
№ 1 (13) 2009   17

Водночас у групі Б цей показник був на 10,3 %
вищим (Р<0,05) і становив 8,8±0,5. У групі А у
більшості хворих — у 12 з 14 (85,7 %) — вдалося
досягнути рекомендованого рівня гемоглобіну; у
групі Б цей показник було досягнуто у 8 (50 %) з
16 хворих.
Отже, отримані дані засвідчили, що у хворих

на цукровий діабет 1 і 2 типу двомісячне застосу-
вання помпової терапії з глюлізином забезпечує
кращий контроль за рівнем глюкози, особливо в
ранішній і вечірній проміжок, ніж звичайна інсу-
лінотерапія комбінацією ізофан-інсулін + інсулін
аспарт. Також помпова терапія вірогідно більше
знижувала рівень гемоглобіну А1С, ніж тради-
ційна терапія. Це має особливе значення, оскіль-
ки рівень гемоглобіну А1С є маркером розвитку
пізніх ускладнень цукрового діабету.
Висока ефективність помпової інсулінотерапії

пов’язана з більш фізіологічним коливанням рів-
ня інсуліну, коли пік концентрації цього гормо-
ну спостерігається саме під час їжі, а в проміжках
між прийомом їжі рівень інсуліну знаходиться на
низькому рівні.
Отримані дані щодо ефективності помпової

терапії з глюлізином обумовлюють необхідність
подальшого дослідження ефективності цього ме-
тоду лікування цукрового діабету.
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Крайне высокие частоты электромагнитного излучения (КВЧ-терапия) применяли для лечения не-
вротической депрессии у больных травматической энцефалопатией в сочетании с психотерапией и
фармакотерапией. Лечили 82 больных с невротической депрессией (61 женщина и 21 мужчина):
55 больных образовали основную группу и 27 — контрольную. В основной группе больных КВЧ-тера-
пия проводилась в комплексе с психофармакологическим лечением и психотерапией, в контрольной
КВЧ-терапия не проводилась. Выздоровление в основной группе отмечалось в 50,9 % случаев, зна-
чительное улучшение — у 41,5 %, улучшение — у 7,6 %. В контрольной группе выздоровление отме-
чено в 3,7 % наблюдений, значительное улучшение — у 48,1 %, улучшение — у 40,7 %, у 7,5 % из-
менений в состоянии не было.
Ключевые слова: КВЧ-терапия, невротическая депрессия, травматическая энцефалопатия.
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Вступ

Проблема депресій в останні десятиліття набу-
ває все більшої актуальності, вона пов’язана з ба-
гатьма причинами: соціальним напруженням у
суспільстві, екологічними проблемами, збільшен-
ням частки розладів невротичного рівня в за-
гальній структурі психічної захворюваності тощо
[12; 14]. Усе це визначає важливість удосконален-
ня методів терапії хворих із депресивними стана-
ми, тим паче, що наявні в розпорядженні фахівців
засоби психофармако- і психотерапії не завжди
дозволяють досягти бажаного ефекту. Часто в ре-
зультаті лікування знижується лише гострота деп-
ресивних розладів і тривалий час зберігаються
субдепресивні симптоми і вегетосудинні розлади.
При надвисокочастотній (НВЧ) терапії вико-

ристовуються міліметрові хвилі нетеплової інтен-
сивності (довжина хвилі від 1 до 10 мм, частота
30–300 ГГц) [1; 6; 29; 31; 32]. У вітчизняній медич-
ній практиці показана їхня висока ефективність
при соматичних захворюваннях [3; 5–9; 15; 16; 18;
19]. НВЧ-терапія використовується і як моноте-
рапія, і в комбінації з будь-яким видом лікуван-
ня. Це неінвазивний метод. КВЧ-випромінюван-
ня не спричинює негативних побічних ефектів, у
тому числі алергійних реакцій [25; 26; 28; 34]. Від-
повідно до існуючих теорій впливу електромаг-
нітних хвиль НВЧ-діапазону на організм люди-
ни, НВЧ-випромінювання здатне регулювати
відновні процеси та підвищувати неспецифічну
резистентність організму [1; 2; 4; 20–23; 30; 33].
Найефективніший терапевтичний вплив НВЧ-

