порівняно із ППІ (p<0,05), а 

також відмічалася вірогідна відмінність між показником загального балу у 

пацієнтів з ЛПІ порівняно із даними з ППІ: 22 [20; 23] проти 25 [23, 5; 26] 

(p<0,05).  
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Таблиця 4.2 

Показники когнітивних функцій хворих з наслідками ІІ за шкалою MMSE   

Субтести 
КГ, 

n=20 

Всі хворі, 

n=116 

ЛПІ, 

n=63 

ППІ, 

n=53 

Орієнтація 

в часі 

5 

[5; 5] 

5 

[4,5; 5] 

5 

[4,5; 5] 

5 

[4,5; 5] 

Орієнтація 

в просторі 

5 

[5; 5] 

5 

[4,5; 5] 

5 

[4,5; 5] 

5 

[4,5; 5] 

Сприйняття 

інформації 

2,5  

[2; 3] 

2  

[1,5; 3] 

2  

[1,5; 3] 

2  

[1,5; 3] 

Концентрація 

уваги 

4  

[3,5; 5] 

3*  

[2; 4] 

3*  

[2; 4] 

3*  

[2,2; 4] 

Пам’ять 
2,5  

[2; 3] 

2  

[1,8; 2,5] 

2  

[1,8; 2,5] 

2  

[1,8; 2,5] 

Мовленнєві 

функції 

3 

[3; 3] 

2,5* 

[1,5; 3] 

2*/** 

[1,5; 2,5] 

3 

[2,5; 3] 

Комплексні 

команди 

6 

[6; 6] 

4,5*  

[4; 5,5] 

3,5*/**  

[3; 4,5] 

5* 

[4; 5,5] 

MMSE 

(загальний бал) 

28 

[27; 30] 

24*  

[22; 25,5] 

23*/** 

[21; 24] 

25* 

[23,5; 26] 

Примітки: * - вірогідна різниця порівняно із КГ (p<0,05); 

** - вірогідна різниця порівняно із ППІ (p<0,05). 

 

Оцінка 14 [12; 16] балів за FAB у хворих з наслідками ІІ була вірогідно 

нижчою проти 17 [16; 18] балів у КГ (p<0,05); найбільш виражені відмінності 

порівняно із КГ спостерігались за субтестами «Динамічний праксис» (p<0,05) та 

«Ускладнена реакція вибору» (p<0,05). Спостерігались вірогідні відмінності між 

хворими із ППІ та КГ за субтестами «Динамічний праксис» та «Ускладнена 

реакція вибору» (p<0,05), та між хворими із ЛПІ та КГ за субтестами «Швидкість 

мови», «Динамічний праксис» та «Ускладнена реакція вибору» (p<0,05). Також 
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оцінка за субтестом «Швидкість мови» та «Ускладнена реакція вибору» у 

пацієнтів з ЛПІ була вірогідно нижчою, ніж при ППІ (p<0,05), що суттєво 

вплинуло за відмінність між показниками загального балу FAB залежно від 

сторони інсульту: 13 [11,7; 14,4] при ЛПІ проти 15,5 [14,5; 16,5] при ППІ (p<0,05). 

Таблиця 4.3 

Показники когнітивних функцій хворих з наслідками ІІ за шкалою FAB   

Субтести шкали  КГ, 

n=20 

Всі хворі, 

n=116 

ЛПІ, 

n=63 

ППІ, 

n=53 

Концептуалізація 
3  

[3; 3] 

2,5  

[2; 3] 

2,5  

[2; 2,5] 

2,5  

[2; 3] 

Швидкість 

мови 

2,5 

[2; 3] 

2  

[1,5; 3] 

2*/**  

[1,5; 2,5] 

2,5  

[2,5; 3] 

Динамічний 

праксис 

3 

[2,5; 3] 

1,5*  

[1,5; 2,5] 

1,5*  

[1,2; 2,5] 

2*  

[2; 2,5] 

Проста 

реакція вибору 

3  

[3; 3] 

2,5  

[2,3; 3] 

2,5  

[2,4; 3] 

2,5  

[2,5; 3] 

Ускладнена 

реакція вибору 

2,5  

[2,4; 3] 

1*  

[1,2; 2,5] 

1*/**  

[0,5; 1,4] 

1,5*  

[1,5; 2,5] 

Хапальні 

рефлекси 

3  

[3; 3] 

2,5  

[2,5; 3] 

2,5  

[2,5; 3] 

2,5  

[2,6; 3] 

FAB 

(загальний бал) 

17  

[16; 18] 

14* 

[12; 16] 

13*/**  

[11,7; 14,5] 

15,5*  

[14,5; 16,5] 

Примітки: * - вірогідна різниця порівняно із КГ (p<0,05); 

** - вірогідна різниця порівняно із ППІ (p<0,05). 

 

Бал за MoCA у обстежених хворих складав 21,5 [18; 27] та був вірогідно 

нижчим порівняно із 29 [28; 30] у КГ (p<0,05), при чому відмінності у всіх хворих 

у віддалений період після ІІ виявлені при виконанні завдань за субтестами 

«Зорово-конструктивні/виконавчі навички» (p<0,05), «Мова» (p<0,05), 

«Відкладене повторення» (p<0,05). Вірогідні відмінності виявлені за субтестами 
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«Зорово-конструктивні/виконавчі навички» та «Увага» між хворими із ППІ та КГ 

(p<0,05), та за субтестами «Зорово-конструктивні/виконавчі навички», «Увага», 

«Мова» та «Відкладене повторення» між пацієнтами із ЛПІ та КГ (p<0,05). Бали 

за субтестами «Зорово-конструктивні/виконавчі навички» та «Мова» при ЛПІ 

були вірогідно нижчим порівняно із ППІ (p<0,05). Загальний бал за MoCA – 20 

[17; 27] при ЛПІ, вірогідно відрізняючись від показника хворих з ППІ, що 

складав 24 [22,5; 26] (p<0,05). 

Таблиця 4.4 

Показники когнітивних функцій хворих з наслідками ІІ за шкалою MoCA   

Субтести шкали КГ, 

n=20 

Всі хворі, 

n=116 

ЛПІ, 

n=63 

ППІ, 

n=53 

Зорово-конструктивні 

/виконавчі навички 

4,8  

[4,5; 5] 

3*  

[2,5; 3,5] 

2,5*/**  

[2; 3] 

3,5*  

[3; 4] 

Називання 3,0  

[3,0; 3,0] 

2,5  

[2; 3] 

2,5  

[2; 3] 

2,5  

[2; 3] 

Увага 5,5  

[5; 6] 

4,5*  

[3,5; 4,5] 

4,0*  

[3,5; 4,5] 

4,5* 

[4; 5] 

Мова 3 

[3; 3] 

2*  

[1,5; 2,5] 

1,5*/**  

[1; 1,5] 

3  

[2,5; 3] 

Абстрактне 

мислення 

2 

[2; 2] 

1,5  

[1; 2] 

1,5  

[1; 2] 

2  

[1,5; 2] 

Відкладене 

повторення 

5  

[4,5; 5] 

3*  

[2,5; 3,5] 

2,5*  

[2; 3] 

3  

[2,5; 3,5] 

Орієнтація 6 

[5,5; 6] 

5 

[4,5; 5,5] 

5  

[4,5; 5,5] 

5 

[4,5; 5,5] 

MoCA 

(загальний бал) 

29  

[28; 30] 

21,5* 

[18; 27] 

20*/** 

[17; 23] 

24* 

[22,5; 26] 

Примітки: * - вірогідна різниця порівняно із КГ (p<0,05); 

** - вірогідна різниця порівняно із ППІ (p<0,05). 
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Дослідження виконавчих функцій за допомогою ТМТ виявило значне 

збільшення часу виконання завдань порівняно із КГ: на 48,2 % за ТМТ А 

(p<0,001) і на 46,2 % за ТМТ В (p<0,001), що може вказувати на порушення уваги, 

гнучкості та швидкості мислення.  

 
Рис. 4.1. Час виконання ТМТ-А пацієнтами після перенесеного ІІ, с 
Примітки: * - вірогідна різниця порівняно із КГ (p<0,05); 
** - вірогідна різниця порівняно із ППІ (p<0,05). 

  
Рис. 4.2. Час виконання ТМТ-B пацієнтами після перенесеного ІІ, с. 
Примітки: * - вірогідна різниця порівняно із КГ (p<0,05); 
** - вірогідна різниця порівняно із ППІ (p<0,05). 
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Слід відмітити, що показники ТМТ-А і В суттєво відрізнялися між 

пацієнтами з ЛПІ і ППІ: на 27,3% (p<0,05) та 32,7% (p<0,05) відповідно, тобто 

при інсульті в лівій півкулі, як вже стає помітним, знижується увага та швидкість 

виконання завдань в більшій мірі, ніж при правопівкульній локалізації інсульту. 

Крім того, у хворих після ІІ спостерігалось порушення виконання CDT із 

зниженням балу до 8 [7; 9,5] порівняно із 9,5 [9,5; 10] у КГ (p<0,05), що може 

свідчити про порушення планування послідовності дії у обстежених хворих. 

Відмінності в балах CDT між групами не були статистично вірогідними (p>0,05). 

      
Рис. 4.3. Показники виконання CDT пацієнтами після перенесеного ІІ, бал 

Примітки: * - вірогідна різниця порівняно із КГ (p<0,05); 

  ** - вірогідна різниця порівняно із ППІ (p<0,05). 

 

Когнітивні порушення у обстеженого контингенту хворих проявлялись 

головним чином порушеннями концентрації уваги, праксису, пам’яті та 

виконавчих функцій. Загалом для ЛПІ були характерні більш виражені прояви 

КП із вірогідно нижчим сумарним балом за всіма показниками за рахунок 

мовленнєвих порушень (рис. 4.4). 
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Рис. 4.4. Загальний бал за психокогнітивними шкалами залежно від 

латералізації інсульту  

Примітки: * - вірогідна різниця порівняно із КГ (p<0,05); 

** - вірогідна різниця порівняно із ППІ (p<0,05). 

Аналіз взаємозв’язків між проявами КП, ступенем неврологічного дефіциту, 

функціонального стану хворих та ЯЖ (табл. 4.5) виявив зворотній кореляційний 

зв’язок між балом за NIHSS та МоСА (r=-0,49; p=0,043), та прямий кореляційний 

зв’язок середньої сили між оцінками за NIHSS і ТМТ А (r=0,46; p=0,045) та ТМТ 

В (r=0,45; p=0,043). ВІ вірогідно корелював із балом за МоСА (r=0,52; p=0,038), 

FAB (r=0,49; p=0,047) та ТМТ В (r=-0,48; p=0,042), тоді як mRS – лише із CDT 

(r=-0,43; p=0,048). Отже, в цілому когнітивний статус вірогідно впливав як на 

функціональну незалежність за FIM, так і на ЯЖ пацієнтів за SS-QOL. 

При аналізі впливу моторики верхньої кінцівки на прояви КП (табл. 4.6) 

найбільш суттєві взаємозв’язки виявлено між субтестами FMA «Кисть» та 

«Загальний бал моторики» і показниками когнітивних функцій пацієнтів. 

Зокрема, MoCA корелював із FMA «Зап’ястя» (r=0,64; p=0,018), «Кисть» (r=0,58; 

p=0,029) та «Загальний бал моторики» (r=0,54; p=0,039). FMA «Загальний бал 

моторики» також вірогідно корелював із оцінками MоСА (r=0,49;  p=0,048) та  

TMT-B (r=-0,49; p=0,048), а FMA «Кисть» – із балом за FAB (r=0,53; p=0,039), 

CDT (r=0,52; p=0,031), TMT-A (r=-0,51; p=0,039) and TMT-B (r=-0,58; p=0,023). 
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Збільшення часу виконання 9HPT супроводжувалось зменшенням загального 

балу за MMSE (r=-0,52; p=0,035), МоСА (r=-0,61; p=0,024), FAB (r=-0,62; 

p=0,038), CDT (r=-0,67; p=0,026), та збільшенням часу виконання ТМТ А (r=0,62; 

p=0,038) і В (r=0,65; p=0,038). 

Таблиця 4.5 

Кореляційні зв’язки між станом когнітивних функцій та показниками 

неврологічного дефіциту за шкалами NIHSS, mRS та BI, функціонального 

стану за FIM та якості життя за SS-QOL хворих з наслідками ІІ 

Показник MMSE MoCA FAB CDT TMT A TMT B 

NIHSS 
r=-0,43 

p=0,071 

r=-0,49* 

p=0,043 

r=-0,38 

p=0,066 

r=-0,33 

p=0,063 

r=0,46* 

p=0,045 

r=0,45* 

p=0,043 

mRS 
r=-0,37 

p=0,062 

r=-0,43 

p=0,062 

r=-0,41 

p=0,059 

r=-0,43* 

p=0,048 

r=0,34 

p=0,075 

r=0,33 

p=0,078 

BI 
r=0,34 

p=0,082 

r=0,52* 

p=0,038 

r=0,49* 

p=0,047 

r=0,24 

p=0,078 

r=-0,32 

p=0,078 

r=-0,48* 

p=0,042 

FIM 
r=0,42 

p=0,058 

r=0,48* 

p=0,047 

r=0,50* 

p=0,040 

r=0,35 

p=0,073 

r=-0,48* 

p=0,050 

r=-0,49* 

p=0,047 

SS-QOL 
r=0,48* 

p=0,048 

r=0,41* 

p=0,041 

r=0,37 

p=0,083 

r=0,49* 

p=0,044 

r=-0,34 

p=0,092 

r=-0,51* 

p=0,035 

Примітка:  * - вірогідність кореляційного зв’язку (p<0,05). 

Вірогідної кореляції між проявами КП та субтестами FMA «Чутливість», 

«Пасивні рухи суглобів» та «Біль в суглобах» не було виявлено. 

Таблиця 4.6 

Кореляційні зв’язки між станом когнітивних функцій та показниками 

моторної функції верхньої кінцівки хворих з наслідками ІІ 

Показник r p 

MMSE 

9HPT, паретична рука -0,52* 0,035 

FMA верхня кінцівка 0,41 0,066 
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Продовження таблиці 4.6 

FMA зап’ястя 0,39 0,073 

FMA кисть 0,58* 0,031 

FMA швидкість / координація 0,44 0,074 

FMA загальна моторна функція 0,50* 0,038 

FMA чутливість 0,33 0,087 

FMA пасивні рухи суглобів 0,29 0,245 

FMA біль в суглобах 0,25 0,221 

FMA загальний бал  0,42 0,071 

MoCA 

9HPT, паретична рука -0,61* 0,024 

FMA верхня кінцівка 0,39 0,097 

FMA зап’ястя 0,64* 0,018 

FMA кисть 0,58* 0,029 

FMA швидкість / координація 0,43 0,058 

FMA загальна моторна функція 0,54* 0,039 

FMA чутливість 0,26 0,119 

FMA пасивні рухи суглобів 0,28 0,128 

FMA біль в суглобах 0,14 0,166 

FMA загальний бал  0,49* 0,048 

FAB 

9HPT, паретична рука -0,62* 0,027 

FMA верхня кінцівка 0,35 0,072 

FMA зап’ястя 0,47 0,052 

FMA кисть 0,53* 0,039 

FMA швидкість / координація 0,43 0,059 

FMA загальна моторна функція 0,52* 0,035 

FMA чутливість 0,47 0,056 

FMA пасивні рухи суглобів 0,17 0,219 
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Продовження таблиці 4.6 

FMA біль в суглобах 0,21 0,174 

FMA загальний бал  0,39 0,088 

CDT 

9HPT, паретична рука -0,67* 0,026 

FMA верхня кінцівка 0,43 0,066 

FMA зап’ястя 0,41 0,075 

FMA кисть 0,52* 0,031 

FMA швидкість / координація 0,35 0,078 

FMA загальна моторна функція 0,53* 0,034 

FMA чутливість 0,19 0,192 

FMA пасивні рухи суглобів 0,14 0,211 

FMA біль в суглобах 0,16 0,204 

FMA загальний бал  0,39 0,097 

TMT-A 

9HPT, паретична рука 0,62* 0,038 

FMA верхня кінцівка -0,35 0,078 

FMA зап’ястя -0,41 0,063 

FMA кисть -0,51* 0,039 

FMA швидкість / координація -0,41 0,066 

FMA загальна моторна функція -0,45 0,054 

FMA чутливість -0,27 0,088 

FMA пасивні рухи суглобів -0,29 0,169 

FMA біль в суглобах -0,11 0,214 

FMA загальний бал  -0,27 0,189 

TMT-B 

9HPT, паретична рука 0,65* 0,038 

FMA верхня кінцівка -0,43 0,069 

FMA зап’ястя -0,51* 0,032 
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Продовження таблиці 4.6 

FMA кисть -0,58* 0,023 

FMA швидкість / координація -0,52* 0,033 

FMA загальна моторна функція -0,53* 0,032 

FMA чутливість -0,43 0,056 

FMA пасивні рухи суглобів -0,31 0,088 

FMA біль в суглобах -0,23 0,125 

FMA загальний бал  -0,49* 0,048 

Примітка. * - вірогідність кореляційного зв’язку (p<0,05). 

Порушення моторики кисті негативним чином позначається на 

когнітивному статусі пацієнтів з наслідками ІІ, зокрема на виконавчих функціях: 

виявлено кореляційний зв’язок між FMА та субтестами виконавчих функцій за 

MMSE (r=0,73; p<0,001), FAB (r=0,83; p<0,001) та MoCA (r=0,65; p<0,01). 

Отже, для переважної більшості пацієнтів після перенесеного півкульного ІІ 

є характерними КП, при чому частота їх виявлення залежить від того, які саме 

скринінгові шкали були застосовані. В структурі хворих переважали особи із 

помірними КП, а порушення в першу чергу розвивались в доменах «Уваги», 

«Комплексних команд», виконавчих функцій і значно менше – «Пам’яті», що 

загалом є характерним для судинних КП та узгоджується з даними літератури. 

 

Висновки до розділу 4. 

1. Для переважної більшості пацієнтів після перенесеного півкульного ІІ є 

характерними КП, при чому частота їх виявлення залежить від того, які саме 

скринінгові шкали були застосовані. У структурі хворих переважали особи з 

помірними КП, а порушення в першу чергу розвивались в доменах уваги, 

комплексних команд, виконавчих функцій і значно менше – пам’яті, що загалом 

є характерним для судинних КП. 

2. При правопівкульному інсульті у віддалений період виявлено відсутність 

КП в 9,5 %, в той же час при локалізації інсульту в лівій півкулі у всіх пацієнтів 

спостерігалися КП. 
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3. Детальна оцінка виконавчих функцій за допомогою CDT, ТМТ А і 

особливо ТМТ В може бути доцільною для діагностики ранніх проявів судинних 

КП, коли порушень в інших доменах когнітивних функцій може ще не бути. 

4. Порушення моторики верхньої кінцівки, особливо зап’ястя та кисті, 

негативним чином позначається на когнітивному статусі пацієнтів з наслідками 

ІІ, зокрема на виконавчих функціях. 

 

Основні положення розділу висвітлені у наступних публікаціях: 

1) Герасимчук ВР, Ува-Агбонікхена ІФ, Негрич ТІ, Максимчук ЛТ, 
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РОЗДІЛ 5 

 

НЕЙРОФІЗІОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ КОГНІТИВНИХ ФУНКЦІЙ 

ХВОРИХ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОГО ІШЕМІЧНОГО 

ІНСУЛЬТУ У ВІДДАЛЕНИЙ ПЕРІОД 

 

Упродовж 2018-2020 рр. на базі кафедри неврології та нейрохірургії 

ІФНМУ після підписання поінформованої згоди обстежено 96 хворих (чоловіків 

– 57 (59,4 %), з ППІ – 43 хворих, з ЛПІ – 53 пацієнта) через 12 - 24 місяців після 

перенесеного вперше в житті ішемічного інсульту в передньому басейні 

кровопостачання головного мозку.  

Реєстрацію слухових когнітивних викликаних потенціалів (КСВП) 

проводили на 16-канальному електроенцефалографі «DХ-system» (Україна) за 

стандартною методикою. Було обрано наступні відведення для аналізу 

отриманих результатів після запису ЕЕГ: центральні С3/С4, передньо-лобові 

Fр1/Fр2, задньо-скроневі T3/T4, оскільки за даними нейропсихологічного 

тестування за шкалами MMSE, FAB, MoCA, TMT, CDT у порівнянні з 

контрольною групою найбільш постраждали наступні домени когнітивних 

функцій: виконавчих функцій, зокрема гнучкості мислення та планування дії, 

динамічний та конструктивний праксис, реакція вибору, зорово-конструктивні 

виконавчі функції, відкладене повторювання, - представництво яких знаходиться 

в третинних проекційних полях – асоціативних зонах: в корі передніх відділів 

лобних часток та в зоні, де стикуються три частки – тім’яна, потилична і 

скронева.  

Пацієнта просили зосередити увагу на диференціації тонів при подачі 

слухових стимулів, які поступали з різною частотою: 1000 Гц та 2000 Гц у 

випадковому порядку, і натискати на кнопку на датчику при звуку в 2000 Гц, 

який вважався значимим і займав 20% всього часу подачі стимулів (всього 

стимулів було 180). Оскільки хвиля Р300 відображує реакцію людини на стимул, 

тобто процеси, пов’язані з оцінкою стимулу, обробка отриманих результатів 
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КСВП Р300 складалася з двох незалежних процедур. Перша - це оцінка основних 

амплітудно-часових параметрів когнітивної відповіді: латентний період та 

амплітуда хвилі Р300 зліва/справа: з центральних відведень - С3/С4, передньо-

лобових – Fр1/Fр2 та задньо-скроневих – Т3/Т4 відповідно) (рис. 5.1 – рис. 5.6)  

 

      Рис. 5.1. ПЗО Л., 67 р., відповідь на акустичний подразник: С3 відведення 

ЕЕГ. 

 

      Рис. 5.2. ПЗО Л., 67 р., відповідь на акустичний подразник: С4 відведення 

ЕЕГ. 
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Друга процедура – це оцінка  поведінкових даних: кількість помилок (хибних 

натискань на кнопку при подачі звукового стимулу) при підрахунку значимих 

стимулів. 

 

     Рис. 5.3. ПЗО Л., 67 р., відповідь на акустичний подразник: Fр1 відведення 

ЕЕГ. 

 
     Рис. 5.4. ПЗО Л., 67 р., відповідь на акустичний подразник; Fр2 відведення 

ЕЕГ. 
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     Рис. 5.5. ПЗО Л., 67 р., відповідь на акустичний подразник; Т3 відведення 

ЕЕГ. 

 

       Рис. 5.6. ПЗО Л., 67 р., відповідь на акустичний подразник; Т4 відведення 

ЕЕГ. 

Виявлена білатеральна просторова зміна амплітудно-часових параметрів 

компоненту P300 КСВП (табл 5.1, рис. 5.7, рис. 5.8). 

Латентний період Р300, який характеризує час для прийняття рішення та 

запам’ятовування, у обстежуваних пацієнтів був подовжений у порівнянні з 

групою практично здорових осіб (р<0,001), а амплітуда хвилі Р300 зменшена 
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(р<0,001), причому ця тенденція прослідковувалася білатерально. Відмічена 

достовірна різниця показників ЛП (р<0,05) у пацієнтів при ЛПІ в лівих передньо-

лобних та задньо-скроневих відведеннях (рис. 5.7.). Але не спостерігалося 

відмінності між даними амплітуди Р300 у пацієнтів з різною локалізацією 

інсульту (р>0,05) (рис. 5.8.). 

Таблиця 5.1 

Параметри КСВП Р300 у хворих у віддалений період ІІ у порівнянні з 

практично здоровими особами 

Показник 
КГ, 

n=20 

Всі хворі, 

n=96 

ЛПІ, 

n=53 

ППІ, 

n=43 

С3 / ЛП, мс 330 [305; 343] 474* [382; 507] 478* [398; 509] 473* [365; 502] 

С3 / Амплітуда, 

мкВ 
10 [8; 13] 5* [2; 8] 5* [2; 9] 4* [2; 8] 

С4 / ЛП, мс 329 [305; 341] 474* [387; 503] 473* [398; 507] 479* [374; 504] 

С4 / Амплітуда, 

мкВ 
10 [9; 12] 4* [2; 8] 4* [2; 8] 5* [2; 8] 

Fр1 / ЛП, мс 
321 [301; 335] 483* [412; 511] 

498*/** 

 [425; 527] 
456* [405; 489] 

Fр1 / Амплітуда, 

мкВ 
12 [8; 15] 5* [2; 8] 6* [2; 9]  4* [2; 8] 

Fр2 / ЛП, мс 321 [301; 335] 484* [402; 521] 487* [427; 513] 480* [393; 527] 

Fр2 / Амплітуда, 

мкВ 
12 [8; 15] 4* [2; 8] 4* [2; 8] 5* [2; 8] 

T3 / ЛП, мс 
319 [302; 331] 476* [416; 507] 

494*/** 

 [434; 512] 
460* [407; 495] 

T3 / Амплітуда, 

мкВ 
12 [8; 15] 5* [2; 8] 6* [2; 9] 4* [2; 8] 

T4 / ЛП, мс 319 [302; 331] 468* [398; 491] 466* [392; 498] 475* [391; 499] 

T4 / Амплітуда, 

мкВ 
12 [8; 15] 5* [2; 9] 5* [2; 10] 5* [2; 8] 

Примітки: * - вірогідна різниця порівняно із КГ (p<0,05); 

** - вірогідна різниця порівняно із ППІ (p<0,05). 
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Рис. 5.7. Показник латентного періоду СКВП Р300 у хворих з ЛПІ і ППІ 

залежно від відведення ЕЕГ. Примітка: * - вірогідна різниця між ЛПІ та ППІ 

(p<0,05). 

 
Рис. 5.8. Показник амплітуди СКВП Р300 у хворих з ЛПІ і ППІ залежно від 

відведення ЕЕГ. 

