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ВСТУП 

 

Актуальність проблеми. 

Розробка ефективних, безпечних схем лікування нейроінфекцій (НІ) є 

однією з найскладніших і найважливіших проблем світової охорони здоров’я, 

що набуває загальнодержавного значення в Україні. 

Актуальність проблеми визначається ускладненим перебігом 

захворювань; високим показником летальності при деяких нозологічних 

формах; розширенням спектру етіопатогенів, що викликають 

нейроінфекційні захворювання; ростом резистентності основних збудників 

нейроінфекційних захворювань до найпоширеніших антибіотиків [20, 38, 85, 

146]. 

НІ – це загальна назва інфекційних захворювань, що викликані 

бактеріями, вірусами, грибковими мікроорганізмами, найпростішими й 

характеризуються локалізацією збудника переважно в центральній чи 

периферичній нервовій системі (НС) з клінічними ознаками ураження будь-

яких її відділів [35, 38, 42]. Найчастіші форми нейроінфекційних 

захворювань – менінгіти (М) (інфекція, що вражає головним чином оболонку 

мозку), енцефаліти (Е) (інфекція основних тканин мозку), мієліти (інфекція 

спинного мозку) та поєднання цих синдромів (менінгоенцефаліти (МЕ), 

енцефаломієліти (ЕМ) тощо) [145, 185, 433]. 

Питома вага інфекцій в структурі загальної патології НС складає від 30 

до 40 % [123, 203, 215]. 

Інфекції центральної нервової системи (ЦНС) мають тяжкий перебіг, 

значну летальність (8–36 %) і великий відсоток ускладнень та залишкових 

явищ (26–75 %) [316, 341, 389]. 

У світі щорічно реєструють понад 500 тис. випадків лише 

менінгококової інфекції, 135 тис. з яких закінчуються летально [133, 334, 

337]. Епідемічні спалахи менінгококової інфекції за останні роки 

спостерігалися в Сирії, Мексиці, Індії, державах центральної Африки, в так 
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званому «менінгітному поясі», та серед релігійних прочан, які подорожують 

до Саудівської Аравії [187, 245, 313, 333]. Періодичні підйоми 

захворюваності на менінгококові М відбуваються кожні 10–15 років. У 

країнах Західної Європи і Скандинавії менінгококовий М складає в 

середньому 1,3 випадки на 100 тис. населення, 1,0 випадки на 100 тис. 

населення – для гемофільного, 0,7 випадки на 100 тис. населення – для 

пневмококового М [282, 467] . 

За даними С. К. Зенькової і співавт., летальність при генералізованих 

формах менінгококової інфекції висока і коливається в залежності від регіону 

в межах 2–50 % усіх випадків менінгококової інфекції на рік без характерної 

зимово-весняної сезонності [98]. 

Зберігається висока захворюваність на пневмококовий М, летальність 

при якому складає 40–85 % [189]. Щорічна частота пневмококового М в 

Іспанії складає 1,44 випадків на 100 тис. населення при коефіцієнті 

смертності 11 %. Найвища частота захворюваності і смертності 

спостерігалася серед дітей віком до 12 місяців [335]. 

За даними ВООЗ, щорічно відзначається до 1,2 млн спорадичних 

випадків бактеріальних М (за виключенням епідемій), близько 10 % з яких 

закінчується летально, майже третина цих випадків менінгококової 

етіології [78]. Серед європейців ця патологія складає 35 тис.; коефіцієнт 

смертності  майже 20 % [278, 401, 412]. У Великобританії гострий 

бактеріальний М, який пов’язаний з серйозними неврологічними наслідками 

і смертельними випадками рідкісне явище: в Англії й Уельсі в 2009 р. було 

зареєстровано 162 летальних випадки пневмококового М серед людей віком 

понад 15 років і 352 випадки менінгококового характеру. У 2005 р. – 145 

випадків пневмококового характеру. Це рівнозначно щорічній частоті 0,79 і 

0,34 випадків на 100 тис., відповідно [444]. 

В результаті бактеріальних М відбувається втрата слуху чи інші 

неврологічні ускладнення, що з’являються в 1/3 пацієнтів, які вижили. Дані 

мета-аналізу, що включав вивчання М у 19 дослідженнях 4920 пацієнтів, 
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виявили порушення слуху в 11 % хворих з цією патологією [188, 463]. 

За період з 1992–2004 рр. в Україні, за даними бактеріологічної 

лабораторії Центральної санітарно-епідеміологічної станції МОЗ України, 

зареєстровано 26041 випадок гнійних бактеріальних М, з яких 13435 

випадків гнійних М менінгококової етіології та інших генералізованих форм 

менінгококової інфекції і 12606 гнійних М не менінгококової етіології. 

Особливо турбує те, що найбільша захворюваність на гнійні М в Україні 

реєструється серед дітей віком до 14 років (13,07 і 15,01 на 100 тис. 

населення відповідно в 2003 та 2004 рр.) [133, 210]. 

Загальна летальність при бактеріальних МЕ коливається від 7,2 до 

20 %, тоді як при вірусних МЕ – 6,3–12 %. Найбільша смертність 

спостерігається при пневмококових МЕ, особливо у випадку розвитку 

пневмококового сепсису, що досягає 57,5 % [ 383, 385]. 

Смертність від вторинних гнійних МЕ зросла на 21–34 % і складає 40–

60 %, незважаючи на застосування антибіотиків різного спектру дії [215]. 

У зв’язку з широким розповсюдженням НІ, ця патологія стала однією із 

провідних медико-соціальних й економічних проблем і займає чільне місце 

серед причин втрати працездатності та тривалої інвалідизації в частини 

населення. Суттєвий ріст соціально-економічного значення пов’язаний з 

витратами на лікування, оплату непрацездатності, зі зниженням ефективності 

праці та якості життя, десоціалізацією хворих [3, 4, 442]. 

Вірусні Е складають 20–30 % інфекційних уражень ЦНС [426]. Серед 

спорадичних Е герпесвірусами зумовлено 64 %. За відсутності чи у разі 

несвоєчасної етіотропної терапії летальність може перевищувати 70 %–90 % і 

тільки у 2,5 % таких пацієнтів настає одужання [49, 54, 128]. 

Незважаючи на сучасний рівень напрацювань щодо широкого 

застосування противірусних, антибактеріальних, детоксикаційних та 

імунотропних засобів, постійне зростання їх числа та «палітри», показники 

смертності при МЕ не мають чіткої тенденції до зниження. Високою є й 

частота тяжких залишкових дефектів після перенесеної хвороби 
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(астенопсихотичний синдром, деменція, порушення особистості, зниження 

пам’яті, афазія тощо), що потребують довготривалої реабілітації [111, 246]. 

Створення потужних сучасних форм антибактеріальних, противірусних 

і протигрибкових препаратів, проблему боротьби з різними патогенними 

мікроорганізмами, які є збудниками МЕ, не вирішило [66, 223, 238]. 

При цьому, захворюваність і смертність не змінюється [278]. Це 

обумовлено виникненням антибіотикорезистентності та еволюцією 

мікробного пейзажу, зокрема у відділеннях інтенсивної терапії [5, 67, 265]. 

На тлі безконтрольного застосування антибіотиків зростає кількість 

хворих на М та МЕ, що спричинені пневмококом, стафілококом, протеєм, 

гемофільною паличкою, вірусом герпесу, грипу та ентеровірусами [50, 62, 

241]. 

Несприятливі наслідки системної дії препаратів, з одного боку, висока 

вартість й токсичність багатьох сучасних етіопатогенетичних засобів, з 

іншого, обумовлюють доцільність пошуку нових методів терапії хворих з МЕ, 

їх оптимальних комбінацій, що здійснювали б на організм синергічний вплив, 

але, водночас, не перевантажували його великою кількістю компонентів [10, 

19, 47]. 

Перспективним методом в лікуванні хворих на бактеріальні МЕ, на 

думку низки науковців, яку ми поділяємо, є інтратекальна 

антибіотикотерапія [113, 172, 251, 290, 370, 371]. Під терміном інтратекальна 

(ендолюмбальна) терапія ми розуміємо проведення пункції спинномозкового 

простору, зазвичай, на рівні поперекового відділу хребта з метою отримання 

терапевтичного ефекту, який в більшості випадків пов’язаний з введенням 

лікувальних засобів в спинномозковий канал (інтратекально) [83, 376]. 

На відміну від традиційних шляхів введення медикаментів 

(внутрішньом’язево, внутрішньовенно, перорально), при інтратекальному 

введені препарати безпосередньо реалізують свою дію на ЦНС, оминаючи 

обов’язкове метаболічне перетворення в інших органах та тканинах 

(найбільше в печінці) та захисну функцію гематоенцефалічного бар’єру 
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(ГЕБ). Метою більшості препаратів, що застосовуються для лікування хворих 

з МЕ є, в першу чергу, дія на патологічний процес в ЦНС. Для виникнення 

необхідної терапевтичної концентрації в лікворі, при традиційних шляхах 

введення медикаментів, вимушеним є застосування великих доз, що часто 

призводить до небажаної системної дії (наприклад, гормони) та розвитку 

побічних явищ (передозування, медикаментозно індукованої токсемії тощо) 

[77, 118, 414, 456]. 

Ми вважаємо, що ще однією перевагою інтратекальної терапії є 

можливість проведення корекції ліквородинаміки, санація 

субарахноїдального простору при проведенні спинальної пункції та, за 

необхідності, дренування лікворного простору [1, 110, 387, 435]. 

В той же час інтратекальна терапія є інвазивною маніпуляцією та може 

мати низку ускладнень: вклинення мозку, інфікування ліквору, 

постпункційний синдром тощо [143, 151, 210]. 

Однак, більшість повідомлень у науковій літературі стосується 

ускладнень пов’язаних з технікою проведення маніпуляції, передозуванням 

анестетиків, а не з безпосереднім негативним впливом терапевтичних 

концентрацій препаратів, що застосовували [151, 178, 225, 226, 244, 417]. 

Таким чином, розробка, удосконалення та впровадження в комплекс 

інтенсивної терапії пацієнтів з МЕ інтратекальних методів діагностики та 

лікування є актуальною проблемою, що потребує вирішення. 

 

Зв’язок роботи з науковими проблемами, планами, темами. 

Роботу виконано в рамках планових науково – дослідних тем 

“Оптимізація інтенсивної терапії хворих з вогнищевими ураженнями 

центральної нервової системи інфекційного ґенезу” (№ 0107V011484 

державної реєстрації) та “Удосконалення інтенсивної терапії хворих з 

бактеріальними та вірусними мікст-нейроінфекціями” (№ 0114U000385 

державної реєстрації). 
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Мета дослідження: 

Знизити летальність хворих на менінгоенцефаліти різних клініко-

нозологічних форм шляхом розробки, обґрунтування та впровадження 

інтратекальних методів в процес диференційної діагностики та комплекс 

інтенсивної терапії. 

 

Задачі дослідження: 

1. Встановити діагностичну цінність лікворологічних методів в 

диференційній діагностиці та визначенні етіології уражень центральної 

нервової системи. 

2. Розробити схему диференційно-діагностичного пошуку при 

менінгоенцефалітах з використанням інтратекальних методів. 

3. Визначити вплив порушень ліквородинаміки на перебіг 

менінгоенцефалітів. 

4. Розробити ефективні інтратекальні методи корекції порушень 

ліквородинаміки. 

5. Визначити та довести, в експерименті на тваринах, безпечність 

інтратекального застосування антибіотиків (кліндаміцину, меропенему, 

левофлоксацину, рифаміцину). 

6. Встановити ефективність інтратекального застосування антибіотиків 

(кліндаміцину, меропенему, левофлоксацину) у комплексній інтенсивній 

терапії хворих на менінгоенцефаліти. 

7. Розробити загальні принципи застосування інтратекальних методів в 

комплексній інтенсивній терапії хворих на менінгоенцефаліти. 

 

Об’єкт дослідження. 

Експериментальні моделі. Хворі на менінгоенцефаліти з тяжкими 

та/або резистентними до стандартної терапії формами перебігу 

захворювання. 
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Предмет дослідження. 

Безпечність інтратекального застосування антибіотиків в експерименті 

на тваринах та інтратекальних методів діагностики й інтенсивної терапії у 

хворих на менінгоенцефаліти. 

