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ВступВступ::
ПовторніПовторні лакунарнілакунарні інсультиінсульти ((ПЛІПЛІ))

припри дисциркуляторнійдисциркуляторній
енцефалопатіїенцефалопатії ((ДЕДЕ)) нерідконерідко
наростаютьнаростають додо формуванняформування

лакунарноїлакунарної хворобихвороби ((заза ФішеромФішером)) зз
втратоювтратою працездатностіпрацездатності тата

інвалідизацієюінвалідизацією хвориххворих уу ""творчомутворчому""
віцівіці.. ТомуТому проведенняпроведення вторинноївторинної

профілактикипрофілактики ((ВПВП)) їхїх розвиткурозвитку
вимагаєвимагає новихнових підходівпідходів..



МетаМета::

ВивчитиВивчити клінікоклініко--діагностичнідіагностичні
критеріїкритерії виникненнявиникнення ПЛІПЛІ тата

розробитирозробити принципипринципи поетапноїпоетапної
профілактикипрофілактики їхїх розвиткурозвитку..



МетодиМетоди дослідженнядослідження::
ПроведеноПроведено вв динаміцідинаміці неврологічніневрологічні,,

офтальмологічніофтальмологічні,, електрофізіологічніелектрофізіологічні
((ЕЕГЕЕГ,, РЕГРЕГ,, ЕМГЕМГ,, ЕКГЕКГ)) тата біохімічнібіохімічні

дослідженнядослідження ((коалуграмакоалуграма,, вміствміст інсулінуінсуліну
тата катехоламінівкатехоламінів вв еритроцитахеритроцитах –– ВІВІ,, КАКА),),
краніографіюкраніографію,, спондилографіюспондилографію,, рідшерідше ––

УЗДГУЗДГ,, КТКТ,, МРТМРТ.. УУ 55--тити випадкахвипадках
проведенопроведено аналізаналіз секційнихсекційних дослідженьдосліджень

((виявленовиявлено відвід 33 додо 66 дрібнихдрібних вогнищвогнищ
ішеміїішемії уу стовбурістовбурі тата гемісферахгемісферах мозкумозку).).



МатеріалМатеріал дослідженнядослідження::
 ВивченоВивчено вв динаміцідинаміці 2525 хвориххворих ((вікомвіком 4747--7070

рокківрокків)) зз ДЕДЕ ІІІІ стадіїстадії ((уу 1010--тити)) тата ІІІІІІ--її стадіїстадії ((уу 1414
хвориххворих)) припри церебральномуцеребральному атеросклерозіатеросклерозі зз
артеріальноюартеріальною гіпертензієюгіпертензією ((АГАГ –– уу 1515 хвориххворих)) іі
різноюрізною частотоючастотою ПЛІПЛІ уу двохдвох басейнахбасейнах
((переважнопереважно уу вертебробазилярномувертебробазилярному).). УУ 1212
хвориххворих виявленовиявлено наявністьнаявність прихованогоприхованого
цукровогоцукрового діабетудіабету тата зниженнязниження вмістувмісту КАКА вв
еритроцитахеритроцитах,, уу 1414 –– ознакиознаки венозноговенозного застоюзастою уу
мозкумозку вв одномуодному абоабо 22--хх басейнахбасейнах,, уу 55 –– грубугрубу
шийнушийну вертеброгеннувертеброгенну патологіюпатологію..



 СвоєчаснаСвоєчасна діагностикадіагностика ПЛІПЛІ часточасто булабула
запізнілоюзапізнілою уу більшостібільшості хвориххворих.. УУ 1717
хвориххворих домінувалодомінувало наростаннянаростання
псевдобульбарногопсевдобульбарного паркінсонізмупаркінсонізму зз
двобічнимидвобічними піраміднимипірамідними порушеннямипорушеннями,,
уу 77 –– лакунарнелакунарне слабоумствослабоумство припри
збереженнізбереженні рисрис індивідуальностііндивідуальності хвориххворих
тата критикикритики щодощодо свогосвого станустану ((особливоособливо
припри різкомурізкому коливанніколиванні АТАТ,, наявностінаявності
прихованогоприхованого цукровогоцукрового діабетудіабету тата
венозноговенозного застоюзастою уу мозкумозку).).