випромінювання чинить на організм через точки
акупунктури (ТА) [3; 11; 18; 24; 27; 35].
Мета роботи: пошук нових, ефективніших ме-

тодів терапії невротичних депресій; дослідження
ефективності лікування, що включає застосуван-
ня психофармакологічних засобів, психотерапії
та фізіотерапії. З методів фізіотерапії застосову-
вали надвисокі частоти електромагнітного ви-
промінювання (НВЧ-терапія).

Матеріали та методи дослідження
В основу роботи покладені результати дослі-

дження хворих на травматичну енцефалопатію з
депресивними розладами, які проходили ліку-

вання в неврологічному відділенні Київської об-
ласної клінічної лікарні.
В основну групу увійшли 55 хворих віком від

18 до 58 років (середній вік 32 роки) з невротич-
ною депресією (табл. 1). Тривалість невротичної
депресії — від 1 міс. до 7 років (у середньому 1 рік
2 міс.).
Давність перенесеної закритої черепно-мозкової

травми (ЗЧМТ) коливалася від 6 міс. до 8 років (у
середньому (1,70±0,55) року), що відповідає періо-
ду відновлення та стабілізації функцій нервової
системи, формуванню наслідків травми — від 3–
4 міс. до 2–3 років [10], а також віддалених (залиш-
кових) наслідків ЧМТ — більше 2 років [17] (табл. 2).
Усі стани, що спостерігалися, характеризува-

лись афективно-невротичним рівнем розладів.
Крім депресивних явищ, на тому чи іншому етапі
відзначались обсесивно-фобічні, сенестопатичні,
деперсоналізаційні симптоми. Відповідно до тра-
диційно прийнятої систематики [12; 13] у наших
випадках можна було виділити такі типи депре-
сивних станів: тривожна депресія з фобічними та
сенестоіпохондричними розладами, астеноади-
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Таблиця 2
Розподіл хворих із травматичною енцефалопатією
з депресивними розладами за давністю ЗЧМТ
і тривалістю депресивних розладів, абс. (%)

         Термін ЗЧМТ Депресія

6 міс.–1 рік 10 (12,0) 7 (8,5)
1–3 роки 35 (42,2) 38 (46,3)
3–7 років 30 (36,8) 34 (41,6)
Більше 7 років 7 (9,0) 3 (3,6)
Усього 82 (100) 82 (100)

Таблиця 1
Розподіл хворих із травматичною

енцефалопатією з депресивними розладами
за віком і статтю, абс. (%)

Вік, років Чоловіки Жінки Усього

до 30 4 (19,1) 12 (19,5) 16 (18,4)
30–44 10 (47,6) 28 (45,1) 38 (46,3)
44–53 7 (33,3) 21 (35,4) 28 (35,3)
Усього 21 (100) 61 (100) 82 (100)
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намічна депресія, анестетична депресія, істеро-
депресія, «класична» тужлива депресія.
Насамперед необхідно відзначити, що затяжні