 

Методи дослідження 

Клінічне спостереження, лабораторна діагностика, експериментальні 

моделі, морфологічний аналіз, обернено-фазова високоефективна рідинна 

хроматографія. Методи статистики та логіки 

 

Наукова новизна: 

 – визначено та розкрито нові патогенетичні аспекти щодо значення 

лікворологічних порушень у патоґенезі різних клініко-нозологічних форм 

менінгоенцефалітів; 

– вперше встановлено та обґрунтовано диференційно-діагностичне 

значення лікворного тиску в процесі надання медичної допомоги хворим на 

менінгоенцефаліти; 

– вперше розроблено та науково обґрунтовано доцільність 

застосування інтратекальної корекції ліквородинаміки при 

менінгоенцефалітах; 

– вперше розроблено та науково доведено в експерименті та клінічної 

практиці ефективність та безпечність інтратекальних методів в комплексі 

інтенсивної терапії хворих на менінгоенцефаліти різного ґенезу; 

– вперше в світі досліджено в експерименті і клініці безпечність та 

ефективність інтратекального застосування кліндаміцину; 

– вперше в світі вірогідно підтверджено в експерименті та клінічній 

практиці безпечність й ефективність інтратекального застосування 

меропенему; 

– вперше в світі вірогідно підтверджено в експерименті та клінічній 

практиці безпечність й ефективність інтратекального застосування 
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левофлоксацину; 

– вперше в світі досліджено в експерименті безпечність 

інтратекального застосування рифаміцину. 

 

Практичне значення: 

– запропоновано схему діагностичного пошуку при 

менінгоенцефалітах з використанням інтратекальних методів, що значно 

підвищує ефективність диференційної діагностики; 

– удосконалено комплексну інтенсивну терапію хворих на 

менінгоенцефаліти за допомогою впровадження інтратекальних методів 

лікування, що дозволяє знизити летальність; 

– впроваджено в практику науково обґрунтовані нові підходи до 

комплексної інтенсивної терапії хворих на менінгоенцефаліти із 

застосуванням інтратекальних методів, в залежності від характеру ураження 

нервової системи, для зменшення летальності, кількості ускладнень та 

медикаментозного навантаження. 

 

Особистий внесок здобувача. 

Здобувачем виконаний інформаційний пошук і аналітичний огляд 

літератури за предметом дослідження. Дисертант виконував 

запропонований спосіб лікування, здійснював клінічний контроль і 

призначав лабораторний контроль у 70 % пацієнтів, що склали групу 

дослідження. Аналіз та інтерпретація фактичних даних виконані 

здобувачем. 

Клінічні лабораторні дослідження виконані на базі клінічної 

лабораторії ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. 

Л. В. Громашевського НАМН України» (ІЕІХ). 

Експериментальна модель відтворена здобувачем на базі відділу 

ендокринології репродукції і адаптації (керівник член-кореспондент НАН 

та НАМН України, д. мед. н., професор А. Г. Резніков) ДУ «Інститут 
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ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України» за 

участю провідного наукового співробітника, к. б. н. П. В. Сініцина. 

Визначення частоти серцевих скорочень (ЧСС), частоти дихання (ЧД), 

електрокардіографію (ЕКГ), гематологічні та біохімічні дослідження при 

другому введенні препаратів (експериментальні тварини) та фізрозчину 

(контрольна група) проводили у відділі фармакології серцево-судинних 

засобів (керівник д. мед. н., професор М. А. Мохорт) ДУ «Інститут 

фармакології і токсикології НАМН України» за участю д. мед. н. 

Н. М.Серединської. Гістологічний аналіз мікропрепаратів органів 

експериментальних тварин проведено за участю к. б. н., завідуючої 

сектором патоморфології та гістохімії ДУ «Інститут екогігієни і 

токсикології ім. Л. І. Медведя МОЗ України» Н. М.Недопитанської. 

Хроматографічні дослідження концентрацій препаратів у лікворі 

хворих виконані на базі Інституту гігієни та екології (директор член-

кореспондент НАМН України, д. мед. н., професор В. Г. Бардов) 

Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця за участю 

наукового співробітника А. О Ліпавської. 

 

Апробація і впровадження результатів роботи. 

Матеріали дисертації були повідомлені на науково-практичній 

конференції і пленумі Асоціації інфекціоністів України «Досягнення і 

проблеми клінічної інфектології» (Тернопіль, 2008, 21–22 травня), науково-

практичній конференції «Проблеми діагностики, профілактики та лікування 

екзогенних та ендогенних інтоксикацій» (Чернівці, 2009, 13–14 жовтня), 

конгресі до 122-річчя від народження академіка Л. В. Громашевського 

(Чернівці, 2009, 8–9 жовтня), VII з’їзді інфекціоністів України «Інфекційні 

хвороби: досягнення і проблеми в діагностиці та терапії», (Вінниця, 2010, 

6–8 жовтня), першому конгресі євро-азійського товариства по інфекційним 

хворобам (Санкт-Петербург, 2010, 1–3 грудня), науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Нейроінфекції у практиці клініциста. 
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Проблеми діагностики та лікування» (Харків, 2011, 31 березня – 1 квітня), 

всеукраїнській науково-практичній конференції інфекціоністів «Природно 

осередковані інфекції» (Ужгород, 2012, 17–18 травня), науковому 

симпозіумі „Неінтенсивна інфузійна терапія у фтизіопульмонології та 

інших галузях медицини” (Донецьк, 2012, 27–28 вересня), II міжнародному 

медичному конгресі «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в 

практику охорони здоров’я» (Київ, 2013, 16–19 квітня), всеукраїнській 

науково-практичної конференції з міжнародною участю і пленумі Асоціації 

інфекціоністів України «Вірусні хвороби. ВІЛ-інфекція/СНІД» (Алушта, 

2013, 3–4 жовтня), lV міжнародному медичному конгресі «Впровадження 

сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров’я України» 

(Київ, 2015, 15–17 квітня), науково-практичній конференції «Наукові засади 

боротьби з інфекційними хворобами в Україні» (Київ, 2015, 15–16 жовтня), 

науково-практичній конференції «Актуальні інфекційні захворювання: 

клініка, діагностика, лікування, профілактика» (Київ, 2015, 26–27 листопада) 

Тема дисертаційної роботи була затверджена на засіданні Республіканської 

Проблемної комісії з фаху «Анестезіологія та інтенсивна терапія» МОЗ та 

НАМН України від 6 квітня 2012 р., та на засіданні Республіканської 

Проблемної комісії з фаху «Інфекційні хвороби» МОЗ та НАМН України 

від 19 квітня 2011 р. 

Результати цього дослідження були впроваджені у клініках ДУ 

«Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського 

НАМН України», ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. 

О. С. Коломійченка НАМН України», ДУ «Інститут нейрохірургії ім. 

А. П. Ромоданова НАМН України», ДЗ «Український науково-практичний 

центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України», 

Клінічній лікарні «Феофанія» ДУС. Матеріали дисертаційної роботи 

використовуються в навчанні клінічних ординаторів і лікарів, що 

навчаються на кафедрі анестезіології та інтенсивної терапії Національної 

медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. 
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Публікації. За результатами дисертації опубліковано 39 робіт. У тому 

числі: 26 статей (5 одноосібно) у наукових фахових виданнях затверджених 

наказом МОН України (з них 9 у виданнях, які включені до міжнародних 

наукометричних баз), 13 – у тезах матеріалів конференцій. Отримано 7 

посвідчень на раціоналізаторську пропозицію, 1 патент України на корисну 

модель. 
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РОЗДІЛ 1 

КЛІНІКА, ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ 

МЕНІНГОЕНЦЕФАЛІТІВ. ІНТРАТЕКАЛЬНІ МЕТОДИ ТЕРАПІЇ В 

РІЗНИХ ГАЛУЗЯХ МЕДИЦИНИ 

(огляд літератури) 

 

1.1 Загальні клінічні прояви менінгоенцефалітів 

 

За даними Ж. І. Возіанової, О. А. Голубовської, клінічна класифікація 

МЕ ґрунтується на особливостях перебігу і ступенях тяжкості хвороби 

(легка, середньої тяжкості, тяжка, дуже тяжка). Залежно від тривалості 

симптомів, М поділяють на: гострі (у більшості випадків симптоми 

з’являються упродовж кількох годин або кількох днів), хронічні (окремі 

випадки, спричинені грибками – криптококами, гістоплазмами, кандидами та 

ін.; захворювання починається поступово і триває від 4 тижнів до кількох 

місяців) [38, 89]. 

За динамікою клінічного перебігу Е поділяють на гострі та хронічні. 

Клінічні прояви гострих Е виникають раптово або розвиваються протягом 

годин чи днів. Можливий блискавичний перебіг захворювання. Хронічними 

вважають Е, які розвиваються протягом тижнів і навіть місяців, проте вони 

можуть мати і гострий клінічний дебют з подальшим поступовим тривалим 

розвитком симптомів. Тобто, інколи в розвитку Е може спостерігатися гостра 

та хронічна стадії процесу [93, 128, 228, 229]. 

Залежно від переважного ураження мозкової речовини, Е поділяють на 

поліоенцефаліти, за яких має місце переважне ураження сірої речовини; 

лейкоенцефаліти, за яких вражається переважно біла речовина; 

паненцефаліти, за яких ураження мозкової речовини є дифузним. 

Е також поділяють залежно від переважної локалізації ураження і за 

клініко-синдромологічними проявами  наприклад, стовбуровий, 

півкульовий, підкірковий, мозочковий, лімбічний тощо [205, 454]. 
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Водночас, на думку низки авторів, яку ми поділяємо, М та Е не існують 

окремо. Ці два процеси морфологічно поєднані у вигляді МЕ, що найбільш 

виразно проявляється при тяжкому перебігу хвороби у пацієнтів, що 

потребують проведення інтенсивної терапії. Інтерпретація діагнозу 

проводиться практичними лікарями залежно від домінування окремих 

синдромів, тому терміни Е або М вказують лише на переважання тих чи 

інших синдромокомплексів при інфекційному ураженні ЦНС, і є лише 

уточнюючою характеристикою МЕ, а не окремими нозологічними 

одиницями. Саме в цьому розумінні ми будемо використовувати ці терміни в 

подальшому [47, 130, 228, 231]. 

І. В. Богадельников і співавт. [20], пропонують класифікувати МЕ в 

залежності від характеру змін в спинномозковій рідині (СМР) і етіологічного 

чинника: 

1. Гнійні (збільшується кількість нейтрофілів); 

2. Серозні (збільшується кількість лімфоцитів). 

– Первинний (відсутність явних клінічних ознак первинного вогнища 

запалення до виникнення МЕ), у випадках безпосереднього гематогенного чи 

лімфогенного надходження збудника без попереднього захворювання; 

– вторинний (наявність первинного вогнища запалення, наприклад, 

отит, мастоїдит, синусит, пневмонія тощо). 

Етіологічним чинником можуть бути бактерії, віруси, гриби, 

найпростіші, паразити [257, 267, 283, 329]. 

1.1.1 Бактеріальні менінгоенцефаліти. Бактеріальні МЕ – 

поліетіологічне інфекційне захворювання, що характеризується запаленням 

м’якої оболонки мозку і супроводжується загальною інфекційною 

інтоксикацією, синдромом підвищеного внутрішньочерепного тиску, 

менінгеальним синдромом, а також запальними змінами в лікворі [7, 133, 

265, 302, 389]. 

Незважаючи на різні етіологічні чинники, здатні викликати МЕ, і різні 

шляхи проникнення збудника в ЦНС, клініка бактеріальних МЕ, які 
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викликані різними збудниками, дуже подібна, особливо в початковому 

періоді їхнього розвитку. Це зумовлено однотипністю патогенетичних і 

морфологічних змін в організмі, особливо ранніх, при розвитку гнійних МЕ, 

що виникають незалежно від його етіології [20, 34, 97, 289, 425]. 

Менінгококовий М виникає, як правило, гостро, іноді раптово, 

температура тіла підвищується до 38–400 С, лихоманить, з’являється 

головний біль, блювота, що вже в перші години захворювання дає 

можливість запідозрити М. Впродовж перших 12–24 год. від початку 

захворювання розвивається типова клінічна картина менінгеального і 

загальномозкового синдромів [131, 152, 234, 294]. 

Пневмококовий М має гострий початок. Захворювання, як правило, 

відразу набуває тяжкого перебігу, часто на ранньому етапі приєднуються 

реакції Е, розвиваються симптоми МЕ. Вже в перші дні захворювання 

спостерігаються такі розлади, як втрата свідомості, вогнищеві симптоми. 

Ранній розвиток вогнищевих симптомів, інколи в 1–2-й день захворювання, 

дозволяє відрізнити пневмококовий М від менінгококового та інших. 

Можливо, саме цим зумовлені діагностичні помилки на ранніх етапах, 

враховуючи швидкість виникнення, прогресування та виразність 

симптоматики. Парези та паралічі, гіперкінезія, ураження черепно-мозкових 

нервів спостерігаються в 60 % хворих [11, 293, 404]. Летальність у різних 

вікових групах складає від 30 до 70 % [123]. 

Незважаючи на антибіотикотерапію, додаткове лікування 

кортикостероїдами, частота летальних випадків серед дорослих пацієнтів з 

гострим пневмококовим М залишається високою, а частота ускладнень, у 

тих, які вижили, складає 30 % –52 % [84, 341, 385, 468]. 

