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Робота виконана в рамках плану наукових дослі-
джень Харківського національного медичного універ-
ситету та є фрагментом комплексної наукової роботи 
кафедри медицини невідкладних станів, анестезіо-
логії та інтенсивної терапії «Вибір методів знеболю-
вання та інтенсивної терапії у пацієнтів з синдромом 
системної запальної відповіді», № 011U005232.

Вступ. Відомо, кожний препарат, який використо-
вується для проведення загальної анестезії, впливає 
на стан когнітивної сфери, та в залежності від три-
валості впливу призводить до порушень когнітивних 
функцій різного ступеню [1,5,8,11,13,14].

Характерна ступінь та виразність патологічних 
змін з боку вищої мозкової сфери залежить від типу 
анестезії, попереднього стану соматичного, невро-
логічного статусу пацієнта на передопераційний 
період, віку пацієнта, освіти, наявності шкідливих 
факторів та інші фактори. При виникненні когнітив-
них порушень, на тлі загального пригнічення функ-
цій центральної нервової системи, під час загальної 
анестезії, спостерігаються в різній мірі зниження 
пам’яті, уваги, реактивності та виникають порушен-
ня функції координації. Серед цих порушень когні-
тивні зміни можливо відразу вирізнити в ході дослі-
дження ментального статусу, що характеризується 
першочергово поведінкою, орієнтацією, увагою та 
концентрацією, емоційним станом, мисленням та 
пізнавальними процесами (пам’ять, можливість до 
логічного судження, мова, сприйняття, праксіс та ви-
конавчі функції) [10,13,15].

Дослідження в даному напрямку довели, що етіо-
логію та патогенез післяопераційної когнітивної дис-
функції може визначатися групами факторів: 

• дія компонентів загальної анестезії, самих анес-
тетиків, продуктів їх біотрансформації; 

• активація під час оперативного втручання анти-
ноцицептивного захисту мозкових структур, неспро-
можність яких призводить до надмірного збудження 
і виснаження енергетичного балансу нейронів кори 
головного мозку і підкіркових утворень; 

• вплив гіпоксії, як загальної (гіпоксемія, гостра 
анемія, гіпоциркуляція), так і локальної (падіння моз-
кового кровотоку, його перерозподіл) внаслідок на-
бряку мозку; 

• підвищення внутрішньочерепного тиску. 
Визначені та сформовані головні патогенетичні 

фактори загальної анестезії, це метаболічні, гемо-
реологічні, гіпоксичні, токсичні. Основними патоге-
нетичними факторами можна визначити: ураження 
стінок церебральних судин мікроциркуляторного 
русла, порушення обміну внутрішньоклітинного каль-
цію та порушення асоціативних та міжнейронних 

взаємозв’язків на рівні структур головного мозку. 
Також встановлено, що головний механізм дії загаль-
ної анестезії забезпечується переважно залученням 
ретикулярної формації. В ході анестезії гальмування її 
призводить до зниження активуючого впливу на кору 
головного мозку. Даний стан поглиблюється при три-
валому часі загальної анестезії. Зокрема, деякі анес-
тетики накопичуються у головному мозку, швидкість 
їх метаболізму та виведення з організму обумовлені 
також тривалістю проведення загальної анестезії. Це 
дозволяє вказувати на виникнення когнітивної дис-
функції у післяопераційному періоді як наслідок апоп-
тозу під впливом цих препаратів [4,8,10,11,12,13]. 

Подальше ретельне визначення механізмів ушко-
дження нейронів під час оперативного втручання з 
урахуванням впливу загальної анестезії дозволяє 
розширити методи фармакологічного захисту голов-
ного мозку та відновлення когнітивної функції.

Закордонні та вітчизняні авторські колективи 
мають напрацювання у формуванні напрямків ко-
рекції когнітивних порушень після операції. Зокрема, 
вітчизняними авторами рекомендовано одним з ме-
тодів з запобігання розвитку післяопераційної когні-
тивної дисфункції з застосування холіна альфосцена-
та в періопераційному періоді [6,7].