депресії, що спостерігалися, завжди мали склад-
ну психопатологічну структуру, в якій пережи-
вання смутку чи туги поєднувалося з тривогою,
апатією, вітальною астенією, дратівливістю. Де-
які з цих ознак афективних порушень могли ви-
ступати як переважні. Крім зниженого настрою,
почуття пригніченості, смутку, були характерні
зосередженість на психотравмуючій ситуації,
внутрішнє напруження, занепокоєння. Тривога,
як правило, спочатку зумовлена психотравмую-
чими моментами, була найчастіше невмотивова-
на, супроводжувалася різного ступеня виразності
пароксизмальними психовегетативними проява-
ми, ажитацією, тривогою. Нерідко відзначалася
перевага афекту туги, що відчувається як болісне,
майже «фізичне» страждання з визначеною ло-
калізацією: у ділянці серця, за грудиною, в епі-
гастральній ділянці. У деяких випадках провідне
місце в клінічній картині належало астеноадина-
мічному симптомокомплексу. Ступінь виразнос-
ті астенії варіювала від нерізко вираженої ранко-
вої «розбитості», що фіксувалася лише суб’єктив-
но та швидко минала, стомлюваності при зви-
чайних фізичних і психоемоційних навантажен-
нях до постійного відчуття млявості, втоми, що
не зменшується після відпочинку, зберігається про-
тягом усього дня та позначається на продуктив-
ності діяльності пацієнтів. Нерідко спостерігали-
ся гіперестезія, майже постійне почуття внутріш-
нього напруження, фізичного та психічного дис-
комфорту, слізливість, емоційна лабільність.
Часто в настрої хворих чітко виявлялась апа-

тія з втратою інтересу до того, що відбувається,
відчуттям власної неспроможності, нездатності
розв’язати виникаючі проблеми, небажанням
що-небудь почати, щоб змінити ситуацію, що
створилася. Виразним було прагнення до обме-
ження будь-якої діяльності чи тенденція до уник-
нення ситуацій, що вимагають активної емоцій-
ної участі. Майже завжди пацієнти говорили про
нездатність одержувати повноцінне задоволення
від раніше улюблених занять (ангедонія). Мотор-
на загальмованість у цілому не була характерна
для даних станів, але певна інтелектуальна
інертність, труднощі в концентрації уваги могли
сприяти помітному зниженню продуктивної ді-
яльності хворих.
Наявність у анамнезі попередньої соматичної

патології, супровідних соматоформних розладів,
різних хворобливих відчуттів, що нерідко прий-
мають характер сенестоалгій, а в деяких випад-
ках гомо- і гетерономних сенестопатій, а також
тривале безуспішне чи малоефективне лікування
у лікарів-інтерністів поєднувалися з іпохондрич-
ною фіксацією на власному здоров’ї.
Діагностику депресії проводили за встановле-

ними суворими клінічними критеріями. У МКХ-10
у 5-му підрозділі «Психічні розлади в загальній

медичній практиці» виділені десять діагностич-
них критеріїв (табл. 3). Основними з них є перші
два: знижений або печальний настрій та втрата
інтересів і відчуття задоволення. Інші симптоми
додаткові. Для верифікації депресії в клінічній
симптоматиці хворого провідне місце повинні
займати два основні прояви депресії, які трива-
ють не менше двох тижнів і поєднані не менше
ніж з двома додатковими симптомами.
Достатньо близькими до критеріїв у МКХ-10

є критерії депресії, прийняті в DSM-4. Критерії
включають 9 пунктів. Для встановлення діагно-
зу великого депресивного епізоду необхідна на-
явність не менше п’яти з перерахованих симп-
томів, причому два перших є обов’язковими. Ці
симптоми повинні бути наявними одночасно і
тривати не менше двох тижнів.
Критерії депресії (Diagnostic and Statistical Ma-

nual of Mental Disorders (4-th ed.) // DSM-IV, 1994):
— пригнічений настрій протягом більшої час-

тини дня;
— виражена втрата інтересів або відчуття за-

доволення;
— значне зниження чи збільшення маси тіла

або зниження чи збільшення апетиту;
— безсоння чи сонливість;
— психомоторне збудження чи загальмова-

ність;
— втомлюваність або втрата сил;
— відчуття власної непотрібності чи необгрун-

товані ідеї винуватості;
— зниження здатності до мислення, концент-

рації уваги до прийняття рішень;
— думки про смерть, суїцидальні наміри, спро-

би, що повторюються.
Кожний з вищеперерахованих симптомів вра-

ховується, якщо наявний щодня, крім останньо-
го пункту.

Таблиця 3
Діагностичні ознаки депресивного епізоду

(МКХ-10, розділ V. Психічні розлади
в загальній медичній практиці.