Менінгококовий і пневмококовий М, окрім етіологічної відмінності, 

мають і різний клінічний перебіг [11, 89]. Частота тяжких і дуже тяжких 

форм при пневмококовому М складає понад 85 %, а при менінгококовому – 

59 %. Для пневмококової інфекції характерна велика тривалість і виразність 

інтоксикаційного та гарячкового синдромів: 19 і 13,5 діб відповідно, для 
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менінгококової інфекції покращення стану відбувається на 8-му і 7-му добу 

відповідно. Летальність при пневмококовому М складає 27,8 %, при 

менінгококовому М – 5,2 % [84, 98, 152, 253]. 

Первинні гнійні М (МЕ), що викликані H. influenzae, реєструються рідко. 

В абсолютній більшості випадків ураження ЦНС є проявом генералізації 

гемофільної інфекції і мають вторинний характер. Найчастіше М 

розвивається на тлі гострого (загострення хронічного) вогнищевого процесу 

– отиту, епіоглотиту, гаймориту, трахеїту, бронхіту, пневмонії, пієлонефриту, 

сепсису тощо. Розвитку клінічних проявів уражень ЦНС передують ознаки 

відповідного захворювання. Летальність при цій нозологічній формі значно 

нижча, аніж при пневмококових М і не перевищує 7–15 % [97, 105]. 

Стафілококові М в більшості випадків розпочинаються лихоманкою і 

високою температурою тіла 39–400 С, ознобом, значно вираженими 

симптомами інтоксикації. Для стафілококових М характерний ранній 

розвиток гнійного вентрикуліту, іноді з блокадою лікворних шляхів. До 

ускладнень пізнього періоду відносяться: формування абсцесу головного 

мозку, неврологічний дефіцит, у дітей – субдуральний випіт і гідроцефалія, 

відставання в психоемоційному розвитку. В залежності від локалізації 

уражень у головному мозку, можлива глухота і сліпота. Летальність при М і 

МЕ стафілококової етології залишається досить високою – від 15 до 65 % в 

залежності від віку і регіону. Вкрай несприятливими прогностичними 

чинниками залишаються похилий вік хворих (понад 70 років), розвиток М на 

тлі ангіогенного сепсису в наркоманів, ендокардиту, посттравматичний ґенез 

захворювання [162, 303, 355]. 

Лістеріозний М найчастіше починається гострим головним болем, 

нездужанням, блювотою, загальною слабкістю. Згодом підвищується 

температура тіла та збільшується виразність менінгеальних симптомів. 

Вхідними воротами, в залежності від шляху зараження, можуть бути 

мигдалини, слизові оболонки верхніх дихальних шляхів і шлунково-

кишкового тракту, шкірні мікротравми. Генералізація збудника здійснюється 
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гематогенним і лімфогенним шляхами, зумовлюючи інфікування різних 

органів, в тому числі оболонок і речовини мозку. Летальність серед дорослих 

хворих складає 25–30 % [123, 322, 327]. 

Туберкульозний М. За останні роки зросла захворюваність на 

туберкульозний М і МЕ при ВІЛ-інфекції [37, 208, 357, 400, 421]. 

Туберкульозні МЕ  найскладніша форма туберкульозу, що становить 

до 3 % всіх захворювань на туберкульоз з характерним поступовим 

розвитком [184, 266, 319, 447]. В перші 7–14 днів відзначаються 

субфебрилітет, адинамія, астенія, зниження інтересу до оточуючих, 

сонливість. Смертність при нелікованому туберкульозному МЕ становить 

100 %. І навіть незважаючи на антибіотиколікування, показник смертності 

залишається високим: майже 25–30 % для ВІЛ-негативних і 65–67 % для 

ВІЛ-позитивних пацієнтів. Найвища смертність спостерігається впродовж 

першого місяця після початку лікування. У пацієнтів з ВІЛ-інфекцією ризик 

розвитку туберкульозу в 20 разів вищий, аніж без неї [60, 366, 458]. 

Несвоєчасне виявлення і пізно почате лікування призводять до тяжкого 

перебігу і ускладнень процесу. Нетиповий гострий початок МЕ з 

порушенням свідомості, зі стійкими змінами поведінкових реакцій, без 

виразних менінгіальних знаків, з невеликим цитозом, переважно 

нейтрофільним, і частим виявленням мікобактерій туберкульозу в лікворі, 

генералізоване ураження мозкових оболонок і головного мозку при 

нейровізуалізації, дозволяють своєчасно запідозрити туберкульозну 

етіологію ураження мозкових оболонок і речовини мозку [16, 423, 464]. 

Нозокоміальний М – ускладнення, що виникає у пацієнтів після 

черепно-мозкових травм і нейрохірургічних втручань у зв’язку з 

бактеріємією, що розвинулась. Розповсюдженість патології коливається в 

межах 0,8–17 % від загальної кількості прооперованих пацієнтів; розвиток 

супроводжується високим ризиком несприятливих наслідків. Летальність від 

нозокоміального М у нейрохірургічних хворих коливається від 20 % до 

50 % [12, 372]. 
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1.1.2 Токсоплазмозний менінгоенцефаліт. Найпоширенішою 

паразитарною інфекцією ЦНС у хворих на синдром набутого імунодефіциту 

(СНІД) є токсоплазмоз [94, 296]. За результатами аналізу випадків 

токсоплазмозного Е, у ВІЛ-інфікованих стаціонарних хворих встановлено, 

що ця етіологія є первинним СНІД-індикаторним захворюванням, добре 

діагностується на сучасному лабораторному та рентгенологічному 

обладнанні, в цілому має сприятливий вітальний прогноз. Знання типової 

клінічної картини і чинників ризику є важливим для своєчасної діагностики і 

лікування церебрального токсоплазмозу [51, 99]. 

1.1.3 Вірусні менінгіти та енцефаліти. В структурі вірусних М та Е 

найчастіше зустрічаються вторинні вірусні М, які можуть бути як проявом 

маніфестної форми основного захворювання, так і його ускладненням. До 

них відносяться ентеровірусний і паротитний М, на долю яких приходиться 

до 40–70 % всіх вірусних М, а також коровий, червоничний, вітряночний, 

герпетичний, цитомегаловірусний та інші [19, 48, 64, 100, 209]. 

Ентеровірусні М (МЕ). Збудники ентеровірусних інфекцій відносяться 

до родини Picornaviridae роду Enterovirus, що включає віруси поліомієліту 

людини (3 серотипи), віруси Коксаки групи А (23 серотипи) і В (6 серотипів), 

віруси ЕСНО (31 серотип) і ентеровіруси людини (типи 68–72). Інкубаційний 

період у середньому коливається від 3 до 12 днів. Продромальний період 

часто відсутній. Маніфестна стадія захворювання гостра або навіть раптова і 

вже за короткий термін досягає свого граничного розвитку. Ентеровірусним 

М притаманні декілька хвиль лихоманки (від 2 до 4) зі значним напівдобовим 

коливанням. Розвиток захворювання супроводжується апатією, сонливістю, 

затьмаренням свідомості, в’ялістю. Серед скарг особливе місце займає 

головний біль, блювота тощо. Провідні ознаки: менінгеальні знаки і 

загальномозкові явища [236, 405, 452]. 

М, що викликані вірусом епідемічного паротиту. Вірус епідемічного 

паротиту відноситься до роду параміксовірусів, в природних умовах 

патоген тільки для людини, містить РНК, чутливий до впливу хімічних і 
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фізичних чинників, повністю інактивується протягом 20 хв. при 

температурі 600 С. Вхідними воротами інфекції є слизові оболонки рота і 

носоглотки, де упродовж інкубаційного періоду (15–21 день), відбувається 

скупчення і розмноження вірусу. Інкубаційний період при епідемічному 

паротиті в середньому складає 18–21 день. Розвиток клінічної картини 

паротитного М найчастіше супроводжується другою хвилею інтоксикації 

(підвищення температури тіла до 38–390 С, загальна слабкість, адинамія, 

запаморочення). З перших годин захворювання помірно виражені 

менінгеальні симптоми у вигляді ригідності м’язів потилиці, симптомів 

Керніга і Брудзинського, характерне зниження або відсутність черевних 

рефлексів [123, 189]. 

Герпесвірусні М і Е. Одним із найважчих і найпоширеніших 

спорадичних полісезонних вірусних Е у більшості країн світу є герпетичний 

Е, питома вага якого в структурі вірусних Е складає понад 20 % серед усіх 

вірусних Е у країнах з помірним кліматом з частотою – до 4–5 випадків на 1 

млн населення на рік [64, 336]. 

Нейропатогенними для людини є 6 представників роду Herpesviridae. 

Основні шляхи передачі вірусів – контактний, перинатальний, 

внутрішньоутробний, повітряно-крапельний, статевий, гемоконтактний, 

трансплантаційний та ін. Поряд із загальноінфекційними, загальномозковими 

і вогнищевими симптомами практично завжди визначаються менінгеальні 

симптоми, які корелюють з лікворологічними змінами [65, 122, 196]. 

Захворюваність на герпесвірусні Е в США складає один випадок на 

250 тис. населення на рік; в Україні цей показник значно вищий, але офіційна 

статистика відсутня. Герпесвірусний Е не має расової притаманності. 

Третина випадків герпесвірусного Е припадає на пацієнтів віком до 20 років, 

половина – понад 50 років. В імунокомпетентних дорослих 98 % 

герпесвірусних Е викликані вірусом герпесу 1 типу, решта – вірусом герпесу 

2 типу. Випадки Е, що спричинений вірусом герпесу 2 типу, розвиваються 

частіше внаслідок первинного інфікування, ніж реактивації вірусу. Невелика 
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кількість випадків МЕ, що спричинені вірусом герпесу 2 типу, 

діагностується, головним чином, у пацієнтів зі СНІД [49, 393, 469]. 

Летальність при герпесвірусних Е складає 20–25 %. Найбільша 

летальність реєструється: серед хворих похилого та старечого віку; серед 

жінок; в разі підгострого та рецидивуючого перебігу, порівняно з гострими 

формами; при залученні в запально-некротичний процес речовини спинного 

мозку, порівняно із його відсутністю; у хворих з тяжкою соматичною 

патологією та обтяженим преморбідним станом (онкозахворювання, системні 

захворювання крові, сполучної тканини, ендокринна патологія тощо). 

Безумовно, на показнику летальності відбивається пізня діагностика, 

госпіталізація та призначення ацикловіру [61, 80, 176, 260, 373]. 

Найчастіші неврологічні прояви герпесвирусного Е  порушення 

свідомості. Клінічні особливості захворювання залежать від локалізації 

вогнищ, яка переважає у скроневих і лобних частках головного мозку. 

Внаслідок цього відмічається висока частота порушень мозкових функцій і 

поведінки, а також фокальних епілептичних нападів. Психічні порушення, 

насамперед інтелектуально-мнестичні, афазія, що носить змішаний характер: 

моторна і сенсорна, у великої частини хворих афазія стійка і триває понад 

місяць. Генералізовані тоніко-клонічні судоми, відзначено розвиток 

центральних парезів, серед яких 46 %  це геміпарези. Вогнищева 

неврологічна симптоматика, зазвичай, формується протягом декількох діб, 

хоча відхилення від класичного перебігу не рідкісні, коли загальноінфекційні 

ознаки відсутні, а вогнищеві розвиваються раптово, апоплектично або 

упродовж більш тривалого періоду часу. Менінгеальні симптоми 

відзначаються у 83 % хворих [49, 56, 57, 87]. 

У більшості хворих після перенесеного герпесвірусного Е тривало 

зберігаються неврологічні та психічні розлади. Клінічні прояви 

герпесвірусного Е часто розпочинаються психопатологічними порушеннями 

або епілептичними нападами [102, 116]. 

Цитомегіловірус – патоген тільки для людей. У людей молодого, 
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середнього і старшого віку захворювання розвивається на тлі 

імунодефіцитного стану (онкопатологія, СНІД). Актуальність 

цитомегаловірусної інфекції зросла в зв’язку з бурхливим розвитком 

органної трансплантології. Цитомегаловірусний МЕ складає 4–12 % випадків 

інфекційного ураження ЦНС при ВІЛ-інфекції та 15–18 % випадків у хворих 

на маніфестну ЦМВ-інфекцію [96, 218]. 

Вітряночний МЕ – досить рідкісне ускладнення вітряної віспи. Зміни 

СМР характеризуються лімфоцитарним плеоцитозом і помірним 

підвищенням вмісту білку. 

Коровий та червоничний М. Частота ускладнень при кору у вигляді 

Е, М, ЕМ не перевищує 1 %. Червоничний МЕ – досить рідкісне 

ускладнення червониці. Майже у всіх хворих чітко виражений 

менінгеальний синдром, який може бути, в тому числі і проявом 

червоничного М [123]. 