РезультатиРезультати дослідженнядослідження::
 КлінікоКлініко--параклінічнийпараклінічний аналізаналіз виявиввиявив високувисоку

ефективністьефективність рекомендованоїрекомендованої наминами превентивноїпревентивної
тата поетапноїпоетапної ВПВП ПЛІПЛІ ((уу 1414 хвориххворих),), порівнянопорівняно зз
традиційнимитрадиційними методамиметодами ((аспіринаспірин,, курантикуранти абоабо
тиклопидінтиклопидін тата інін.)..). ТакТак,, черезчерез 33--44 тижнітижні післяпісля
стаціонарногостаціонарного комплексногокомплексного лікуваннялікування
((антиагрегатнаантиагрегатна,, антикоагуляторнаантикоагуляторна тата
нейропротекторнанейропротекторна терапіятерапія тата інін.).) мими включаливключали,, крімкрім
традиційноїтрадиційної ВПВП ((курантилкурантил++аспіринаспірин;; тиклопидінтиклопидін),),
щомісячнощомісячно ((заза показаннямипоказаннями)) абоабо кожнікожні 22 місяцімісяці
протягомпротягом рокуроку гірудотерапіюгірудотерапію ((абоабо гепаринотерапіюгепаринотерапію))
підпід контролемконтролем коагулограмикоагулограми,, УЗДГУЗДГ,, РЕГРЕГ тата інін.. зз
постійноюпостійною регуляцієюрегуляцією АТАТ ((вв межахмежах 145/85145/85 мммм ртрт..
стст.),.), вмістувмісту ВІВІ тата КАКА вв еритроцитахеритроцитах..



 УУ 11 (11 (ізіз 14)14) хвориххворих ((особливоособливо припри ДЕДЕ ІІІІ
стст.).) ефективністьефективність булабула високоювисокою зз
стабілізацієюстабілізацією тата нівелюваннямнівелюванням нене
тількитільки неврологічногоневрологічного дефіцитудефіциту іі
відсутністювідсутністю виникненнявиникнення ПЛІПЛІ протягомпротягом
рокуроку,, аа йй параклінічнихпараклінічних данихданих ((частковечасткове
відновленнявідновлення кровотокукровотоку вв магістральнихмагістральних
судинахсудинах головиголови,, зменшеннязменшення венозноговенозного
застоюзастою вв мозкумозку іі змінзмін вв кровікрові тата інін.)..). ТакіТакі
хворіхворі продовжувалипродовжували своюсвою професійнупрофесійну
діяльністьдіяльність..



 УУ рештирешти 33--хх ((зз 14)14) хвориххворих зз ДЕДЕ ІІІІІІ стст.. припри
наявностінаявності вираженоговираженого венозноговенозного застоюзастою
уу мозкумозку,, прихованогоприхованого цукровогоцукрового діабетудіабету
тата грубоїгрубої вертеброгенноївертеброгенної патологіїпатології зізі
стійкимстійким неврологічнимневрологічним дефіцитомдефіцитом
ефективністьефективність булабула незначноюнезначною..

 ТакимТаким чиномчином,, рекомендованийрекомендований наминами
превентивнийпревентивний методметод ВПВП бувбув більшбільш
ефективнийефективний порівнянопорівняно зз традиційнимтрадиційним
методомметодом,, якийякий проводивсяпроводився уу 1010 хвориххворих,,
55 ізіз нихних булибули переведеніпереведені нана інвалідністьінвалідність..



ВисновокВисновок::

 ОдержанаОдержана високависока ефективністьефективність
превентивноїпревентивної тата поетапноїпоетапної ВПВП
виникненнявиникнення ПЛІПЛІ можеможе бутибути
рекомендованарекомендована длядля впровадженнявпровадження вв
практикупрактику..