Вираховували коефіцієнт латеральності (міжпівкульної асиметрії) 

відповідних нейрофізіологічних показників (табл. 5.2). Слід нагадати, що КЛ із 

знаком «-» означає латералізацію подовження показника Р300 в правій півкулі, а 

«+» - у лівій відповідно, тобто спостерігається міжпівкульна асиметрія з довшим 

КЛ зліва. Щодо амплітуди Р300: знак «-» означає латералізацію зниження 

ампілітуди Р300 в правій півкулі, а «+» - у лівій; тоді амлітуда зліва є меншою, 

ніж справа. 
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Таблиця 5.2 

Коефіцієнт латеральності показників Р300 у хворих у віддалений 

період ІІ залежно від сторони півкульного інсульту 

Коефіцієнт 

латеральності 

показника ЕЕГ 

відведення 

зліва/справа 

КГ, 

n=20 

ЛПІ, 

n=63 

ППІ, 

n=53 

С3/С4 – ЛП, мс 0 [0; 0,5] 2,5 [0,5; 3,5]* -2 [-3; -0,5]* 

С3/С4 / -  

Амплітуда, мкВ 

0 [0; 0,5] 11 [2; 17]* -11 [-15; -3]* 

Fр1/Fр2 – ЛП, мс 0 [0; 0,5] 2,5 [0,5; 4] */ ** -1 [-2; -0,1]* 

F1/F2 –  

Амплітуда, мкВ 

0 [0; 0,5] 10 [3; 16]* -8 [-14; -3]* 

T3/ T4 – ЛП, мс 0 [1; 0] 1,5 [0,8; 2,5]*/ ** -1 [-1; 0,3]* 

T3/Т4 –  

Амплітуда, мкВ 

0 [1; 0] 8 [2; 15]* -5 [-11; -1]* 

Примітки. * - статистично значима різниця із даними ПЗО, р<0,05; 

** - статистично значима різниця із даними в ППІ, р<0,05. 

Помітна міжпівкульна асиметрія змін когнітивних процесів за даними 

КСВП у пацієнтів як з лівопівкульним (р<0,05), так і правопівкульним інсультом 

(р<0,05) у порівнянні з КГ. Проте коефіцієнт латеральної міжпівкульної 

асиметрії показників Р300 мав тенденцію до зростання при ЛПІ у порівнянні з 

даними при ППІ у всіх ведведеннях з вірогідною відмінністю в передньо-лобних 

відведеннях: Fр1/Fр2 – в 2,5 рази (р<0,05) та задньо-скроневих ділянках: T3/T4 – 

в 1,5 рази (р<0,05). Отже, при структурних ураженнях лівої півкулі головного 

мозку процес прийняття рішення та запам'ятовування страждає в більшій мірі, 

ніж при ППІ. Вірогідних відмінностей в міжпівкульній асиметрії за даними 

амплітуди Р300 між цими двоми когортами в дослідженні виявлено не було 

(р>0,05).  



94 
 

При характеристиці показників КСВП Р300 в центральних відведеннях не 

відмітили суттєвої різниці ЛП та амплітуди залежно від статі (р>0,05), хоча 

спостерігалася вірогідна різниця не тільки ЛП (p<0,05), але й амплітуди Р300 

(p<0,05) залежно від віку: пацієнти старші 70 років мали значиме порушеня уваги 

та запам’ятовування. Мав значення термін, який минув після інсульту: через 19-

24 місяці відмічали вірогідну різницю з тими значеннями ЛП, які мали хворі 

через 12-18 місяців після мозкової катастрофи (р<0,05) (табл. 5.3). 

Таблиця 5.3 

Характеристика КСВП Р300 (центральні відведення – С3/С4) у пацієнтів 

після інсульту залежно від статі, віку, тривалості постінсультного періоду 

 Характеристики Латентність С3/С4 

Р300, мс 

Амплітуда Р300 

С3/С4, мкВ 

Стать 

 1 

ка
те
го
рі
я ч, n=57 С3 475 [439; 506] 5 [2; 8] 

С4 464 [428; 506] 5 [2; 8] 

2 

ка
те
го
рі
я ж, n=39 С3 479 [433; 517] 5 [2; 9] 

С4 478 [433; 514] 5 [2; 8] 

Вік, років 

1 

ка
те
го
рі
я 51-60 С3 462 [426; 488] 5 [3; 8] 

С4 464 [426; 491] 5 [3; 8] 

2 

ка
те
го
рі
я 61-70 С3 471 [442; 495] 5 [3; 6] 

С4 472 [462; 498] 5 [2; 6] 

3 

ка
те
го
рі
я 71-80 С3 491 [455; 524]* 4 [2; 6]* 

С4 490 [455; 522]* 4 [2; 6]* 

Тривалість 

постінсульт 

періоду, 

місяці 

1 

ка
те
го
рі
я 12-18 С3 465 [416; 505] 5 [3; 9] 

С4 464 [425; 505] 5 [3; 9] 

2 
 

ка
те
го
рі
я 19-24 С3 489 [452; 525]* 4 [2; 7] 

С4 488 [453; 525]* 4 [2; 8] 

Примітка. * - статистично значима різниця із показником першої категорії 

заданої характеристики, р<0,05. 
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Аналізуючи дані КСВП в передньо-лобних відведеннях, не відмітили 

гендерних особливостей щодо зміни ЛП та амплітуди Р300 (р>0,05), хоча також 

спостерігалася вірогідна різниця ЛП (p<0,05) та амплітуди Р300 (p<0,05) у 

пацієнтів 71-80 років (табл. 5.4). Мала місце вірогдіна різниця амплітуди Р300 

через 19-24 місяців після інфаркту мозку у порівнянні з коротшим терміном після 

інсульту (р<0,05). 

Таблиця 5.4 

Характеристика КСВП Р300 (передньо-лобні – Fр1/Fр2) у пацієнтів 

після інсульту залежно від статі, віку, тривалості постінсультного періоду 

 Характеристики Латентність 

Fр1/Fр2 

Р300, мс 

Амплітуда Р300 

Fр1/Fр2, мкВ 

Стать 

 1 

ка
те
го
рі
я ч, n=57 Fр1 489 [447; 523] 5 [2; 5] 

Fр2 483 [448; 524] 5 [3; 5] 

2 

ка
те
го
рі
я ж, n=39 Fр1 489 [455; 513] 6 [2; 6] 

Fр2 485 [447; 515] 6 [2; 9] 

Вік, років 

1 

ка
те
го
рі
я 51-60 Fр1 476 [441; 526] 6 [2; 7] 

Fр2 471 [437; 518] 6 [2; 7] 

2 

ка
те
го
рі
я 61-70 Fр1 488 [449; 527] 5 [2; 8] 

Fр2 484 [441; 523] 5 [2; 8] 

3 

ка
те
го
рі
я 71-80 Fр1 498 [461; 531]* 4 [3; 9]* 

Fр2 489 [458; 528]* 4 [3; 8]* 

Тривалість 

постінсульт 

періоду, 

місяці 

1 

ка
те
го
рі
я 12-18 Fр1 483 [445; 518] 6 [3; 7] 

Fр2 479 [436; 514] 6 [3; 7]  

2 
 

ка
те
го
рі
я 19-24 Fр1 491 [452; 521] 4 [2; 8]* 

Fр2 494 [453; 525] 4 [2; 8]* 

Примітка. * - статистично значима різниця із показником першої категорії 

заданої характеристики, р<0,05. 
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Цікавим і неочикуваним фактом виявилася абсолютна відсутність 

статистичної відмінності між показниками КСВП Р300 в задньо-скроневих 

відведення ні в гендерному відношенні, ні у віковому, ані в терміну, що минув 

після інсульту (р>0,05) (табл. 5.5).   

Таблиця 5.5 

Характеристика КСВП Р300 (задньо-скроневі відведення – Т3/Т4) у 

пацієнтів після інсульту залежно від статі, віку, тривалості 

постінсультного періоду 

 Характеристики ЛатентністьТ3/Т4 

Р300, мс 

Амплітуда Р300 

Т3/Т4, мкВ 

Стать 

 1 

ка
те
го
рі
я ч, n=57 Т3 485 [436; 526] 5 [2; 7] 

Т4 475 [435; 512]  5 [2; 8] 

2 

ка
те
го
рі
я ж, n=39 Т3 481 [431; 506] 5 [2; 9] 

Т4 471 [432; 508] 5 [2; 8] 

Вік, років 

1 

ка
те
го
рі
я 51-60 Т3 468 [436; 509] 6 [3; 8] 

Т4 464 [440; 506] 6 [2; 8] 

2 

ка
те
го
рі
я 61-70 Т3 472 [445; 511] 5 [2; 8] 

Т4 476 [449; 509] 5 [2; 8] 

3 

ка
те
го
рі
я  71-80 Т3 477 [449; 517] 4 [2; 7] 

Т4 477 [448; 518] 4 [2; 8] 

Тривалість 

постінсульт 

періоду, 

місяці 

1 

ка
те
го
рі
я  12-18 Т3 473 [443; 518] 5 [2; 9] 

Т4 473 [443; 515] 5 [2; 8]  

2 
 

ка
те
го
рі
я 19-24 Т3 485 [452; 518] 5 [3; 8] 

Т4 484 [453; 517] 5 [2; 8] 

Примітка. * - статистично значима різниця із показником першої категорії 

заданої характеристики, р<0,05; 

** - статистично значима різниця із показником другої категорії заданої 

характеристики, р<0,05. 
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Нами було проведене умовний розподіл ступеня порушення функції 

верхньої кінцівки за шкалою Fugl-Meyer: виражене порушення – < 22 бали, 

помірне порушення – 22-44 бали і легке порушення функції руки – > 44 балів. 

Визначили показники ЛП та амплітуди Р300 у всіх трьох досліджуваних 

відведеннях за встановленим ступенем порушення функції руки (табл. 5.6 - 5.8). 

Таблиця 5.6 

Характеристика КСВП Р300 (центральні відведення – С3/С4) у 

пацієнтів після інсульту залежно від ступеня неспроможності руки 

за шкалами FMА та 9HPT 

Шкали Характеристики Латентність С3/С4 

Р300, мс 

Амплітуда Р300 

С3/С4, мкВ 

FMА, бали  

1 

ка
те
го
рі
я > 44 С3 467 [384; 489]  5 [2; 8] 

С4 463 [382; 485] 5 [2; 9] 

2 

ка
те
го
рі
я  22 - 44 С3 472 [432; 508] 4 [2; 8] 

С4 472 [429; 507] 5 [2; 8] 

3 

ка
те
го
рі
я < 22 С3 481 [463; 509]* 4 [2; 8] 

С4 478 [454; 508]* 5 [2; 8] 

9HPT, сек 

1 

ка
те
го
рі
я  < 60 С3 463 [402; 503]  6 [2; 8] 

С4 468 [415; 508] 6 [3; 8] 

2 

ка
те
го
рі
я 60-70 С3 476 [414; 510]  5 [2; 8] 

С4 471 [416; 509] 5 [2; 8] 

3 

ка
те
го
рі
я  >70 С3 486 [448; 510]* 4 [2; 7]* 

С4 482 [449; 511]* 4 [2; 7]* 

Примітка. * - статистично значима різниця із показником першої категорії 

заданої характеристики, р<0,05. 

Відповідно здійсенено розподіл за ступенем подовження виконання тесту 

9HPT: >70 сек – виражене порушення швидкості виконання тесту, 60-70 – 

помірне ниження швидкості, <60 – легко виражене порушення швидкості 
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виконання тесту. Відмічено статистично значиме подовження ЛП тільки при 

вираженому ступені порушення функції руки на відміну від даних ЛП Р300 при 

легкій дисфункції (р<0,05).  

Таблиця 5.7 

Характеристика КСВП Р300 (передньо-лобові відведення – Fр1/Fр2) у 

пацієнтів після інсульту залежно від ступеня неспроможності руки 

за шкалами FMА та 9HPT 

Шкали  Характеристики Латентність С3/С4 

Р300, мс 

Амплітуда Р300 

С3/С4, мкВ 

FMА, бали  

1 

ка
те
го
рі
я > 44 Fр1 473 [424; 491] 5 [2; 8] 

Fр2 464 [418; 486] 5 [2; 8] 

2 

ка
те
го
рі
я 22 - 44 Fр1 482 [439; 505] 5 [2; 8] 

Fр2 476 [429; 506] 5 [2; 8] 

3 

ка
те
го
рі
я < 22 Fр1 498 [434; 522]* 4 [2; 7] 

Fр2 492 [431; 522]* 4 [2; 8] 

9HPT, сек 

1 

ка
те
го
рі
я < 60 Fр1 470 [449; 491]  5 [2; 8] 

Fр2 471 [448; 493] 5 [2; 8] 

2 

ка
те
го
рі
я 61-70 Fр1 481 [458; 504]  5 [2; 8] 

Fр2 480 [460; 500] 5 [2; 8] 

3 

ка
те
го
рі
я >70 Fр1 498 [435; 527]* 4 [2; 8]* 

Fр2 489 [431; 526]* 4 [2; 8]* 

Примітка. * - статистично значима різниця із показником першої категорії 

заданої характеристики, р<0,05. 

Продовжуючи аналіз отриманих даних для центральних відведень, слід 

відмітити, що спостерігалася тенденція до відмінності між показниками ЛП при 

помірному та важкому ступені моторного дефіциту руки, але різниця не досягла 

вірогідного значення (р>0,05). Оцінивши взаємозалежність когнітивної функції 

за даними ЛП Р300 хворих після інсульту та функціональну спроможність кисті 
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(шкала 9HPT) та руки в цілому (шкала Fugl-Meyer), отримано значимий 

кореляційний зв'язок між даними: r=0,77; р<0,001 та r=0,32; р=0,029 відповідно; 

сильний зв’язок відмічено у першому випадку.  

Отримано аналогічні результати подовження ЛП та зниження амплітуди 

Р300 при співставленні показників із ступенем важкості дисфункції верхньої 

кінцівки і у передньо-лобових відведеннях. 

Оцінюючи залежність змін показників Р300  від ступеня дисфункції руки 

у задньо-скроневих відведеннях,  спостерігали  статистично значиму відмінність 

тільки при виконанні 9HPT, що дає підставу вважати тест 9HPT більш чутливою 

щодо оцінки когнітивних функцій у хворих з паретичною рукою в 

постінсультний період, адже спритність руки та дрібна моторика вважаються 

одними з найважливіших маркерів рівня та збереження когнітивних функцій 

[77].   

Оскільки КСВП - це відтворювані електрофізіологічні реакції на зовнішній 

подразник, то досить інформативним виявилися поведінкові дані, отримані за 

кількістю помилок - хибних натискань на кнопку при підрахунку значимих 

стимулів. Встановлено зв’язок між частотою помилки проведення КСВП та 

функціональною спроможністю FIM (r=0,71; p<0,01), ВІ (r=0,75; p<0,01), а також  

шкалою FMA (r=0,55; p<0,01) та тестом 9HPT (r=0,78; p<0,001). 

Частота помилки (хибне натискання кнопки на датчику при появі 

незначимого звукового сигналу або відсутність натискання при появі значимого 

сигналу) у досліджуваних пацієнтів становила в середньому 52 з 180 можливих 

(Ме=30 % при значенні Ме=12 % у ПЗО, р<0,01), що свідчить про виражений 

дефіцит уваги у пацієнтів.  

Виявлено кореляційний зв'язок, в основному, середньої сили між 

показниками частоти помилки при проведенні КСВП та даними тесту 9HPT: 

r=0,79; р<0,001; FIM: r=-0,78; р<0,001; TMT-B: r=0,66; р<0,001 та MoCA: r=-0,80; 

р<0,001 (рис. 5.9 – 5.12). 
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Таблиця 5.8 

Характеристика КСВП Р300 (задньо-скроневі відведення – Т3/Т4) у 

пацієнтів після інсульту залежно від ступеня неспроможності руки 

за шкалами FMА та 9HPT 
Шкали Характеристики Латентність С3/С4 

Р300, мс 

Амплітуда Р300 

С3/С4, мкВ 

FMА, бали 

 1 

ка
те
го
рі
я  > 44 Т3 465 [446; 505] 6 [2; 9] 

Т4 458 [445; 506] 6 [2; 9] 

2 

ка
те
го
рі
я 23 - 43 Т3 482 [453; 511] 5 [2; 8] 

Т4 481 [455; 507] 5 [2; 8] 

3 

ка
те
го
рі
я < 22 Т3 468 [448; 507] 3 [2; 6]* 

Т4 460 [442; 509] 4 [2; 6] 

9HPT, сек 

1 

ка
те
го
рі
я < 60 Т3 471 [448; 512]  6 [2; 8] 

Т4 464 [436; 507] 6 [2; 8] 

2 

ка
те
го
рі
я 61-70 Т3 473 [451; 511]  5 [2; 8] 

Т4 468 [441; 508] 5 [2; 8] 

3 

ка
те
го
рі
я  >70 Т3 479 [447; 508]* 3 [2; 7]* 

Т4 483 [438; 510]* 5 [2; 8] 

Примітка. * - статистично значима різниця із показником першої категорії 

заданої характеристики, р<0,05. 

Отже, з огляду на дані результати можна припустити, що між всіма 

представленими характеристиками КСВП існує взаємозв'язок. Тобто ступінь 

функціональної незалежності впливає на когнітивні функції, швидкість 

виконання завдань, можливість концентрувати увагу.  

Цікавим виявився факт відсутності зв'язку між виникненням помилок при 

проведенні КСВП та віком хворих (вік досліджуваних пацієнтів становив 51-80 

років): r=0,12; р<0,68. 
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             Рис. 5.9. Діаграма розсіювання взаємозв'язку частоти помилок при 

проведенні КСВП та результаів тесту 9HPT. 

 

 
             Рис. 5.10. Діаграма розсіювання взаємозв'язку частоти помилок при 

проведенні КСВП та результатів тесту MoCА. 
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             Рис. 5.11. Діаграма розсіювання взаємозв'язку частоти помилок при 

проведенні КСВП та результаів тесту TMT-B. 

  
             Рис. 5.12. Діаграма розсіювання взаємозв'язку частоти помилок при 

проведенні КСВП та результаів FIМ. 
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Вважали вагомим проаналізувати результати обстеження КСВП у пацієнта 

з лівопівкульним інсультом, історію захворювання якого наводимо нижче.  

Хворий Л., 69 р., перебував на саціонарному лікуванні у неврологічному 

відділенні ІФОКЛ 17.11.2019-29.11.2019 р. з діагнозом: Залишкові явища 

перенесеного ішемічного атеротромботичного інсульту (17.07.2018р.) в басейні 

лівої середньої мозкової артерії. 

Показники функціональної стану: NIHSS – 7, mRS – 2, BI – 84, FIM – 106. 

Характеристика моторної функції верхньої кінцівки: FMA – 39, 9HPT – 47сек. 

Показники когнітивних функцій пацієнта: MMSE – 23, MoCA – 20, FAB – 13, 

TMT-A – 74 сек, TMT-B – 114 сек, CDT – 9. Показник якості життя: SS-QOL – 

151.  

Дані КСВП продставлені на рис. 5.13 - 5.18. 

Коефіцієнт латеральності: 

С3/С4 - ЛП: (516-481)/(516+481)х100 = (35/997)х100 = 3,5; 

С3/С4 – Амплітуда: (5,07-4,90)/(5,07+4,90)х100 = (0,17/9,97)х100 = 1,7; 

Fр1/Fр2 - ЛП: (493-467)/ (493+467)х100 = (26/960)х100 = 2,7; 

Fр1/Fр2 – Амплітуда: (4,80-4,37)/(4,80+4,37)х100 = (0,43/9,17)х100 = 4,6; 

Т3/Т4 – ЛП: (502-494)/(502+494)х100 = (8/996)х100 = 0,8; 

Т3/Т4 – Амплітуда: (4,89-4,73)/(4,89+4,73)х100 = (0,16/9,62)х100 = 1,7. 

По-перше, помітне подовження латентного періоду та знижння амплітуди 

Р300 у всіх досліджуваних відведеннях ЕЕГ, що свідчило про зниження уваги, 

порушення запам’ятовування і прийняття рішення; це є доказом уповільнення 

психічних процесів, в даному випадку на слухову модальність стимулу. У 

представленого хворого з ЛПІ відмітили суттєве зростання коефіцієнту 

латеральності вліво за даними ЛП, оскільки значення коефіцієнтів – зі знаком 

«+», найбільш виражене в передньо-лобових відведеннях, що склало 4,6 на 

відміну від центральних відділів головного мозку – 3,5 та найменш виражена 

міжпівкульна асиметрія спостерігалася в задньо-скроневих відведеннях – 0,8, 

ймовірно, тому, що ця ділянка мозку була найменш задіяна при ураженні: не 

спостерігалося явищ афазії, зокрема сенсорної. За даними MMSE отримали 
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показник, що відповідав легкій деменції, за даними FAB - помірній лобовій 

дисфункції, за тест CDT пацієнт отримав 9 балів, що означало незначні 

неточності розміщення стрілок.  

 
Рис. 5.13. Хворий Т., 69 р., карта стаціонарного хворого №10312/19. 

Відповідь на акустичний подразник: С3 відведення ЕЕГ. 

 

Рис. 5.14. Хворий Т., 69 р., карта стаціонарного хворого №10312/19. 

Відповідь на акустичний подразник: С4 відведення ЕЕГ. 



105 
 

В цілому маємо когнітивно-функціональний портетр пацієнта: наний 

легкий геміпарез, хворий здатен себе обслуговувати, але має помірні зміни 

когнітивних функцій за враженням від даних нейропсихологічних шкал. 

 

Рис. 5.15. Хворий Т., 69 р., карта стаціонарного хворого №10312/19. 

Відповідь на акустичний подразник: Fр1 відведення ЕЕГ. 

 

Рис. 5.16. Хворий Т., 69 р., карта стаціонарного хворого №10312/19. 

Відповідь на акустичний подразник: Fр2 відведення ЕЕГ. 
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Рис. 5.17. Хворий Т., 69 р., карта стаціонарного хворого №10312/19. 

Відповідь на акустичний подразник: T3 відведення ЕЕГ. 

 

Рис. 5.18. Хворий Л., 69 р., карта стаціонарного хворого №10312/19. 

Відповідь на акустичний подразник: T4 відведення ЕЕГ. 

Кількість помилок (хибних спрацювань) при фіксуванні та підрахунку 

значимого стимулу становила 70 % проти 12 % (Me) у здорових особ. Слід 

нагадати, що якість життя представленого хворого є невисокою: SS-QOL – 151 

при діапазоні середніх значень у ПЗО 242 [239; 245]. 
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Висновки до 5 розділу. 

У хворих з парезом руки в період 12-24 місяців після інсульту 

спостерігається зниження когнітивних функції за даними КСВП Р300. 

Результати дослідження підтвердили наявність досить чітких змін 

абсолютних значень латентних періодів піків когнітивної хвилі Р300, що виникає 

у відповідь на ендогенні процеси в корі головного мозку, пов’язані з 

впізнаванням, диференціюванням та запам’ятовуванням значущого звукового 

стимулу в ряді незначущих. 

1. Виявлена білатеральна просторова зміна амплітудно-часових 

параметрів компоненту P300 КСВП у хронічну фазу інсульту (р<0,001), що 

характеризує швидкість когнітивних процесів, процес прийняття рішення та 

запам’ятовування.  

2. Спостерігалася міжпівкульна асиметрія Р300 із латералізацією 

змінених показників в сторону ураженої півкулі (р<0,05), більш виражена при 

лівопівкульному інсульті (р<0,05). У центральних, передньо-лобових та задньо-

скроневих відведеннях електроенцефалографії при дослідженні СКВП 

подовження ЛП залежало від віку (r=0,28; p=0,032), (r=0,33; p=0,011), (r=0,28; 

p=0,038) відповідно та тривалості постінсультного періоду: у центральних - 

r=0,30; p=0,014 та передньо-лобних відведеннях - r=0,31; p=0,015. Встановлено 

зв’язок між загальною руховою спроможністю та ЛП СКВП: NIHSS (r=0,71; 

p<0,001), mRS (r=-0,69; p<0,001), ВІ (r=0,75; p<0,001), а також  шкалою FMA 

(r=0,45; p<0,001) та тестом 9HPT (r=0,78; p<0,001). 

 

Основні положення розділу висвітлені у наступних публікаціях: 

1) Гриб ВА, Герасимчук ВР, Ува-Агбонікхена ІФ, Ткачук НП, 

Дорошенко ОО, Геник СІ. Динаміка когнітивних функцій у хворих після 

ішемічного інсульту під впливом комплексу фізичної та медикаментозної 

реабілітації паретичної руки. Український медичний часопис. 2021; 2 (142): 88-

91. DOI: 10.32471/umj.1680-3051.142.204897 [8]. 
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РОЗДІЛ 6 

 

ДИНАМІКА КЛІНІЧНИХ ТА НЕЙРОФІЗІОЛОГІЧНИХ 

ПОКАЗНИКІВ ПІД ВПЛИВОМ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРАПІЇ ІЗ 

ЗАСТОСУВАННЯМ НЕЙРОПРОТЕКТОРА ТА МЕТОДИК ФІЗИЧНОЇ 

РЕАБІЛІТАЦІЇ 

 

6.1. Динаміка показників неврологічного дефіциту, моторики та 

функціонального стану хворих після перенесеного ішемічного інсульту під 

впливом комплексної терапії 

 

Для дослідження ефективності комплексної фізичної терапії та холіну 

альфосцерату обстежено 116 пацієнтів із наслідками первинного гемісферного ІІ 

в періоді від 12 до 24 міс. після ІІ віком від 51 до 80 років (73 чоловіки, 43 жінки, 

середній вік 67 [55; 74] років). Підбір пацієнтів та їх первинне обстеження під 

час їх перебування на стаціонарному лікуванні у відділенні цереброваскулярної 

патології КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради». 

Перед залученням в дослідження у всіх хворих отримано поінформовану згоду. 

В подальшому відбувались 2 візити із обстеженням пацієнтів через 2 та 6 місяців. 

Пацієнти були рандомізовані на 3 групи методом випадкових чисел. 

1 група (37 осіб) отримувала базову терапію для вторинної профілактики 

інсульту згідно стандартів Міністерства охорони здоров’я України («Про 

затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі 

стандартизації медичної допомоги при ішемічному інсульті» від 03.08.2012 № 

602) із призначенням антиагрегантів/антикоагулянтів, гіполіпідемічних та 

антигіпертензивних препаратів, та виконували комплекс вправ для покращення 

загальної рухової функції впродовж 2 міс. 