При ураженні респіраторними вірусами, клінічно, можна виділити дві 

основні форми Е: з дифузним ураженням мозку і з переважною локалізацією 

в стовбурі мозку. Перший варіант Е має більш виразний перебіг, саме з цим 

пов’язані летальні випадки. Найчастішими проявами респіраторних Е є 

підвищення температури тіла (94 %), симптоми запалення дихальних шляхів 

(78 %). Порушення свідомості спостерігається в 51 % випадків, однак його 

тривалість менша, ніж при герпетичному Е (3–4 доби). Епілептичні напади 

спостерігаються в 14 % випадків, психічні порушення – в 26 %, центральні 

парези – в 14 % випадків. При стовбурових Е клінічні прояви включають 

ознаки ураження черепно-мозкових нервів і мозочкові розлади. Летальність 

серед респіраторних Е досягає 14 %. При мікроскопічному дослідженні 

мозку померлих від респіраторних Е виявляються вогнища демієлінізації, що 

вказує на вторинний (пара- або постінфекційний) характер Е. При цьому типі 

Е не виникає некрозу мозкової тканини, характерного для герпетичних 

Е [247, 248, 396, 441]. 
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1.1.4 Мікозні менінгоенцефаліти. За останні десятиліття мікози, тобто 

обумовлені мікроскопічними грибами захворювання, стали важливою 

клінічною проблемою. Поширення нових медичних технологій (інвазивних 

діагностичних та лікувальних процедур, цитостатичної та імуносупресивної 

терапії, трансплантації та ін.), пандемія ВІЛ-інфекції, а також успіхи в 

лікуванні бактеріальних інфекцій призвели до збільшення популяції 

імунокомпрометованих пацієнтів з високим ризиком інвазивних (глибоких) 

мікозів [119, 470]. 

Кількість інвазивних мікозів у хворих у відділеннях реанімації та 

інтенсивної терапії прогресивно збільшується, ці захворювання 

характеризуються тяжкістю клінічних проявів і дуже високою 

летальністю [33, 147, 221]. 

Найбільш поширені збудники інвазивних мікозів: Candida spp., 

Aspergillus spp. і Cryptococcus neoformans. Етіологічною причиною мікозів 

ЦНС можуть бути і патогенні гриби, що відносяться до особливо 

небезпечних і є ендеміками: Histoplasma capsulatum, Coccidioides immitis, 

Blastomyces dermatitidis і Paracoccidioides brasiliensis [329, 432, 473, 474]. 

Кандидоз ЦНС у імунокомпетентних осіб розвивається досить рідко. 

Крім звичайних менінгеальних симптомів, Candida spp. можуть викликати 

формування абсцесів в тканині мозку, зі змісту яких виділяють культури 

гриба. Описано незвичайні клінічні прояви кандидозу ЦНС у вигляді 

порушення координації, анізокорії і симптомів менінгізму [352]. 

Основним критерієм діагностики кандидозного МЕ є виділення 

культури збудника, а додатковим може слугувати визначення вмісту в 

спинномозковій рідині кандидозного антигену – манану [33]. 

Криптококоз – опортуністичний мікоз, що викликається Cryptococcus 

spp., який виникає переважно у хворих з Т-клітинним імунодефіцитом і, 

зазвичай, проявляється МЕ. Частота криптококозу в останні десятиліття 

значно збільшилася у зв’язку з пандемією ВІЛ-інфекції. Збудник 

Cryptococcus neoformans, дуже рідко – С. albidus, С. laurentii, а також C. gattii. 
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С. neoformans, С. albidus і С. laurentii поширені повсюдно, C. gattii – в 

регіонах з помірним і субтропічним кліматом [39,  475]. 

Зараження зазвичай відбувається інгаляційним шляхом. Після більш-

менш тривалого (від декількох днів до декількох місяців) інкубаційного 

періоду виникає ураження легень, потім гематогенна дисемінація з 

ураженням головного мозку та інших органів. Криптококоз може перебігати 

як гостре, підгостре або хронічне захворювання. Клінічні прояви 

криптококозу залежать від характеру і виразності імунодефіциту. 

У хворих на СНІД найбільш часто вражаються ЦНС, легені, шкіра і 

розвиваються дисеміновані варіанти інфекції з залученням кісток, нирок, 

наднирників тощо. Ураження ЦНС розгортається у хворих на ВІЛ на стадії 

СНІД на тлі генералізованої форми криптококозу. На частку криптококозу 

ЦНС припадає від 60 до 90 % всіх випадків криптококозу при ВІЛ. 

У інших категорій пацієнтів, як правило, виявляють криптококовий 

МЕ, дисемінована інфекція не характерна. 

Ознаки МЕ з’являються поступово, але при різко вираженому 

імунодефіциті, можливий гострий початок захворювання. Проявляється 

головним болем (75–90 %), нудотою і блювотою (30–50 %), фотофобією і 

порушенням зору (20–30 %), вогнищевими неврологічними симптомами і 

порушенням психіки і свідомості (10–30 %). На відміну від бактеріального 

менінгіту, типові менінгеальні симптоми не характерні, їх виявляють у 30–

45 % хворих [147, 220]. 

Перебіг інфекції у імунокомпетентних осіб, зазвичай, стертий, 

симптоми криптококозу не специфічні – головні болі, спочатку періодичні, а 

потім постійні, запаморочення, нудота, блювота, дратівливість, 

стомлюваність, зниження пам’яті, психічні розлади. В результаті підвищення 

внутрішньочерепного тиску, виявляються застійний диск зорового нерву, 

симптоми менінгізму. За рахунок ураження черепномозкових нервів можуть 

знизитися гострота зору, з’явитися диплопія, нейроретиніт, ністагм, 

анізокорія, птоз, атрофія зорового нерву, параліч лицьового нерву. 
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Температура може бути дещо підвищена, але іноді відзначається стійкий 

субфебрілітет; бувають нічні пітніння, болі в грудній клітці [36, 110]. 

Визначальним фактором клінічного перебігу МЕ є імунний статус 

людини (хворого). Реакція організму на криптококову інфекцію включає як 

клітинний, так і гуморальний компоненти. 

Фактори ризику: СНІД, тривале застосування гормонів і 

імуносупресорів, трансплантація органів і тканин, деякі гемобластози 

(гострий лімфобластний лейкоз, лімфома), декомпенсований цукровий 

діабет, печінкова і ниркова недостатність, саркоїдоз, колагенози [221]. 

Криптококовий МЕ диференціюють з туберкульозним менінгітом, 

вірусним МЕ, метастатичним процесом, МЕ різної мікотичної природи, 

бактеріальними МЕ [312, 390]. 

Діагностика криптококозу заснована на комплексі клініко-

лабораторних даних. Домінуюча скарга – постійний головний біль дифузного 

характеру, інтенсивність якого поступово наростає. Нудота, блювота 

відзначається у 40 % пацієнтів. Гарячкова реакція не постійна, температура 

тіла коливається в широких межах від 37,2 до 39,5° С. Менінгеальні 

симптоми (ригідність м’язів потилиці, симптом Керніга, симптом 

Брудзинського) частіше відсутні або бувають сумнівними. Судоми, 

порушення свідомості зустрічаються в поодиноких випадках і, зазвичай, в 

пізніх стадіях захворювання. У деяких хворих можуть виявлятися застійні 

диски зорових нервів, порушення зору, вогнищева неврологічна 

симптоматика [39]. 

Характерною ознакою криптококового МЕ є високий 

внутрішньочерепний тиск. Наприклад, у хворих на СНІД підвищення тиску 

СМР понад 250 мм вод. ст. виявляють в 75 % випадків. Високий 

внутрішньочерепний тиск є основною причиною ранньої летальності і 

супроводжується набряком зорового нерву, порушенням зору, порушенням 

слуху, сильним головним болем, порушенням свідомості та патологічними 

рефлексами [262, 406, 476]. 
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Відмінною рисою криптококового менінгоенцефаліту є характерна 

картина ліквору: він слабо мутний або кремового кольору і не носить 

гнійного характеру, при наявності в ньому великої кількості криптококів 

може набувати желеподібного вигляду. В результаті всіх цих змін в лікворі 

порушується відтік ліквору з шлуночків в субарахноїдальний простір з 

розвитком оклюзійної гідроцефалії і епендиматиту. Локалізоване ураження 

ЦНС може мати вигляд добре обмеженої гранульоми, що нагадує гумму. 

При дослідженні СМР запальні зміни слабко виражені. Зазвичай 

відзначається підвищений вміст білку та лімфоцитарний дво- або тризначний 

плеоцитоз. Характерне прогресуюче зниження рівня глюкози [58, 90, 220]. 

1.1.5 Гострий розсіяний енцефаломієліт. Це автоімунне 

захворювання, яке характеризується наявністю в ЦНС вогнищ запалення 

(демієлінізації), що виникають після інфекційного захворювання або 

вакцинації [36, 139, 472]. 

Частіше хворіють діти, але перебіг складніший у пацієнтів похилого 

віку [324]. 

Клінічна картина гострого РЕМ характеризується поліморфізмом 

неврологічних проявів, які залежать від локалізації патологічного процесу. 

Відмінною рисою вогнищ демієлінізації є їх великий розмір, що не залежить 

від статі, віку пацієнта, а також ступеня інвалідизації за шкалою Expended 

Disability Status Scale (EDSS) [138]. 

Аналіз ліквору свідчить про помірний запальний процес, а серологічне 

визначення антитіл проти герпес-асоційованих вірусів та ПЛР виявлення 

ферментів їхніх ДНК залишаються негативними [137]. 

Тривала втрата працездатності у хворих на гострий РЕМ обумовлена не 

тільки неврологічним дефіцитом, але й труднощами соціальної та 

психологічної адаптації. Тому дане захворювання вимагає всебічної оцінки 

здоров’я пацієнта з обов’язковим відображенням щонайменше трьох 

основних аспектів: фізичного здоров’я, психічного/психологічного здоров’я 

та соціальної функції, а також глобальної оцінки хворим свого здоров’я і 
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благополуччя. Здійснити узагальнюючу оцінку стану пацієнта дозволяє тест 

«Профіль впливу захворювання» (Sickness Impact Profile). Функціональні 

обмеження, пов’язані з виникненням захворювання, найчастіше присутні у 

соціальній сфері життєдіяльності пацієнтів та найменше – в емоційній [139]. 

Враховуючи те, що в основі патогенезу гострого РЕМ лежить 

автоімунний процес, хворим показана патогенетична імуносупресивна 

терапія, складовою якої є застосування пульс-доз метилпреднізолону. При 

недостатній ефективності – пропонують в/в введення імуноглобуліну 

людини, плазмаферез, курси судинно-метаболічної терапії [258]. 

Запропоновано комплекс патогенетичного лікування, що зменшує виразність 

неврологічних розладів у хворих на  це захворювання і призводить до 

покращення їх когнітивних функцій [136].  

При фульмінантному РЕМ рекомендують призначати комбінацію 

кортикостероїдів з внутрішньовенним імуноглобуліном і 

циклоспорином [449]. 

Дані літератури щодо лікування з приводу поствакцинального РЕМ 

обмежені. У більшості випадків одужання настає при призначенні 

внутрішньовенного метилпреднізолону. Пропонують в/в введення 

метилпреднізолону в дозі 20–30 мг/кг/добу (максимум 1 г/добу) протягом 3–5 

днів, з наступним прийомом оральних кортикостероїдів на 4–6 тижнів. У разі 

недостатньої реакції або протипоказань до кортикостероїдів, терапевтичним 

вибором може бути внутрішньовенний імуноглобулін в дозі 2 г/кг, яку 

розділено на 2–5 діб. При тяжких випадках, або тих, що загрожують життю, 

пропонується курс плазмаферезу [411].  

Є публікація, де для зниження тиску пацієнтам з внутрішньочерепною 

гіпертензією при гострому РЕМ пропонується видалення частини черепу 

[382]. 

Специфічні рекомендації для тривалого лікування рецидивуючого і 

багатофазного гострого РЕМ відсутні. 
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1.2 Діагностика менінгоенцефалітів 

 

1.2.1 Загальні принципи діагностики менінгоенцефалітів. Доля 

хворого, у якого діагностовано гострий запальний процес з ураженням 

головного мозку та оболонок, залежить від своєчасної діагностики та 

терапії [187, 273]. Ранню діагностику ускладнюють поліморфізм клінічних 

симптомів і недостатнє вивчення їхнього патоґенезу [131, 292]. На практиці, 

як свідчать результати досліджень, при гнійних М, вірусних МЕ діагноз, з 

яким госпіталізують хворого, виявляється помилковим майже у 1/3 

випадків [90, 169, 230]. 

Врахування різноманітних соматичних і неврологічних симптомів на 

ранньому етапі дозволить уникнути численних помилок і визначитися з 

діагнозом за короткий термін. Для зменшення діагностичних помилок деякі 

автори роблять акцент на клінічному значенні імітативних феноменів й 

висвітленні клінічних фаз запального процесу, використання яких у клінічній 

практиці може стати у нагоді в процесі раннього розпізнавання запальних 

уражень ЦНС на догоспітальному етапі [34, 240]. 