Версія для первинної медичної допомоги.
ВООЗ, 1996)

 Симптоми                  Характеристика

Основні 1. Знижений або печальний настрій.
2. Втрата інтересів
і відчуття задоволення.

Додаткові 1. Порушення сну.
2. Відчуття провини
чи низька самооцінка.
3. Втомлюваність або
зниження активності.
4. Труднощі при фокусуванні уваги.
5. Збудження чи загальмованість
рухів або мови.
6. Розлади апетиту.
7. Суїцидальні думки чи дії.
8. Зниження статевого потягу.
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Були виділені такі типологічні варіанти не-
вротичної депресії: астенічний (19 хворих), три-
вожний (19) і змішаний (17).
У контрольній групі було 27 хворих віком від

18 до 52 років (середній вік — 34 роки) з невро-
тичною депресією. Тривалість невротичної деп-
ресії — 1 рік 2 міс. Типологічні варіанти невро-
тичної депресії у цій групі були: астенічний (9
випадків), тривожний (9), змішаний (9). У конт-
рольній групі хворі одержували тільки психофар-
мако- і психотерапію. За основними показника-
ми (вік, тривалість невротичної депресії, а також
її типологічні варіанти) основна і контрольна
групи були зіставлювані.
До початку лікування разом із клініко-лабора-

торними та параклінічними обстеженнями хворі
були консультовані терапевтом, невропатологом
і гінекологом. Усім їм проводили також електро-
та реоенцефалографічне дослідження.
У результаті обстежень протипоказань до

НВЧ-терапії виявлено не було.
Методика НВЧ-терапії проводилася відповід-

но до таких правил:
1. Підбір ТА здійснювали з урахуванням типо-

логічного варіанта невротичної депресії:
а) при астенічних депресіях використовували

ТА Р7, Р9, IG6, IG8, V13;
б) при тривожних — VG20, МС6, E36, RP6, C7,

V15, G14, GI11, VB20, VB21, VВ38;
в) при змішаних — VВ20, MС6, F3, R3, F2, V23,

VC4, VC6, VG4, E36.
2. Щоденний акупунктурний рецепт складали

на основі правил традиційної східної медицини з
урахуванням даних електропунктометричної діа-
гностики.

3. Час і тривалість впливу надвисоких частот
електромагнітного випромінювання визначали-
ся необхідністю тонізації (3–5 хв) або седації (10–
20 хв) ТА. На сеанс використовували 3–6 точок.
Деякі точки використовували повторно через 1–
2 сеанси.

4. Оцінку отриманого ефекту здійснювали на
основі аналізу суб’єктивних і об’єктивних симп-
томів і верифікували за допомогою даних елект-
ропунктометричної діагностики.
Призначенню НВЧ-терапії в усіх хворих ос-

новної групи передувало лікування транквіліза-
торами (гідазепам, феназепам), антидепресан-
тами (стимулотон, амітриптилін, меліпрамін),
ноотропами (ноотропіл, серміон) і в деяких ви-
падках нейролептиками (еглоніл, сонапакс, флю-
анксол). Перераховані препарати поєднувалися
з психотерапією, що проводилася протягом 2–
3 тиж.
Під впливом психофармакотерапії у хворих

трохи поліпшувався стан — зменшувалася три-
вога, поліпшувалося засинання, згладжувалися
істеричні й іпохондричні прояви, тимчасом як
астенічні й апатичні явища, а також зниження
настрою редукувалися незначно. Депресивні та
субдепресивні прояви продовжували визначати
клінічну картину захворювання.