2 група (39 осіб) – отримувала базову терапію для вторинної профілактики 

інсульту, виконувала комплекс вправ для покращення загальної рухової функції 

та моторики паретичної руки впродовж 2 міс. 
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3 група (40 осіб) - отримувала базову терапію для вторинної профілактики 

інсульту, виконувала комплекс вправ для покращення загальної рухової функції 

та моторики паретичної руки впродовж 2 міс., та приймали холіну альфосцерат 

(Гліатилін®,  Italfarmaco, Італія) по 1 табл. 400 мг 2 рази на добу впродовж 2 міс. 

Порівнюючи групи пацієнтів, які відрізнялися способом лікування (три 

групи), серед яких були з ЛПІ та ППІ, приймали до уваги також і період їх 

обстеження: на початку лікування, через 2 та через 6 місяців. Тому нами були 

обрані фактори, які впливали на мінливість досліджуваних показників: фактор 

лікування і фактор часу – періоду, що тривав після першого обстеження: 2 і 6 

міс. Проаналізували значимість даних факторів, які підлягали дисперсійному 

аналізу, щодо визначення ефективності при зазначених лікувальних програмах.  

Слід зазначити, що, використовуючи дисперсійному аналізу, за критерієм 

Фішера нами не було отримано різниці між всіма досліджуваними показниками 

в 3-х групах різних реабілітаційних програм на початку лікування (р>0,05).  

Серед хворих з ЛПІ було отримано вірогідну різницю показників NIHSS 

тільки через 6 міс. лікування (f=7.8717, f*=7.0695, f>f*, p<0.01), при ППІ не 

відмічена різниця серед груп в жодний проміжок часу дослідження (р>0,05).  

Обстеження неврологічного статусу та функціональної незалежності 

пацієнтів (табл. 6.1.1) після 2 місяців  фізичної терапії у 1 групі виявило 

збільшення оцінки в субтесті «Переміщення» на 21,5% (р<0,05) та субтотального 

балу моторики на 17,7% (р<0,05), а також зростання ВІ на 10.0 % (р>0,05) 

порівняно із вихідним рівнем. Аналогічна тенденція зберігалась і в подальшій 

динаміці після 6 міс. спостереження. Значне збільшення балу 

«Самообслуговування», «Переміщення» і відповідно субтотального моторної і 

загальної оцінки спостерігалися у пацієнтів 2 та 3 груп. Загальний бал FIM у 2 та 

3 групах через 2 та 6 міс. спостереження був вірогідно вищим порівняно із 

вихідним рівнем, тоді як відмінності у 1 групі не досягли статистичної 

значущості. Крім того, субтотальний бал моторики та загальна оцінка через 2 міс. 

у 3 групі  були на 11,4% та 11,6% відповідно вищими за аналогічні показники 1 

групі, а через 6 міс. – вищими на 15,3% та 16,5%, відповідно.
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Таблиця 6.1.1 

Динаміка показників функціональної незалежності та неврологічного статусу хворих з наслідками ІІ під впливом лікування 

Показник Оцінка 
1 група 2 група 3 група 

Вихідни
й рівень 

Через  
2 міс. 

Через  
6 міс. 

Вихідний 
рівень 

Через  
2 міс. 

Через  
6 міс. 

Вихідний 
рівень 

Через  
2 міс. 

Через  
6 міс. 

NIHSS 8 
[4; 12] 

6 
 [4; 11] 

6  
[4; 10] 

8 
 [4; 13] 

6  
[4; 11] 

6  
[4; 10] 

8 
[4; 12] 

6  
[4; 11] 

5* 
[3; 9] 

mRS 2  
[1; 2] 

1  
[1; 2] 

1  
[1; 2] 

2  
[1; 2] 

1  
[1; 2] 

1  
[1; 2] 

2  
[1; 2] 

1  
[1; 2] 

1  
[1; 2] 

ВІ 82  
[68; 95] 

88  
[74; 96] 

90 
[73; 95] 

80  
[66; 95] 

92  
[80; 95] 

95  
[78; 96] 

82 
[70; 90] 

90 
[80; 95] 

94 
[85; 97] 

Показники FIM (діапазон) 
Самообслуговуван
ня (0-42) 

27  
[21; 32] 

29  
[24; 35] 

30  
[26; 35] 

26  
[20; 33] 

33*  
[28; 38] 

36*  
[30; 38] 

26  
[20; 32] 

36* 
[31; 40] 

39*/**  
[32; 42] 

Контроль 
сфінктерів  (0-14) 

13  
[11; 14] 

13 
[12; 14] 

13  
[12; 14] 

13  
[11; 14] 

13  
[12; 14] 

13  
[12; 14] 

13  
[11; 14] 

13  
[13; 14] 

13  
[13; 14] 

Переміщення (0-21) 14  
[12; 17] 

17*  
[14; 19] 

18*  
[16; 20] 

14  
[12; 16] 

18*  
[16; 19] 

19*  
[17; 20] 

13  
[11; 16] 

18*  
[17; 19] 

19*  
[17; 20] 

Рух (0-14) 9  
[7; 12] 

11  
[9; 12] 

11  
[9; 12] 

10  
[7; 12] 

11  
[10; 12] 

12  
[10; 13] 

10  
[8; 12] 

11  
[10; 12] 

12  
[11; 12] 

Субтотальний 
моторний бал (0-91) 

63  
[51; 78] 

70*  
[59; 80] 

72*  
[62; 81] 

63  
[50; 75] 

75*  
[66; 83] 

80*  
[69; 85] 

62  
[50; 74] 

78* 
[66; 85] 

83*/** 
[73; 88] 

Спілкування  (0-14) 11  
[10; 13] 

11  
[10; 13] 

11  
[10; 13] 

11  
[10; 13] 

12  
[11; 13] 

12  
[11; 13] 

11  
[10; 13] 

12  
[11; 13] 

13  
[12; 13] 

Соціальне пізнання 
(0-21) 

14 
[11; 18] 

14  
[11; 18] 

14  
[11; 18] 

13  
[10; 17] 

15  
[12; 18] 

16  
[13; 19] 

13  
[10; 17] 

16  
[13; 19] 

17  
[14; 19] 

Загальний бал (0-
126) 

88  
[72; 109] 

95 
[80; 111] 

97  
[83; 112] 

87  
[70; 105] 

102*  
[89; 114] 

108*  
[93; 117] 

86  
[70; 104] 

106* 
[90; 117] 

113 */** 
[99; 120] 

Примітки. * - вірогідна відмінність порівняно із вихідним рівнем (р<0,05); 
** - вірогідна відмінність порівняно із даними через 2 міс. у відповідній групі (р<0,05). 
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Дисперсійний аналіз дозволив прослідкувати відмінність показників не 

тільки в динамиці спостреження, а найголовніше - серед хворих з ЛПІ чи ППІ.  

Оскільки шкала FIM на даний час є основним, найбільш широко 

застосовуваним та дієвим інструментом визначення функціональної 

спроможності пацієнтів, що включає оцінку за такими основними параметрами, 

як «Самообслуговування», «Контроль сфінктерів», «Переміщення», «Рух», 

«Соціальне пізнання» та «Спілкування», досить важливим було детально 

оцінити вплив досліджуваних факторів. 

При оцінці загального стану практично за всіма підшкалами FIM було 

виявлено вірогідну зміну значень під впливом лікування при ЛПІ на 6 міс. 

спостереження (p<0,05), а серед пацієнтів з ППІ були аналогічні зміни, крім 

субтесту «Переміщення» (f=0.5434, f*=4.0304, f<f*, p>0.05), «Контроль 

сфінктерів» (f=0.0083, f*=4.0304, f<f*, p>0.05) та «Спілкування» (f=1.7382, 

f*=4.0304, f<f*, p>0.05), хоча загальний бал FIM відрізнявся через 6 міс при 

застосуванні різних схем терапії  (f=9.0568, f*=8.6102, f>f*, p<0.005).  При аналізі 

впливу фактору лікування в 1 групі, де пацієнтам пропонували вправи для 

покращення загальної рухової функції, не спостерігали ефекту за даними FIM ні 

через 2 міс., ні через 6 міс. (р>0,05). У 2 групі у пацієнтів з ППІ відмічено 

позитивний результат через 6 міс при порівнянні з 1 групою (f>f*, f=6,741, 

f*=4,304, p<0,05), в 3 групі у хворих з ЛПІ через 6 міс. отримали ефект від 

комплексної терапії із застосуванням вправ для загального стану, для кисті, а 

також холіну альфосцерат: різниця показника FIM вірогідно відрізнялася від 

даних через 2 міс.: (f>f*, f=6,360, f*=4,304, p<0,05). Таким чином, після 

завершення лікування у хворих з ЛПІ 3 групи на фоні покращення когнітивних 

функцій відбулося зростання функціональної незалежності на 6 міс. 

спостереження. Отже, пацієнтам з ЛПІ, крім комплексів вправ, додатково слід 

призначати холіну альфосцерат для покращення функціональної незалежності. 

При детальній оцінці впливу фактор корекції лікування на показник 9HPT 

нами відмічено зростання дисперсії значень через 2 міс. (f=8.7248, f*=8.484, f>f*, 

p<0.005), і через 6 міс. у хворих з ЛПІ з висновком про вірогідний вплив терапії 
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на тривалість виконання тесту. При ППІ ефект від лікування спостерігався і через 

2 міс. (f=4.8336, f*=4.0304, f>f*, p<0.05), і через 6 міс. (f=5.9809, f*=4.0304, f>f*, 

p<0.05 ).  

Цікаві зміни відбулися у досліджуваних пацієнтів щодо їх якості життя, що, 

на наш погляд, є основним оціночним критерієм ефективності терапії. 

Дослідження параметрів ЯЖ (табл. 6.1.2) показало збільшення балу в субтесті 

«Мобільність» та загального балу у 1 групі на 31,1 % та 14,1 %, відповідно, 

порівняно з вихідним рівнем, що утримувалось в динаміці і через 6 

міс. Включення вправ для моторики кисті в комплекс фізичної терапії (2 група) 

сприятливо позначилося на ЯЖ пацієнтів. У 2 групі через 2 міс. спостерігалось 

збільшення балу в субтестах «Сімейні обов’язки» на 50,0% (р<0,01 ), «Мова» 

на 23,1% (р<0,05), «Мобільність» на 46,7% ( p<0,01), «Самообслуговування» на 

54,5% (p<0,01), «Соціальні ролі» на 25,0% (p<0,05), «Функція верхньої кінцівки» 

на 45,5% (p<0,01) і в результаті загального балу за 27,8 % (р<0,05) порівняно із 

вихідним рівнем. Крім того, бал за показником «Функція верхньої кінцівки» у 2 

групі був на 23,1% вищим порівняно з 1 групою через 2 міс. (p<0,05) та на 38,5% 

(р<0,05) через 6 міс., а загальний бал через 6 міс. також вірогідно перевищував 

показники 1 групи на 15,4 % (р<0,05). Найбільш значне поліпшення показників 

ЯЖ спостерігалось у пацієнтів 3 групи, які додатково до комплексу фізичної 

терапії отримували холіну альфосцерат. Через 2 місяці у них виявлено 

збільшення балу за субтестами «Сімейні обов’язки» на 42,9 % (p<0,01), «Мова» 

на 41,7 % (p<0,05), «Мобільність» на 60,0 % (p<0,01), «Настрій» на 14,3 % 

(p<0,05), «Самообслуговування» на 45,5 % (p<0,05), «Соціальні ролі» на 36,4 % 

(p<0,05), «Функція верхньої кінцівки» на 63,7 % (p<0,01) , «Мислення» на 37,5 % 

(р<0,05) і в результаті загального балу на 36,8 % (р<0,05) порівняно із вихідним 

рівнем. Крім того, бали  «Мова» та «Функція верхньої кінцівки» в 3 групі були 

на 21,4 % і 38,5 % вищі, відповідно, порівняно з 1 групою (р<0,05), а загальний 

бал у 3 групі перевищував аналогічний показник 1 групи на 17,1 % (р<0,05). 

Через 6 міс. загальний бал SS-QOL  у 3 групі був на 22,8 % (р<0,05) вищим за 

аналогічний  
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Таблиця 6.1.2 
Динаміка параметрів SS-QOL у хворих з наслідками ІІ під впливом лікування 

Показник 
(діапазон) 

Оцінка  
1 група 2 група 3 група 

Вихідний 
рівень 

Через 
 2 міс. 

Через  
6 міс. 

Вихідний 
рівень 

Через  
2 міс. 

Через  
6 міс. 

Вихідний 
рівень 

Через  
2 міс. 

Через  
6 міс. 

Енергія  
(3-15) 

8 
[6; 11] 

10 
[8; 12] 

10 
[8; 12] 

7 
[6; 11] 

10 
[8; 12] 

11* 
[9; 13] 

8 
[6; 11]> 

11 
[9; 13] 

11 
[9; 13] 

Сімейні обов’язки  
(3-15) 

7 
[4; 9] 

9 
[6; 11] 

9 
[6; 11] 

6 
[4; 9] 

9* 
[6; 12] 

10* 
[7; 12] 

7 
[4; 9] 

10* 
[7; 12] 

10* 
[7; 12] 

Мова (5-25) 13 
[9; 18] 

14 
[10; 19] 

14 
[10; 19] 

13 
[9; 17] 

16* 
[12; 21] 

17* 
[13; 21] 

12 
[9; 18] 

17* 
[13; 22] 

19*/** 
[16; 22] 

Мобільність (6-30) 16  
[11; 22] 

21*  
[15; 28] 

22* 
[15; 28] 

15  
[11; 23] 

22*  
[15; 28] 

24* 
[16; 28] 

15  
[11; 23] 

24* 
[18; 29] 

24* 
[18; 29] 

Настрій  
(5-25) 

14  
[11; 17] 

16  
[12; 19] 

16  
[12; 19] 

13  
[11; 17] 

16  
[12; 19] 

17  
[14; 19] 

14  
[11; 17] 

18*  
[16; 21] 

19 [16; 21]* 

Особистість (3-15) 9 [7; 12] 10 [8; 12] 10 [8; 12] 10 
[7; 12] 

11 
[8; 13] 

12 
[8; 14] 

9 
[7; 12] 

11 
[9; 12] 

11 
[9; 12] 

Самообслуговуван
ня  
(5-25) 

12 
[10; 15] 

14 
[11; 17] 

16* 
[13; 18] 

11 
[9; 14] 

17* 
[13; 20] 

19* 
[15; 21] 

11 
[9; 14] 

17* 
[14; 20]  

20*/** 
[17; 22] 

Соціальні ролі (5-
25) 

11 
[9; 13] 

12 
[10; 14] 

12 
[10; 14] 

12 
[9; 15] 

15* 
[12; 17] 

15* 
[12; 17] 

11 
[9; 14] 

15* 
[12; 18] 

15* 
[12; 19] 

Мислення  
(3-15) 

8 
[7; 10] 

8 
[7; 10] 

8 
[7; 10] 

9 
[7; 10] 

10 
[8; 12] 

10 
[8; 12] 

8 
[7; 10] 

11* 
[8; 13] 

11* 
[8; 13] 

Функція верхньої 
кінцівки  
(5-25) 

12 
[9; 15] 

13 
[10; 17] 

13 
[10; 17] 

11 
[9; 14] 

16* 
[12; 19] 

18* 
[13; 22] 

11 
[9; 15] 

18* 
[13; 22] 

21*/** 
[18; 23] 

Зір  (3-15) 10 
[8; 11] 

10 
[8; 11] 

10 
[8; 11] 

10 
[8; 11] 

10 
[8; 11] 

10 
[8; 11] 

10 
[8; 11] 

10 
[9; 11] 

11 
[9; 12] 
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Продовження таблиці 6.1.2 
Робота / 
продуктивність (3-
15) 

8 
[6; 10] 

9 
[7; 11] 

9 
[7; 11] 

8 
[6; 11] 

9 
[7; 11] 

10 
[8; 11] 

9 
[6; 11] 

10 
[8; 12] 

11 
[8; 12] 

Загальний бал (49-
245) 

128 
[97; 163] 

146* 
[112; 181] 

149* 
[114; 182] 

126 
[98; 165] 

161* 
[121; 195] 

172*/** 
[131; 201] 

125 
[96; 164] 

171* 
[136; 205] 

183*/** 
[147; 210] 

  
Примітки. * - вірогідна відмінність порівняно із вихідним рівнем (р<0,05); 
** - вірогідна відмінність порівняно із даними через 2 міс. у відповідній групі (р<0,05). 
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показник 1 групи за рахунок вірогідних відмінностей у субтестах «Мова», 

«Самообслуговування» та «Функція верхньої кінцівки». 

У пацієнтів в 2 і 3 груп, які продемонстрували значиме збільшення балу 

FIM, спостерігали зростання балу SS-QOL за рахунок покращення за 

показниками «Сімейні обов’язки», «Мова», «Самообслуговування», «Соціальні 

ролі», «Функція верхньої кінцівки» та «Мобільність», тоді як у 1 групі суттєва 

різниця спостерігалась лише у субтесті «Мобільність». Додавання холіну 

альфосцерат сприяло збільшенню балу в субтестах «Мислення» та «Настрій» у 

пацієнтів 3 групи, чого не спостерігалося в інших 2-х групах. Цей факт можна 

пояснити позитивним впливом препарату на когнітивні функції та 

самосприйняття пацієнтів, що оцінюється в цих субтестах SS-QOL. 

Під впливом призначених способів лікування спостерігали вірогідні зміни 

показника загального балу SS-QOL через 2 міс. у пацієнтів з ЛПІ (f=4.0368, 

f*=4.0304, f>f*, p<0.001) та при ППІ (f=7.6743, f*=7.0695, f>f*, p<0.01), так і 

через 6 міс. - (f=12.6096, f*=11.9529, f>f*, p<0.001 та f=4.2032, f*=4.0304, f>f*, 

p<0.05 відповідно). Це свідчило про вплив терапії на якість життя незалежно від 

локалізації інсульту і від періоду, що пройшов від початку дослідження. 

Дослідження моторики верхньої кінцівки (табл. 6.1.3), зокрема кисті через 

2 міс. лікування виявило зменшення часу виконання 9HPT порівняно із вихідним 

рівнем лише у 2 та 3 групах, на 18,2 % та 26,4,6 %, відповідно (р<0,05). Позитивна 

динаміка утримувалась і через 6 міс. спостереження. Розглянувши вплив фактора 

корекції показника 9HPT досліджуваними схемами лікування у хворих з ППІ, 

спостерігали вірогідні зміни через 2 міс. (f=4.8836, f*=4.0304, f>f*, p<0.05) і через 

6 міс. (f=4.9809, f*=4.0304, f>f*, p<0.05)., а в хворих з ЛПІ – тільки через 6 міс. 

(f=8.7248, f*=8.484, f>f*, p<0.005). Не впливало лікування на такі підшкали 

оціночної шкали ЯЖ при ЛПІ і ППІ, як «Зір» ні через 2 міс., ні через 6 міс. від 

початку лікування (p>0.05). Хоч не відмічали вірогідних змін показників 

«Робота/продуктивність» в процесі лікування в жодній з груп (p>0.05), але за КФ 

було з’ясовано вплив терапії на цей показник у пацієнтів з ЛПІ через 6 міс. 

(f=4.0177, f*=3.9985, f>f*, p<0.05), що свідчило про продовження
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Таблиця 6.1.3 

Динаміка показників моторики паретичної верхньої кінцівки у хворих з наслідками ІІ 

Показник Оцінка  
1 група 2 група 3 група 

Вихідний 
рівень 

Через 
 2 міс. 

Через  
6 міс. 

Вихідний 
рівень 

Через 
 2 міс. 

Через  
6 міс. 

Вихідний 
рівень 

Через  
2 міс. 

Через  
6 міс. 

9HPT, с 43,5 
[22; 66] 

40 
[29; 57] 

39 
[29; 55] 

44 
[26; 68] 

36* 
[21; 52] 

35* 
[22; 55] 

44 
[25; 70] 

28*  
[19; 48] 

29* 
[22; 51] 

FMA (діапазон) 
Верхня 
кінцівка  
(0-36) 

25  
[17; 30] 

29* 
 [21; 35] 

28  
[19; 33] 

25  
[18; 32] 

29* 
 [22; 36] 

29*  
[24; 35] 

27  
[19; 33] 

31* 
 [23; 35] 

34*/ ** 
[24; 36] 

Зап’ястя 
 (0-10) 

5  
[2; 7] 

6 
[3; 8] 

6 
[3; 8] 

5 
[2; 8] 

7* 
[2; 9] 

8*/** 
[4; 10] 

5 
[2; 8] 

7* 
[4; 9] 

8*/ ** 
[5; 10] 

Кисть  
(0-14) 

8  
[4; 11] 

9 
[5; 12] 

9 
[5; 12] 

7 
[3; 10] 

10* 
[5; 13] 

10* 
[5; 13] 

7 
[3; 10] 

10*  
[5; 12] 

11* 
[5; 13] 

Швидкість / 
координація 
(0-6) 

4 
[2; 5] 

5 
[2; 5] 

4 
[2; 5] 

4 
[2; 5] 

5 
[3; 6] 

5 
[3; 6] 

4 
[2; 5] 

5 
[4; 6] 

5,5 
[5; 6] 

Загальна 
моторна 
функція (0-66) 

43 
[24; 56] 

48 
[30; 58] 

47 
[33; 59] 

42 
[27; 58] 

51 
[38; 65] 

53* 
[41; 65] 

44 
[27; 56] 

52* 
[37; 65] 

59*/** 
[42; 65] 

Чутливість (0-
12) 

6,5 
[5; 12] 

8,5 
[5; 12] 

7,5 
 [5; 12] 

8 
[6; 12] 

10 
[6; 12] 

10 
 [6; 12] 

6,5 
[5; 11] 

9 
[6; 12] 

10 
[6; 12] 

Пасивні рухи 
в суглобах  
(0-24) 

14 
[10; 22] 

14 
 [12; 23] 

14 
[13; 23] 

13 
[10; 22] 

14 
[11; 24] 

15 
[13; 24] 

13,5 
[10; 19] 

13,5  
[11; 20] 

15 
[11; 21] 

Біль в 
суглобах (0-
24) 

17 
[16; 20] 

18  
[16; 21] 

18  
[16; 21] 

18 
[16; 21] 

18 
[16; 21] 

19 
[16; 22] 

18 
[16; 21] 

18  
[16; 21] 

19 
[16; 22] 
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Продовження таблиці 6.1.3 

Загальний бал 
(0-126) 

79 
[60; 102] 

84 
[68; 108] 

84 
[67; 110] 

79 
[59; 103] 

90* 
[70; 108] 

97*/** 
[76; 112] 

79 
[59; 103] 

93* 
[75; 111] 

105*/** 
[84; 119] 

Примітки. * - вірогідна відмінність порівняно із вихідним рівнем (р<0,05); 
** - вірогідна відмінність порівняно із даними через 2 міс. у відповідній групі (р<0,05). 
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відновлювальних процесів після завершення лікування на етапі 2 міс. 

Обстеження за FMA у 1 групі через 2 міс. виявило зростання загального балу 

моторики на 8,5 % (р>0,05), така ж динаміка спостерігалася і серед показників 

субтестів шкали (р>0,05), хоча з тенденцією до покращення. У 2 групі через 2 

міс. спостерігали вірогідне зростання балів за субтестами «Верхня кінцівка», 

«Зап’ястя», «Кисть», загального балу моторики та загального балу (р<0,05), при 

цьому через 6 міс. оцінка за субтестом «Зап’ястя» перевищувала бал вихідного 

значення на 38,6 % (р<0,05), а загальний бал моторики через 2 міс. перевищував 

вихідні дані на 17,7 %, але без статистичної значимості (р>0,05), а через 6 міс. – 

на 21,8% (р<0,05). У 3 групі через 2 міс. також спостерігалось вірогідне 

зростання балів за субтестами «Верхня кінцівка», «Зап’ястя», «Кисть», 

загального балу моторики та загального балу (р<0,05). Загальний бал моторики 

у 3 групі через 2 міс. був на 15,4% вищим за початковий рівень (р<0,05), а через 

6 міс – на 11,9% у порівнянні з 2-х міс. період (р<0,05). Однаково суттєво 

лікування впливало на зміну показника загального рухового балу у всі періоди 

часу, і у пацієнтів із різною локалізацією інсульту (за КФ - р<0,05). 

Слід відмітити вірогідні зміни показника загального балу FMA у 2 і 3 групі 

через 2 міс. (р<0,05), а також через 6 міс (р<0,05). З’ясували, що через 2 міс. 

фактор лікування впливав на значення загального балу  FMA при ЛПІ (f=4.2607, 

f*=3.9985, f>f*, p<0.05) і через 6 міс. (f=6.4, f*=3.9985, f>f*, p<0.05). При ППІ 

через 2 міс. такого впливу не було (f=0.9001, f*=4.0304, f<f*, p>0.05), а через 6 

міс. таки вдалося досягнути статистично відмінних відмінностей (f=5.1275, 

f*=4.0304, f>f*, p<0.05). 

 

6.2. Динаміка показників когнітивних функцій хворих після 

перенесеного ішемічного інсульту під впливом комплексної терапії із 

застосуванням нейропротектора та фізичної реабілітації 

 

При обстеженні когнітивних функцій після 2 міс. лікування у всіх групах 

спостерігалось підвищення балу за використаними шкалами (табл. 6.2.1), проте 
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Таблиця 6.2.1 

Динаміка показників когнітивних функцій у хворих з наслідками ІІ 

Показник 
(діапазон) 

Оцінка  
1 група 2 група 3 група 

Вихідний 
рівень 

Через 2 
міс. 

Через 
6 міс. 

Вихідний 
рівень 

Через 2 
міс. 

Через 
6 міс. 

Вихідний 
рівень 

Через 
2 міс. 

Через 
6 міс. 