Синдромальний (або етіологічно недиференційований) діагноз М 

встановлюється на підставі поєднання загальноінфекційного і менінгеального 

(оболонкового) синдрому, клініко-патогенетичних симптомів та змін у 

СМР [137, 189]. 

До загальноінфекційних розладів відносять: інтенсивний, нестерпний 

головний біль дифузного характеру; блювоту, що не приносить хворому 

полегшення, нерідко без попередньої нудоти; гіперестезію до подразників 

органів чуття (світлові, звукові, тактильні); психомоторне збудження; 

марення, судоми; порушення свідомості. До менінгеальних (оболонкових) 

симптомів належить м’язове тонічне напруження, ригідність м’язів потилиці, 

симптоми Керніга і Брудзинського – верхній, середній і нижній [279]. 

Виявлення навіть неповного набору менінгеальних симптомів слугує 

основою для застосування люмбальної пункції (ЛП), що була введена Квінке 
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ще в 1891 році [365]. Несвоєчасна ЛП – це подвійна лікарська помилка [125, 

331, 435]. 

Розрізняють діагностичні та лікувальні пункції, що найчастіше 

поєднуються. Метою діагностичної пункції є: отримання СМР та 

дослідження її складу; визначення лікворного тиску та прохідності лікворних 

шляхів; макроскопічне дослідження (визначення кольору, прозорості, 

домішку крові); мікроскопічне дослідження (визначення формених 

елементів, атипових клітин); бактеріологічне та бактеріоскопічне 

дослідження; біохімічне дослідження (визначення вмісту білку та його 

фракцій, вільних амінокислот, глюкози, ферментів, гормонів, біогенних 

амінів, електролітів та ін.); серологічне дослідження (реакція Вассермана, 

імунофлюоресценція, зв’язування комплементу тощо) [1, 174, 365, 445, 477]. 

З терапевтичною метою ЛП застосовується для ендолюмбального 

введення лікарських препаратів «в обхід ГЕБ» у зв’язку з його селективною 

проникністю. Ця відповідальна процедура найчастіше необхідна для 

зменшення внутрішньочерепного тиску при гідроцефалії, М, Е; для 

вилучення крові або ексудату з субарахноїдального простору [126, 386]. 

ЛП виконують в інтервертебральному просторі на рівні L3–L4. При 

візуальній характеристиці в нормі СМР прозора і безбарвна [211, 314, 397]. 

При поперековому проколі в лежачому положенні хворого СМР у 

нормі витікає повільними краплями під тиском 5–15 мм рт. ст. або 100–200 

мм вод. ст. (0,98–0,96 кПа) зі швидкістю 60 крапель за хвилину в залежності 

від віку пацієнта; в ній міститься (2–10) х 106/л лімфоцитів, 0,23–0,33 г/л 

білку, 120–130 ммоль/л хлоридів, від 2,8 до 3,9 ммоль/л цукру (тобто не 

нижче 50 % від рівня в сироватці крові) [197, 216, 250]. 

За даними різних авторів, межі нормального лікворного тиску, виміряні 

у дорослої людини в положенні лежачи на боці на рівній горизонтальній 

поверхні під час проведення ЛП інтратекального простору, становлять від 60 

до 200 мм вод. ст. [140, 434]. 
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Існує думка, що підвищення тиску СМР є типовим симптомом М будь-

якої етіології. Так рахують, що при М тиск, як правило, підвищується до 300 

мм вод. ст. і вище [75, 108, 122, 130, 200, 277]. 

1.2.2 Лабораторні методи діагностики менінгоенцефалітів. 

Основними методами лабораторної діагностики є: загальний аналіз крові, 

дослідження ліквору, бактеріоскопічне, бактеріологічне і серологічне 

дослідження [47, 174, 392]. 

При бактеріальних МЕ, в загальному аналізі периферичної крові, 

відмічається лейкоцитоз із різким зрушенням формули ліворуч до юних форм 

і мієлоцитів, анеозинофілія, значне збільшення ШОЕ – до 30–60 мм/год. В 

багатьох випадках спостерігається лейкопенія, що є поганою прогностичною 

ознакою. 

СМР каламутна, білуватого або жовтувато-зеленого кольору, витікає 

під підвищеним тиском, нейтрофільний плеоцитоз досягає цифр від 

декількох сотень до тисяч клітин в 1 мкл, вміст білку підвищений, а глюкози 

знижений. При пункції в першу добу захворювання, ліквор буває ще 

прозорим, плеоцитоз помірним, змішаного характеру. При пізній діагностиці 

(після 3–5-го дня хвороби) або при гіпотензивній формі М, ліквор може не 

витікати, а «стояти» в голці. У першому випадку це зумовлено підвищеною 

в’язкістю і організацією гною, що почалася, з випаданням ниток фібрину, в 

другому  відсутність тиску ліквору. В цих випадках його необхідно 

відсмоктувати шприцом [20, 194, 286]. 

Оцінка плеоцитозу відбувається на підставі мікроскопічного 

дослідження СМР з підрахунком як загальної кількості лейкоцитів, так і 

диференційованого підрахунку кількості нейтрофілів й лімфоцитів. Якщо на 

догоспітальному етапі антибіотики не призначались, то рівень лейкоцитів, як 

правило, підвищений і складає 1000–5000 кл./мкл, однак відхилення може 

бути значним (від < 100 до > 10000 кл./мкл). При бактеріальних гнійних М, 

як правило, переважають нейтрофіли (80–100 %) [193, 304, 394]. Нормальний 

вміст лейкоцитів у СМР складає менше 10 кл./мкл. При бактеріальному М 
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плеоцитоз може коливатися від 100 до декількох тисяч кл./мкл, при 

серозному М, особливо з хронічним перебігом, плеоцитоз може 

обмежуватися 20 клітинами. Також необхідно зазначити, що визначення 

ступеня плеоцитозу, особливо співвідношення нейтрофілів/лімфоцитів у 

лікворі, дозволяє оцінити ефективність лікування бактеріальних НІ. 

Зниження плеоцитозу і зміна співвідношення на користь лімфоцитів при 

бактеріальних гнійних М, підтверджує ефективність антибактеріальної 

терапії [215, 435]. 

У початковий період гнійного М плеоцитоз у лікворі носить змішаний 

характер, а гострота розвитку інфекції в поєднанні з виразними 

загальномозковими симптомами ускладнює діагноз і призводить до 

відтермінування адекватної терапії та ускладнення перебігу М [216]. 

Для діагностики гнійного М велике значення має дослідження 

лікворного мазка, забарвленого за Грамом, для визначення виду бактерій. 

Мазки в перші 24 години у 80 % випадків позитивні, але необхідно мати не 

менше 105 бактерій для того, щоб виявити 1–2 клітини в полі зору [174]. 

Диференціації етіології захворювання, крім специфічних 

бактеріологічних і вірусологічних досліджень, сприяють методи вивчення 

біохімічного складу СМР, що включають в себе як загальнодоступне 

визначення вмісту глюкози, так і складніші способи – електрофоретичне 

фракціонування, імунохімічне визначення вмісту ряду індивідуальних білків 

(імуноглобулінів, цитокінів, білків гострої фази), визначення активності 

ферментів та інгібіторів тощо [72, 73, 86, 374]. Так у пацієнтів з 

бактеріальними М встановлено пряму кореляційну залежність тяжкості 

недуги від концентрації фактору некрозу пухлини у СМР [234]. 

Враховуючи той факт, що концентрація глюкози має практичне 

значення, дослідження глюкози в СМР входить до обов’язкового 

діагностичного комплексу при М. В нормі рівень глюкози у СМР складає ½ 

від рівня глюкози крові. Паралельно з визначенням рівня глюкози в лікворі 

обов’язково досліджується її рівень в крові [133, 353]. Y. Moayedi і співавт. 
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наголошують, що рівень глюкози в СМР менший, ніж 1,9 ммоль/л і 

співвідношення глюкози в крові менше, ніж 0,23, дають підстави 

діагностувати бактеріальний М, ці дані співзвучні з даними інших 

авторів [263, 394]. 

У практичній роботі має значення також визначення хлоридів, 

кількість яких в нормі становить 123–135 ммоль/л. Наприклад, при гнійних 

М вміст цукру і хлоридів у СМР знижується, особливо при туберкульозному 

М, що є патогномонічним для діагностики [378, 402]. 

Для раннього діагнозу бактеріального М і для диференціації 

бактеріального і небактеріального М, пропонують застосовувати визначення 

рівня прокальцитоніну в сироватці крові [315, 362, 438, 439]. 

Окремі автори вважають, що підвищення рівня олігопептидів середньої 

молекулярної маси в сироватці крові та СМР в динаміці, може бути 

додатковим критерієм для диференціальної діагностики бактеріального М і 

ураження мозкових оболонок іншої етіології [233]. 

Як інформативний тест, для оцінки патологічного стану і контролю за 

ефективністю лікування НІ, пропонують вивчення жирно-кислотного складу 

ліпідів крові та ліквору [44]. 

Ґрунтуючись на даних щодо рівнів ізоформ фібронектину і екстра 

домаін А фібронектину в СМР при бактеріальному і вірусному М, Pupek і 

співавт. пропонують визначення фібронектину, що містить екстра домаін А-

сегмент як додатковий маркер [419]. 

Істотно ускладнює діагностику гнійних М виявлення лімфоцитарного, 

рідше нейтрофільного плеоцитозу, що характерно в ранні терміни 

захворювання для гнійних М різної етіології. Цей факт диктує необхідність 

продовжувати пошук нових підходів до діагностики «універсальних» 

реакцій, що властиві як для бактеріальних, так і для вірусних М. Особливе 

значення при цьому має дослідження білків ліквору [455], у зв’язку з чим 

представляє інтерес вивчення рівня лактоферину, який бере активну участь у 

патоґенезі гнійного М різної етіології [127]. Представлені результати 
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визначення лактоферину в СМР хворих на гострі М, і показана 

перспективність цього методу для проведення ранньої диференційної 

діагностики гнійних бактеріальних і серозних вірусних М. Ці дані 

підтверджують результати робіт і інших авторів [195]. 

Особливого значення ряд авторів надають дослідженню білкового 

складу (С-реактивний протеїн) та продуктів білкового катаболізму (аміак) у 

СМР хворих на бактеріальні і вірусні М, визначення яких вважають 

перспективним для ранньої диференціальної діагностики [122, 142]. 

Одним із критеріїв диференціальної діагностики гнійного і серозного 

запалень мозкових оболонок інфекційної природи є дослідження рівнів 

цитокінів, яке в комплексі з імунологічними методами допомагає уточнити 

патоґенез захворювань, контролювати ефективність призначеної терапії, 

прогнозувати перебіг недуги [59, 374]. 

Є пропозиції щодо визначення вмісту фактору росту нервів, 

підвищений вміст якого у лікворі й крові в гострий період вірусного Е 

відображає ступінь пошкодження нейронів головного мозку та рівень 

активації астроглії й розвитку запалення в тканині мозку, що лежить в основі 

патоґенезу Е [55]. 

За твердженнями деяких авторів, при бактеріальному і грибковому М 

має діагностичне та прогностичне значення збільшення в СМР лактату, 

кількість якого не залежить від його концентрації в крові [187, 353]. 

Пропонують також вивчення вмісту мелатоніну та співвідношення 

його в крові й лікворі, що може бути корисним для комплексної оцінки стану 

захисних систем гомеостазу й використано для обґрунтування замісної 

терапії. Найвищі показники концентрації мелатоніну в лікворі виявляють у 

хворих на гнійний МЕ [45]. 

Матеріалом при бактеріологічному дослідженні для виявлення 

збудника є СМР, кров, харкотиння. Для виділення культури збудника 

матеріал засівають на тверді й напіврідкі поживні середовища, що містять 

сироватку, кров й асцитичну рідину або диференційно-діагностичні 
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середовища. Потім виконують біохімічну ідентифікацію виявлених 

мікробів [20,  392]. 

Для ідентифікації збудника в клінічному матеріалі широко 

використовуються серологічні тести. За допомогою серологічного 

дослідження визначають наявність специфічних антитіл у сироватці крові в 

реакції прямої гемаглютинації і мінімальну концентрацію в крові і сечі 

хворих бактеріального токсину в реакції зустрічного імуноелектрофорезу. 

Кров, сечу і СМР можна використовувати для реакцій кількісного 

імуноелектрофорезу з метою виявлення капсулярних антигенів живих і 

загиблих мікроорганізмів [364]. 