Колективом авторів Харківського національного 
медичного університету проводилось дослідження 
в напрямку підбору схем корекції післяопераційної 
когнітивної дисфункції. Так, в ході проведених до-
сліджень було отримано патент на корисну модель у 
2014 році, де було запропоновано використання ци-
тіколіну та цитофлавіну [9].

Аналізуючи дослідження колег та власні відносно 
зменшення впливу загальної анестезії на когнітивну 
функцію в післяопераційному періоді, з урахуванням 
досягнень та напрацювань у цій сфері ми розробили 
та запропонували нову схему з використанням пре-
парата Ренейро (холіна альфосцерату) в поєднанні з 
Армадіном (2-етил-6-метил-3-гідроксипіридину сук-
цинат) для корекції післяопераційної когнітивної дис-
функції.

Ренейро (холіну альфосцерат) є засобом, який 
належить до групи центральних холіноміметиків з 
переважним впливом на ЦНС. Холіну альфосцерат 
як носій холіну та попередник фосфатидилхоліну 
має потенційну спроможність запобігати біохімічним 
ушкодженням нервової системи. Вони мають осо-
бливе значення в патогенезі психоорганічного інво-
люційного синдрому, та його корекції. Тобто Ренейро 
(холіна альфосцерат) може впливати на знижений 
холінергічний тонус і змінений фосфоліпідний склад 
оболонок нервових клітин, таким чином забезпечує 
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нейромедіаторну та мембраностабілізуючу (нейро-
протекторну) дію. Метаболічний захист забезпечує 
вивільнення холіну в головному мозку. Ренейро по-
зитивно впливає на функції пам’яті та пізнавальні зді-
бності, а також на показники емоційного стану та по-
ведінки, погіршення яких було спричинено розвитком 
інволюційної патології мозку. Механізм дії препарату 
заснований на тому, що при потраплянні в організм 
холіну альфосцерат розщеплюється під дією фер-
ментів на холін і гліцерофосфат. Холін бере учать у 
біосинтезі ацетилхоліну – одного з основних медіато-
рів нервового збудження. Гліцерофосфат є попере-
дником фосфоліпідів (фосфатидилхоліну) нейронної 
мембрани. Таким чином, Ренейро покращує пере-
дачу нервових імпульсів у холінергічних нейронах та 
позитивно впливає на пластичність нейрональних 
мембран і функцію рецепторів. Ренейро покращує 
церебральний кровотік, посилює метаболічні проце-
си в головному мозку, активує структури ретикуляр-
ної формації головного мозку і відновлює свідомість 
при травматичному ушкодженні головного мозку [3].

Препарат Армадін є інгібітором вільнорадикаль-
них процесів та мембранопротектором. Армадін чи-
нить антигіпоксичну, стрес-протекторну, ноотропну, 
протисудомну та анксіолітичну дію. Препарат підви-
щує резистентність організму до дії різних пошко-
джуючих факторів, до кисневозалежних патологічних 
станів. Препарат Армадін має різноманітні впливи: 
покращує мозковий метаболізм i кровозабезпечення 
головного мозку, покращує мікроциркуляцію та рео-
логічні властивості крові, зменшує агрегацію тром-
боцитів. Стабілізує мембранні структури клітин крові 
(еритроцитів i тромбоцитів) при гемолізі. Чинить гі-
поліпідемічну дію, зменшує вміст загального холес-
терину та ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ). 
Зменшує ферментативну токсемію та ендогенну 
інтоксикацію при гострому панкреатиті, що актуаль-
но в контексті вивчення впливу його застосування в 
післяопераційному періоді. Механізм дії препарату 
зумовлений його антиоксидантною та мембранопро-
текторною дією. Армадін інгібує перекисне окиснен-
ня ліпідів, підвищує активність супероксиддисмута-
зи, підвищує співвідношення ліпід-білок, зменшує 
в’язкість мембрани, збільшує її плинність. Модулює 
активність мембранозв’язаних ферментів (каль-
ційнезалежної фосфодіестерази, аденілатцикла-
зи, ацетилхолінестерази), рецепторних комплексів 
(бензодіазепінового, гамма-аміномасляної кислоти 
(ГАМК), ацетилхолінового), що посилює їх можли-
вість зв’язуватися з лігандами, сприяє збереженню 
структурно-функціональної організації біомембран, 
транспортування нейромедіаторів i покращенню си-
наптичної передачі. Армадін підвищує вміст у голов-
ному мозку дофаміну. Спричиняє посилення компен-
саторної активації аеробного гліколізу та зниження 
ступеня пригнічення окисних процесів у циклі Кребса 
в умовах гіпоксії з підвищенням вмісту аденозинтри-
фосфату (АТФ) i креатинфосфату, активує енерго-
синтезуючу функцію мітохондрій, стабілізує клітинні 
мембрани [2]. Поєднане використання препаратів 
Ренейро та Армадін у пацієнтів при застосуванні за-
гальної анестезії дозволяє впливати одночасно на 