MMSE  
(0-30) 

25 
[17; 28] 

25 [18; 28] 25 
[18; 28] 

24 
[18; 26] 

25 
[19; 28] 

25 
[19; 28] 

24 
[17; 27] 

25 
[20; 28] 

25 
[21; 28] 

MoCA  
(0-30) 

22 
[16; 26] 

23 
[17; 26] 

23 
[17; 26] 

22 
[17; 26] 

24* 
[19; 27] 

23 
[18; 26] 

21 
[16; 26] 

24* 
[19; 28] 

24* 
[19; 28] 

FAB 
(0-18) 

14 
[12; 16] 

14 
[12; 17] 

14 
[12; 17] 

14 
[12; 16] 

14 
[12; 17] 

14 
[12; 17] 

14 
[12; 16] 

15 
[13; 17] 

15 
[13; 17] 

CDT (с) 8 [7,5; 9] 8 
[7,5; 9,5] 

8 
[7,5; 9,5] 

8 
[7; 9,5] 

8 
[7; 10] 

8 
[7; 10] 

8 
[7; 9] 

8,5 
[7,5; 10] 

8,5 
[7,5; 10] 

TMT-A (с) 57 [47; 79] 52 
[44; 77] 

51 
[44; 74] 

58 
[48; 79] 

51 
[43; 74] 

47* 
[41; 71] 

59 
[44; 80] 

47* 
[40; 72] 

45* 
[38; 68] 

TMT-B (с) 162  
[134; 187] 

148 
[127; 179] 

150 
[131; 180] 

165 
[131; 188] 

138* 
[119; 167] 

133* 
[115; 164] 

163 
[131; 183] 

137* 
[113; 159] 

121*/** 
[99; 143] 

Примітки. * - вірогідна відмінність порівняно із вихідним рівнем (р<0,05); 
** - вірогідна відмінність порівняно із даними через 2 міс. у відповідній групі (р<0,05). 
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у 1 групі дані відмінності не досягли статистичної значущості. У 2 групі через 2 

та 6 міс. бал за МоСА був на 10,0% та 5 % вищим за вихідний рівень (р<0,05 та 

р>0,05 відповідно). Час виконання ТМТ А вірогідно зменшився лише через 6 міс. 

на 19,0 % (р<0,05), а ТМТ В як через 2 міс. на 16,4 % (р<0,05), так і через 6 міс. 

на 19,4 % (р<0,05). У 3 групі бал за МОСА через 2 та 6 міс. зріс порівняно із 

вихідним рівнем на 12,5 % (р<0,05), а час виконання ТМТ А зменшився на 11,3% 

та 15,1 % (р<0,05), відповідно. Також спостерігалось зменшення часу виконання 

ТМТ В на 20,0 % (р<0,05) через 2 міс. та на 25,8 % (р<0,05) через 6 міс., при 

цьому через 2 міс. вказаний час був на 10,1 % (р<0,05) меншим порівняно із 

показником через 6 міс. – на 11,7 % (р<0,05).  

При оцінці результатів монофакторного дисперсійного аналізу 

когнітивних функцій за шкалами MMSE, FAB та тесту CDT нами не відмічено 

будь-яких вірогідних змін щодо впливу таких факторів, як терапевтична корекція 

та фактор часу незалежно від сторони півкульного ураження, періоду оцінки. 

Мабуть, це зумовлено малою дисперсією досягнутих вибіркових сукупностей, 

адже деменція була критерієм виключення із дослідження. Відсутність впливу 

підтвердив і КФ (у всіх перелічених випадках f<f*; р>0,05).  

За даними шкали MoCA спостерігали зростання значення загального балу 

у пацієнтів 2 групи через 2 міс. в порівнянні із вихідним значенням (р<0,05); в 3 

групі через 2 міс. (р<0,05) і через 6 міс. (р<0,05) також, хоча не відмітили 

значимої різниці між показниками в ці терміни дослідження (р>0,05). Серед 

хворих з ППІ було відмічено вплив лікування на показником MoCA через 2 міс. 

(f=1.1115, f*=4.0304, f<f*, p>0.05) і через 6 міс. (f=0.4066, f*=4.0304, f<f*, 

p>0.05), що дозволяє зробити висновок про кращу відповідь щодо терапевтичних 

опцій хворих з інсультом у правій півкулі. 

Ефективність запропонованого лікування була продемонстрована при 

аналізі даних тесту малювання ланцюжка (TMT-А та ускладненого ланцюжка - 

TMT-B). Час виконання простого тесту TMT-А скоротився в 2 групі через 6 міс. 

на 19 % у порівння із вихідним значенням (р<0,05), в 3 групі вірогідну різницю 
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в 20,4 % відмічено і через 2 міс. (р<0,05) з утриманням часу виконання на тому 

ж рівні через 4 міс після завершення комплексної терапії.  

З високим рівнем вірогідності зазнечено вплив лікування на скорочення 

часу виконання тесту TMT-А хворими з ППІ через 2 міс. (f=8.452, f*=7.1595, f>f*, 

p<0.01) та через 6 міс. (f*=4.0304, f>f*, p<0.05), проте не відмітили цього серед 

пацієнтів з ЛПІ (f=0.6151, f*=3.9985, f<f*, p>0.05 та f=0.168, f*=3.9985, f<f*, 

p>0.05 відповідно).  

У 1 групі лікування не отримано вірогідних змін значень жодного з тестів 

щодо визначення ступеня когнітивних функцій (p>0.05).  

Показники тесту TMT-В вірогідно змінювалися під впливом терапії в 2 і 3 

групі в усі періоди після лікування (p<0,05). Примітно, що час виконання даного 

ускладненого тесту через 6 міс. в 3 групі вірогідно відрізнявся від показника 

через 2 міс. (p<0,05) на 12,0 %, що знову таки підкреслювало значимість 

тривалого спостереження після лікування, що дозволяє зробити попередній 

висновок про довготривалі ефекти після запропонованого комплексу реабілітації. 

При дисперсійному аналізі результатів ускладненого тесту - TMT-B, який 

потребує більшої концентрації уваги, більшого періоду часу на виконання, 

отримані вірогідні дані щодо впливу фактору корекції у хворих з ЛПІ: через 2 

міс. відмічено вірогідний вплив лікування (f=4.1735, f*=3.9985, f>f*, p<0.05), а 

через 6 міс цього не відмічено (f=1.1261, f*=3.9985, f<f*, p>0.05), роте серед 

пацієнтів з ППІ різниця була відмічена на всіх етапах дослідження: через 2 міс. 

(f=5.0463, f*=4.0304, f>f*, p<0.05) і через 6 міс. (f=4.1227, f*=4.0304, f>f*, 

p<0.05). 

Оцінюючи динаміку показників КСВП Р300 в процесі лікування із 

пропонованими реабілітаційним програмами, отримали наступні результати 

(табл. 6.2.2). Не відмічалося змін амплітуди Р300 в 1 групі в процесі лікування. 

Відмічається тенденція зміни амплітуди Р300 до її підвищення в 2 групі через 2 

міс. (Fр1, Fр2) (р>0,05) із поверненням до вихідного через 6 міс. Проте в 3 групі 

спостерігаємо вірогідне збільшення амплітуди через 2 міс. у задньо-скроневих 

відведення в корі обох півкуль мозку (р>0,05), причому без її зменшення через 6
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Таблиця 6.2.2 
Динаміка показників КСВП Р300 у хворих з наслідками ІІ під впливом лікування 

Показник  Оцінка  
1 група 2 група 3 група 

Вихідний 
рівень 

Через  
2 міс. 

Через  
6 міс. 

Вихідний 
рівень 

Через 
 2 міс. 

Через  
6 міс. 

Вихідний 
рівень 

Через 
 2 міс. 

Через 
 6 міс. 

С3 / ЛП, мс 477 
[393; 504] 

462 
[386; 499] 

451 
[398; 502] 

473 
[401; 507] 

465 
[394; 496] 

470 
[399; 498] 

473 
[391; 505] 

454 
[387; 488] 

461 
[486; 495] 

С3 / Амплітуда, 
мкВ 

5 
[2; 8] 

5 
[2; 8] 

5 
[2; 8] 

5 
[2; 8] 

5 
[2; 9] 

5 
[2; 8] 

5 
[2; 8] 

5 
[2; 9] 

5 
[2; 9] 

С4/ ЛП, мс 478 
[405; 509] 

472 
[397; 499] 

474 
[399; 501] 

471 
[398; 507] 

463 
[389; 501] 

469 
[397; 502] 

478 
[411; 507] 

467 
[391; 491] 

469 
[393; 494] 

С4 / Амплітуда, 
мкВ 

4 
[2; 7] 

4 
[2; 8] 

4 
[2; 8] 

5 
[2; 8] 

5 
[2; 9] 

5 
[2; 9] 

4 
[2; 8] 

5 
[2; 9] 

5 
[2; 9] 

Fр1 / ЛП, мс 489 
[406; 502] 

477 
[391; 501] 

484 
[396; 500] 

481 
[409; 506] 

452* 
[382; 495] 

471 
[396; 495] 

489 
[418; 516] 

453* 
[371; 493] 

441* 
[361; 487] 

Fр1 / Амплітуда, 
мкВ 

5 
[2; 8] 

5 
[2; 8] 

5 
[2; 9] 

5 
[2; 8] 

6 
[2; 10] 

5 
[2; 9] 

5 
[2; 8] 

6 
[2; 9,5] 

7* 
[3; 9,5] 

Fр2 / ЛП, мс 484 
[407; 521] 

468* 
[383; 501] 

478 
[396; 511] 

481 
[400; 517] 

444* 
[370; 491] 

453* 
[373; 493] 

484 
[413; 518] 

449* 
[370; 485] 

440* 
[361; 483] 

Fр2 / Амплітуда, 
мкВ 

4 
[2; 8] 

5 
[2; 8,5] 

4 
[2; 8] 

4 
[2; 8] 

5 
[2; 9] 

4 
[2; 8] 

4 
[2; 8] 

6 
[2; 10] 

7* 
[3; 10] 

Т3/ ЛП, мс 475 
[417; 510] 

467 
[402; 513] 

475 
[414; 513] 

482 
[419; 507] 

459 
[388; 503] 

466 
[392; 502] 

470 
[419; 501] 

454 
[386; 491] 

441* 
[372; 482] 

Т3 / Амплітуда, 
мкВ 

5 
[2; 8] 

5 
[2; 9] 

5 
[2; 9] 

5 
[2; 8] 

6 
[2; 9] 

5 
[2; 8] 

5 
[2; 8] 

7* 
[3; 9] 

7* 
[4; 10] 

Т4 / ЛП, мс 469 
[394; 497] 

462 
[391; 492] 

464 
[401; 494] 

471 
[396; 491] 

455 
[371; 496] 

459 
[381; 501] 

477 
[401; 498] 

453* 
[378; 493] 

443* 
[370; 479] 

Т4 / Амплітуда, 
мкВ 

5 
[2; 9] 

5 
[2; 9] 

5 
[2; 8] 

5 
[2; 9] 

6 
[2; 9] 

5 
[2; 9] 

5 
[2; 8] 

7* 
[3; 9] 

7* 
[4; 10] 

Примітка. * - вірогідна відмінність порівняно із вихідним рівнем (р<0,05). 
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міс. із вірогіднім наростанням амплітуди в цей період у порівнянні із рівнем до 

лікування у відведеннях  Fр1, Fр2 (р<0,05).  

Показники КСВП виявилися більш чутливішими щодо впливу на них 

лікувальних опцій: значення ЛП КСВП Р300 змінювалися вірогідно навіть в 1 

групі лікування. Відмітили різницю показника ЛП у пацієнтів 1 групи через 2 

міс. після лікування у відведеннях Fр1 (р>0,05), Fр2 (р<0,05), який збільшувався 

через 6 міс. і вже суттєво не відрізнявся від початкових значень (р>0,05). У 2 

групі спостерігали той же ефект від комплексної терапії через 2 міс. з вірогідною 

різницею даних у Fр1 та Fр2 на 10,0% (р<0,05), а також із стабілізацією 

показників через 6 міс. у Fр2, тобто з вірогідною різницею з вихідними даними 

(р<0,05). У відведеннях Т3 і Т4 в 2 групі відмічена тенденція до суттєвого 

зниження показника ЛП через 2 міс., хоча вірогідної різниці не відмітили 

(р>0,05). У 3 групі ефекти терапії, яка була завершена в період 2 міс., помітні і 

через 6 міс.: відмічалось зменшення ЛП з вірогідною різницею показників у 

порівнянні з терміном 2 міс. у відведеннях Fр1, Fр2 (р<0,05) та у відведенні Т4 

(р<0,05), що утримувалося і через 6 міс. (р<0,05). Кім того, помітне зменшення 

ЛП спостерігалося у відведенні Т3 через 6 міс. (р<0,05), що ще раз підкреслює: 

після завершення комплексного немедикаментозного та медикаментозного 

лікування процеси відновлення продовжуються. 

Отже, функціональний стан центральних відведень виявився не гнучким 

щодо корекції, а стан кори мозку, що відповідає задньо-скроневим, а особливо 

передньо-лобовим відведенням виявився досить чутливою щодо впливу 

лікування. 

Фактор терапевтичної корекції статистично значимо впливав на зміну 

показника ЛП Р300 в Fр1 та Fр2 відведеннях у пацієнтів з ЛПІ через 2 міс. 

(f=10.2993, f*=8.6102, f>f*, p<0.005) та значимо - через 6 міс. (f=20.9402, 

f*=12.1924, f>f*, p<0.001) Прослідковувався вплив цього фактора на зміну ЛП 

Р300 в тих же відведеннях у хворих з ППІ через 2 міс. (f=4.5647, f*=4.0785, f>f*, 

p<0.05), 6 міс. (f=4.6665, f*=4.0785, f>f*, p<0.05). Слід зазначити, що лікувальні 

опції були доосить ефективними у хворих з ЛПІ, впливаючи на вірогідну зміну 
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значень у задньо-скроневих відведеннях Т3/Т4, через 2 міс. (f=15.2444, 

f*=12.1924, f>f*, p<0.001 та f=17.0017, f*=12.1924, f>f*, p<0.001 відповідно).  

Завдяки дисперсійному аналізу підтвердили, що в більшості випадків 

значення шкал, тестів та КСВП на фоні лікування підлягало вірогідним змінам; 

з’ясовано, що функціональна спроможність та когнітивні функції підлягали 

ефективнішій корекції при ППІ.  

 

6.3. Прогностична модель визначення ефективності комплексної 

реабілітації у віддалений період після ішемічного інсульту  

 

На початку дослідження нами було поставлено мету: вдосконалення 

терапевтичної тактики у хворих після перенесеного ІІ в період віддалених 

наслідків з урахуванням взаємозв’язку та взаємовпливу рухової функції верхньої 

кінцівки та стану когнітивної сфери шляхом застосування наступних 

реабілітаційних програм: схема 1 - комплекс вправ для покращення загальної 

рухової функції (1 група); схема 2 - комплекс вправ для покращення загальної 

рухової функції з комплексом вправ для паретичної руки (2 група); схема 3 - до 

попреденього 2-х компонентного комплексу вправ додавали холіну альфосцерат 

(3 група). Лікування тривало 2 міс., пацієнти проходили обстеження, як і на 

початку дослідження. Після 4-х міс. перерви пацієнтів обстежували таким же 

набором методик.  

Отримано результати обстеження пацієнтів, їх лікування; доведено, що 

при ППІ слід призначати 2-х компонентний комплекс вправ, а для пацієнтів з 

ЛПІ ефективнішим може бути комбанація немедикаментозної та 

медикаментозної терапії. Найголовнішим критерієм ефективності лікування, на 

нашу думку, слугує функціональна спроможність пацієнтів, а також якість їх 

життя. Для побудови моделі з прогнозування найефективнішої схеми 

запропонованого лікування нам здалося важливим включити в оцінку також вік 

пацієнта, період часу, який минув після інсульту, стать, а також сторону 
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півкульного інсульту, що є досить коректним з точки зору рутинної медичної 

практики. 

Використовуючи аналіз головних компонент побудували індекси FIM та SS-

QOL. Це є некорельовані лінійні комбінації значень складових цих груп, тобто 

їх всіх підшкал, з ваговими коефіцієнтами, які дозволяють описати найбільшу 

частку мінливості відповідних характеристик. Їх називають головними 

компонентами.  

Обчислили значення головних компонент для кожного пацієнта. На 

наступних графіках представлені дисперсії головних компонент (рис. 6.3.1, рис. 

6.3.2). Перша головна компонента FIM описує 97,3 %, а SS-QOL описує 95 % 

мінливості, тобто виходить, що головна компонента містить практично всю 

інформацію шкал FIM та SS-QOL. Можна припустити, що всі підшкали в 

структурі кожної із шкал досить щільно взаємопов’язані. 

 
Рис. 6.3.1. Графік дисперсії головних компонент FIM.  
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 Рис. 6.3.2. Графік дисперсії головних компонент SS-QOL.  

Внаслідок отримання такої високої питомої ваги головних компонент 

достатньо екстраполювати за ними всі характеристики FIM і SS-QOL. Ці головні 

компоненти умовно називатимемо індексами FIM і SS-QOL відповідно. 

Досліджуючи зв’язок таких характеристик, як вік пацієнта та час, який 

минув після інсульту, встановлено, що їх коефіцієнти кореляції з індексами FIM 

та SS-QOL після лікування є статистично незначимими (табл. 6.3.1). 

Таблиця 6.3.1 

Зв’язки між індексами FIM та SS-QOL за оцінкою головних 

компонент після лікування з віком пацієнтів та часом, який минув після 

інсульту 

 Вік пацієнтів Час, який минув після 

інсульту 

 r p r p 

Індекс FIM - 0,15 0,116 - 0,02 0,848 

Індекс SS-QOL - 0,14 0,118 - 0,07 0,447 

Використали значення індексів FIM та SS-QOL до лікування для 

прогнозування ефекту лікування через 6 міс. Крім того, включили до бази 

прогнозування ще й показник віку: на нашу думку, це важливо, хоч і не знайдено 
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суттєвого з’вязку з основними індексами шкал, що відображають ефект від 

лікування через 6 міс. 

Для початку поділили досліджуваних пацієнтів на групи за значеннями 

характеристик FIM та SS-QOL через 6 міс. після лікування. Для цього 

застосовували кластерний аналіз, а саме, метод деревовидної кластеризації: на 

початку вважали, що кожен пацієнт утворював окремий кластер. Визначивши 

“відстань” – деяку міру подібності – між кожними двома пацієнтами за даними 

характеристиками, на першому кроці об’єднали два найближчих пацієнта в один 

кластер і визначили відстані від нього до всіх інших кластерів. Продовжували 

так робити далі поки всі кластери не об’єдналися в один. У результаті, 

зображуючи графічно, одержали щось подібне на дерево (рис. 6.3.3).  

  
Рис. 6.3.3. Кластерна дендограма пацієнтів через 6 місяців після лікування.  

Його найдрібніші «гілки» відповідають пацієнтам, а більші – кластерам 

(групам) пацієнтів. Довжина вертикальних “гілок” вказує на віддаленість двох 
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кластерів з попереднього кроку, які об’єднувалися на даному кроці.  

Вибравши рівень, де такі вертикальні гілки стають порівняно довгими, 

вирішили питання про кількість кластерів, на які слід поділити даний набір 

пацієнтів. Кожен кластер характеризується певною частотою, з якою те чи інше 

значення характеристик групи зустрічається у пацієнтів цього кластера. 

З огляду на презентовану дендрограму можна зробити висновок про 

отримання трьох кластерів пацієнтів за ефективністю терапії, які відрізняються 

результатами лікування за показниками FIM і SS-QOL через 6 міс. Слід 

зауважити, що це не означає програму реабілітації, яку було запропоновано 

хворим на початку дослідження. Наступні графіки показують відмінність 

індексів FIM та SS-QOL в цих, так званих кластерах через 6 міс. після лікування 

(рис. 6.3.4, рис. 6.3.5). Помітно, що отримані кластери пацієнтів занумеровані в 

порядку зростання ефекту від лікування через 6 міс.  

Чим вищий бал субшкал (тобто краща функціональна спроможність за FIM 

і вищий рівень ЯЖ), тим вище значення індексів: отримано позитивний 

кореляційний зв’язок між індексом і з різними субшкалами FIM і SS-QOL 

(p<0,0000): 1 кластер – найменший ефект від лікування, 2 - середній ефект від 

терапії, 3 кластер відображає найбільший ефект від проведеного лікування. 

Треба підкреслити, що ефект, отриманий за кластерами, не залежить від 

запропонованої терапії до лікування: певний ефект, який розподілив хворих на 

кластери, міг бути одержани за допомогою одного з трьох запропонованих нами 

програм реабалітації. 

Це дозволяє побудувати дискримінантні функції та знайти ймовірності, з 

якими слід очікувати, що пацієнт через 6 міс. входитиме до тієї чи іншого 

кластеру ефективності лікування. 

Перевірка якості процедур прогнозування здійснювалась методом 

плинного екзаменування. Відповідно до цієї методики для кожного пацієнта 

розробляється процедура прогнозування з використанням інформації про всіх 

інших пацієнтів його категорії (відповідно до статті, локалізації інсульту та 

застосованого методу лікування). Далі прогнозується результат лікування даного 
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пацієнта за його характеристиками до лікування та порівнюється з реальним 

результатом. 

 
Рис. 6.3.4. Характеристики індексу FIM у групах пацієнтів з різним 

ефектом від лікування.  

 
Рис. 6.3.5. Характеристики індексу SS-QOL у групах пацієнтів з різним 

ефектом від лікування. 

Основою процедури прогнозування є дискримінантний аналіз.  
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Застосовуючи таку процедуру прогнозування в групах пацієнтів, що 

відрізняються способом лікування, статтю чи локалізацією інсульту: ЛПІ та ППІ, 

одержали наступні результати прогнозу (за найбільшою ймовірністю) в 

порівнянні з реальною ситуацією (табл. 6.3.2). У таблиці кластер 1 – кластер 3 

означає реальну групу ефективності лікування за FIM та SS-QOL через 6 міс. 

після лікування. Прогноз 1 – прогноз 3 – це результати прогнозування за 

параметрами пацієнтів до лікування. Таблиця містить частоти у відсотках 

зустрічуваності кожної пари прогноз (1/2/3) – кластер (1/2/3) в розглянутій 

вибірці пацієнтів: щодо групи ефективності лікування, щодо статі та щодо 

локалізації інсульту. Отримані дані, презентовані в таблиці, дають можливість 

стверждувати, що запропонована методика прогнозування є достатньо якісною. 

Пацієнт лікувався одною із запропонованих схем лікування (в таблиці 

позначено - групи 1-3), хворий мав певні параметри (вік, локалізацію інсульту, 

стать) і обрали 2 характеристики – FIM та SS-QOL, визначивши їх головні 

компоненти для кожннго пацієнта, використовуючи програмне середовище 

статистичних розрахунків «R». За допомогою нашої моделі ми спрогнозували 

ефект від лікування та порівняли прогноз з реальністю. 

Тобто отримано наступне: в моделі є хворі різної статі, віку, локалізації. 

Вони лікувалися різними способами. У тому числі, хворі однієї статі та 

локалізації хвороби лікувалися різними способами. Хворі проліковані і отримали 

різні результати (кластер1 – кластер 3). Тому ми можемо для нового хворого 

підібрати ту групу хворих з тими ж характеристиками: статтю, локалізацією 

півкульного інсульту і за віком, FIM і SS-QOL (до лікування) - і визначити, до 

якого результату найбільш ймовірно він прийде внаслідок кожного зі способів 

лікування. А це означає, що можна для нього вибрати такий спосіб лікування (з 

даних трьох), який дасть найкращий результат з найвищою ймовірністю. З 

огляду на отримані дані після обрахунку можна прогнозувати підбір ефективної 

схеми реабілітаційної програми у віддалений період (через 1-2 роки) після 

перенесеного ІІ. 
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Для прогнозування найефективнішої схеми лікування із трьох 

запропонованих нами наводимо інформацію про пацієнта: його номер (згідно 

списку в таблиці Excel), група 1, 2, 3 – спосіб лікування, вік, стать, сторона 

інсульту: ППІ чи ЛПІ, значення головного копоненту (prc_fim) – індекс FIM до 

лікування (-8.592841), значення головного компоненту prc_SS – індекс SS-QOL 

до лікування (0.6335939), ncl – кластер 2 (відоме через 6 місяців після лікування). 

Інформація про групу ефективності лікування буде відома через 6 міс. після 

терапії і наведена тут тільки для контролю. 

Для кожного пацієнта маємо зробити 3 прогнози, оскільки є три схеми, які 

були нами запропоновані.  

Презентовано приклади застосування процедур прогнозування.  

Отже, перший приклад. Пацієнт М. чоловічої статі, 72-х років, з ЛПІ, якого 

на початку дослідження було рандомізовано в 1 групу лікування, де 

застосовували тільки комплекс вправ для покращення загальної рухової функції. 

І в результаті обрахунку прогнозування лікування, яке потрібно вибрати 

пацієнту із застосуванням індексів FIM та SS-QOL та дискримінаційного аналізу, 

прийшли до посередньої (кластер 2) ефективності лікування. Застосування 

розробленої нами процедури прогнозування для кожного з можливих способів 

лікування дає результати наведені в наступній таблиці (табл. 6.3.3). Зауважимо, 

що прогнозування проводиться за показниками віку, prc_fim, prc_SS, відомоми 

до лікування, з врахуванням значень статі і сторони інсульту. 

Таблиця 6.3.3 

Прогнозування для кожного із способів лікування для пацієнта М. 

(карта спостреження за хворим №393619) 

Спосіб лікування Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 

Схема 1 0.0000000 1.0000000 0.0000000 

Схема 2  0.0039864 0.5797590 0.4162546 

Схема 3  0.0027845 0.0522734 0.9449421 

Тобто при використанні 1 типу лікування (схема 1) маємо прогноз з 

ймовірністю 1.000 на кластер 2 ефективності. Так і сталося, оскільки ncl=2. 
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Проте, якщо б був застосований 2 тип лікування, то з ймовірністю 0.5797590 

мали б той же кластер 2 і з ймовірністю 0.4162546 – кластер 3. При використанні 

схеми 3 з ймовірністю 0.9449421 можна було б сподіватися на групу 

ефективності кластер 3. 

Наводимо наступний приклад. Хвора О. має такі характеристики: 

запропонована схема 2 лікування, тобто на початку дослідження пацієнт був 

рандомізований в 2 групу, вік – 77 років, стать - жінка, сторона інсульту - ППІ, 

значення головного копоненту (prc_fim) – індекс FIM до лікування (19.47142), 

значення головного компоненту prc_SS – індекс SS-QOL до лікування 

(30.80159), ncl – кластер 3, яке визначили через 6 міс. після початку лікування. 