Низький плеоцитоз (менше 100 клітин в 3 мм3) у розпал хвороби 

ставить хворого в зону «пограничного діагнозу», а при цитозі нижче 30 

клітин в 3 мм3, практично виводить із кола гострих НІ. А. С. Шишов і 

співавт. вважають, що якщо немає цитозу – немає запалення, немає і 

предмету НІ. Відносно небагато випадків, що залишаються нез’ясованими за 

результатами однократного (первинного) дослідження СМР, коли з’являється 

необхідність у повторному аналізі (1–2 дні) [217]. Проте є дослідження, коли 

при спорадичному Е можуть спостерігатися атипові прояви, особливо в осіб з 

ослабленим імунітетом. В ході дослідження було встановлено, що в таких 

пацієнтів може не бути продромальної симптоматики чи плеоцитозу в СМР, а 

наслідки у них гірші, ніж в імунокомпетентних осіб. Ці дані підкреслюють 

необхідність проведення діагностичної полімеразної ланцюгової реакції 

(ПЛР) зразків СМР у всіх пацієнтів з ослабленим імунітетом [217]. 

Етіологічна діагностика, судження щодо перебігу захворювання, 

необхідної диференційованої терапії оптимальні в разі використання 

високочутливих методів етіологічної діагностики НІ таких як ПЛР, непрямої 

реакції імунофлюоресценції, імуноферментного аналізу (ІФА), 

імуноблоттингу [141, 363, 424]. При цьому ПЛР має суттєві переваги у 

визначенні етіологічного чинника при сумнівному результаті виявлення 

специфічних антитіл або антигену, особливо в гострому періоді 
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захворювання [190, 297, 418]. 

Впровадження в практику ПЛР спричинило справжню революцію в 

діагностиці нейроінфекційних захворювань завдяки її високій чутливості й 

неінвазивності [209, 323]. За висловлюванням В. В. Кононенка, методика 

ПЛР на сьогодні вважається в світі «золотим стандартом» при багатьох НІ, 

яку використовують замість біопсії мозкової тканини та звичайних методик 

виділення культур вірусів та бактерій [49]. Нині знаходить застосування 

метод кількісної ПЛР  визначення вмісту ДНК або РНК вірусу в певному 

об’ємі рідкого середовища організму, що особливо важливо для контролю за 

лікуванням ряду інфекцій [84, 297]. ПЛР надає можливість судити про 

хронізацію процесу в хворих з кліщовим і герпетичним Е [79, 213]. 

Позитивні результати ПЛР найбільш вірогідні при аналізі СМР між 3 і 14 

днем захворювання [141, 388]. 

Доцільним вважають раціональне застосування сучасних методів 

етіологічної діагностики (ПЛР, ІФА, імуноблотинг) з урахуванням періоду 

інфекційного процесу. Для достовірної діагностики, на думку багатьох 

авторів, необхідно враховувати діагностичний титр антитіл і терміни 

оптимального застосування різних методів. Наприклад, при діагностиці 

кліщового Е метод ІФА найінформативніший з 14 дня хвороби, а реакція 

нейтралізації  через 2 місяці. 

Виявлення при НІ специфічних антитіл, мікробних або вірусних 

нуклеїнових кислот в лікворі дозволяє говорити про причинно-наслідковий 

зв’язок [212, 217]. 

Дослідження СМР, що є основою лабораторної діагностики 

нейроінфекцій з наступним всебічним (загальнокліничним, 

бактеріоскопічним, біохімічним та ін.) дослідженням, дозволяє не тільки 

встановити діагноз М, але і його форму, зробити висновок щодо характеру, 

інтенсивності та динаміки процесу, ефективності лікування, перебігу 

хвороби, одужання; відображає реальний стан процесів, що відбуваються в 

інтратекальному просторі. 
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Узагальнені, далеко не повні сучасні дані свідчать про те, що, 

незважаючи на істотні труднощі і проблеми, лікворологічне дослідження при 

багатьох захворюваннях НС залишається істотною, а іноді єдиною 

складовою діагностичного й лікувального процесу. Як внутрішнє середовище 

головного і спинного мозку, ліквор рано і чітко реагує виключно на всі 

процеси, що відбуваються в НС як у нормі, так і при патологічних станах. Це 

дозволяє стверджувати, що лікворологічне дослідження на сьогодні 

залишається фундаментальним, пріоритетним і обов’язковим напрямком 

вивчення інфекційних захворювань НС, а в ряді випадків – абсолютно 

незамінним методом діагностики. 

1.2.3 Допоміжні методи діагностики. Із допоміжних методів 

діагностики найчастіше використовують нейросонографію, М-

еходослідження головного мозку, комп’ютерну томографію тощо [40, 135, 

298, 350, 428, 459]. Однім з найінформативніших допоміжних методів є 

магнітно-резонансна томографія (МРТ) головного мозку [21, 121, 124, 288]. 

Особливе місце серед допоміжних методів диференційної діагностики 

вогнищевих уражень головного мозку займає стереотаксична біопсія. Цей 

метод дозволяє під візуальним контролем здобути зразок тканини 

безпосередньо з вогнища ураження головного мозку для подальшого 

проведення лабораторних досліджень (гістологічного, цитологічного, 

бактеріологічного, ПЛР та ІФА). Також перевагою методу є можливість 

проведення лікувальних заходів під час проведення біопсії, наприклад, 

дренування абсцесів головного мозку. 

До недоліків стереотаксичної біопсії можна віднести інвазивність 

маніпуляції та можливу десимінацію збудника в разі інфекційного ґенезу 

вогнища, що пунктується [143]. 

Проте науковці підкреслюють, що на теперішній час, в 40–50 % 

випадків НІ патологічний чинник встановити не вдається і, відповідно, 

етіологія захворювання залишається неуточненою [111, 144, 213, 390, 442]. 
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1.3 Лікування менінгоенцефалітів 

 

1.3.1 Загальні принципи лікування. Тяжкість перебігу МЕ, висока 

частота розвитку ускладнень і несприятливих результатів, аж до летальних, 

вимагають як своєчасної діагностики, так і грамотного призначення 

адекватного лікування з найперших етапів надання медичної допомоги 

хворим з цією патологією [3, 115, 200, 300, 440]. 

Терапія НІ включає антибіотики, антивірусні, протигрибкові 

препарати, а також хірургічні та нейрохірургічні втручання [109, 164, 358, 

382]. 

Необхідно пам’ятати, що успіх у лікуванні вторинних бактеріальних 

гнійних М передбачає радикальну санацію первинного вогнища, в тому 

числі, при показах, хірургічними методами [172, 361]. 

Між тим немає однозначного підходу до лікувальних заходів, що 

рекомендуються для застосування [201, 202]. 

Так, деякі автори вважають, що на догоспітальному етапі хворому з 

підозрою на М необхідно надати невідкладну допомогу у складі: преднізолон 

в дозі 60–90 мг, лазикс в дозі 40 мг, кардіотонічні препарати 

(сульфокамфокаїн або кордіамін), за показами: протисудомні препарати 

(реланіум). При підозрі на менінгококцемію необхідно ввести 1 г 

хлорамфеніколу (левоміцетину) [7, 36]. Однак рекомендації, щодо 

призначення гормонів, лазиксу та кордіаміну в якості невідкладної допомоги, 

на нашу думку, досить суперечливі. 

1.3.2 Етіотропне лікування менінгоенцефалітів. Етіотропна 

(антибіотикотерапія, антибактеріальна терапія) терапія бактеріальних М 

(МЕ) спрямована на усунення етіологічної причини М, а також різних 

бактеріозів, що ускладнюють або супроводжують перебіг основного 

захворювання. Лікування передбачає дотримання основних його правил – 

адекватності дози, тривалості і безперервності курсу, поєднаності 
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антибіотику з іншими препаратами, в тому числі антибактеріальними [10, 

303, 383]. 

Основні принципи антимікробної терапії при гнійних ураженнях ЦНС 

(незалежно від первинного чи вторинного ґенезу): якомога ранній початок; 

адекватна доза з урахуванням проникнення антимікробних препаратів (АМП) 

через ГЕБ [399, 403]; вибір АМП з урахуванням передбачуваного збудника; 

широкий спектр дії АМП або їхня комбінація; використання високоякісних 

препаратів, що довели свою клінічну ефективність; дотримання певної схеми 

стартової антимікробної терапії [443, 444, 471]. 

Нині спостерігається інтенсивне створення нових АМП. Головним 

чином розробляються нові препарати, що мають у своїй структурі бета-

лактамне кільце (пеніциліни, цефалоспорини, карбапенеми, монобактами): 

створені численні напівсинтетичні пеніциліни різної спрямованості дії 

(ізоксазолілпеніциліни, амінопеніциліни, карбоксіпеніциліни, 

уреїдопеніциліни), напівсинтетичні цефалоспорини I, II, III і IV поколінь, 

карбапенеми (іміпенем, меропенем). З’явилися нові препарати групи 

аміноглікозидів (тобраміцин, амікацин та ін.), макролідів (рокситроміцин, 

кларитроміцин та ін.), глікопептидів (ванкоміцин, тейкопланін), лінкозамідів 

(лінкоміцин, кліндаміцин) та низка інших. Поряд з появою нових АМП, що є 

похідними відомих хімічних структур, створені нові антимікробні засоби на 

основі нових хімічних груп  фторхінолони (ципрофлоксацин, офлоксацин та 

ін.), оксазолідінони (лінезолід) тощо. Крім АМП з активністю щодо аеробної 

і анаеробної умовно-патогенної бактеріальної мікрофлори, отримані 

лікарські засоби різної хімічної будови, що проявляють активність щодо 

мікобактерій, в тому числі мікобактерій туберкульозу, грибів, вірусів і 

найпростіших. Група препаратів для лікування інфекцій постійно 

поповнюється новими лікарськими засобами. Номенклатура антимікробних 

лікарських засобів нині перевищує 200 найменувань[106]. Група лікарських 

засобів, призначених для лікування бактеріальних інфекцій, є найбільшою за 

кількістю препаратів і такою, що найширше застосовується [2, 13, 255]. 
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Частина дослідників вважають, що до основних АМП, що 

використовуються для лікування гнійних запалень мозкових оболонок та 

речовини мозку, належать пеніциліни (пеніцилін, ампіцилін), феніколи 

(левоміцетин), цефалоспорини (цефотаксим, цефтриаксон, цефтазідім), 

фторхінолони (ципрофлоксацин, левофлоксацин), карбапенеми (меропенем), 

монобактами (азтреонам), глікопептиди (ванкоміцин), лінкозаміди 

(лінкоміцин, кліндаміцин), макроліди (еритроміцин), нітроімідазоли 

(метронідазол, тінідазол) [8, 66, 383]. 

В той же час, на думку інших науковців, деякі з вищенаведених 

препаратів взагалі не повинні застосовуватися. Так, наприклад, кліндаміцин 

не проникає через ГЕБ, навіть у випадку менінгіту. Для лікування гнійних 

запалень мозкових оболонок та речовини мозку макроліди не 

використовують, тому що вони погано проникають через ГЕБ [109, 123]. 

Вважають, що при лікуванні МЕ треба використовувати максимальні 

дози антибіотиків та пролонговане їх введення. У ході лікування не потрібно 

зменшувати дозу препарату, оскільки в разі зменшення запалення знижується 

проникність ГЕБ [46, 295, 328, 479]. 

У тих випадках, коли наявні антибактеріальні засоби обмежені, в якості 

стартової антибактеріальної терапії рекомендують такі схеми: «пеніцилін + 

амікацин» або «пеніцилін + гентаміцин», у випадку сепсису – «ампіцилін + 

оксацилін + гентаміцин». Абсолютна більшість дослідників, як правило, 

рекомендують призначення цефалоспоринів ІІ–ІV покоління, або поєднанням 

цефалоспоринів з амікацином, а також меропенему в якості препаратів 

стартової емпіричної антибіотикотерапії (у дітей рекомендована доза 120 

мг/кг/добу) [107, 306, 408]. 

На думку В. В. Гебеш і співавт., при гнійних М лікування необхідно 

починати з меропенему, цефалоспоринів ІІІ–ІV (цефтріаксон, цефепім) у 

комбінації з фторхінолонами ІІІ покоління (левофлоксацин) [46]. 



 44

Інші вважають, якщо при забарвленні за Грамом не виявлено 

мікроорганізм, звичайним вибором є антибіотик пеніцилінового ряду або 

цефалоспорин третього покоління. 

Є автори, які віддають перевагу комбінації ампіциліну і левоміцетину. 

При ідентифікації культури розпочинають специфічну 

антибіотикотерапію [8, 87, 238]. 

У випадках резистентності до пеніцилінів пропонують інші 

антибіотики, які ефективні для елімінації бактеріальних збудників, особливо 

це відноситься до пневмококів: цефуроксим, цефотаксим, цефтріаксон, 

цефтазидим, ванкоміцин, самостійно або в поєднанні з іншими препаратами, 

комбінації рифампіцину з цефотаксимом чи цефтріаксоном, меропенем, 

іміпенем [67, 206, 259]. 

Інші рекомендують підвищене дозування та підтримують думку, що 

при бактеріальних М неуточненої етіології, препаратами вибору є 

цефтріаксон у дозі 12 г/добу в/в 4–6 разів/добу, цефотаксим – 12 г/добу в/в 4–

6 разів/добу, пеніцилін – 24 млн ОД/добу в/в 6–8 разів/добу, ампіцилін – 

12 г/добу в/в 6–8 разів/добу, причому пеніциліни можуть застосовуватися в 

комбінації з хлорамфеніколом – 50–100 мг/кг/добу 4 рази/добу [383]. 