більшість механізмів пошкодження нервової тканини 
[2]. 

Метою роботи було визначення ступеня впливу 
загальної анестезії на стан когнітивної функції паці-
єнтів різного віку, формування схем ефективності ко-
рекції ПОКД шляхом призначення препарату Реней-
ро та Армадін.

Ренейро (холіну альфосцерат) в дозі 1000 мг вво-
дили внутрішньовенно повільно за 30 хвилин до за-
кінчення операції при завершенні введення будь-яких 
анестетиків. Через 24 години після операції протягом 
5 днів Армадін 200 мг вводили внутрішньом’язево, 1 
раз на добу.

Об’єкт і методи дослідження. У хірургічних від-
діленнях різного профілю на базі Харківської міської 
клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної 
допомоги ім. проф. О.І. Мещанінова проведено про-
спективне контрольоване дослідження у 29 пацієнтів 
(30-70 років) з визначенням ефективності препаратів 
Ренейро та Армадін після операції з гострою хірур-
гічною патологією до операції та на 1, 7 добу після 
оперативного втручання в порівнянні з передопера-
ційним періодом.

Всім пацієнтам проводили стандартну внутріш-
ньовенну премедикацію. Оперативне втручання про-
водили в умовах загальної багатокомпонентної анес-
тезії з штучною вентиляцією легенів з використанням 
пропофолу та фентанілу, тіопенталу–натрію та фен-
танілу. Критеріями виключення були: відмова паці-
єнта, вихідна оцінка за шкалою MMSE менше від 23 
балів, виражена супутня патологія серцево-судинної, 
дихальної систем, цукровий діабет, захворювання 
нервової системи, психічні захворювання, постійний 
прийом препаратів, алкоголізм.

Пацієнтів розподілили на 2 групи. 1 група (30 па-
цієнтів) – пацієнти зі стандартною терапією. 2 група 
(29 пацієнтів) – пацієнти, яким призначали препарати 
Ренейро та Армадін за вищеописаною схемою.

За віком, обсягом, характером і тривалістю опе-
ративного втручання, ступенем операційного ризику 
групи між собою були порівнянні та статистично не 
відрізнялись. Методи дослідження. Клінічні: анамнес-
тичні дані, антропометричні показники, артеріальний 
тиск, частота серцевих скорочень, центральний ве-
нозний тиск та інші. 

Дослідження когнітивної сфери: шкала ММSE, 
тест малювання годиннику, тест «10 слів», батарея 
тестів на лобну дисфункцію, метод Шульте. Пацієнти 
були ознайомлені з даними про своє захворювання, 
обсяг оперативного втручання, що планується, мож-
ливими ускладненнями. Всім хворим було проведе-
но повний комплекс передопераційного обстеження 
відповідного клінічному протоколу.

Результати дослідження та їх обговорення. У 
пацієнтів (59 пацієнтів) в передопераційний період за 
даними MMSE показник нижче норми на 10,0% (27/30 
балів). Показники тесту малювання годиннику у паці-
єнтів були у межах норми (10/10). За шкалою FAB у 
пацієнтів показники нижче на 5,5% від норми (17/18). 
За методою А.Р. Лурія дані пацієнтів були нижче на 
10,0% (9/10). Дослідження за методикою Шульте: у 
пацієнтів були в межах норми (50/50 с). 
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На 1 добу після операції у пацієнтів 1 групи за да-
ними MMSE показник нижче норми на 16,6% (25/30 
балів), показники тесту малювання годиннику нижче 
норми на 10,0% (9/10), за шкалою FAB у пацієнтів 
дефіцит 11,0% (16/18), за методою А.Р. Лурія дані 
пацієнтів були нижче на 30,0% (7/10), дослідження за 
методикою Шульте – на 40,0% нижче норми (70/50c).