Одержуємо результати прогнозування ефективності заапропонованих схем 

(табл. 6.3.4). 

Таблиця 6.3.4 

Прогнозування для кожного із способів лікування для пацієнта О.  

(карта спостреження за хворим № 1477318) 

Спосіб лікування Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 

Схема 1 0.680655 0.0000000 0.3193450 

Схема 2  0.000000 0.0003543 0.9996457 

Схема 3  0.000000 0.0000000 1.0000000 

Таким чином, при використанні 1 схеми лікування (1 група) маємо прогноз 

з ймовірністю 0.680655 на 1 групу ефективності (кластер 1) і з ймовірністю 

0.3193450 на кластер 3. При застосуванні 2 схеми лікування (2 група) з 

ймовірністю 0.9996457 мали б кластер 3 (що і було одержано) і з ймовірністю 

0.0003543 – кластер 2. При використанні 3 схеми терапії з ймовірністю 1.000 

можна було б сподіватися на групу ефективності кластер 3.  

Приклад третій. Хворий Я.: запропонована схема лікування 2, вік – 54 

років, стать - чоловік, сторона інсульту - ЛПІ, значення головного копоненту 

(prc_fim) – індекс FIM до лікування -40.07855, значення головного компоненту 
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prc_SS – індекс SS-QOL до лікування -54.64763, ncl – кластер 1. Одержуємо 

результати прогнозування ефективності заапропонованих схем (табл. 6.3.5). 

Таблиця 6.3.5 

Прогнозування для кожного із способів лікування для пацієнта Я.  

(карта спостреження за хворим № 1199318) 

Спосіб лікування Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 

Схема 1 1.0000000 0.0000000 0.0000000 

Схема 2  0.8921331 0.1078564 0.0000104 

Схема 3  0.0052448 0.9881331 0.0066221 

Способи лікування (схеми) 1 і 2 мають з великими ймовірностями (1.000 

та 0.8921331) прогнози на кластер 1, що, зрештою, і сталося. Хоча спосіб 

лікування 3 має прогноз з ймовірністю 0.9881331 на групу ефективності кластер 

2. В цьому випадку можна зробити висновок, що для даного пацієнта можна 

використати схему реабалатаційну програму із виокристанням комплексу вправ 

для покращення загальної рухової функції з такою ж ефективністю, що і 3 

реабілітаційний комплекс (2-х компонентні комплекси вправ і медикаментозна 

підтримка холіну альфосцерат). Тобто іноді можна використовувати простіший, 

незатратний, метод лікування для досягнення того ж самого ефекту. 

 

Висновки до розділу 6. 

Хворим, у яких не відбулося відновлення функціональної спроможності 

руки у ранній відновний період після ішемічного інсульту, слід проводити 

комплекси фізичної та медикаментозної терапії у пізній віддалений період, що є 

більш корисним для самообслуговування та фукціональної незалежності 

пацієнтів і суттєво впливає на їх якість життя. 

Отримано наступні зміни через 2 міс. від початку дослідження. У 1 групі 

покращився субтест шкали функціональної незалежності «Переміщення», що 

впливало на зміни субтотального моторного балу (р<0,05), але в цілому не 

впливало на загальний бал FIM (р>0,05), покращилася рухова функція 

паретичної руки за FMA (р>0,05). Покращилася ЯЖ пацієнтів за рахунок 
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субтесту «Мобільність» (р<0,05) SS-QOL, що вплинуло на загальний бал 

(р<0,05).   

У 2 групі по закінченню проведеного комплексу вправ покращилися 

субтести шкали FIM «Самообслуговування» (р<0,05) та «Переміщення» (р<0,05) 

із збільшенням субтотального моторного балу (р<0,05), що впливало і на 

загальний бал шкали функціональної незалежності (р<0,05). За рахунок 

позитивних змін моторної та когнітивних функцій покращувалася й ЯЖ 

пацієнтів, що відображалося збільшенням загального балу SS-QOL (р<0,05) за 

рахунок наступних субтестів (р<0,05): «Сімейні обов’язки», «Мова, 

«Мобільність» та «Самообслуговування», а також «Соціальні ролі».  

У 3 групі через 2 міс. комплексного немедикаментозного та 

медикаментозного лікування відмічали таку ж динаміку субтестів FIM, що 

впливало на загальний бал шкали (р<0,05). Суттєво покращувалася ЯЖ 

пацієнтів, що відобразилося збільшенням загального балу SS-QOL (р<0,05) за 

рахунок не тільки субтестів «Сімейні обов’язки», «Мова, «Мобільність» та 

«Самообслуговування», «Соціальні ролі», але «Настрій» (р<0,05) і «Мислення» 

(р<0,05). 

Після завершення лікувальної програми пацієнтів було обстежено 

повторно через 4 міс., що загалом від початку дослідження склало всього 6 міс. 

У 1 групі утримувалася позитивна динаміка щодо функціональної спроможності 

пацієнтів за субтотальним моторним балом FIM (р<0,05), хоча ступінь рухової 

функції паретичної руки за FMA не відрізнявся від початкових значень (р>0,05). 

ЯЖ хворих утримувалася на попередньому рівні (р>0,05) за рахунок субтесту 

«Мобільність» (р<0,05), але покращилося і «Самообслуговування»  (р<0,05).   

У 2 групі дані шкали FIM не змінилися (р>0,05), утримуючи позитивні 

зміни в порівнянні із вихідними даними (р<0,05). В цілому не спостерігало 

вірогідних змін підшкал SS-QOL (р>0,05), але тенденція до їх покращення 

вплинула на зростання загального балу Вважаємо, що за рахунок позитивних 

змін моторної та когнітивних функцій покращувалася й ЯЖ пацієнтів, що 

відображалося збільшенням загального балу (р<0,05) у порівнянні з 2 міс. 
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терміном. У пацієнтів з ППІ відмічено позитивний результат через 6 міс при 

порівнянні з 1 групою (f>f*, f=6,741, f*=4,034, p<0,05). 

У 3 групі відмічали позитивну динаміку у порівнянні з даними 2 міс. щодо 

субтестів FIM “Самообслуговування» (р<0,05), що впливало на зміну 

«Субтотального моторного балу» (р<0,05) та загального балу шкали (р<0,05). 

Вперше відмічена вірогідна зміна показника NIHSS (р<0,05), що відрізнявся на 

даному етапі від початових значень. Субтести «Мова, «Самообслуговування», 

«Функція верхньої кінцівки» SS-QOL віроігдно покраувалися, що вплинуло на 

загальний бал шкали (р<0,05). У хворих з ЛПІ через 6 міс. отримали ефект від 

комплексної терапії із застосуванням вправ для загального стану, для кисті, а 

також холіну альфосцерат: різниця показника FIM вірогідно відрізнялася від 

даних через 2 міс.: (f>f*, f=6,360, f*=4,001, p<0,05). 

Додавання вправ для поліпшення функції паретичної руки до комплексу 

лікувальної фізкультури для пацієнтів після ППІ сприяє кращій загальній 

дієздатності, при ЛПІ рекомендовано до комплексу вправ для загальної 

активності додати вправи для кисті і холіну альфосцерат 400 мг 2 р/д впродовж 

2 міс., що підвищує ефективність фізичної терапії та сприяти покращенню 

загальної рухової функції, моторики верхніх кінцівок та якості життя пацієнтів. 

Отримано прогностичну модель визначення ефективності комплексної 

реабілітації у віддалений період після ішемічного інсульту. 
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практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні аспекти клінічної 

неврології»; 2021 бер. 15-16; Івано-Франківськ. Івано-Франківськ; 2021 т.8, №1: 

80 [35]. 
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РОЗДІЛ 7 

 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Щороку близько 16 мільйонів людей у світі переживають перший в житті 

інсульт. Частка ішемічного інсульту складає біля 80% [200]; на гострий 

ішемічний інсульт припадає 6,5 мільйона смертей на рік, і до 2030 року це 

призведе до щорічних втрат понад 200 мільйонів років життя з урахуванням 

інвалідності у всьому світі [168]. Найчастішим явним дефіцитом після інсульту 

є рухові порушення різного ступеня. Відновлення після інсульту неоднорідне з 

точки зору функціональних результатів [27, 157]. Дисфункція верхньої кінцівки 

після інсульту може вникати в 48-77% [179], але тільки 20% можуть відновити 

функцію руки у ранній відновний період [219]. 

Рухові та когнітивні порушення часто є невід’ємні одні від одних 

дисфункцій, що спостерігаються після інсульту, але часто їх описують як окремі 

домени, і існує мало доказів того, чи вони пов’язані. В одному із останніх 

досліджень  Einstad M.S. et al. (2021) описали поширеність одночасних рухових 

та когнітивних порушень через 3 місяці після інсульту та дослідили, що моторні 

показники пов'язані з пам'яттю, виконавчою функцією та глобальним пізнанням 

[99]. Отримані нові докази того, що рухова дисфункція може також сприяти 

виникненню когнітивних порушень та їх прогресуванню. І навпаки, показано, що 

розумова активність впливає на відновлення функції руки [80, 197]. Відмічено, 

що когнітивний статус пов’язаний та залежний від дрібної моторики рук і у 

пацієнтів з хворобою Паркінсона [203]. Крім того, у популяції осіб, що 

перенесли інсульт, порушення балансу та хода є важливими факторами ризику 

когнітивних порушень [57, 214]. Однак механізми цих моторно-когнітивних 

взаємодій до кінця не вивчені, уточнення субклінічних патологічних змін, 

спричинених цереброваскулярними захворюваннями, може зіграти свою роль. 

Попередніх досліджень з цього приводу досить мало, існує потреба в додаткових 

знаннях про взаємозв'язок між руховими та когнітивними порушеннями. 
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Вплив фізичної реабілітації на  когнітивну функцію доведений, а чи 

впливають динаміка когнітивних функцій на відновлення руху, слід дослідити, в 

чому і полягатиме основне завдання дослідження. Тому ми вирішили об’єднати 

дві опції у своїй роботі, що ґрунтується на зворотному зв’язку, – фізична терапія 

з відновлення руху руки/кисті (як основи, що впливає на ступінь активності та 

якості життя) впливатиме на когнітивні функції, застосувавши принцип впливу 

руху кисті на найбільше представництво даної функції в корі лобової частки, 

посилюючи пластичність збережених ділянок, що може покращувати когнітивні 

функції, а відтак і мотивацію, що сприяє ефективності реабілітації, а згодом і 

якості життя пацієнта. 

Метою даної роботи було вдосконалення терапевтичної тактики у хворих 

після перенесеного ішемічного інсульту в період віддалених наслідків з 

урахуванням взаємозв’язку та взаємовпливу рухової функції верхньої кінцівки 

та стану когнітивної сфери. 

В ході дослідження обстежено 116 пацієнтів із наслідками первинного 

гемісферного ІІ в періоді від 12 до 24 міс. після ІІ віком від 51 до 80 років (73 

чоловіки, 43 жінки, середній вік 67 [55; 74] років). Інсульт був локалізований в 

лівій гемісфері у 63 (54,3%) пацієнтів, у правій гемісфері – у 53 (45,7%). Діагноз 

ІІ був встановлений у гострому періоді захворювання відповідно до 

«Уніфікованого клінічного протоколу медичної допомоги. Ішемічний інсульт 

(екстрена, первинна, вторинна (спеціалізована) медична допомога, медична 

реабілітація» [21]. За поінформованістю респондентів, спостереження було 

відкритим. 

Критерії включення в дослідження: хворі через 12-24 міс. після 

перенесеного первинного ІІ в каротидному басейні. 

Критерії виключення з дослідження: геморагічний інсульт; повторний 

інсульт; інсульт у вертебро-базилярному басейні; вік <50 і> 80 років; ліворукі 

пацієнти; період <12 місяців і> 24 місяці після інсульту; плегія або виражений 

парез верхньої кінцівки; оцінка за шкалою NIHSS >13 балів; оцінка за mRS > 2; 

сенсорна або виражена моторна афазія; онкопатологія та важкі супутні 
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захворювання; виражена депресія (оцінка за HADS > 11); наявність КП, що  

передували ІІ (оцінка за IQ Code ≥4 балів); помірна та виражена деменція, 

оцінена за MMSE <20 балів; попередня інвалідизація (ортопедична тощо); 

відмова від участі у дослідженні; індивідуальна непереносимість препаратів, 

використаних у дослідженні. 

Контрольну групу складали 20 практично здорових осіб (11 чоловіків та 9 

жінок, середній вік 64 [55; 74] років), без анамнезу гострих розладів мозкового 

кровообігу та тяжкої соматичної патології 

Дослідження проводилось на базі відділення цереброваскулярної патології 

КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради» у 2017 – 2020 

рр. Підбір пацієнтів та їх первинне обстеження здійснювалося в перший день 

перебування на стаціонарному лікуванні. Перед залученням в дослідження у всіх 

хворих отримано поінформовану згоду. В подальшому відбувались 2 візити із 

обстеженням пацієнтів через 2 та 6 місяців. 

Серед скарг пацієнтів найчастіше спостерігались: слабкість верхньої 

кінцівки – у 116 (100,0%) хворих, головний біль – у 102 (87,9%), затерпання 

кінцівок – у 113 (97,4%), слабкість нижньої кінцівки – у 89 (76,7%), порушення 

ходи – у 78 (67,2%), порушення пам’яті – у 63 пацієнтів (62,9%). 

При оцінці неврологічного статусу за шкалою NIHSS середній бал складав 

7 [5; 9]; у 27 (23,3%) спостерігались легкі прояви неврологічного дефіциту, у 89 

(76,7%) – середнього ступеня. В структурі обстежених хворих при оцінюванні за 

mRS переважали особи із легкими (mRS=2) функціональними порушеннями – 72 

(62,1%). При оцінці за ВІ більшість склали пацієнти із помірною залежністю від 

сторонньої допомоги (75-94 бали за ВІ) – 75 осіб (64,7%). 

Дослідження функціональної незалежності пацієнтів виявило зниження 

загального та субтотального моторного балу FIM через низьку оцінку за 

субтестами «Самообслуговування» «Переміщення», «Рух» та «Соціальне 

пізнання» (p<0,05). Також спостерігались відмінності у функціональному стані 

хворих з ЛПІ та ППІ, зокрема ВІ при ЛПІ був на 8,5% нижчим порівняно із ППІ 

(p<0,05). Субтотальний моторний бал за FIM при ЛПІ був нижчим за рахунок 
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субтесту «Самообслуговування», який оцінює такі функції як прийом їжі, 

прийом ванни, одягання, які забезпечуються домінантною правою рукою. Крім 

того, виявлено відмінності у вигляді зниження балу за субтестами 

«Спілкування» та «Соціальне пізнання» при ЛПІ порівняно із ППІ, на 15,4% та 

24,5% (p<0,05), відповідно що у свою чергу вплинуло і на загальний бал FIM, 

який при ЛПІ був на 10,0% нижчим  (p<0,05). 

Зазначено, що діяльність у повсякденному житті має тісний взаємозв’язок 

з функцією верхніх кінцівок [89, 105], а остання - з індивідуальною чи 

соціальною діяльністю пацієнта [75, 218]. Доведено, що порушення функції 

верхніх кінцівок хронічно впливають на функціональну незалежність та 

задоволеність у 50–70% усіх пацієнтів з інсультом [215]. 

При вивченні показників моторики верхньої кінцівки було виявлено 

вірогідне зростання часу виконання тесту 9HPT паретичною рукою порівняно із 

КГ при ЛПІ на 53,6% (p<0,001) та при ППІ на 46,3% (p<0,001). При порівнянні 

функції паретичної руки при ППІ (лівої руки) та при ЛЛІ (правої руки) відмічена 

вірогідна різниця у подовженні часу виконання тесту 9HPT на 14,0% при ЛПІ 

(p<0,05). Найбільш суттєві відмінності спостерігались в субтестах FMA «Верхня 

кінцівка» (зниження показника на 28,0% при ЛПІ та 19,2% при ППІ у порівнянні 

з КГ, p<0,05), «Зап’ястя» (55,0% при ЛПІ та 50,0% при ППІ, p<0,05), «Кисть» 

(46,4% при ЛПІ та 38,5% при ППІ, p<0,05), «Швидкість координації» (26,4% при 

ЛПІ та 18,2% при ППІ, p<0,05), «Загальна моторна функція» (38,0% при ЛПІ та 

28,7% при ППІ, p<0,05), і, як наслідок, в загальному балі FMA (35,5% при ЛПІ та 

30,5% при ППІ, p<0,05). Значення субтесту «Швидкість координації» при ЛПІ 

було нижчим у порівнянні з показником хворих з ППІ (p<0,05). 

Якість життя пацієнтів вивчалась із застосуванням опитувальника SS-

QOL. Перенесений ІІ як в лівій, так і в правій півкулях значно знижував ЯЖ 

пацієнтів. Для пацієнтів після ЛПІ було характерним більш виражене зниження 

ЯЖ порівняно із пацієнтами після ППІ, що проявлялось відмінностями в 

субтестах «Мова» (32,4%, p<0,05), «Функція верхньої кінцівки» (26,5%, p<0,05), 
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«Самообслуговування» (31,4%, p<0,05); і в результаті - зниженням загального 

балу SS-QOL на 16,0% (p<0,05). 

Субтест FIM «Самообслуговування» вірогідно корелював із SS-

QOL  «Настрій» (r=0,55; p=0,007), «Мобільність» (r=0,71; p=0,004), 

«Самообслуговування» (r=0,94; p<0,001), «Функція верхньої кінцівки» (r=0,65; 

p=0,005) та загальним балом SS-QOL  (r=0,73; p=0,002) (табл. 3.2.3). 

Кореляційний зв’язок спостерігався також між субтотальним моторним балом 

FIM та SS-QOL  «Сімейні обов’язки» (r=0,53; p=0,032), «Мобільність» (r=0,79; 

p=0,008), «Мислення» (r=0,43; p=0,039), «Функція верхньої кінцівки» (r=0,71; 

p=0,022) та загальним балом SS-QOL  (r=0,68; p=0,011), і субтестом FIM 

«Спілкування» та SS-QOL  «Мова» (r=0,88; p=0,001), «Настрій» (r=0,75; p=0,007) 

та «Мислення» (r=0,48; p=0,045).  

При вивченні показників моторики верхньої кінцівки (табл. 3.2.1) було 

виявлено вірогідне зростання часу виконання тесту 9HPT паретичною рукою 

порівняно із КГ при ЛПІ на 53,6% (p<0,001) та при ППІ на 46,3% (p<0,001). При 

порівнянні функції паретичної руки при ППІ (лівої руки) та при ЛЛІ (правої 

руки) відмічена вірогідна різниця у подовженні часу виконання тесту 9HPT на 

14,0% при ЛПІ (p<0,05). Отримані дані дають підставу вважати тест 9HPT більш 

чутливим щодо оцінки когнітивних функцій у хворих з паретичною рукою в 

постінсультний період, адже спритність руки та дрібна моторика вважаються 

одними з найважливіших маркерів рівня та збереження когнітивних функцій 

[77]. Збільшення часу виконання 9HPT було пов’язано із зниженням балу SS-

QOL за субшкалами  «Мова» (r=-0,48; p=0,047), «Настрій» (r=-0,52; p=0,029), 

«Самообслуговування» (r=-0,74; p=0,006), «Мислення» (r=-0,65; p=0,024), 

«Функція верхньої кінцівки»  (r=-0,93; p<0,001), «Робота / продуктивність» (r=-

0,72; p=0,008) та загального балу (r=-0,43; p=0,010). Функція кисті за FMA 

найбільш сильно корелювала із SS-QOL «Самообслуговування» (r=0,76; 

p=0,007), «Мислення» (r=0,51; p=0,036), «Функція верхньої кінцівки» (r=0,87; 

p<0,001), тоді як загальна моторна функція FMA – із SS-QOL 

«Самообслуговування» (r=0,64; p=0,026), «Функція верхньої кінцівки» (r=0,43; 
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p=0,045) та загальним балом SS-QOL (r=0,40; p=0,024), а загальний бал FMA - із 

SS-QOL «Мобільність» (r=0,59; p=0,035), «Настрій» (r=0,51; p=0,033), 

«Самообслуговування» (r=0,45; p=0,012), «Функція верхньої кінцівки» (r=0,80; 

p=0,001) та загальним балом SS-QOL (r=0,64; p=0,021). 

Дослідження когнітивного статусу хворих після перенесеного ІІ 

проводили за допомогою шкал MMSE, MoCA, FAB, CDT, TMT A та В. Розподіл 

хворих за ступенем КП у групах з ЛПІ та ППІ суттєво відрізнявся. У 35 (30,2%) 

пацієнтів виявлено КП, що відповідали легкому ступеню за MMSE, у 52 (44,8%) 

були діагностовано помірні КП, у 18 (15,5%) – легку деменцію, у 11 (9,5%) – 

відсутність КП за MMSE. В структурі КП за FAB у 74 (63,8%) хворих 

спостерігалась помірна лобова дисфункція, у 25 (21,6%) – лобова деменція, у 14 

(14,7%) – відсутність КП. При оцінюванні за МоСА КП було виявлено у 110 

(94,8%), у 6 (5,2%) – не виявлено. Як при ЛПІ, так і при ППІ переважали пацієнти 

із помірними КП за MMSE та FAB, проте частка осіб із помірними КП за MMSE  

(49,2%) була вищою порівняно із 39,6% при ППІ (p<0,05). Аналогічна тенденція 

спостерігалась і щодо відсотка осіб із легкою деменцією (20,6% проти 9,4%, 

p<0,05), тоді як частка осіб із відсутністю КП (4,8%) та легкими КП (25,4%) була 

нижчою порівняно із ППІ (15,1% та 35,8%, відповідно, p<0,05). Відсоток 

пацієнтів із відсутністю КП за FAB (9,5%) при ЛПІ був нижчим, а з лобовою 

деменцією (27,0%) – вищим порівняно із ППІ (20,8% та 15,1%, відповідно, 

p<0,05). Також серед пацієнтів після ЛПІ не виявлено осіб, які не мали проявів 

КП за МоСА, тоді як після ППІ таких було 11,3 % (p<0,05).  

Ряд науковців дослідили, що ризик деменції після інсульту впродовж 5 

років коливається в межах 24 – 33,3% [130, 178]. Інші автори стверджують про 38% 

[95% CI = 32–43%] випадків з вираженими КП, які не досягали деменції у 

віддалений період після інсульту [234]. Причому найбільш високий ризик їх 

розвитку спостерігається саме в перші 6 місяців, а через 12 місяців число 

пацієнтів з постінсультними когнітивними розладами збільшується [176]. А 

поєднання рухових та когнітивних змін, очевидно, є сильнішим предиктором 

деменції, ніж лише когнітивні зміни [220], тому пацієнтам після інсульту в 
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хронічну фазу обов’зково потрібно рекомендувати продовжувати займатися 

фізично. Ще кілька досліджень вивчали вихідну швидкість ходи та інші рухові 

ознаки як провісники майбутнього розвитку когнітивних порушень [69, 91]. І 

оскільки цей зв’язок двосторонній, то, автори зробили висновок, що хворі після 

інсульту з когнітивними порушеннями можуть значно виграти від реабілітації.  

Нами спостерігалося зниження загального балу за MMSE до 24 [18; 27] 

порівняно із 28 [27; 30] у КГ (p<0,05). Вірогідні відмінності  між пацієнтами після 

ІІ та КГ виявлені за субтестами «Концентрація уваги» (p<0,05) та. Слід відмітити 

вірогідну відмінність між показником загального балу у пацієнтів з ЛПІ 

порівняно із даними з ППІ: 22 [20; 23] проти 25 [23,5; 26] (p<0,05). 

Оцінка 14 [12; 16] балів за FAB у хворих з наслідками ІІ була вірогідно 

нижчою проти 17 [16; 18] балів у КГ (p<0,05); найбільш виражені відмінності 

порівняно із КГ спостерігались за субтестами «Динамічний праксис» (p<0,05) та 

«Ускладнена реакція вибору» (p<0,05). Оцінка за субтестом «Швидкість мови» 

та «Ускладнена реакція вибору» у пацієнтів з ЛПІ була вірогідно нижчою 

(p<0,05), ніж при ППІ.  

Бал за MoCA у обстежених хворих складав 21,5 [18; 27] та був вірогідно 

нижчим порівняно із 29 [28; 30] у КГ (p<0,05), при чому відмінності виявлені при 

виконанні завдань за субтестами «Зорово-конструктивні/виконавчі навички» 

(p<0,05), «Мова» (p<0,05), «Відкладене повторення» (p<0,05). Бали за 

субтестами «Зорово-конструктивні/виконавчі навички» та «Мова» при ЛПІ були 

вірогідно нижчим порівняно із ППІ (p<0,05).  

Дослідження виконавчих функцій за допомогою ТМТ виявило значне 

збільшення часу виконання завдань порівняно із КГ: на 48,2% за ТМТ А 

(p<0,001) і на 46,2% за ТМТ В (p<0,001), що може вказувати на порушення уваги, 

гнучкості та швидкості мислення. Крім того, у хворих після ІІ спостерігалось 

порушення виконання CDT із зниженням балу до 8 [7; 9,5] порівняно із 9,5 [9,5; 

10] у КГ (p<0,05), що може свідчити про порушення планування послідовності 

дії. Показники ТМТ-А і В суттєво відрізнялися між пацієнтами з ЛПІ і ППІ: на 

27,3% (p<0,05) та 32,7% (p<0,05) відповідно, тобто при інсульті в лівій півкулі, 



144 
 
як вже стає помітним, знижується увага та швидкість виконання завдань в 

більшій мірі, ніж при правопівкульній локалізації інсульту. 

КП у обстеженого контингенту хворих проявлялись головним чином 

порушеннями концентрації уваги, праксису, пам’яті та виконавчих функцій. 

Загалом для ЛПІ були характерні більш виражені прояви КП із вірогідно нижчим 

сумарним балом за всіма показниками за рахунок мовленнєвих порушень.  