Низкою дослідників антимікробні препарати групи карбапенемів 

визнані найнадійнішими антибіотиками для емпіричної та етіотропної 

терапії більшості тяжких і небезпечних для життя НІ [173, 264, 268, 356], 

ефективність і безпечність яких неодноразово підтверджувалися [281, 338, 

339]. 

Висока активність меропенему щодо основних збудників М, добра 

проникливість ГЕБ, відсутність побічних ефектів надають можливість 

призначення його у високих дозах при М[107, 120]. 

З фармакологічної характеристики меропенему, що безпосередньо 

стосується лікування хворих на НІ, необхідно підкреслити, що препарат 

швидко проникає практично в більшість рідин і тканин організму, в тому 

числі в СМР [409, 453]. В той же час, за різними даними, концентрація 
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антибіотика в СМР досягає 1–52 % від його концентрації в крові [326, 379, 

422]. 

Включення меропенему до схеми лікування МЕ як у режимі 

монотерапії, так і в поєднанні з іншими препаратами, довело його значну 

ефективність в експериментальних і клінічних дослідженнях. На сьогодні 

меропенем входить до емпіричної схеми антибіотикотерапії вторинних 

(післяопераційних) М. Тривалість терапії коливається в залежності від 

локалізації і тяжкості інфекції та виду збудника [2, 207]. 

Меропенем in vitro виявляє антимікобактеріальну активність і має 

мінімальну інгібуючу концентрацію відносно міжнародного стандартного 

лабораторного штаму мікобактерій туберкульозу H37RV на рівні 12,5 мкг/мл. 

Препарат зберігає ці властивості щодо чутливих та моно-, полі- і 

мультирезистентних штамів мікобактерій туберкульозу, які виділені при 

туберкульозі легень, до антимікобактеріальних препаратів першого 

ряду [173, 305]. 

В той же час, використання меропенему в високих дозах значно 

підвищує вартість терапії НІ. 

Є дані щодо успішного застосування левофлоксацину при 

бактеріальному М, МЕ [6, 14, 15, 177, 239], туберкульозному М [420]. 

А. М. Печінка і О. В. Винницька [158] вважають призначення 

левофлоксацину дуже перспективним для лікування бактеріальних М, 

зокрема в якості монотерапії. Всі необхідні дані у нього для цього є: широкий 

спектр дії, проникність через ГЕБ [285], безпечність (відсутня виражена 

нейротоксичність). 

Кліндаміцин  напівсинтетичний аналог лінкоміцину, що відрізняється 

від нього ширшим спектром дії, антимікробною активністю і біодоступністю. 

Спектр активності антибіотику включає грампозитивні аеробні бактерії (за 

винятком ентерококів), палички (в тому числі і дифтерійну), стафілококи 

(зокрема, ті що продукують пеніциліназу і резистентні до пеніцилінів і 

цефалоспоринів штами), стрептококи (у тому числі і L-форми хронічних 
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інфекцій). Особливо ефективний кліндаміцин щодо анаеробних 

грампозитивних і грамнегативних бактерій  пептококів, пептострептококів, 

фузобактерій, бактероїдів (включаючи більшість штамів B. fragilis). До 

кліндаміцину чутливі також деякі найпростіші  хламідії, токсоплазми, 

малярійні плазмодії, пневмоцисти, мікоплазми. Таким чином, наведені дані 

дозволяють говорити про досить широку антимікробну активність препарату. 

В той же час, застосування його при лікуванні НІ обмежено його поганою 

проникливістю через ГЕБ [223, 238]. 

Рифампіцин активний щодо переривисто-зростаючих форм 

Micobacterium tuberculosis. У низьких концентраціях діє бактерицидно на 

мікобактерії туберкульозу, збудники бруцельозу, легіонелезу, сипного тифу, 

лепри, трахоми; в високих концентраціях – на деякі грамнегативні 

мікроорганізми [82, 345, 367]. 

Рифампіцин легко проникає в більшість тканин організму і СМР, 

особливо при М [104, 326]. 

Успіх етіотропного лікування залежить також від вибору шляхів 

введення АМП. В залежності від клінічної ситуації, оптимальним є 

поєднання шляхів введення. Крім традиційних методів введення АМП, 

упродовж багатьох років, успішно застосовується тривале безперервне 

введення антибіотиків у сонну артерію, завдяки чому досягається постійна 

бактерицидна концентрація препаратів у СМР [114]. 

Критеріями завершення антибактеріальної терапії є: зникнення 

менінгеальних знаків, нормалізація температури тіла, санація СМР (величина 

цитозу 100 кл в мкл), лімфоцити  95 %; відсутність інших, крім основного 

захворювання, показань для продовження антибактеріальної терапії [9]. 

Інші вважають, що основним критерієм, який дає підставу для 

припинення антибіотикотерапії, є зниження плеоцитозу до 33 клітин в 1 мкл 

із переважанням лімфоцитів 75 % і більше. Вміст білка в СМР ще може 

залишатися підвищеним [89]. 
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Ефективність антибактеріальної терапії підвищується при поєднаному 

введенні антибіотиків і препаратів, які поліпшують мікроциркуляцію і 

реологічні властивості крові в м’якій мозковій оболонці і тканині головного 

мозку, тим самим підвищуючи проникність ГЕБ для АМП. До них частина 

авторів відносить гепарин або фраксипарин, еуфілін, трентал, баралгін, 

лазикс, реополіглюкін і деякі інші [75]. Хоча, на нашу думку, введення 

лазиксу навпаки призводить до погіршення мікроциркуляції і реологічних 

властивостей крові. 

Разом з тим є низка препаратів, які знижують концентрацію 

антибіотиків у СМР – це преднізолон та інші кортикостероїди, цитостатики. 

Тому деякі науковці вважають, що застосування кортикостероїдів показано 

тільки за наявності у хворого синдрому набряку і набухання головного мозку 

(ННГМ) [325, 343]. 

В лікуванні вірусних Е широко використовуються інтерферони, як 

людські, так і, в переважній більшості, генно-інженерні – віаферон, нітрон, 

лаферон, реальдирон, реоферон та його індуктори (неовір, циклоферон) [78]. 

Із загально доступних та ефективних в цьому напрямі є лаферон (по 1–3 млн 

МО в/м або в/в щоденно протягом 10 днів), амізон, мефенамова кислота (по 

0,25 г 3 рази/день), нуклеїнат натрію по 0,25 г 3 рази/день. Добре 

зарекомендував себе протефлазід. Як імуностимулятор може 

використовуватися гропріносін у дозі 50 мг/кг маси тіла на добу в 3–4 

прийоми протягом 10–14 днів. А також ербісол, левамізол, метилурацил, 

петоксил, тамалін, тімоген та інші імуномодулятори [81, 204, 211]. В той же 

час ефективність вищезазначених препаратів при лікуванні вірусних МЕ 

остаточно не доведена. 

При вірусних ураженнях ЦНС можливо застосування глобулінів, 

наприклад, протигрипозного. У випадках вкрай тяжкого перебігу МЕ, 

особливо стовбурової локалізації, доцільно використовувати в/в людські 

імуноглобуліни (веноглобулін, сандоглобулін) в дозі 0,4 г/кг маси тіла; 

кратність в/в введення імуноглобулінів залежить від клінічного ефекту [63, 
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78]. При герпетичних Е специфічні імуноглобуліни вводять в/м в дозі 1,5 мл 

(1 доза – 1 ампула) двічі-тричі на день, щоденно протягом 5–10 днів. 

У разі кліщового вірусного Е в якості етіотропної терапії широко 

використовують серотерапію. Найбільший лікувальний ефект має 

гомологічний імуноглобулін, титрований проти вірусу кліщового Е. Його 

рекомендують вводити впродовж 3 днів. Використовують також 

сироватковий імуноглобулін і гомологічний поліглобулін. При специфічній 

терапії кліщового Е пряму противірусну дію мають і деякі хіміопрепарати: 

рибаміділ, рибавірін, віразол та ін. Виявлена противірусна активність у 

антибіотиків полієнового ряду – амфоглюкаміну та амфотериціну-В у 

комплексі з індукторами інтерферону (аміксин). Вважається, що така 

поєднана їхня дія модифікує клітинну мембрану і перешкоджає укоріненню в 

неї вірусу [79, 190]. 

Альтернативи противірусним нуклеозидам, на думку В. В. Кононенка і 

співавт., при лікуванні герпесвірусного Е на сьогодні немає. Перше місце 

серед них посідає ацикловір і його структурні аналоги (зовіракс, віролекс, 

медовір, герпевір, цикловір). Враховуючи високу терапевтичну активність 

ацикловіру й найменшу токсичніть, особливо на ранніх стадіях 

захворювання, лікування цим препаратом необхідно розпочинати при першій 

підозрі на герпетичний Е, не очікуючи вірусологічного підтвердження 

діагнозу, тобто практично паралельно з визначенням етіології 

захворювання [18, 49, 80]. Показаннями для завершення лікування 

ацикловіром є негативні результати ПЛР – дослідження СМР і усунення 

та/або стабілізація невротичних порушень. Згідно з Американськими і 

Європейськими рекомендаціями, ацикловір призначають на 2–3 тижні [373, 

452]. N. Taira та співавт. вважають пролонговане введення препарату 

неефективним порівняно зі стандартним [416]. 

Не менш ефективним протигерпетичним препаратом є відарабін, який 

дозволяє знижувати летальність від 75 до 40 %. Деякі автори, при тяжких 

формах герпетичного ураження ЦНС, рекомендують комбіноване 
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використання ацикловіру і відарабіну. Однак, треба зауважити, що на 

теперішній час відарабін не зареєстрований в Україні. Є повідомлення щодо 

ефективності поєднанання ацикловіру, реальдирону і індукторів інтерферону 

при лікуванні рецидивуючих форм [41, 176]. 

Специфічними противірусними препаратами для лікування 

цитомегаловірусної інфекції є аномальні гангліозиди – ганцикловір і 

фоскарнет [218, 219]. 

Крім того, призначають антицитомегалічний імуноглобулін – 

цитотек [63]. 

Етіотропна терапія вітряночного МЕ здійснюється протигерпетичними 

препаратами – ацикловір або зовіракс по 800 мг 5 разів на день упродовж 

тижня. Найкращий ефект спостерігається тоді, коли терапія розпочата не 

пізніше 3 діб від початку захворювання. 

Специфічна терапія корових і червоничних МЕ зводиться до 

призначення відносно великих доз глюкокортикостероїдів (до 100 мг 

преднізолону на добу) під прикриттям антибіотиків. 

В деяких випадках при ентеровірусній інфекції і поліомієліті можуть 

бути використані імуноглобуліни з високим титром антитіл, в тому числі 

препарат – інтраглобін F, який призначають як в/в, так і, за наявності показів, 

інтратекально [18, 123]. 

1.3.3 Патогенетична терапія менінгітів і менінгоенцефалітів. До 

основних методів патогенетичної терапії належать: боротьба з гіпоксією, 

протишокова терапія, дезінтоксикаційна терапія, дегідратаційна і 

протинабрякова терапія, метаболічний і нейровегетативний захист головного 

мозку, поповнення енерговитрат організму [108, 130]. 

Усунення гіпоксії тканин хворим є невід’ємною частиною лікувальних 

заходів. Чільне місце в лікуванні гострих запальних процесів ЦНС, 

незалежно від етіології, посідає ефективна боротьба з розвитком ННГМ, які 

несуть в собі безпосередній ризик життєво-небезпечних ускладнень. 

Підвищення внутрішньочерепного тиску при М і Е може потребувати 



 50

застосування гіпервентиляції, маніту та/або інших осмотичних діуретиків, 

відновлення електролітного і водного балансу. Хоча існує багато 

суперечностей з приводу застосування глюкокортикоїдів при вірусних Е, в 

більшості випадків їх можна використовувати упродовж короткого часу. В 

деяких випадках при цьому відмічається значний позитивний ефект [249, 

261, 274, 275]. 

Корекція водно-електролітного балансу направлена на створення 

адекватного об’єму циркулюючої крові, електролітного складу плазми, що 

здатний підтримувати осмотичний тиск крові, який перешкоджає розвитку 

ННГМ (295–300 мосм/л) і наростанню лікворної гіпертензії (градієнт 

осмолярності кров-ліквор вищий 0). Об’єм інфузії і пероральної рідини, що 

вводиться, в залежності від виду і ступеня дегідратації складає 35–50 мл/кг 

маси, переважно за рахунок препаратів, що вводять парентерально: глюкозо-

калієво-магнієво-інсулінові суміші тощо. Швидкість в/в інфузії, за якої не 

наростають серцеві і гемодинамічні розлади, набряк мозку складає 100–150 

мл/год, погодинний діурез – 65 % об’єму, що вводиться [130, 224]. 