Крім зниженого настрою, хворих продовжу-
вали турбувати деяка млявість, слабість, апатія,
що з’явилася, скутість, почуття несвободи. Ви-
словлювалися побоювання, що стан знову по-
гіршиться, перспективи на майбутнє оцінювали-
ся як сумнівні, деякі (зі змішаною депресією) за-
являли, що видужати неможливо. У цілому ре-
зультати лікування можна було розцінити як не-
достатні, що і визначало необхідність призначен-
ня НВЧ-терапії.
Перед застосуванням НВЧ-терапії хворим

роз’яснювали суть нового виду лікування та ха-
рактер його дії на організм.
НВЧ-терапію проводили в денний час 2–

3 рази на тиждень. Курс лікування складався з 3–
15 сеансів (у середньому 7,3), тривалість кожно-
го сеансу була від 30 до 60 хв. Яких-небудь не-
приємних відчуттів і побічних явищ при прове-
денні цієї терапії не відзначалося.
Ефективність лікування оцінювали з ураху-

ванням усього комплексу лікувальних впливів,
тобто фармако-, психо- та НВЧ-терапії, за 4-баль-
ною шкалою на основі заповнених на кожного
хворого карт. У цих картах був перелік симпто-
мів і їхнє кількісне вираження від 0 до 4 балів.
Аналогічний підхід в оцінці результатів фарма-
ко- та психотерапії був і в групі порівняння.
При невротичній астенічній депресії позитив-

ний результат після введення в комплексне ліку-
вання НВЧ-терапії відзначався хворими вже
після 1–2-го сеансу, а після 3-го поліпшення було
досить вираженим. Серед перших симптомів, що
піддавалися редукції, були депресивні й ас-
тенічні. Підвищення настрою після 3 сеансів було
значним, нерідко зі зникненням навіть проявів
депресії. До цього часу (7–10-й день лікування)
зменшувалися, а іноді редукувалися цілком
слабість, млявість, стомлюваність, підвищувала-
ся рухова активність, знижувався ступінь висна-
ження мислення, психічної стомлюваності, ціл-
ком відновлювався сон. Хворі рідше, ніж до ліку-
вання, висловлювалися про нездатність працю-
вати і налагодити стосунки в родині, у них з’яв-
лялася надія на поліпшення стану, менше виявля-
лася схильність до надмірного самоаналізу. Крім
того, хворі часто відзначали зникнення почуття
«внутрішньої несвободи», «пригніченості», па-
сивності. Після 4–5 сеансів настрій стабілізував-
ся, реакція на психотравмуючу ситуацію ставала
адекватною, цілком нормалізувалася рухова й
ідеаторна активність, астенія не виявлялася на-
віть при психічному навантаженні. Поряд із цим
відновлювалися правильні установки на майбут-
нє, з’являлася впевненість у можливості та го-
товність продовжувати роботу за спеціальністю
чи господарювати, чи поліпшити або змінити
стосунки в родині, з навколишніми. У наступні
сеанси це поліпшення стану закріплювалося, ра-
зом із цим купірувались і вегетативно-судинні
розлади.
При невротичній тривожній і змішаній депре-

сії в перший тиждень НВЧ-терапії (після 2–3 се-



№ 1 (13) 2009   21

ансів) також відзначалося зменшення виразності
депресивного афекту, астенічних проявів, мотор-
них та ідеаторних порушень. У той же час три-
вожний компонент синдрому, ідеї малоцінності з
впевненістю в безперспективності існування і
неефективності лікування, сенестопатичні, сене-
стоалгічні, істеричні й іпохондричні прояви по-
чинали редукуватися трохи пізніше і після 5 се-
ансів залишалися ще помітними. Це ж відзнача-
лося і при змішаних станах, коли, наприклад,
симптоми тужливості поєднувалися з апатією. У
процесі подальшої терапії (6–10 сеансів) залиш-
кові астенічні, апатичні прояви і почуття тужли-
вості зникали, зменшувалася тривога до рівня
особистісних (тривожно-недовірливих) особли-
востей, майже цілком редукувалися сенестопа-
тичні, алгічні прояви, з’являлася впевненість у
майбутньому, не висловлювалися побоювання за
здоров’я. Істеричні порушення виступали тільки
у формі невиражених поведінкових реакцій. До
10-го сеансу редукувалися, а в деяких випадках
зникали вегетативно-судинні порушення.
Ступінь досягнутого поліпшення стану хво-