При аналізі впливу моторики верхньої кінцівки на прояви КП найбільш 

суттєві взаємозв’язки виявлено між субтестами FMA «Кисть» та «Загальний бал 

моторики» і показниками когнітивних функцій пацієнтів. Зокрема, MoCA 

корелював із FMA «Зап’ястя» (r=0,64; p=0,018), «Кисть» (r=0,58; p=0,029) та 

«Загальний бал моторики» (r=0,54; p=0,039). FMA «Загальний бал моторики» 

також вірогідно корелював із оцінками MоСА (r=0,49;  p=0,048) та  TMT-B (r=-

0,49; p=0,048), а FMA «Кисть» – із балом за FAB (r=0,53; p=0,039), CDT (r=0,52; 

p=0,031), TMT-A (r=-0,51; p=0,039) and TMT-B (r=-0,58; p=0,023). Отримані дані 

підтверджуються доказами ряду науковців, що рухова дисфункція може сприяти 

виникненню когнітивних порушень та їх прогресуванню. В той же час показано, 

що розумова активність впливає на відновлення функції руки [80, 197]. Сьогодні 

широко поширене усвідомлення того, що існує зв'язок між нейропсихологічними 

та руховими доменами, хоча як це відбувається - ще не до кінця зрозуміло [73]. 

Отже, рухові та когнітивні порушення часто є невід’ємні одні від одних 

дисфункцій, що спостерігаються після інсульту, але часто їх описують як окремі 

домени, і існує мало доказів того, чи вони пов’язані. Так, при аналізі впливу 

моторики верхньої кінцівки на прояви КП найбільш суттєві взаємозв’язки 

виявлено між субтестами FMA «Кисть» та «Загальний бал моторики» і 

показниками когнітивних функцій пацієнтів. Зокрема, MoCA корелював із FMA 

«Зап’ястя» (r=0,64; p=0,018), «Кисть» (r=0,58; p=0,029) та «Загальний бал 

моторики» (r=0,54; p=0,039). FMA «Загальний бал моторики» також вірогідно 

корелював із оцінками MоСА (r=0,49;  p=0,048) та  TMT-B (r=-0,49; p=0,048), а 

FMA «Кисть» – із балом за FAB (r=0,53; p=0,039), CDT (r=0,52; p=0,031), TMT-

A (r=-0,51; p=0,039) and TMT-B (r=-0,58; p=0,023). Збільшення часу виконання 
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9HPT супроводжувалось зменшенням загального балу за MMSE (r=-0,52; 

p=0,035), МоСА (r=-0,61; p=0,024), FAB (r=-0,62; p=0,038), CDT (r=-0,67; 

p=0,026), та збільшенням часу виконання ТМТ А (r=0,62; p=0,038) і В (r=0,65; 

p=0,038). 

В структурі хворих переважали особи із помірними КП, а порушення в 

першу чергу розвивались в доменах «Уваги», «Комплексних команд», 

виконавчих функцій і значно менше – «Пам’яті», що загалом є характерним для 

судинних КП та узгоджується з даними літератури [19, 123]. 

Для аналізу отриманих результатів КСВП було обрано наступні 

відведення: центральні С3 та С4, передньо-лобові Fр1та Fр2, задньо-скроневі T3 

та T4, оскільки за даними нейропсихологічного тестування за шкалами MMSE, 

FAB, MoCA, TMT, CDT у порівнянні з КГ найбільш постраждали наступні 

домени когнітивних функцій: виконавчих функцій, зокрема гнучкості мислення 

та планування дії, динамічний та конструктивний праксис, реакція вибору, 

зорово-конструктивні виконавчі функції, відкладене повторювання, - 

представництво яких знаходиться в третинних проекційних полях – 

асоціативних зонах: в корі передніх відділів лобних часток та в зоні, де 

стикуються три частки – тім’яна, потилична і скронева, остання з яких має 

найбільше представництво. 

Латентний період Р300, який характеризує процес прийняття рішення та 

запам’ятовування, у обстежуваних пацієнтів був подовжений в порівнянні з 

групою ПЗО (р<0,001), а амплітуда хвилі Р300 зменшена (р<0,001), причому ця 

тенденція прослідковувалася білатерально. Параметри КСВП дозволяють 

оцінити функціональний стан нейронних популяцій мозку, тому збільшення 

латентного періоду Р300 розглядають як доказ уповільнення психічних процесів 

[97]. Помітна міжпівкульна асиметрія змін когнітивних процесів в центральних 

та у лобних ділянках у пацієнтів як з лівопівкульним інсультом  (р<0,05), так і 

правопівкульним (р<0,05). Це підтверджує, що структурні зміни впливають на 

електрофізіологічні параметри. Крім того, при ЛПІ інсульті спостерігали 

достовірну латералізацію ЛП та амплітуди у лівій півкулі, що означало 
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подовження латентного періоду та зниження амплітуди у лівій скроні на відміну 

від КГ та хворих з ППІ. Проте при ППІ КЛ не відрізнявся від КГ (р>0,05). 

Відмічена достовірна різниця показників ЛП (р<0,05) та амплітуди Р300 (р<0,05) 

у пацієнтів залежно від локалізації інсульту: в правій/лівій півкуля у центральних 

та пердньо-лобових відведеннях. 

Не спостерігали суттєвої різниці параметрів Р300 у гендерному відношенні 

(р>0,05), відмічали подовження ПЛ при лівопівкульній локалізації інсульту 

(р<0,05). Автори наукового спостереження за хворими впродовж року після 

інсульту зазначили відсутність міжпівкульної асиметрії щодо ЛП Р300 через 3 і 

6 місяців, який значимо подовжувався при лівопівкульному інсульті на початку 

дослідження [6]. У нашому ж дослідженні амплітуда Р300, показник якої 

характеризує рівень уваги, зіставлений із завданням (робоча пам’ять), вірогідно 

відрізнявся залежно від періоду часу, що минув після інсульту (р=0,023). 

Хоча нами не відмічено міжвікової різниці показника ЛП (р<0,05): 

можливо, показники ЛП мали би вірогідну різницю при порівнянні 

досліджуваної когорти із віковою категорією старечого віку. Девіація 

результатів амплітуди Р300 залежно від вивчених характеристик мала такий же 

характер, як і дані ЛП, хоча була одна відмінність: у групі пацієнтів, у яких 

минуло 19-24 місяці після інсульту амплітуда хвилі Р300 статистично значимо 

відрізнялася від даних пацієнтів з постінсультним терміном 12-18 місяців 

(р<0,05). Тобто рівень уваги з плином часу після інсульту зменшувався, що є 

однією із складових когнітивних функцій. 

Частота помилки (хибне натискання кнопки на датчику при появі 

незначимого звукового сигналу або відсутність натискання при появі значимого 

сигналу - метод використовують для оцінки доклінічної стадії когнітивних 

порушень, а також деменції [207].) у досліджуваних пацієнтів становила в 

середньому 52 з 180 можливих (Ме=30% при значенні Ме=12% у ПЗО, р<0,01), 

що свідчить про дефіцит уваги. 
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Спостерігається наростання когнітивної дисфункції у досліджуваних 

хворих залежно від ступеня неспроможності дистального та проксимального 

відділу верхньої кінцівки за шкалою FMA, а також тільки кисті – за шкалою 

9HPT. Оцінивши взаємозалежність когнітивної функції за даними ЛП Р300 

хворих після інсульту та функціональну спроможність кисті (шкала 9HPT) та 

руки в цілому (шкала Fugl-Meyer), отримано значимий кореляційний зв'язок між 

даними: r=0,77; р<0,001 та r=0,32; р=0,029 відповідно; сильний зв’язок відмічено 

у першому випадку. Латентний період Р300 вірогідно відрізнялася серед 

пацієнтів залежно від ступеня неспроможності кисті, визначеної за даними тесту 

9HPT, і була найдовшою при вираженому ступеню у порівнянні з показником при 

легкому та помірному ступенях дисфункції кисті. За шкалою FMA відмічено 

вірогідне подовження ЛП тільки при вираженому ступені на відміну від даних 

ЛП Р300 при легкій дисфункції всієї верхньої кінцівки (р<0,05); в той же час 

спостерігалася тенденція до відмінності між показниками ЛП при помірному та 

важкому ступені моторного дефіциту руки, але різниця не досягла вірогідного 

значення (р>0,05).  

Для дослідження ефективності комплексної фізичної терапії та додатково 

застосування холіну альфосцерату обстежено 116 пацієнтів із наслідками 

первинного гемісферного ІІ в періоді від 12 до 24 міс. після ІІ віком від 51 до 80 

років (73 чоловіки, 43 жінки, середній вік 67 [55; 74] років). Пацієнти були 

рандомізовані на 3 групи методом випадкових чисел. Всі пацієнти отримували 

базову терапію для вторинної профілактики інсульту згідно стандартів 

Міністерства охорони здоров’я України («Про затвердження та впровадження 

медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при 

ішемічному інсульті» від 03.08.2012 № 602), крім того 

1 група (37 осіб) виконували комплекс вправ для покращення загальної 

рухової функції впродовж 2 міс. 

2 група (39 осіб) – виконувала комплекс вправ для покращення загальної 

рухової функції та моторики паретичної руки впродовж 2 міс. 
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3 група (40 осіб) - виконувала комплекс вправ для покращення загальної 

рухової функції та моторики паретичної руки впродовж 2 міс., та приймали 

холіну альфосцерат (Гліатилін®,  Italfarmaco, Італія) по 1 табл. 400 мг 2 рази на 

добу впродовж 2 міс. 

Серед хворих з ЛПІ було отримано вірогідну різницю показників NIHSS 

тільки через 6 міс. лікування (f=7.8717, f*=7.0695, f>f*, p<0.01), при ППІ не 

відмічена різниця серед груп в усі періоди дослідження (р>0,05).  

Обстеження неврологічного статусу та функціональної незалежності 

пацієнтів після 2 міс,  фізичної терапії у 1 групі виявило збільшення оцінки в 

субтесті «Переміщення» на 21,5%  (р<0,05) та субтотального балу моторики на 

17,7% (р<0,05). Аналогічна тенденція зберігалась і в подальшій динаміці після 6 

міс. спостереження. Значне збільшення балу «Самообслуговування», 

«Переміщення» і відповідно  субтотального моторної і загальної оцінки 

спостерігалися у пацієнтів 2 та 3 груп. Цей факт дозволяє припустити, що 

фізична терапія, спрямована на функцію верхніх кінцівок, є більш корисною для 

функціональної незалежності пацієнтів. 

Загальний бал FIM у 2 та 3 групах через 2 та 6 міс. спостереження був 

вірогідно вищим порівняно із вихідним рівнем, тоді як відмінності у 1 групі не 

досягли статистичної значущості (р>0,05). Крім того, субтотальний бал 

моторики та загальна оцінка через 2 міс. у 3 групі  були на 11,4% (р<0,05) та 

11,6% (р<0,05),  відповідно, вищими за аналогічні показники 1 групі, а через 6 

міс. – вищими на 15,3% (р<0,05) та 16,5%, відповідно. 

При оцінці загального стану практично за всіма підшкалами FIM було 

виявлено вірогідну зміну значень під впливом лікування при ЛПІ на 6 міс. 

спостереження (p<0,05), а серед пацієнтів з ППІ були аналогічні зміни, крім 

субтесту «Переміщення» (f=0.5434, f*=4.0304, f<f*, p>0.05), «Контроль 

сфінктерів» (f=0.0083, f*=4.0304, f<f*, p>0.05)  та «Спілкування» (f=1.7382, 

f*=4.0304, f<f*, p>0.05), хоча загальний бал FIM відрізнявся через 6 міс при 

застосуванні різних схем терапії  (f=9.0568, f*=8.6102, f>f*, p<0.005).  При аналізі 

впливу фактору лікування в 1 групі не спостерігали ефекту за даними FIM ні 
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через 2 міс., ні через 6 міс. (р>0,05). В 2 групі у пацієнтів з ППІ відмічено 

позитивний результат через 6 міс. у порівнянні з 1 групою (f>f*, f=6,741, 

f*=4,304, p<0,05), в 3 групі у хворих з ЛПІ через 6 міс. отримали ефект від 

комплексної терапії із застосуванням вправ для загального стану, для кисті, а 

також холіну альфосцерат: різниця показника FIM вірогідно відрізнялася від 

даних через 2 міс.: (f>f*, f=6,360, f*=4,304, p<0,05). Таким чином, після 

завершення лікування у хворих з ЛПІ 3 групи на фоні покращення когнітивних 

функцій відбулося зростання функціональної незалежності на 6 міс. 

спостереження. Отже, пацієнтам з ЛПІ, крім комплексів вправ, додатково слід 

призначати холіну альфосцерат для покращення функціональної незалежності. 

Дослідження параметрів ЯЖ показало збільшення балу в субтесті 

«Мобільність» та загального балу у 1 групі на 31,1% та 14,1%, відповідно, 

порівняно з вихідним рівнем, що утримувалось в динаміці і через 6 міс.  У 2 групі 

через 2 міс. спостерігалось збільшення балу в субтестах «Сімейні обов’язки» на 

50,0% (р<0,01 ), «Мова» на 23,1% (р<0,05), «Мобільність» на 46,7% ( p<0,01), 

«Самообслуговування» на 54,5% (p<0,01), «Соціальні ролі» на 25,0% (p<0,05), 

«Функція верхньої кінцівки» на 45,5% (p<0,01) і в результаті загального 

балу за 27,8 % (р<0,05) порівняно із вихідним рівнем.  

Найбільш значне поліпшення показників ЯЖ спостерігалось у пацієнтів 3 

групи через 2 місяці. Виявлено збільшення балу за субтестами «Сімейні 

обов’язки» на 42,9% (p<0,01), «Мова» на 41,7% (p<0,05), «Мобільність» на 60,0% 

(p<0,01), «Настрій» на 14,3% (p<0,05), «Самообслуговування» на 45,5% (p<0,05), 

«Соціальні ролі» на 36,4% (p<0,05), «Функція верхньої кінцівки» на 63,7% 

(p<0,01) , «Мислення» на 37,5% (р<0,05) і в результаті загального балу на 36,8% 

(р<0,05) порівняно із вихідним рівнем. Крім того, бали  «Мова» та «Функція 

верхньої кінцівки» в 3 групі були на 21,4% і 38,5% вищі, відповідно, порівняно з 

1 групою (р<0,05), а загальний бал у 3 групі  перевищував аналогічний показник 

1 групи  на 17,1% (р<0,05).  

У пацієнтів в 2 і 3 груп, які продемонстрували значиме збільшення балу 

FIM, спостерігали зростання балу SS-QOL за рахунок покращення за 
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показниками «Сімейні обов’язки», «Мова», «Самообслуговування», «Соціальні 

ролі», «Функція верхньої кінцівки» та «Мобільність», тоді як у  1 групі  суттєва 

різниця спостерігалась лише у субтесті «Мобільність». Додавання холіну 

альфосцерату сприяло збільшенню балу в субтестах «Мислення» та «Настрій» у 

пацієнтів 3 групи, чого не спостерігалося в інших 2-х групах. Цей факт можна 

пояснити позитивним впливом препарату на когнітивні функції та 

самосприйняття пацієнтів, що оцінюється в цих субтестах SS-QOL. 

Під впливом призначених способів лікування спостерігали вірогідні зміни 

показника загального балу SS-QOL через 2 міс. у пацієнтів з ЛПІ (f=4.0368, 

f*=4.0304, f>f*, p<0.001) та при ППІ (f=7.6743, f*=7.0695, f>f*, p<0.01), так і 

через 6 міс. - (f=12.6096, f*=11.9529, f>f*, p<0.001 та f=4.2032, f*=4.0304, f>f*, 

p<0.05 відповідно). Це свідчило про вплив терапії на якість життя незалежно від 

локалізації інсульту і від періоду, що пройшов від початку дослідження. В 

нашому дослідження відмічали не вірогдіне зростання показника ВІ на 8,0-13,0% 

у всіх групах лікування порівняно із вихідним рівнем (р>0,05). Адже існує 

критична відмінність між справжнім відновленням або відновленням функції та 

компенсацією [110] Це часто цитоване дослідження викликає кілька важливі 

питання, що стосуються вивчення відновлення після інсульту. Автори 

обгрунтовують, що для оцінки відновлення функцій використовувати доцільно 

міру покращення конкретної функції, оцінену за FMA, а не міру інвалідності, 

оцінену за BI. Наприклад, пацієнтка з парезом правої руки, яка вчиться 

виконувати повсякденну діяльність лівою рукою, компенсувала, але не 

відновилася.  

Дослідження моторики верхньої кінцівки, зокрема кисті через 2 міс. 

лікування виявило зменшення часу виконання 9HPT порівняно із вихідним 

рівнем лише у 2 та 3 групах: на 18,2% та 26,4,6%, відповідно (р<0,05). Позитивна 

динаміка утримувалась і через 6 міс. спостереження. Показник 9HPT за 

досліджуваними схемами лікування у хворих з ППІ вірогідно змінювався через 

2 міс. (f=4.8836, f*=4.0304, f>f*, p<0.05) і через 6 міс. (f=4.9809, f*=4.0304, f>f*, 

p<0.05), а у хворих з ЛПІ – тільки через 6 міс. (f=8.7248, f*=8.484, f>f*, p<0.005). 
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Не впливало лікування на такі підшкали оціночної шкали ЯЖ при ЛПІ і ППІ, як 

«Зір» ні через 2 міс., ні через 6 міс. від початку лікування (p>0.05). Хоч не 

відмічали вірогідних змін показників «Робота/продуктивність» в процесі 

лікування в жодній з груп (p>0.05), але за КФ було з’ясовано вплив терапії на цей 

показник у пацієнтів з ЛПІ через 6 міс. (f=4.0177, f*=3.9985, f>f*, p<0.05), що 

свідчило про продовження відновлювальних процесів після завершення 

лікування на етапі 2 міс. 

Обстеження за FMA у 1 групі через 2 міс. виявило  несуттєве зростання 

загального балу моторики (р>0,05), така ж динаміка спостерігалася і серед 

показників всіх субтестів шкали (р>0,05), хоча з тенденцією до покращення. В 2 

групі через 2 міс. спостерігали вірогідне зростання балів за субтестами «Верхня 

кінцівка», «Зап’ястя», «Кисть», загального балу моторики та загалом загального 

балу (р<0,05), при цьому через 6 міс. оцінка за субтестом «Зап’ястя» 

перевищувала бал вихідного значення на 38,6% (р<0,05), а загальний бал 

моторики через 2 міс. перевищував вихідні дані на 17,7%, але без статистичної 

значимості (р>0,05), а через 6 міс. – на 21,8% (р<0,05). В 3 групі через 2 міс. 

також спостерігалось вірогідне зростання балів за субтестами «Верхня кінцівка», 

«Зап’ястя», «Кисть», загального балу моторики та загального балу (р<0,05). 

Загальний бал моторики у 3 групі через 2 міс. був на 15,4% вищим за початковий 

рівень (р<0,05), а через 6 міс – на 11,9% у порівнянні з 2-х міс. період (р<0,05). 

Однаково суттєво лікування впливало на зміну показника загального рухового 

балу у всі періоди часу і у пацієнтів із різною локалізацією інсульту (за КФ - 

р<0,05). 

Слід відмітити вірогідні зміни показника загального балу FMA у 2 і 3 групі 

через 2 міс. (р<0,05), а також через 6 міс (р<0,05). З’ясували, що через 2 міс. 

фактор лікування впливав на значення загального балу  FMA при ЛПІ (f=4.2607, 

f*=3.9985, f>f*, p<0.05) і через 6 міс. (f=6.4, f*=3.9985, f>f*, p<0.05). При ППІ 

через 2 міс. такого впливу не було (f=0.9001, f*=4.0304, f<f*, p>0.05), а через 6 

міс. таки вдалося досягнути статистичних відмінностей (f=5.1275, f*=4.0304, 

f>f*, p<0.05). 
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Розуміння порушень функції верхньої кінцівки після інсульту є важливим 

для планування терапевтичних зусиль з реабілітації.  

При обстеженні когнітивних функцій після 2 міс. лікування у всіх групах 

спостерігалось підвищення балу за використаними шкалами, проте у 1 групі дані 

відмінності не досягли статистичної значущості. У 2 групі через 2 та 6 міс. бал 

за МоСА був на 10,0% та 5% вищим за вихідний рівень (р<0,05 та р>0,05 

відповідно). Час виконання ТМТ А вірогідно зменшився лише через 6 міс. на 

19,0% (р<0,05), а ТМТ В як через 2 міс. на 16,4% (р<0,05), так і через 6 міс. на  

19,4% (р<0,05). В 3 групі бал за МОСА через 2 та 6 міс. зріс порівняно із вихідним 

рівнем на 12,5% (р<0,05), а час виконання ТМТ А зменшився на 11,3% та 15,1% 

(р<0,05), відповідно. Також спостерігалось зменшення часу виконання ТМТ В на 

20,0% (р<0,05) через 2 міс. та на 25,8% (р<0,05) через 6 міс., при цьому через 2 

міс. вказаний час був на 10,1% (р<0,05) меншим порівняно із показником через 

6 міс. – на 11,7% (р<0,05).  

При оцінці результатів дисперсійного аналізу значень шкал MMSE, FAB 

та тесту CDT нами не відмічено будь-яких вірогідних змін щодо впливу таких 

факторів, як терапевтична корекція та фактор часу незалежно від сторони 

півкульного ураження, періоду оцінки. Мабуть, це зумовлено малою дисперсією 

досягнутих вибіркових сукупностей, адже деменція була критерієм виключення 

із дослідження. Відсутність впливу підтвердив і КФ (у всіх перелічених випадках 

- f<f*; р>0,05).  

За даними шкали MoCA спостерігали зростання значення загального балу 

у пацієнтів 2 групи через 2 міс. в порівнянні із вихідним значенням (р<0,05); в 3 

групі через 2 міс. (р<0,05) і через 6 міс. (р<0,05) також, хоча не відмітили 

значимої різниці між показниками в ці терміни дослідження (р>0,05). Серед 

хворих з ППІ було відмічено вплив лікування на показник MoCA через 2 міс. 

(f=1.1115, f*=4.0304, f<f*, p>0.05) і через 6 міс. (f=0.4066, f*=4.0304, f<f*, 

p>0.05), що дозволяє зробити висновок про кращу відповідь на лікування хворих 

з інсультом в правій півкулі. 
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Ефективність запропонованого лікування була продемонстрована при 

аналізі даних тесту малювання ланцюжка (TMT-А та ускладненого ланцюжка - 

TMT-B). Час виконання простого тесту TMT-А скоротився в 2 групі через 6 міс. 

на 19% у порівння із вихідним значенням (р<0,05), в 3 групі вірогідну різницю в 

20,4% відмічено і через 2 міс. (р<0,05) з утриманням часу виконання на тому ж 

рівні через 4 міс після завершення комплексної терапії.  

З високим рівнем вірогідності зазначено вплив лікування на скорочення 

часу виконання тесту TMT-А хворими з ППІ через 2 міс. (f=8.452, f*=7.1595, f>f*, 

p<0.01) та через 6 міс. (f*=4.0304, f>f*, p<0.05), проте не відмітили цього серед 

пацієнтів з ЛПІ (f=0.6151, f*=3.9985, f<f*, p>0.05 та f=0.168, f*=3.9985, f<f*, 

p>0.05 відповідно).  

В 1 групі лікування не отримано вірогідних змін значень жодного з тестів 

щодо визначення ступеня когнітивних функцій (p>0.05).  

Показники тесту TMT-В вірогідно змінювалися під впливом терапії в 2 і 3 

групі в усі періоди після лікування (p<0,05). Примітно, що час виконання даного 

ускладненого тесту через 6 міс. в 3 групі вірогідно відрізнявся від показника 

через 2 міс. (p<0,05) на 12,0%, що знову таки підкреслювало значимість 

тривалого спостереження після лікування; це дозволяє зробити попередній 

висновок про довготривалі ефекти після запропонованого комплексу реабілітації. 

При дисперсійному аналізі результатів ускладненого тесту - TMT-B, який 

потребує більшої концентрації уваги, більшого періоду часу на виконання, 

отримані вірогідні дані щодо впливу фактору корекції у хворих з ЛПІ: через 2 

міс. відмічено вірогідний вплив лікування (f=4.1735, f*=3.9985, f>f*, p<0.05), а 

через 6 міс цього не відмічено (f=1.1261, f*=3.9985, f<f*, p>0.05), роте серед 

пацієнтів з ППІ різниця була відмічена на всіх етапах дослідження: через 2 міс. 

(f=5.0463, f*=4.0304, f>f*, p<0.05) і через 6 міс. (f=4.1227, f*=4.0304, f>f*, 

p<0.05). 

Оцінюючи динаміку показників КСВП Р300, не відмічали змін амплітуди 

Р300 в 1 групі в процесі лікування. Спостерігали тенденцію зміни амплітуди 

Р300 в сторону її підвищення в 2 групі через 2 міс. (Fр1, Fр2) (р>0,05) із 
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поверненням до вихідного рівня через 6 міс. Проте в 3 групі було вірогідне 

збільшення амплітуди через 2 міс. у задньо-скроневих відведення в корі обох 

півкуль мозку (р>0,05), причому без її зменшення через 6 міс. із вірогіднім 

наростанням амплітуди  в цей період у порівнянні із рівнем до лікування у 

відведеннях  Fр1, Fр2 (р<0,05).  

Показники КСВП виявилися більш чутливішими щодо впливу на них 

лікувальних опцій: значення ЛП КСВП Р300 змінювалися вірогідно навіть в 1 

групі лікування. Відмітили різницю показника ЛП у пацієнтів 1 групи через 2 

міс. після лікування у відведеннях Fр1 (р>0,05), Fр2 (р<0,05), який збільшувався 

через 6 міс. і вже суттєво не відрізнявся від початкових значень (р>0,05). В 2 

групі спостерігали той же ефект від комплексної терапії через 2 міс. з вірогідною 

різницею даних у Fр1 та Fр2 на 10,0% (р<0,05), а також із стабілізацією 

показників через 6 міс. у Fр2, тобто з вірогідною різницею з вихідними даними 

(р<0,05). У відведеннях Т3 і Т4 в 2 групі відмічена тенденція до суттєвого 

зниження показника ЛП через 2 міс., хоча вірогідної різниці не відмітили 

(р>0,05). В 3 групі ефекти терапії, яка була завершена в період 2 міс., помітні і 

через 6 міс.: відмічалось зменшення ЛП з вірогідною різницею показників у 

порівнянні з терміном 2 міс. у відведеннях Fр1, Fр2 (р<0,05) та у відведенні Т4 

(р<0,05), що утримувалося і через 6 міс. (р<0,05). Кім того, помітне зменшення 

ЛП спостерігалося у відведенні Т3 через 6 міс. (р<0,05), що ще раз підкреслює: 

після завершення комплексного немедикаментозного та медикаментозного 

лікування процеси відновлення продовжуються. 