На 7 добу після операції у пацієнтів 1 групи за да-
ними MMSE показник нижче норми на 13,3% (26/30), 
показники тесту малювання годиннику в межах 
норми (10/10), за шкалою FAB у пацієнтів дефіцит 
11,0% (16/18), за методою А.Р. Лурія дані пацієнтів 
були нижче на 20,0% (8/10), дослідження за методи-
кою Шульте – на 17,0% нижче норми (62/50).

Пацієнтам 2 групи призначались Ренейро (холі-
ну альфосцерат) в дозі 1000 мг призначався за 30 
хвилин до закінчення операції при завершенні вве-
дення будь-яких анестетиків. Через 24 години після 
операції протягом 5 днів Армадін 200 мг вводили 
внутрішньом’язево, 1 раз на добу.

На 1 добу після операції у пацієнтів 2 групи за да-
ними MMSE показник нижче норми на 13,0% (26/30), 
показники тесту малювання годиннику в межах 
норми (10/10), за шкалою FAB у пацієнтів дефіцит 
5,5% (17/18), за методою А.Р. Лурія дані пацієнтів 
були нижче на 20,0% (8/10), дослідження за методи-
кою Шульте – на 20,0% нижче норми (56/50).

На 7 добу після операції у пацієнтів 2 групи за да-
ними MMSE показник нижче норми на 10,0% (27/30), 

показники тесту малювання годиннику в межах 
норми (10/10), за шкалою FAB у пацієнтів дефіцит 
5,5% (17/18), за методою А.Р. Лурія дані пацієнтів 
були нижче на 10,0% (9/10), дослідження за методи-
кою Шульте – в межах норми (50/50).

Висновки. В ході проведеного дослідження нами 
були отримані дані, що вказують на зміни структури 
та ступеня когнітивної функції в післяопераційному 
періоді у пацієнтів після проведення загальної анес-
тезії. Доведено краще відновлення когнітивних про-
цесів вже на 1 добу після операції та повне відновлен-
ня когнітивної функції на 7 добу до стану визначеного 
в передопераційному періоді у пацієнтів основної 
групи, яким призначали Ренейро та Армадін. Таким 
чином можливо зробити висновок про протекторну 
дію комбінації препаратів Ренейро та Армадін щодо 
когнітивних функцій у пацієнтів, яким було застосова-
но загальну анестезію.

Це дає можливість рекомендувати включення Ре-
нейро та Армадіну до стандартного лікувального про-
токолу, що дозволить швидше відновити рівень когні-
тивної функції в післяопераційному періоді.

Перспективи подальших досліджень. Пер-
спективним є вдосконалення та поширення даного 
дослідження структури ти ступеня когнітивних змін у 
післяопераційному періоді. Подальше використання 
запропонованої схеми у клінічній практиці. 
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ФОРМУВАННЯ НАПРЯМКІВ КОРЕКЦІЇ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОЇ КОГНІТИВНОЇ ДИСФУНКЦІЇ
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КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Дубівська С. С.
Резюме. Метою даної роботи було визначення структури та ступеня змін когнітивної функції після опе-

рації з використанням загальної анестезії у пацієнтів різного віку. З подальшим формуванням схеми ефек-
тивної корекції післяопераційної когнітивної дисфункції шляхом призначення препарату Ренейро та Армадін. 
Отримані результати вказують на наявність на 1 добу після операції легкого ступеня когнітивної дисфункції. 
При використанні схеми препаратів Ренейро та Армадін, отримані результати на 1 добу були кращі, ніж в 
групі зі стандартним веденням пацієнтів. На 7 добу спостерігалось повне відновлення когнітивної функції до 
передопераційних значень у пацієнтів 2 групи, в деяких випадках показники були ліпшими ніж до проведе-
ного лікування з застосуванням комбінації препаратів Ренейро та Армадін. Отримані результати дозволяють 
рекомендувати застосовувати комбінацію препаратів Ренейро та Армадін за описаною схемою для збере-
ження або відновлення когнітивної функції після операції.