рих був вищим при астенічному, ніж при три-
вожному та змішаному варіантах невротичної
депресії, що було пов’язано не тільки з віднос-
но ранньою редукцією менш широкого кола
психопатологічних розладів, але і з меншою
стійкістю їх супровідних вегетативно-судинних
порушень, спектр яких при астенічній депресії
був вужчим, а виразність — меншою, ніж при
інших депресіях.
Узагальнення кількісних оцінок за окремими

симптомами та варіантами станів дозволило
встановити такі показники ефективності терапії
в основній групі хворих: у 27 (50,9 %) випадках
— одужання (повна компенсація), у 22 (41,5 %) —
значне поліпшення, у 4 (7,6 %) — поліпшення. У
контрольній групі відповідно були відзначені: у
1 (3,7 %) випадку — одужання, у 13 (48,2 %) —
значне поліпшення, у 11 (40,7 %) — поліпшення,
у 1 (3,7 %) — незначне поліпшення й у 1 (3,7 %)
— змін не було. Ці дані свідчать про перевагу
комбінації психофармако- і психотерапії з НВЧ-
терапією над традиційним лікуванням за допо-
могою тільки психофармако- і психотерапії за
показником кількості випадків одужання.
В основній групі найбільш високий результат

— одужання (повна компенсація) — був отрима-
ний у 12 (66,7 %) з 18 хворих з астенічним варіан-
том невротичної депресії, у 10 (55,5 %) з 18 із три-
вожним, у 5 (29,4 %) з 17 хворих зі змішаним ва-
ріантом. Співвідношення хворих зі значним по-
ліпшенням — відповідно 27,7; 38,9 і 58,8 %.
Статистична обробка за критерієм перевірки рів-
ності біноміальних імовірностей у 2 чи більше екс-
периментах показала, що розбіжності статистич-
но вірогідні (P<0,05).

Висновки
Таким чином, результати проведеного дослі-

дження показують, що НВЧ-терапія діє антиде-

пресивно та помірно стимулювально. Застосу-
вання при невротичних депресіях НВЧ-терапії в
поєднанні з психофармако- і психотерапією
справляє виражений лікувальний ефект — оду-
жання відзначене в 50,9 % випадків порівняно з
3,7 % у контрольній групі. Особливо висока
ефективність нового методу терапії при невро-
тичній астенічній депресії. Поряд із афективними
й іншими психопатологічними проявами НВЧ-
терапія досить швидко купірує і вегетативно-су-
динні порушення. Терапевтична динаміка невро-
тичної депресії при використанні НВЧ-терапії
характеризується етапністю, що зумовлюється
кількістю сеансів: перший етап — 2–3 сеанси;
другий — 4–5; третій — 6–10 сеансів. Остаточна
ефективність терапії залежить не тільки від особ-
ливостей проведення НВЧ-терапії (акупунктур-
ний рецепт), але і від кількості сеансів.
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КОМПЛЕКСНЫЙ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД
КАК ОСНОВА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ
ОТ МАТЕРИ К РЕБЕНКУ И ВЕДЕНИЯ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ
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В статье представлена концепция мультидисциплинарного ведения ВИЧ-инфицированных беремен-
ных женщин и рожденных ими детей. Мультидисциплинарный подход включает преемственное ве-
дение ВИЧ-инфицированных женщин мультидисциплинарной командой (врач, медсестра и соци-
альный работник) центра профилактики и борьбы со СПИДом и медицинских специалистов женс-
ких консультаций, детских поликлиник и узких специалистов других лечебно-профилактических
учреждений. Социальное сопровождение семей ВИЧ-инфицированных женщин является обязатель-
ным компонентом мультидисциплинарного ведения ВИЧ-инфицированных женщин и их детей.
Ключевые слова: мультидисциплинарный подход, ВИЧ-инфекция, дети.