Отже, функціональний стан центральних відведень виявився не гнучким 

щодо корекції, а стан кори мозку, що відповідає задньо-скроневим, а особливо 

передньо-лобовим відведенням, виявився досить чутливим щодо впливу 

лікування. 

Фактор терапевтичної корекції статистично значимо впливав на зміну 

показника ЛП Р300 в Fр1 та Fр2 відведеннях у пацієнтів з ЛПІ через 2 міс. 

(f=10.2993, f*=8.6102, f>f*, p<0.005) та значимо - через 6 міс. (f=20.9402, 

f*=12.1924, f>f*, p<0.001) Прослідковувався вплив цього фактора на зміну ЛП 
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Р300 в тих же відведеннях у хворих з ППІ через 2 міс. (f=4.5647, f*=4.0785, f>f*, 

p<0.05), 6 міс. (f=4.6665, f*=4.0785, f>f*, p<0.05). Слід зазначити, що лікувальні 

опції були доосить ефективними у хворих з ЛПІ, впливаючи на вірогідну зміну 

значень у задньо-скроневих відведеннях Т3/Т4, через 2 міс. (f=15.2444, 

f*=12.1924, f>f*, p<0.001 та f=17.0017, f*=12.1924, f>f*, p<0.001 відповідно).  

Завдяки дисперсійному аналізу підтвердили, що в більшості випадків 

значення шкал, тестів та КСВП на фоні лікування підлягало вірогідним змінам; 

з’ясовано, що функціональна спроможність та когнітивні функції підлягали 

ефективнішій корекції при ППІ.  

Отже, отримано результати обстеження пацієнтів, їх лікування; доведено, 

що при ППІ слід призначати 2-х компонентний комплекс вправ, а для пацієнтів 

з ЛПІ ефективнішою є комбінація немедикаментозної та медикаментозної 

терапії. Найголовнішим критерієм ефективності лікування, на нашу думку, 

слугує функціональна спроможність пацієнтів, а також якість їх життя. Для 

побудови моделі прогнозування найефективнішої схеми запропонованого 

лікування нам здалося важливим також включити і вік пацієнта, період часу, 

який минув після інсульту, стать, а також сторону півкульного інсульту, що є 

досить коректним з точки зору рутинної медичної практики. 

Основою процедури прогнозування є дискримінантний аналіз.  

Використовуючи аналіз головних компонент побудували індекси FIM та SS-

QOL, умовно ми їх назвали головними компонентами. Це є некорельовані лінійні 

комбінації значень складових цих груп, тобто їх всіх підшкал, з ваговими 

коефіцієнтами, які дозволяють описати найбільшу частку мінливості 

відповідних характеристик. Обчислили значення головних компонент для 

кожного пацієнта. Перша головна компонента FIM описує 97,3%, а SS-QOL 

описує 95% мінливості.  

Застосовуючи таку процедуру прогнозування в групах пацієнтів, що 

відрізняються способом лікування, статтю чи локалізацією інсульту: ЛПІ та ППІ, 

одержали результати прогнозу (за найбільшою ймовірністю) в порівнянні з 

реальною ситуацією. Складено таблицю з прогнозуання, де  кластер 1 – кластер 
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3 означає реальну групу ефективності лікування за FIM та SS-QOL через 6 міс. 

після лікування, а прогноз 1 – прогноз 3 – це результати прогнозування за 

параметрами пацієнтів до лікування. Таблиця містить частоти у відсотках 

зустрічуваності кожної пари прогноз (1/2/3) – кластер (1/2/3) в розглянутій 

вибірці пацієнтів: щодо групи ефективності лікування, щодо статі та щодо 

локалізації інсульту. Отримані дані дають можливість стверждувати, що 

запропонована методика прогнозування є достатньо якісною. 

При цьому, незважаючи на високу ефективність ранньої реабілітації, у 

значної частини пацієнтів поліпшення в постінсультний період триває протягом 

тривалого періоду, як внаслідок спонтанного відновлення, так і на тлі 

проведених в цей час реабілітаційних заходів [71, 166]. Твердження про те, що 

реабілітація ефективна в перші 3 міс після інсульту, а пізніше - неможлива, 

сьогодні розцінюють як таке, що не має під собою ніяких підстав [132, 133], що 

підтверджено і нашим дослідженням. Використання біологічного зворотного 

зв'язку, що полягало у тренування паретичної верхньої кінцівки, відновлювали 

когнітивний стан пацієнта, що призводило до довгострокових ефектів у вигляді 

покращення загальної фукціональної спроможності хворих у віддалений період 

перенесеного півкульного ішемічного інсульту, а також їх якості життя.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі представлено теоретичне узагальнення та нове 

науково-практичне вирішення проблеми взаємозалежності стану рухової 

функції, зокрема дрібної моторики кисті та когнітивних функцій у хворих в 

період наслідків перенесеного півкульного ішемічного інсульту, що базується на 

результатах, отриманих при проведенні комплексних клініко-неврологічних та 

нейрофізіологічного досліджень, та оптимізовано лікування шляхом 

диференційованого застосування реабілітаційних програм.  

1. Установлено, що при лівопівкульному інсульті у праворуких 

пацієнтів у період наслідків ішемічного інсульту такі домени функціональної 

незалежності, як «самообслуговування», «спілкування» та «соціальне пізнання» 

страждають в більшій мірі, ніж при правопівкульному інсульті: на 13 %, 15,4% 

та 24,5 % відповідно (p<0,05). ВІ при ЛПІ був на 10,5 % нижчим порівняно із ППІ 

(p<0,05). Відмічена вірогідна різниця у подовжені часу виконання тесту 9HPT 

паретичною рукою при лівопівкульному інсульті на 12 % на відміну від хворих 

з інсультом в правій півкулі (p<0,05).  

2. Порушення дієздатності за шкалою оцінки функціональної 

незалежності (FIM) негативно впливало на якість життя пацієнтів в період 

залишкових явищ перенесеного ішемічного інсульту, зокрема на такі складові 

якості життя, як «самообслуговування» (r=0,63; p=0,019), «функція верхньої 

кінцівки» (r=0,86; p<0,001), «мова» (r=0,58; p=0,037), «настрій» (r=0,57; p=0,038) 

та загальний бал SS-QOL (r=0,69; p=0,010).  Дисфункція паретичної руки, 

швидкість її руху мали вплив на якість життя хворих у віддалений період після 

перенесеного півкульного ішемічного інсульту: кореляційний зв’язок між 

загальним балом за шкалою якості життя (SS-QOL) та тестом та тестом Фугль-

Мейєра (FMA) - r=0,65; р<0,01 та «9 кілочків» (9HPT) - r=-0,43; p<0,01. 

3. В період наслідків ішемічного інсульту в структурі хворих з парезом 

верхньої кінцівки переважали особи із помірними когнітивними порушеннями 

(КП) (за даними MMSE – у 44,8%, FAB – у 63,8%), що в першу чергу стосувалося 
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доменів уваги, комплексних команд, динамічного праксису (p<0,05), практично 

не захоплюючи домен пам’яті (р>0,05).  Частка помірних КП при лівобічному 

інсульті була вищою на 20% (p<0,05). При правопівкульному інсульті у 

віддалений період виявлено відсутність КП у 9,5% пацієнтів, в той же час при 

лівопівкульному інсульті когнітивні розлади відмічалися у всіх хворих. 

Встановлено взаємозалежність між руховою дисфункцією та порушенням 

когнітивних функцій: виявлено кореляційний зв’язок між FMА та субтестами 

виконавчих функцій за MMSE (r=0,73; p<0,001), FAB (r=0,83; p<0,001) та MoCA 

(r=0,65; p<0,01).  

4. Виявлена білатеральна просторова зміна амплітудно-часових 

параметрів компоненту P300 когнітивних викликаних потенціалів у хронічну 

фазу інсульту. Спостерігалася міжпівкульна асиметрія когнітивних слухових 

викликаних потенціалів (КСВП) Р300 із латералізацією змінених показників в 

сторону ураженої півкулі (р<0,05), більш виражена при лівопівкульному інсульті 

(р<0,05) з вірогідною відмінністю в передньо-лобних відведеннях: Fр1/Fр2 – в 

2,5 рази (р<0,05) та задньо-скроневих ділянках: T3/T4 – в 1,5 рази (р<0,05). 

Частота помилки при дослідженн когнітивних викликаних потенціалів 

становила в середньому 52 з 180 можливих (30% при значенні 12% у КГ, р<0,01). 

Встановлено зв’язок між частотою помилки проведення КСВП та 

функціональною спроможністю (FIM) (r=0,71; p<0,01), ВІ (r=0,75; p<0,01), а 

також  даними тестів FMA (r=0,55; p<0,01) та  9HPT (r=0,78; p<0,001). 

5. Найбільш суттєві відмінності за даними шкали функціонального 

стану паретичної верхньої кінцівки (FMA) у віддалений період після ішемічного 

інсульту спостерігались у субтестах «Верхня кінцівка» (зниження показника на 

28,0% при лівопівкульному інсульті (ЛПІ) та 19,2% при правопівкульному 

інсульті (ППІ) у порівнянні із здоровими особами, p<0,05), «Зап’ястя» (55,0% 

при ЛПІ та 50,0% при ППІ, p<0,05), «Кисть» (46,4% при ЛПІ та 38,5% при ППІ, 

p<0,05), «Швидкість координації» (26,4% при ЛПІ та 18,2% при ППІ, p<0,05), 

«Загальна моторна функція» (38,0% при ЛПІ та 28,7% при ППІ, p<0,05), і, як 

наслідок, а в загальному балі FMA - 35,7% при ЛПІ та 30,0% при ППІ, (p<0,05) 
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без значущої відмінності за загальним балом FMA між ЛПІ і ППІ (p>0,05), окрім 

«Швидкість координації», яка при ЛПІ була нижчою (p<0,05). Швидкість 

виконання 9HPT у пацієнтів з ЛПІ була вірогідно нижча на 14,0% у порівнянні з 

ППІ (p<0,05). Встановлено взаємозв’язок між субтестом «Кисть» за FMA та 

балом за MoCA  (r=0,58; p=0,029), FAB (r=0,53; p=0,039), CDT (r=0,52; p=0,031), 

TMT-A (r=-0,51; p=0,039) and TMT-B (r=-0,58; p=0,023). 

6. Запропонована оптимальна програма реабілітації праворуких хворих 

із врахуванням сторони півкульного ішемічного інсульту. У пацієнтів з ППІ 

відмічено позитивний результат через 6 міс. від початку комплексного 

лікування, яке тривало 2 міс., із застосуванням вправ для загального стану та 

вправ для кисті при порівнянні з хворими, яким проводили виключно вправи для 

загального стану (f=6,741, f*=4,034, f>f*, p<0,05). У хворих з ЛПІ через 6 міс. 

отримали ефект від комплексної терапії для загального стану та кисті, а також 

холіну альфосцерату: різниця показника FIM вірогідно відрізнялася від даних 

через 2 міс.: (f=6,360, f*=4,001, f>f*, p<0,05), що свідчило про продовження 

відновлення функціональної дієздатності після завершення процедури 

лікування. Розроблено модель прогнозування використання запропонованої 

нами найефективнішої схеми лікування, яка враховує дієздатність пацієнта за у 

віддалений період шкалою оцінки функціональної незалежності (FIM), рівень 

якості життя, вік, стать та сторону перенесеного півкульного ішемічного 

інсульту. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Рекомендовано дослідження когнітивного статусу із застосуванням 

тестів малювання ланцюжка та малювання годинника, а також дослідження 

слухових когнітивних викликаних потенціалів Р300 у хворих у віддалений 

період після перенесеного ішемічного інсульту для своєчасного виявлення 

початкових порушень когнітивних функцій, зокрема домену виконавчих 

функцій, коли загальноприйняті скринінгові шкали є недостатньо чутливими. 

2. Хворим, у яких не відбулося відновлення функціональної спроможності 

руки у відновний період після ішемічного інсульту (до 1 року), слід проводити 

комплекси фізичної та медикаментозної терапії у пізній віддалений період. 

Рекомендовано до комплексу вправ для покращення загальнорухової функції 

при правопівкульному інсульті додатково застосовувати комплекс вправ для 

покращення функції кисті (виконувати 5 днів на тиждень 30 хвилин на день), при 

лівопівкульному інсульті до комплексу вищезгаданих вправ додавати холін 

альфосцерат 400 мг 2 р/д. Тривалість курсу лікування - 2 місяці. 
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Додаток А 

Список публікацій здобувача 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації: 

1. Герасимчук ВР, Ува-Агбонікхена ІФ, Негрич ТІ, Максимчук ЛТ, 

Купновицька-Сабадош МЮ, Дорошенко ОО, Геник СІ, Сорохман АВ. Стан 

когнітивних функцій у пацієнтів після перенесеного ішемічного інсульту. 

Прикарпатський вісник НТШ. Пульс. 2019;5(57):16-21. (Здобувачем проведено 

літературний огляд, обстеження хворих, статистичну обробку даних, 

підготовано матеріал до друку. Професор Негрич ТІ, доценти Купновицька-

Сабадош МЮ та Максимчук ЛТ надавали консультативну допомогу, доценти 

Геник СІ та Герасимчук ВР надавали допомогу із статистичної обробки 

результатів, доцент Дорошенко ОО та асистент Сорохман АВ підготували 

матеріал до друку). 

2. Гриб ВА, Герасимчук ВР, Ува-Агбонікхена ІФ, Ткачук НП, 

Дорошенко ОО, Геник СІ. Динаміка когнітивних функцій у хворих після 

ішемічного інсульту під впливом комплексу фізичної та медикаментозної 

реабілітації паретичної руки. Український медичний часопис. 2021; 2 (142): 88-

91. DOI: 10.32471/umj.1680-3051.142.204897 (Здобувачем проведено 

літературний огляд, обстеження хворих, статистичну обробку даних, 

підготовано матеріал до друку. Професор Гриб ВА та доцент Геник СІ надавали 

консультативну допомогу, асистент Ткачук НП проводила дослідження 

когнітивних викликаних потенціалів, доцент Герасимчук ВР надавала допомогу 

із статистичної обробки результатів, доцент Дорошенко ОО підготував 

матеріал до друку). 

3. Uwa-Agbonikhena I, Gryb V, Gerasymchuk V, Kupnovytska-Sabadosh 

M, Maksymchuk L. Effect of the complex physical therapy on the upper extremity 

function, functional independence and cognition in post-stroke patients. EUREKA: 

Health Sciences. 2021; 3: 61–8. doi: http://doi.org/10.21303/2504-5679.2021.001768 

(Здобувачем проведено літературний огляд, обстеження хворих, статистичну 
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обробку даних, підготовано матеріал до друку. Професор Гриб ВА та доцент 

Купновицька-Сабадош МЮ надавали консультативну допомогу, доцент 

Герасимчук ВР надавала допомогу із статистичної обробки результатів, 

доцент Максимчук ЛТ підготувала матеріал до друку). 

4. Ува-Агбонікхена ІФ. Вплив фізичної терапії та холінергічних 

препаратів на показники якості життя у пацієнтів з порушенням моторики руки 

після перенесеного ішемічного інсульту. Архів клінічної медицини. 2021;1 (27): 

20-4. 

Наукові праці які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

5. Гриб ВА, Герасимчук ВР,  Ува-Агбонікхена ІФ. Вплив латералізації 

інсульту на профіль когнітивних порушень в періоді залишкових явищ 

Матеріали 4-го національного конгресу «Інсульт та судинно-мозкові 

захворювання», 2018, 1-2 лист., м. Київ. м. Київ: 11.  

6. Гриб ВА, Герасимчук ВР, Ува-Агбонікхена ІФ. Особливості 

когнітивних порушень у хворих після перенесеного ішемічного інсульту при 

різній локалізації вогнища. Збірник тез III Міжнародної науково-практичної 

конференції «Терапевтичні читання: сучасні аспекти діагностики та лікування 

захворювань внутрішніх органів», 2018, жовтн. 4-5, м. Івано-Франківськ. м. 

Івано-Франківськ: 19. 

7. Філяк ЮО, Красновський ВМ, Ува-Агбонікхена ІФ. Постінісультні 

когнітивні порушення та моторний дефіцит: прояви та взаємозв’язок. Матеріали 

ХVI Науково-практичної конференції студентів та молодих вчених з 

міжнародною участю «Перший крок в науку—2019»; 2019 квіт. 18-19; Вінниця . 

Вінниця; 2019: 319-320.  

8. Філяк ЮО, Красновський ВМ, Ува-Агбонікхена ІФ. Роль моторного 

дефіциту в розвитку постінсультних когнітивних порушень. Матеріали XVIII 

міжнародної науково-практичної конференції “Uzhhorod Medical Students’ 

Conference”; 2019 квіт. 10-13; Ужгород. Ужгород; 2019: 168-9.  

9. Філяк ЮО, Красновський ВМ, Ува-Абонікхена ІФ. Взаємозв’язок 

проявів порушень моторики та постінсультної когнітивної дисфункції. Тези 
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доповідей 88 науково-практичної конференції студентів та молодих вчених із 

міжнародною участю «Інновації в медицині»; 2019 бер. 28-30; Івано-Франківськ. 

Івано-Франківськ; 2019: 131. 

10. Ува-Агбонікхена ІФ. Стан когнітивних функцій у хворих після 

перенесеного ішемічного інсульту під впливом фізичної терапії та холінергічних 

препаратів. Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського. Матеріали науково-

практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні аспекти клінічної 

неврології»; 2021 бер. 15-16; Івано-Франківськ. Івано-Франківськ; 2021 т.8, №1: 

80. 

11. Ува-Агбонікхена ІФ. Стан виконавчих функцій у хворих після 

перенесеного ішемічного інсульту. Тези доповідей 90-ї науково-практичній 

конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Інновації в 

медицині та фармації»; 2021 бер. 25-27; Івано-Франківськ. Івано-Франківськ; 

2021: 101. 

 

 

Апробація результатів дисертації 

Основні положення роботи викладено та обговорено на науково-

практичних конференціях різного рівня: 

 

1. III Міжнародна науково-практична конференція «Терапевтичні 

читання: сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань внутрішніх 

органів» (м. Івано-Франківськ, 4-5 жовтня 2018 р., форма участі – публікація тез).  

2. 4-ий національний конгрес «Інсульт та судинно-мозкові 

захворювання» (м. Київ, 1-2 листопада 2018 р., форма участі – публікація тез). 

3. ХVI Науково-практична конференція студентів та молодих вчених з 

міжнародною участю «Перший крок в науку—2019» (м. Вінниця, 18-19 квітня 

2019 р., форма участі – публікація тез).  
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4. XVIII міжнародна науково-практична конференція “Uzhhorod 

Medical Students’ Conference” (м. Ужгород, 10-13 квітня 2019 р., форма участі – 

усна доповідь). 

5. 88 науково-практична конференція студентів та молодих вчених із 

міжнародною участю «Інновації в медицині» (м. Івано-Франківськ, 28-30 

березня 2019 р., форма участі – публікація тез). 

6. XVIIІ конгрес світової федерації українських лікарських товариств 

(м. Львів, 1-3 жовтня 2020 р., форма участі – усна доповідь). 

7. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні 

аспекти клінічної неврології» (м. Івано-Франківськ, 15-16 березня 2021 р., форма 

участі – публікація тез). 

8. 90-а науково-практична конференція студентів та молодих вчених з 

міжнародною участю «Інновації в медицині та фармації» (м. Івано-Франківськ, 

25-27 березня 2021 р., форма участі – публікація тез).  
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Додаток Б 2 
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Додаток Б 6 
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Додаток В1  

 
Шкали та опитувальники 

Шкала тяжкості інсульту Національних інститутів здоров’я (National 
Institutes of Health Stroke Scale) 

ПІБ________________________________________ Дата_______________ 

№ Функція Вираженість неврологічних 
порушень Бал 

1а Свідомість 

Не змінена 0 
Оглушення 1 
Сопор 2 
Кома 3 

1б Реакція на 
запитання 

Правильна відповідь на 2 запитання 0 
Правильна відповідь на 1 запитання 1 
Немає правильних відповідей 2 

1в Реакція на 
команди 

Виконує 2 завдання правильно 0 
Виконує  завдання правильно 1 

Не виконує жодне 2 

2 Рухи очних 
яблук 

Норма 0 
Частковий парез погляду 1 

Тонічна девіація очних яблук 2 

3 Поля зору 

Норма 0 
Часткова геміанопсія 1 
Повна геміанопсія 2 

Білатеральна геміанопсія 3 

4 Парез мімічної 
мускулатури 

Норма 0 
Легкий парез 1 
Помірний парез 2 

Параліч 3 

5 Рухи руки на 
стороні парезу 

Утримує 90° більше 10 с 0 
Повільне опускання менше 10 с 1 

Не досягає 90° 2 
Немає опору гравітації 3 

Відсутність активних рухів 4 

6 Рухи ноги на 
стороні парезу 

Утримує 30° більше 5 с 0 
Повільне опускання менше 5 с 1 
Незначний опір гравітації 2 
Немає опору гравітації 3 

Відсутність активних рухів 4 
7 Атаксія в 

кінцівках 
Відсутня 0 
В 1 кінцівці 1 
В 2 кінцівках 2 

8 Чутливість Нормальна 0 
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Легке або помірне зниження 1 
Повна втрата 2 

9 Мова Норма 0 
Часткова афазія 1 
Сенсорна афазія 2 
Тотальна афазія 3 

10 Дизартрія Норма 0 
Легка 1 

Виражена 2 
11 Виключення 

або брак уваги 
(ігнорування, 
неглект) 

Норма 0 
Ігнорування 1 виду сприйняття 1 
Ігнорування більш, ніж 1 виду 

сприйняття 
2 

Сума 
балів: 

0-34   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток В2  
 

Модифікована шкала Ренкіна (modified Rankin Scale) 
Оцінка Опис 

0 Відсутність симптомів 

1 
Відсутність суттєвої функціональної неспроможності, незважаючи 
на наявність деяких симптомів хвороби, здатність до виконання 

всіх повсякденних обов’язків 

2 
Легке порушення функціональної спроможності; нездатність до 
виконання деяких попередніх обов’язків, але збережена здатність 

до самообслуговування без сторонньої допомоги 

3 Помірне порушення функціональної спроможності, необхідність 
деякої сторонньої допомоги, збережена функція самостійної ходи 

4 
Помірно тяжкі порушення функціональної спроможності; 

нездатність самостійно ходити і задовольняти фізіологічні потреби 
без сторонньої допомоги 

5 
Важка функціональна неспроможність; прикутість до ліжка, 

нетримання сечі та калу; потреба в постійному нагляді медичного 
персоналу 
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Додаток В3  
 

Індекс Бартел (Barthel Index) 
№ Вид діяльності Вираженість порушень Бал 

1 Прийом їжі 

Не потребує допомоги, може самостійно 
користуватись столовими приборами 10 

Хворий частково потребує допомоги, але 
приймає їжу самостійно 5 

Повна залежність від оточуючих 0 

2 Прийом ванни Не потребує сторонньої допомоги 5 
Потребує сторонньої допомоги 0 

3 

Особиста гігієна 
(умивання, 
гоління, 

розчісування) 

Не потребує сторонньої допомоги 10 

Потребує сторонньої допомоги 0 

4 Одягання 

Не потребує сторонньої допомоги 10 
Частково потребує допомоги, але більше 

половини дій виконує самостійно 5 

Повна залежність від оточуючих 0 

5 Контроль 
дефекації 

Повний контроль 10 
Частковий контроль, випадкові інциденти 
неутримання калу (не частіше 1 разу на 

тиждень) 
5 

Нетримання калу 0 

6 Контроль 
сечопуску 

Повний контроль 10 
Частковий контроль, випадкові інциденти 
неутримання сечі (не частіше 1 разу на 24 

години) 
5 

Нетримання сечі 0 

7 Користування 
туалетом 

Не потребує сторонньої допомоги 10 
Частково потребує допомоги 5 

Повна залежність від оточуючих 0 

8 
Переміщення з 
крісла на ліжко і 

навпаки 

Не потребує сторонньої допомоги 15 
При вставанні потрібна незначна допомога 10 
При вставанні потрібна значна допомога, але 

хворий може самостійно сидіти 5 

Переміщення неможливе, не здатний 
самостійно сидіти 0 

9 Пересування 

Самостійне пересування більше 45 м 15 
Хода з сторонньою допомогою більше 45 м 10 
Пересування в інвалідному візку більше 45 м 5 

Не здатний до пересування 0 

10 Підйом по 
сходах 

Не потребує сторонньої допомоги 10 
Потрібна часткова підтримка 5 
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Не можу підніматись навіть з підтримкою 0 
Сума балів: 0 - 100  

 
 
 
 

Додаток В4  
 

Оцінка функціональної незалежності (Functional Independence Measure) 
№ Показник Оцінка 
1 Самообслуговування   

Прийом їжі  
Причісування  
Прийом ванни  
Одягання – верхня частина тіла  
Одягання – нижня частина тіла  
Користування туалетом  

2 Контроль сфінктерів  
Сечовипускання  
Дефекація  

3 Переміщення  
Ліжко, крісло, інвалідний візок  
Туалет  
Ванна, душ  

4 Рух  
Хода / пересування на візку  
Сходи  

5 Субтотальний моторний бал  
6 Спілкування  

Розуміння  
Висловлювання думки  

7 Соціальне пізнання  
Соціальна взаємодія  
Розв’язання завдань  
Пам’ять  

8 Субтотальний когнітивний бал  
9 Загальний бал  
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Додаток В5 
 

Тест Фугль-Мейєра (Fugl-Meyer Assessment) 
№ Показник Оцінка 
А Верхня кінцівка 
1 Рефлекси Не 

