
тит виявилося ефективним та безпечним і може бути застосований для 
боротьби з видимою лупою та лущенням шкіри голови.

БЛИСКАВИЧНИЙ ПЕРЕБІГ СИНДРОМУ ГІЄНА-БАРРЕ У ПО- 
СТКОВІДНОМУ ПЕРІОДІ: КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК
Булишева Н., Шкодіна А., Ющенко Я., Таран В., Рябенко А.
Науковий керівник: доц. Саник О.
Кафедра нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою 
Полтавський державний медичний університет

Актуальність. Повідомляється про численні ускладнення з бо
ку нервової системи у постковідному періоді, серед яких і синдром 
Гієна-Барре (СГБ). Останні дослідження свідчать, що СГБ після 
COVID-19 був більш важким, однак його клінічні особливості зали
шаються недостатньо описаними.

Мета -  продемонструвати особливості клінічного перебігу си
ндрому Гієна-Барре у постковідному періоді.

Матеріали та методи. Нами було обстежено чоловіка 61 року, 
що надійшов до неврологічного відділення Комунажюго підприємст
ва «1-а міська клінічна лікарня Полтавської міської ради», якому про
ведено клінічний огляд, оцінку неврологічного стапуса та даних лабо
раторно-інструментальних дослі джень, аналіз історії хвороби.

Результати. Пацієнт надійшов зі скаргами на іфогресуючу ру
хову слабкість та втрату чутливості кінцівок протягом доби. Хворів на 
COVID-19, підтверджений ПЛР-тестом, та отримував симптоматичне 
лікування і кортикостероїди. Через 2 тижні раптово з'явилася слабкість 
у нижніх кінцівках, яка почала наростати, порушилося ковтання. Уве
чері хворий відчув слабкість і оніміння стоп. Вранці відчуття слабкості 
поширилося до колін, а  потім Ііа стегна. Через 15 го д и  хворий не міг 
рухати усіма кінцівками і вказував на відсутність у них чутливості. 
При госппадізацц стан хворого дуже важкий. Пацієнт у свідомості, 
відповідає на запитання, частково виконує інструкції. Глотковий реф
лекс різко знижений, рефлекс з м'якого піднебіння відсутній. Дисфагія, 
дизартрія, дисфонія. Сила у  верхніх та нижніх кінцівках склала 0 батів. 
Патологічних рефлексів немає. Відсутні сухожніжні та перю стам і 
рефлекси з верхніх і нижиге кінцівок Розлади чутливості за пожнев- 
ригичним типом, переважно в дистальних відділах. Заданими лабора
торних досліджень виявлено неспецифічні ознаки запальної реакції. 
Встановлено діагноз: СГБ, варіант висхідного паралічу Л ацфі. Хворий
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переведений у відділення інтенсивної терапії. Пацієнт отримував 2- 
денний курс лікування внутрішньовенним імуноглобуліном. Незважа
ючи на лікування, стан прогресивно погіршувався. Після цього розпо
чали 3-денний курс плазмаферезу. Наростання дихальної недостатнос
ті відбувалося при збереженні ясної свідомості хворого. Після 9 діб 
лікування констатовано клінічну смерть. Патологоанатомічний огляд 
не проводився за рішенням родичів.

Висновки. Синдром Гієна-Барре, що виникає у постковідному 
періоді може мати блискавичний перебіг і низьку чутливість до ліку
вання, що вимагає від лікаря негайних дій щодо вибору тактики веден
ня пацієнта та персоніфікованого підходу. Враховуючи високовартіс- 
ність імунобіологічних препаратів, доцільно розглядати проведення 
мембранного плазмаферезу у якості першої лінії терапії у перші дні 
появи симптомів захворювання.

ДОБОВИЙ МОНІТОРИНГ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ У  ХВО
РИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ
Бурмінова Н., Вішко В., Івченко І., Момоход С., Чала Ю.,
Петриченко А.
Науковий керівник: доц. Люлька Н.
Кафедра внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів 
Полтавський державний медичний університет

Добовий профіль артеріального тиску у хворих с артеріальною
гіпертензією.

Мета: оцінка взаємозв’язку добового профілю артеріального 
тиску та параметрів якості життя у хворих на артеріальну гіпертензію.

Методи: в дослідженні взяли участь 122 хворих (68 чоловіків 
та 54 жінок) віком від 24 до 70 років, середній вік -  (54.1±2.8) роки. 
Контрольну групу склали 37 здорових людей аналогічного віку та 
статі. Для оцінки якості життя використову вали опитувальник "SF-36 
Health Status Survey". Кількісно оцінювали показники: фізичне функці
онування (PF); рольове функціонування (RP); інтенсивність болю (ВР); 
загальний стан здоров'я (GH); життєва активність (VT); соціальне фун
кціонування (SF); емоційний стан (RE); психічне здоров'я(МН).

Результати: За ступенем нічного зниження (СТО) AT, хворі 
розподілені на дві групи: І група (п= 51) -  неадекватна СНЗ AT, з них 
< 10% -  з підвищенням нічного AT, («нічна» гіпертензія); II група -7 1  
хворих, у яких нормальне нічне зниження а т , (10-20%). Денні показ
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