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Проблема алкогольної залежності посідає одне з провідних місць в 

сучасній наркологічній та психіатричній клініках. Особливе місце в 

терапевтичних стратегіях лікування алкогольної хвороби має боротьба з 

абстинентними та постабстинентними явищами, успішне усунення яких є 

загальновизнаним предиктором подальшої ефективності лікування та 

реабілітації пацієнтів. Сучасний рівень розвитку психофармакології дозволяє 

достатньо результативно тамувати різноманітні психопатологічні та сомато-

вегетативні прояви синдрому відміни, однак, деякі з них можуть тривалий 

час зберігатись, персистуючи в психічному стані на віддалених етапах 

психологічної реабілітації. Зокрема, високий рівень тривоги у пацієнтів в 

постабстинентному періоді не тільки ускладнює психотерапевтичну 

предиспозицію, але й може слугувати одним з симптомів первинного 

психопатологічного симптомокомплексу, що обумовлює рецидив хвороби.     

Метою роботи було оцінити порівняльну ефективність усунення 

тривожності та сомато-вегетативних проявів у пацієнтів з алкогольною 

залежністю в постабстинентному періоді з використанням препаратів 

прегабалін та гідазепам.    

Було проведене комплексне клініко-психопатологічне та 

патопсихологічне обстеження 62 хворих на алкогольну залежність, що 

госпіталізувались в наркологічне відділення ППНД на базі Полтавської 

обласної клінічної психіатричної лікарні ім. О.Ф. Мальцева протягом 2015-

2016 рр. Всі обстежені були чоловічої статі, віком від 18 до 52 років. 

Тривалість захворювання на алкогольну залежність складала від 5 до 12 

років.  

Клініко-психопатологічне обстеження складалось з оцінки психічного 



стану пацієнтів та анкети-опитувальника на вираженість сомато-

вегетативних розладів, які оцінювались по 3-бальній системі. 

Патопсихологічне обстеження здійснювалось з використанням методики 

Спілбергера (C.D. Spielberger, 1972), що дозволяє визначити рівень 

особистісної та ситуаційної тривожності.  

Обстеження проводилось в три етпи: після усунення гострого 

абстинентного стану, через 21 добу лікування постабстинентних проявів та 

через 5 діб після закінчення лікування.  

Серед обстежених нами пацієнтів у 24 (38,70%) осіб спостерігались 

психопродуктивні розлади в гострому абстинентному стані в рамках 

початкового періоду гострого алкогольного психозу, які були тамовані до 

початку дослідження.  

Основними проявами постабстинентного психопатологічного 

симптомокомплексу у обстежених нами пацієнтів були: тривога, агріпнічні 

розлади, сомато-вегетативні порушення, які включали тремор кінцівок, 

коливання температури тіла та артеріального тиску, порушення 

вазомоторних реакцій.   

Всіх пацієнтів було розподілено на дві групи в залежності від обраного 

методу лікування в постабстинентному періоді. За віковими 

характеристиками, тривалістю алкоголізації та ступенем вираженості проявів 

постабстинентного психопатологічного симптомокомплексу суттєвих 

розбіжностей між групами пацієнтів не було.    

До першої групи увійшло 30 пацієнтів з вищеозначеними 

психопатологічними симптомами, які протягом періоду лікування (21 доба) 

отримували гідазепам, дози якого складали від 60 до 150 мг на добу.   

Другу групу склали 32 пацієнти, яким на період лікування було 

призначено прегабалін в дозах від 75 до 150 мг на добу.   

Згадані препарати пацієнти обох груп отримували в структурі 

комплексної медикаментозної терапії, що включала дегітратаційні засоби, 

вітамінотерапію, загальнозміцнюючі засоби, симптоматичну терапію.  



Результати дослідження рівня тривоги та вираженіть сомато-

вегетативних порушень у пацієнтів 1 та 2 групи перед початком лікування в 

постабстинентному періоді показали, що показники тривоги та вираженість 

сомато-вегетативних порушень у пацієнтів обох груп суттєво не відрізнялись. 

Середній рівень ситуаційної тривожності за методикою Спілбергера склав 57 

балів в 1-й та 54 бали в 2-й групі обстежених, що відповідає високому рівню 

тривоги. Вираженість сомато-вегетативних розладів також була високою в 

обох групах, зокрема, по показниках тремору кінцівок та вазомоторних 

порушень.  

За результатами повторного обстеження пацієнтів обох груп на 21 добу 

лікування виявилось, що в першій групі середній рівень ситуаційної 

тривожності залишався високим (48 балів), назважаючи на прийом 

гідазепаму, в той час як пацієнти другої групи, що отримували прегабалін, 

виявили межовий рівень ситуаційної тривожності, що наближався до 

низького (31 бал). За показниками вираженості сомато-вегетативних розладів 

суттєвих відмінностей між групами виявлено не було.  

Через 5 діб після закінчення лікування було проведено остаточне 

обстеження пацієнтів за вказаними методиками. В цей час хворі не 

отримували жодного з призначених раніше психотропних засобів.   

Результати остаточного обстеження пацієнтів обох груп через 5 діб після 

закінчення лікування демонстрували зростання середнього показника рівня 

тривожності у обстежених першої групи (51 бал), відбиваючи тенденцію до 

наростання на тлі відміни препарату. У обстежених другої групи середній 

бал ситуаційної тривожності знаходився в нормальних межах (20-30 балів за 

Спілбергером), незважаючи на відміну прийому прегабаліну. Показники 

вираженості сомато-вегетативних порушень у пацієнтів обох груп були 

однаково низькими.  

Таким чином, результати проведеного дослдіження дозволяють зробити 

наступні висновки:    

1. Найбільш демонстративним показником в структурі алкогольного 



постабстинентного симптомокомплексу у обстежених пацієнтів є 

вираженість рівня тривоги.   

2. У обстежених 1-ї групи, що отримували в загальному комплексі 

терапії гідазепам, рівень ситуаційної тривожності залишався високим 

протягом періоду лікування з тенденцією до наростання після відміни 

препарату.  

3. Пацієнти 2-ї групи, яким було призначено прегабалін, демонстрували 

нормалізацію рівня тривожності протягом періоду лікування, що залишався 

низьким і після відміни препарату.  

4. Вираженість сомато-вегетативних порушень в обох групах протягом 

періоду лікування мала майже аналогічну динаміку зниження, демонструючи 

достатню ефективність застосованих перпаратів відносно означених 

розладів.  

5. Тенденція до зростання рівня ситуаційної тривоги після закінчення 

терапії у пацієнтів, що в постабстинентному періоді отримували гідазепам, 

може свідчити про високий прогностичний ризик рецидиву хвороби. В той 

же час, виражена стабілізація тривожності на низькому рівні у пацієнтів, що 

отримували прегабалін, дозволяє розглядати даний препарат як засоб 

профілактики рецидиву алкогольної залежності.   

 