викликає
ться 

Викликається 

Згинально-ліктьовий 0 2 
Розгинально-ліктьовий 0 2 
Сума  

2 Довільні рухи з синергіями, без допомоги 
гравітації 

Відсут
ні 

Частко
ві 

Повні 

Згинальна синергія: кисть 
рухається від протилежного 
коліна до іпсилатерального 
вуха, з розгинальної синергії 
(приведення плеча і 
внутрішня ротація, 
розгинання ліктя, пронація 
передпліччя) в згинальну 
(відведення і зовнішня 
ротація плеча, згинання 
ліктя, супінація передпліччя) 

Плече Підйом 0 1 2 
 Ретракція 0 1 2 
 Відведен

ня 
0 1 2 

 Зовнішня 
ротація 

0 1 2 

Лікоть Згинання 0 1 2 
Передпл
іччя 

Супінація 0 1 2 

Розгинальна синергія: кисть 
від іпсилатерального вуха 
рухається до 
контралатерального коліна 

Плече Приведен
ня та 
внутрішн
я ротація 

0 1 2 

Лікоть Розгинан
ня  

0 1 2 

Передпл
іччя 

Пронація 0 1 2 

Сума  
3 Довільні рухи з синергіями, без компенсації    

Кисть на ділянку 
поперекового відділу 
хребта 

Неможливо 0   
Рука заходить за верхню 
передню клубову ость 

 1  

Повне виконання   2 
Згинання плеча на 90 ° 
(лікоть під кутом 0 °, 
передпліччя проновано 
або в нейтральному 
положенні) 

Рука негайно 
відводиться, або лікоть 
згинається на початку 
руху 

0   

Відведення або згинання 
ліктя відбуваються в 
пізній фазі руху 

 1  
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Повне виконання   2 
Пронація / супінація 
передпліччя (лікоть під 
кутом 90 °, плече під 
кутом 0 °) 

Плече і лікоть не 
приймають правильне 
положення, і / або 
пронація або супінація 
не виконуються 

0   

Активна пронація і 
супінація виконуються в 
межах малої амплітуди; 
плече і лікоть 
знаходяться у вихідному 
положенні 

 1  

Пронація і супінація 
виконуються в повному 
обсязі, утримується 
вихідне положення 
плеча і ліктя 

  2 

Сума   
4 Довільні рухи без синергій    

Відведення плеча на 90 ° 
(кут в лікті 0 °, 
передпліччя проновано) 

Згинання в лікті суглобі 
або супінація 
передпліччя на початку 
руху 

0   

Рух здійснюється 
частково; або лікоть 
згинається / передпліччя 
не залишається в 
положенні пронації під 
час руху 

 1  

Рух без труднощів в 
повному обсязі 

  2 

Згинання плеча на 90-
180 ° (кут в лікті 0 °, 
передпліччя в 
нейтралньому 
положенні) 

Згинання ліктя або 
відведення плеча на 
початку руху 

0   

Згинання в ліктьовому 
суглобі або відведення 
плеча протягом руху 

 1  

Рух без труднощів в 
повному обсязі 

  2 

Пронація і супінація 
передпліччя (кут в лікті 
0 °, плече зігнуте на 30 - 
90 °) 

Супінація і пронація не 
виконуються, або лікоть 
і плече не приймають 
правильне положення 

0   

Лікоть і плече 
приймають правильне 

 1  



203 
 

положення, однак 
пронація і супінація 
обмежені 
Рух без труднощів в 
повному обсязі 

  2 

Сума   
5 Рефлекторна активність (оцінюється лише при 6 

балах за пункт 4) 
   

Згинально- та 
розгинально-лікьовий 
рефлекси 

Гіперрефлексія обох 
рефлексів 

0   

Гіперрефлексія 1 обо 
пожвавлення 2 
рефлексів 

 1  

Відсутність 
гіперрефлексії 

  2 

Сума   
В Зап’ястя    

Стабільність тильного 
згинання кисті під кутом 
15 ° (кут ліктьового 
суглоба 90 °, плечового - 
0 °, передпліччя 
проноване) 

Пацієнт не може зігнути 
зап'ястя в сторону 
тильної поверхні на 
необхідні 15 ° 

0   

Тильне згинання 
виконується без протидії 
опору 

 1  

Тильне згинання 
виконується з протидією 
опору 

  2 

Згинання / розгинання 
кисті в 
променевозап'ястковому 
суглобі (кут ліктьового 
суглоба 90 °, плечового - 
0 °, передпліччя 
проноване) 

Не виконується 0   
Пацієнт не може 
здійснювати активний 
рух по всій амплітуді 

 1  

Плавний рух без 
обмежень 

  2 

Стабільність тильного 
згинання кисті під кутом 
15 ° (Кут ліктьового 
суглоба 0 °, плечового - 
30 °, передпліччя 
проноване) 

Пацієнт не може зігнути 
зап'ястя в сторону 
тильної поверхні на 
необхідні 15 ° 

0   

Тильне згинання 
виконується без протидії 
опору 

 1  

Тильне згинання 
виконується з протидією 
опору 

  2 

 Не виконується 0   
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Згинання / розгинання 
кисті в 
променевозап'ястковому 
суглобі (кут ліктьового 
суглоба 0 °, плечового - 
30 °, передпліччя 
проноване) 

Пацієнт не може 
здійснювати активний 
рух по всій амплітуді 

 1  

Плавний рух без 
обмежень 

  2 

 
Круговий рух в 
променезап'ястковому 
суглобі (кут ліктьового 
суглоба 90 °, плечового - 
0 °, передпліччя 
проноване,) 

Не виконується 0   
Переривчастий рух або 
неповний круговий рух 

 1  

Плавний рух без 
обмежень 

  2 

Сума   
С Кисть Не 

викону
ється 

Викону
ється 
частко
во 

Виконує
ться 
частков
о (з 
протиді
єю) 

Згинання всіх пальців з положення повного 
активного або пасивного розгинання 

0 1 2 

Розгинання всіх пальців з положення повного 
активного або пасивного розгинання 

0 1 2 

Згинання 2 - 4 пальців (п'ястно-фалангові суглоби 
розігнуті, проксимальні і дистальні міжфалангові 
суглоби зігнуті) 

0 1 2 

Приведення 1 пальця (перший п’ястно-фаланговий 
суглоб і міжфаланговий суглоби в положенні 0 °); 
листок паперу затискається між 1-м пальцем і 2-м 
п'ястно- фаланговим суглобом 

0 1 2 

Протиставлення подушечки великого пальця 
навпроти подушечки вказівного. Між пальцями 
поміщається олівець 

0 1 2 

Циліндричний захват. Пацієнту пропонується взяти 
об'єкт циліндричної форми (наприклад, банку 
невеликого діаметра); долонні поверхні 1 та інших 
пальців пальців протиставлені 

0 1 2 

Захоплення предмета сферичної форми Пальці 
відведені, зігнуті, великий палець протиставлений 
іншим, пацієнтові пропонується взяти тенісний 
м'ячик (або подібний предмет). 

0 1 2 

Сума  
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D Координація (пальце-носова проба, 5 разів 
максимально швидко) 

Вираж
ені 
поруще
ння 

Помітн
і 

Відсутні 

Тремор (мінімум 1 завершений рух) 0 1 2 
Дисметрія (мінімум 1 завершений рух) 0 1 2 
Час Різниця порівняно з 

здоровою рукою 
Більше 
6 с 

2-5 с До 2 с 

0 1 2 
Сума  

Сума балів моторики  
H Чутливість  Анесте

зія  
Гіпесте
зія  

Норма  

Тактильна Плече, передпліччя, 0 1 2 
Долонна поверхня кисті 0 1 2 

Локалізація  Менше 
¾ 
правил
ьних 
відпові
дей 

¾ 
правил
ьних 
відпові
дей 

100% 
правиль
них 
відповід
ей 

Плече 0 1 2 
Лікоть 0 1 2 
Зап’ястя 0 1 2 
1 палець 
(міжфаланговий суглоб) 

0 1 2 

Сума  
J Пасивні рухи в суглобах Менше 

10 ° 
Обмеж
ені 

Норма 

Плече 
Згинання 0 1 2 
Розгинання 0 1 2 
Зовнішня ротація 0 1 2 
Внутрішня ротація 0 1 2 
Лікоть  
Згинання 0 1 2 
Розгинання 0 1 2 
Передпліччя 
Пронація 0 1 2 
Супінація 0 1 2 
Зап’ястя 
Згинання 0 1 2 
Розгинання 0 1 2 
Пальці 
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Згинання 0 1 2 
Розгинання 0 1 2 
Сума  

J Біль в суглобах при пасивних рухах Вираж
ений 

Незнач
ний 

Відсутні
й 

Плече 
Згинання 0 1 2 
Розгинання 0 1 2 
Зовнішня ротація 0 1 2 
Внутрішня ротація 0 1 2 
Лікоть 
Згинання 0 1 2 
Розгинання 0 1 2 
Передпліччя 
Пронація 0 1 2 
Супінація 0 1 2 
Зап’ястя 
Згинання 0 1 2 
Розгинання 0 1 2 
Пальці 
Згинання 0 1 2 
Розгинання 0 1 2 
Сума  

Загальна сума балів:  
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Додаток В6  
 

Коротка шкала оцінки психічного статусу (Mini Mental State Examination) 
№ Субтести Бали 
1 Орієнтація в часі: 

Назвіть дату (рік, пора року, місяць, число, день тижня) 
0-5 

2 Орієнтація в просторі: 
Назвіть місце свого перебування (країна, місто, вулиця, 
заклад, поверх) 

0-5 

3 Сприйняття: 
Повторіть 3 слова (олівець, будинок, гаманець) 

0-3 

4 Концентрація уваги: 
Серійне віднімання від 100 по 7 послідовно 5 разів 

0-5 

5 Пам’ять: 
Пригадайте 3 слова (пункт 3) 

0-3 

6 Мовленнєві функції: 
1. Назвіть 2 предмети (ручка, годинник) 

0-2 

2. Повторіть фразу «Ніяких якщо, але або ні» 0-1 

7 Комплексні команди: 
1. 3-етапна команда: «Візьміть правою рукою листок 
паперу, складіть його навпіл обома руками та 
покладіть на стіл» 

0-3 

2. Прочитайте і виконайте завдання: «Закрийте очі» 0-1 
3. Напишіть будь-яке змістовне речення 0-1 
4. Скопіюйте малюнок (2 п’ятикутники, що 
пересікаються) 

0-1 

 Загальна оцінка: 0-30 
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Додаток В7  

 
Монреальська шкала когнітивної оцінки (Montreal Cognitive Assessment) 

     Зорово-конструктивні(виконавчі) навики 
                                                                       Перемалюйте куб 

 

[   ] 

Намалюйте годинник 
(десять              хвилин на 
12 ту) (3 бали) 

 
 
 
 
 

 
 
Контур        Цифри    

Стрілки 
[   ][   ][   ] 

 

              
Бали 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
___/5 

Називання 
 

 

 
 
 
 
 
 

__/3 

Пам’ять  Лице          
Оксамит 

          
Церква   

            
Фіалка 

Че      
Червон
ий 

Нем                          
ає        
балів 

Пр       ППр очитайте список слів, 
пацієнт має повторити їх.            

Зробіть дві спроби. Попросіть 
повторити слова через 5 хвилин 

С    
Спроба 1 

     

        
Спроба 2 

     

Увага Прочитайте список цифр. Пацієнт має повторити їх у прямому порядку         [   ]  2 1 8 5 
4 

Пацієнт має повторити їх у зворотньому порядку [   ]  7 4 2 

 
_____

_/2 
Прочитайте ряд букв. Пацієнт має хлопнути рукою при кожній букві  «А». Немає балів при > 2 

помилок   
Ф Б А В М Н А А Ж К Л Б А Ф А К Д Е А АА Ж А М О Ф А А Б 

 
_____

_/1 
Серійне віднімання по 7 від 100 [   ]93 [   ]86 [   ]79 [   ]72 [   ]65 

4-5 правильних відповідей – 3 бали, 2-3 прав.відп. – 2 бали, 1 прав.відп. -1 бал, о прав.відп. – о балів 
 

_____
_/3 

Мова Повторіть: Я знаю тільки одне, що Іван – це той, хто може сьогодні допомогти. [   ] 
                    Кіт завжди ховався під ліжко, коли собаки були в кімнаті.                     [   ] 

 
_____

_/2 
Швидкість мовлення: за одну хвилину назвіть максимальну кількість слів на букву «Л»[   

]_______(N≥11) 
_____

_/1 
       

Абстракція 
Що спільного між словами                    [   ] Поїзд-велосипед    [   ] Годинник-лінійка _____

_/2 
          

Відстрочене 
від     

відтворення 

Нео       Необхідно 
назвати слова без 

підказки 

Облич
чя 

[    ] 

Оксами
т 

 [   ] 

          
Церква 

 [   ]    

          
Фіалка 

               
[   ] 

         
Червон
ий 

[   ] 

Бали 
тільки 
за слова    
без 

підказк
и 

 
 

_____
_/5 

         
Додатково по     
бажанню 

Підказка категорії      
Множинний вибір      

      
Орієнтація 

[   ]дата          [   ]місяць[   ]рік[   ]день тижня[   ]місце[   ]місто _____
_/6 

  Всього балів Норма 26-30 балів. Додати 1 бал, якщоосвіта≥12 __      
/30 
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Додаток В8  
 

Батарея тестів лобової дисфункції (Frontal Assessment Battery) 
№ Субтести Бали 

1 
Концептуалізація: 

Назвіть спільне між словами – яблуко і груша, пальто і куртка, 
стіл і стілець 

0-3 

2 

Швидкість мовлення: 
Назвіть якомога більше слів, що починаються із букви «С» 

(більше 9 слів – 3 бали, 7-9 слів – 2 бали, 4-6 слів– 1 бал, 
менше 4 – 0) 

0-3 

3 
Динамічний праксис: 

Хворого просять тричі повторити серію рухів «кулак-ребро 
долоні-долоня» (1 раз за лікарем, 2 рази самостійно) 

0-3 

4 

Проста реакція вибору: 
Хворому пропонують вистукувати ритм, повторюючи за 

лікарем «1-1-2-1-2-2-2-1-1-2» (правильне виконання – 3 бали, 
до 2 помилок – 2 бали, багато помилок – 1 бал, неправильно – 

0 балів) 

0-3 

5 Ускладнена реакція вибору: 
Хворий не повинен ударяти при 1 ударі лікаря і вдаряти лише 
1 раз при 2 ударах лікаря (оцінювання аналогічно до пункту 4) 

0-3 

6 Хапальні рефлекси (відсутні – 3 бали, хворий питає, чи 
потрібно хапати – 2 бали, спонтанне хапання – рефлекс 

перевіряють повторно, даючи інструкцію не хапати. Якщо при 
повторному виконанні рефлекс відсутній – 1 бал, наявний – 0 

балів) 

0-3 

 Загальна оцінка 0-18 
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Додаток В9  
 

Тест малювання ланцюжка (Trail Making Test A, В) 

 
 

 
 
 

Додаток В10  
 

Опитувальник IQ Code 
№ Показник 1 2 3 4 5 
1 Запам’ятовування 

інформації про 
друзів та родину 
(дні народження, 
робота) 

Значно 
покращилось 

Незначно 
покращилось 

Без 
змін 

Незначно 
погіршилось 

Значно 
погіршилось 

2 Запам’ятовування 
інформації про 
недавні події 

Значно 
покращилось 

Незначно 
покращилось 

Без 
змін 

Незначно 
погіршилось 

Значно 
погіршилось 

3 Згадування 
нещодавніх розмов 

Значно 
покращилось 

Незначно 
покращилось 

Без 
змін 

Незначно 
погіршилось 

Значно 
погіршилось 

4 Пам’ять власної 
адреси та номеру 
телефону 

Значно 
покращилось 

Незначно 
покращилось 

Без 
змін 

Незначно 
погіршилось 

Значно 
погіршилось 

5 Пам’ять про 
поточний день 
тижня і місяць 

Значно 
покращилось 

Незначно 
покращилось 

Без 
змін 

Незначно 
погіршилось 

Значно 
погіршилось 



211 
 
6 Пам’ять про те, де 

зазвичай 
зберігаються речі 

Значно 
покращилось 

Незначно 
покращилось 

Без 
змін 

Незначно 
погіршилось 

Значно 
погіршилось 

7 Запам’ятовування, 
де знайти річ, 
покладену в інше 
місце, ніж зазвичай 

Значно 
покращилось 

Незначно 
покращилось 

Без 
змін 

Незначно 
погіршилось 

Значно 
погіршилось 

8 Знання про те, як 
функціонує техніка 
в домі 

Значно 
покращилось 

Незначно 
покращилось 

Без 
змін 

Незначно 
погіршилось 

Значно 
погіршилось 

9 Навчання 
користуватися 
новою технікою 
або гаджетом 

Значно 
покращилось 

Незначно 
покращилось 

Без 
змін 

Незначно 
погіршилось 

Значно 
погіршилось 

10 Навчання нововму 
загалом 

Значно 
покращилось 

Незначно 
покращилось 

Без 
змін 

Незначно 
погіршилось 

Значно 
погіршилось 

11 Слідкування за 
сюжетом по ТБ або 
в книзі 

Значно 
покращилось 

Незначно 
покращилось 

Без 
змін 

Незначно 
погіршилось 

Значно 
погіршилось 

12 Прийняття рішень 
в повсякденній 
діяльності 

Значно 
покращилось 

Незначно 
покращилось 

Без 
змін 

Незначно 
погіршилось 

Значно 
погіршилось 

13 Користування 
грошима для 
закупів 

Значно 
покращилось 

Незначно 
покращилось 

Без 
змін 

Незначно 
погіршилось 

Значно 
погіршилось 

14 Вирішення 
фінансових питань 
(пенсія, банк) 

Значно 
покращилось 

Незначно 
покращилось 

Без 
змін 

Незначно 
погіршилось 

Значно 
погіршилось 

15 Вирішення 
побутових 
арифметичних 
задач (скільки їжі 
купити, скільки 
часу пройшло від 
візиту родичів чи 
друзів) 

Значно 
покращилось 

Незначно 
покращилось 

Без 
змін 

Незначно 
погіршилось 

Значно 
погіршилось 

16 Використання 
власного інтелекту 
для розуміння, що 
відбувається 
навколо 

Значно 
покращилось 

Незначно 
покращилось 

Без 
змін 

Незначно 
погіршилось 

Значно 
погіршилось 
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Додаток В11 

 

 

Stroke Specific Quality of Life Scale 

Енергія__________ 

1. Відчуваю втому більшу частину часу_________ 

2. Потребую зупинитися  відпочити впродовж дня___________ 

3. Занадто втомлений, що робити те, що хочу____________ 

Сімейні обов’язки____________ 

1. Не беру участь у розвагах з сім’єю_________ 

2. Почуваюся тягарем для сім’ї___________ 

3. Мій фізичний стан заважає особистому життю____________ 

Мова____________ 

1. Чи є труднощі з мовленням (забування слів, затинання, зміни 

вимови)?_________ 

2. Чи є  труднощі розмовляти достатньо чітко, щоб користуватися 

телефоном?___________ 

3. Чи важко іншим людям вас зрозуміти?____________ 

4. Чи важко вам знайти слова, що сказати те, що хочете?_________ 

5. Чи потрібно вам повторювати свої слова, щоб інші могли вас 

зрозуміти?___________ 

Мобільність____________ 

1. Чи є труднощі при ході?_________ 

2. Чи ви втрачаєте рівновагу, нахиляючись або тягнучись за 

чимось?___________ 

3. Чи важко вам йти сходами?____________ 

4. Чи потрібно вам зупинятися і відпочивати довше, ніж хотілося б, йдучи або 

їдучи на інвалідному візку?_________ 

5. Чи є труднощі зі стоянням?___________ 

6. Чи є труднощі при вставання з крісла?__________ 
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Настрій____________ 

1. Я негативно бачу своє майбутнє_________ 

2. Я не зацікавлений іншими людьми або діяльністю___________ 

3. Я почуваюсь відділеним від інших людей____________ 

4. В мене мало впевненості в собі_________ 

5. Я не зацікавлений в їжі___________ 

Особистість____________ 

1. Я дратівливий_________ 

2. Я нетерплячий з іншими___________ 

3. Мій характер змінився____________ 

Самообслуговування____________ 

1. Чи потрібна допомога з приготуванням їжі?_________ 

2. Чи потрібна допомога з прийомом їжі (напр. розрізання)?___________ 

3. Чи потрібна допомога при одяганні?____________ 

4. Чи потрібна допомога з прийомом ванни або душу?_________ 

5. Чи потрібна допомога при користування туалетом?___________ 

Соціальні ролі____________ 

1. Я не виходжу з дому так часто, як хотілося б_________ 

2. Я приділяю менше часу хоббі та відпочинку, ніж хотілося б___________ 

3. Я бачу менше своїх друзів, ніж хотілося б____________ 

4. Я займаюся сексом менше, ніж хотілося б_________ 

5. Мій фізичний стан перешкоджає моєму соціальному життю___________ 

Мислення____________ 

1. Мені важко сконцентруватися_________ 

2. Мені важко запам’ятовувати щось___________ 

3. Мені потрібно записувати, щоб запам’ятати____________ 

Функція верхньої кінцівки____________ 

1. Чи є труднощі з письмом або друкуванням?_________ 

2. Чи є  труднощі з одяганням шкарпеток?___________ 

3. Чи є труднощі із защіпанням гудзиків?____________ 
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4. Чи є труднощі із защіпанням блискавки?_________ 

5. Чи є труднощі з відкриванням банок?___________ 

Зір____________ 

1. Чи є труднощі бачити телевізор достатньо добре?_________ 

2. Чи є  труднощі з досяганням предметів через поганий зір?___________ 

3. Чи важко вам бачити предмети з одного боку?____________ 

Робота/продуктивність____________ 

1. Чи є труднощі з домашньою роботою?_________ 

2. Чи важко закінчувати справи, як почали?___________ 

3. Чи важко виконувати попередню роботу?____________ 

 

Оцінювання: 

Потрібна повна допомога – не можу виконати – цілком погоджуюся – 1 

Потрібна значна допомога – значні труднощі – частково погоджуюся – 2 

Потрібна незначна допомога – деякі труднощі – важко погодитися чи 

заперечити – 3 

Незначна допомога – незначні труднощі – частково не погоджуюся – 4 

Не потрібна допомога – немає труднощів – зовсім не погоджуюся – 5 
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Додаток Д 
КАРТА СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ХВОРИМ № _____ 

Виписка з медичної карти стаціонарного хворого №____________________ за ________ рік 
Медичний заклад____________________________ Відділення______________________ 
Дата поступлення_________________________ Дата виписки_______________________ 
Прізвище, ім’я, по-
батькові_________________________________________________________ 
Дата народження:________________  Вік:________  Стать:______  
Адреса:_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Діагноз:_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Супутній діагноз: 
__________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Дата огляду:_________ 
Скарги:_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Зріст__________ Вага__________ Куріння_________  Освіта ________________ 
Неврологічний статус: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) __________ 
modified Rankin Scale (mRS) ________ Barthel Index (BI)_____________ 
Тест «9 кілочків» (9HPT) Права рука____________ Ліва рука__________  
Fugl-Meyer Assessment (FMA) Верхня кінцівка_____ Зап’ястя______ Кисть_____ 
Координація/швидкість_____ Моторика_____ Чутливість_____ Пасивні рухи ______ 
Біль_____ 
Functional Independence Measure (FIM) Самообслуговування______ Контроль 
сфінктерів______ 
Переміщення_____ Рух_____ Субтотальний моторний бал______ 
Спілкування_____ Соціальне пізнання_____ Загальний бал______ 
Stroke Specific Quality of Life Scale_____ 
Mini Mental State Examination (MMSE) _______________ 
Frontal Assessment Battery (FAB)_______________ 
Montreal Cognitive Assessment (MoCA) _________________ 
Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) тривожність ____________ 
депресія___________ 
Clock Drawing Test (CDT) _________________ 
Trail Making Test A (TMT-A) _____________       Trail Making Test B (TMT-
B)________________ 

Дослідження викликаних потенціалів Р300 
Показник Фронтальне Скроневе Центральне 

Праве  Ліве Праве  Ліве Праве  Ліве 
Амплітуда, мкВ       
Латенція, мс       
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Проведене лікування: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________ 
 
 
Результати: 

1. Через 2 міс. після лікування: 
Дата огляду ________________ 

NIHSS)__________ mRS ________  BI_____________ 
ARAT) Хапання__________ Стискання________  Щипок________ Загальний бал___________ 
FMA Верхня кінцівка_____ Зап’ястя______ Кисть_____ Координація/швидкість_______ 
Моторика_____ Чутливість_____ Пасивні рухи ______ Біль_____ 
FIM Самообслуговування______ Контроль сфінктерів______ Переміщення_____ Рух_____ 
Субтот/ моторний бал______ Спілкування_____ Соціальне пізнання_____ Загальний 
бал______ 
Stroke Specific Quality of Life Scale_____ 
MMSE_______________FAB_______________MoCA _____________CDT_________________ 
TMT-A _____________       TMT-B________________ 

Дослідження викликаних потенціалів Р300 
Показник Фронтальне Скроневе Тім’яне 

Праве  Ліве Праве  Ліве Праве  Ліве 
Амплітуда, мкВ       
Латенція, мс       

2. Через 6 міс. 
Дата огляду ________________ 

NIHSS)__________ mRS ________  BI_____________ 
ARAT) Хапання__________ Стискання________  Щипок________ Загальний бал___________ 
FMA Верхня кінцівка_____ Зап’ястя______ Кисть_____ Координація/швидкість_______ 
Моторика_____ Чутливість_____ Пасивні рухи ______ Біль_____ 
FIM Самообслуговування______ Контроль сфінктерів______ Переміщення_____ Рух_____ 
Субтот/ моторний бал______ Спілкування_____ Соціальне пізнання_____ Загальний 
бал______ 
Stroke Specific Quality of Life Scale_____ 
MMSE_______________FAB_______________MoCA _____________CDT_________________ 
TMT-A _____________       TMT-B________________ 

Дослідження викликаних потенціалів Р300 
Показник Фронтальне Скроневе Тім’яне 

Праве  Ліве Праве  Ліве Праве  Ліве 
Амплітуда, мкВ       
Латенція, мс       

 

 

 
 