Ключові слова: когнітивна функція, операція, загальна анестезія.

УДК: 616-089-06:616.89-008.44/.47-085.214
ФОРМИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ КОРРЕКЦИИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ КОГНИТИВНОЙ ДИС-

ФУНКЦИИ
Дубовская С. С.
Резюме. Целью данной работы было определение структуры и степени изменений когнитивной функ-

ции после операции с использованием общей анестезии у пациентов всех возрастов. С дальнейшим 
формированием схемы эффективной коррекции послеоперационной когнитивной дисфункции путем на-
значения препарата Ренейро и Армадин. Полученные результаты указывают на наличие на 1 сутки после 
операции легкой степени когнитивной дисфункции. При использовании схемы препаратов Ренейро и Ар-
мадин, полученные результаты на 1 сутки были лучше, чем в группе со стандартным ведением пациентов. 
На 7 сутки наблюдалось полное восстановление когнитивной функции до уровня, определенного в пред-
операционном периоде у пациентов 2 группы, в некоторых случаях показатели были лучшими. Полученные 
результаты позволяют рекомендовать использование схемы использования Ренейро и Армадина для со-
хранения или восстановления когнитивной функции после операции.

Ключевые слова: когнитивная функция, операция, общая анестезия.
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FORMATION OF DIRECTIONS OF POSTOPERATIVE CORRECTION COGNITIVE DYSFUNCTION
Dubivska S. S.
Abstract. It is known that every drug used for general anesthesia affects the state of the cognitive sphere, and, 

depending on the duration of exposure, leads to violations of cognitive functions of varying degrees.
The characteristic degree and severity of pathological changes from the higher brain area depends on the type 

of anesthesia, the previous state of the somatic, neurological status of the patient in the preoperative period, the 
age of the patient, education, the presence of harmful factors and other factors. In case of cognitive impairment, in 
the context of general suppression of the functions of the central nervous system, during general anesthesia, there 
is a varying degree of memory reduction, attention, reactivity and disturbances of coordination function. Among 
these disorders, cognitive changes can be immediately identified during the study of mental status, characterized 
by primary behavior, orientation, attention and concentration, emotional state, deliberation and cognitive processes 
(memory, ability to logical judgment, language, perception, praxis and executive functions).

The aim of the work was to determine the degree of influence of general anesthesia on the state of cognitive 
function of patients of different ages, the formation of regimens of the effectiveness of correction of postoperative 
cognitive dysfunction by appointing the drug Reneuro and Armadin.

Object and method of research. In a surgical department of a different profile, a prospective, controlled study 
was conducted in 29 patients (30-70 years) based on the Kharkov City Clinical Hospital for emergency and urgent 
medical care, with the determination of the effectiveness of Reneurо and Armadin preparations after surgery with 
acute surgical pathology before surgery and for 1, 7 days after surgery in comparison with the preoperative period.

All patients received standard intravenous premedication. Operative intervention was performed under 
conditions of general multicomponent anesthesia with artificial ventilation of lungs using propofol and fentanyl, 
thiopental-sodium and fentanyl.

Patients were divided into 2 groups. Group 1 (30 patients) – patients with standard therapy. Group 2 (29 patients) 
– patients assigned Rеneuro and Armadin preparations for the above-described scheme.

The obtained results indicate the presence on the 1 day after the operation of mild degree of cognitive 
dysfunction. When using the regimen of Reneuro and Armadine, the results obtained for 1 day were better than in 
the group with standard patient management. At day 7, complete recovery of cognitive function was observed in the 
preoperational values in patients in group 2, in some cases, the indices were the best. The results obtained make it 
possible to recommend the use of the Reneuro and Armadine use regimen for preserving or restoring the cognitive 
function after the operation.

Keywords: cognitive function, operation, general anesthesia.
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