Найефективнішим методом боротьби з ННГМ, особливо при розвитку 

судомно-коматозного синдрому, є штучна вентиляція легенів (ШВЛ) в 

режимі помірної гіпервентиляції. При зменшенні явищ ННГМ необхідно 

переходити до режиму нормовентиляції з метою запобігання спазму судин 

головного мозку [131]. 

Антигіпоксична терапія при неускладнених формах захворювання 

полягає в інгаляції зволоженого кисню. У випадках розвитку судомного 

синдрому, що є частим ускладненням при гострих запальних процесах ЦНС, 

вводять оксибутират натрію у дозі 50–100 мг/кг 4–6 год. до 200 мг/кг/добу, 

діазепам (розпочинати терапію рекомендують в дозі 0,25–0,4 мг/кг в/в з 

швидкістю 1 мг/хв.), лоразепам до 80–100 мг/добу. В разі їхньої 

неефективності, призначають натрію тіопентал, безперервно, з початковою 

дозою 5–10 мг/кг/год. 0,5 % розчину, до купірування судомного приступу, з 

подальшою підтримуючою дозою 4 мг/кг/год. упродовж 2 діб; крім того, 
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синдром можна купірувати фенітоїном або барбітуратами з відповідними 

віковими дозами. У клінічних випадках, коли передбачається ШВЛ, методом 

вибору є трахеостомія з одночасним в/в введення міорелаксантів й 

обов’язково тіопенталу натрію та сибазону [49, 123]. 

Патогенетична терапія при герпесвірусних Е включає судинні та 

симптоматичні засоби, які спрямовані на поліпшення мозкової перфузії й 

енергетичного стану тканин мозку. Інфузійна терапія має на меті 

оптимізувати мозковий органний та системний кровообіг. Препаратами 

вибору є пентоксифілін (трентал) або актовегін, інстенон. Пентоксифілін має 

антиагрегантну дію та пригнічує продукцію ФНП-α і цитокіновий каскад, 

вводиться в/в у дозі 10–15 мг/кг. Актовегін – антигіпоксант, який поліпшує 

клітинний обмін, вводиться в/в повільно на фізрозчині в дозі 2–5 мл. 

Інстенон – багатокомпонентний нейрометаболіт з вазоактивною, 

спазмолітичною дією, призначається в/в у дозі 1–2 мл в розчині 5 % глюкози 

або у фізрозчині 1–3 рази на добу. Вазоактивні препарати рекомендується 

вводити протягом 7–10 діб або до клінічного покращення. Пірацетам 

(ноотропіл) позитивно впливає на обмінні процеси та кровообіг мозку, 

поліпшує поглинання глюкози та мікроциркуляцію в ішемізованих ділянках, 

активує інтегративну діяльність мозку; призначається в дозі 30–50 мг/кг/добу 

в 2–3 прийоми, при критичних станах дозу препарату можна збільшувати до 

10–20 г/добу [48, 49, 78]. 

Протишокова терапія направлена на відновлення гостро порушеного 

системного кровотоку. Мета цієї терапії – нормалізація гемодинаміки і 

відновлення адекватного кровотоку в органах, насамперед в нирках і легенях, 

що досягається інфузійною терапією в об’ємі 4–6 л при співвідношенні 

кристалоїдів і колоїдів 3:1, під контролем центрального венозного тиску, 

осмолярності і електролітного складу плазми. Обов’язкове введення 

кортикостероїдів в дозах 300–1000 мг/добу (з урахуванням тяжкості стану і 

глибини шоку) і більше (в преднізолоновому еквіваленті). В залежності від 

тяжкості стану і маси тіла хворого дозується введення допаміну – «ниркова» 
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доза передбачає швидкість введення 100–250 мкг/хв., корекцію артеріального 

тиску (АТ) здійснюють при швидкості введення 300 мкг/хв. Абсолютно 

показано призначення гепарину (20–80 тис. МО/добу на 4 введення) або 

фраксипарину (доза 0,2–0,6 мл/добу залежно від маси тіла) в поєднанні з 

інгібіторами протеаз – гордоксом або контрикалом під контролем 

коагулограми і часу згортання крові [89, 451]. 

В. І. Матяш для корекції розладів гемодинаміки при гіпердинамічному 

синдромі, що супроводжується підвищенням АТ, запропонував застосування 

блокаторів (обзидану, феноптину) у середніх терапевтичних дозах, при 

гіподинамічному – глюкокортикоїди (2–10 мг/кг маси тіла на добу – в 

преднізолоновому еквіваленті) на тлі велико- і середньо дисперсних 

декстранів (реополіглюкін, поліглюкін), альбуміну [130]. 

Метою дезинтоксикаційної терапії є купірування синдрому 

системної запальної відповіді, корекція реологічних порушень і розладів 

мікроциркуляції. Для цього в об’єм інфузії, який визначається з 

урахуванням водно-електролітного балансу хворого, включають поліонні 

розчини, реополіглюкін, свіжозаморожену плазму, альбумін, гепарин або 

фраксипарин, контрикал, інстенон (в/в 2 мл 1–3 рази на добу, перорально 1 

таблетка 3 рази на день), трентал (в/в в добовій дозі до 0,3 г). Тривалість 

курсу визначається станом хворого. При неускладнених формах М 

тривалість дезінтиоксикаційної терапії не перевищує, як правило, 3–5 діб. 

При тяжкому перебігу вірусних М і Е як дезінтоксикаційні заходи 

використовуються крапельні в/в введення реополіглюкіну і 10 % розчину 

глюкози або інших розчинів, завдяки чому досягається не лише зменшення 

токсикозу, але й корекція порушень мікроциркуляції та нормалізація 

реологічного стану крові. З цією метою може бути також застосований в/в 

трентал, курантіл, які покращують колатеральний кровообіг, гальмують 

агрегацію тромбоцитів, запобігають утворенню тромбів. Курантіл, крім 

того, стимулює продукцію інтерферону і діє противірусно [78, 222, 224, 

457]. 
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Водночас існують повідомлення про неприпустимість використання 

розчинів глюкози для цієї категорії пацієнтів. Вважають, що введення 

розчинів глюкози, особливо, гіпертонічних, протипоказано через ризик 

підсилення метаболічного ацидозу в головному мозку [123]. 

При екстремальних ситуаціях у хворих на МЕ, якщо необхідно знизити 

тонус мозкових судин, внутрішньочерепний тиск та кровонаповнення, 

позитивний результат можна отримати шляхом внутрішнього введення 

амінофіліну, пентоксифіліну. Враховуючи важливість ліквородинамічних 

порушень, насамперед лікворної гіпертензії (ЛГ), а часто небезпечний їхній 

характер, частина авторів вважає за необхідне в кожному випадку 

виконувати дегідратаційну терапію (в комплексі із контролем та корекцією 

показників водно-електролітного балансу). Рекомендують це здійснювати за 

допомогою використання діуретичних препаратів: осмотичних діуретиків 

(манітол, сорбітол, маніт) в поєднанні з салуретиками (фуросемід, урикс) [75, 

108]. 

Однак, використання петльових діуретиків, у першу чергу, фуросеміду 

є доволі суперечливим. Поєднання фуросеміду з манітолом призводить до 

значного посилення діурезу. При використанні петльових діуретиків слід 

приділяти особливу увагу стану загальної гідратації, оскільки існує 

серйозний ризик зменшення обсягу міжклітинної рідини та порушення 

перфузії мозку. Традиційним способом швидкого підвищення сироваткового 

натрію є внутрішньовенне болюсне введення 250 мл 2 % чи 3 % 

гіпертонічного розчину NaCl [126]. 

Кортикостероїди мають значний протизапальний ефект, крім того деякі 

з них у значній мірі зменшують виразність набрякових явищ у нервові 

тканині, а також пригнічують дію запальних цитокінів. Тому, на думку 

деяких авторів, виправдано використання дексаметазону в гострий період М 

та Е [309, 310, 320, 321]. Використання кортикостероїдів у комплексному 

лікуванні хворих на МЕ сприяє швидкому зниженню рівня сіалових кислот у 

крові, пролонгації гіперкоагуляційних явищ, які можна нівелювати 
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введенням гепарину. Оптимальним препаратом є дексаметазон, що вводиться 

з першою дозою антибіотику. Додаткове застосування пентоксифіліну також 

інгібує ряд запальних цитокінів (ФНП, ІЛ–1 та ін.) [78, 108, 134]. 

Дегідратаційна терапія направлена на купірування синдрому 

внутрішньочерепної гіпертензії та небезпечного для життя ННГМ. 

Дегідратаційні препарати вводяться під контролем осмолярності плазми: при 

осмолярності плазми вище 320 мОсм/кг та гіпернатріємії вище 155 ммоль/л 

осмодіуретики не використовують [89, 126]. 

Манітол – препарат екстреної дегідратації, осмодиуретик, 10–15 % 

розчин якого вводять в/в із розрахунку 0,5–1,0 г/кг, першу дозу вводять 

швидко крапельно (200 крапель на 1 хв.), що складає майже половину 

добової дози, потім швидкість введення зменшують до 30 крапель на 1 хв. 

Дія препарату починається через декілька хвилин, максимально – через 2–

3 год. і закінчується через 6–8 год. Введення препарату знижує 

внутрішньочерепний тиск на 50–90 %, підвищує церебральний перфузійний 

тиск та швидкість мозкового кровообігу. Недоліками препарату є здатність 

викликати синдром «рикошету», збільшувати кровоточивість, викликати 

дизелектролітемію, швидкий перехід та затримку його в тканині мозку при 

порушенні проникності ГЕБ [75]. 

Деяких з цих недоліків можна уникнути, використовуючи такі 

препарати як сорбілакт та реосорбілак, 40 % розчин сорбітолу в дозі 1 г/кг, а 

також реоглюкан (комбінований препарат манітолу і реополіглюкіну) з 

пом’якшуючою дією, перевагами яких над манітолом є можливість 

нейтралізації метаболічного ацидозу, підтримка електролітного складу крові 

(наявність електролітів у збалансованих кількостях – натрію хлориду, 

кальцію хлориду, калію хлориду, магнію хлориду) та забезпечення 

енергетичних потреб. При вираженій дегідратації в/в інфузії цих препаратів 

необхідно вводити тільки крапельно (не більше 200–400 мл/добу). 

Дуже суперечливим є твердження деяких авторів, що лазикс (група 

салуретиків) – препарат вибору для стартової дегратаційної терапії (разова 
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доза 1–2 мг/кг), особливо ефективний при поєднанні з еуфіліном (в дозі 2 

мг/кг 2 рази на добу). Адже, тривале і неконтрольоване застосування 

призводить до гіповолемії, втрати натрію, калію та хлору (внаслідок 

метаболічного ацидозу на тлі масивної дегідратації) [123]. 

До онкогідратантів відноситься альбумін. Його 10 %–20 % розчин 

застосовують разом із лазиксом і кортикостероїдами. Препарат не викликає 

феномену віддачі [222, 224]. 

Гліцерин, що призначається через шлунковий зонд в дозі 1 г/кг 2 

рази на добу, має сильну дію дегідратації і не призводить до небажаних 

ефектів (феномен віддачі, гіперволемія, підвищення АТ). Терапія 

діакарбом (середня добова доза 0,25 г упродовж 1–2 тижнів) купірує 

гіперпродукцію СМР. 

Суттєвим доповненням ургентної дегідратації є глюкокортикостероїди, 

особливо дексазон, які також стабілізують АТ та мають десенсибілізуючий 

ефект [311, 347]. 

Протинабрякова терапія, крім дегідратаційних заходів, передбачає 

використання кортикостероїдів, які діють як стабілізатори ГЕБ [130]. Дози 

препаратів залежать від стану хворого, при критичних станах – в 

преднізолоновому еквіваленті не менше 10–15 мг. При терапії ННГМ 

перевага віддається дексаметазону і гідрокортизону [395]. 

Метаболічний і нейровегетативний захист мозку направлений на 

купірування оксидантного стресу і поповнення енергодефіциту мозкової і 

оболонкової тканини [130]. З цією метою, незалежно від тяжкості стану, 

пропонують раннє призначення антиоксидантної схеми «унітол + вітамін Е + 

вітамін С», вітамінів групи В, ноотропілу (в/в до 4–6 г/добу і потім 

перорально в дозах 1,8–2,4 г/добу), цитофлавіну. Для купірування розладів 

мікроциркуляції і поліпшення агрегантних властивостей крові призначають 

кавінтон (1–3 рази на добу, одноразова доза 10–20 мг), трентал, актовегін 

(початкова доза 10–20 мл, потім 3–5 мл 1 раз на добу) [49, 191, 123, 175, 237]. 
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Але в доступній науковій літературі недостатня доказова база, щодо 

ефективності зазначених препаратів. 

Поповнення енерговтрат організму і активація відновлювальних 

процесів є обов’язковою умовою боротьби з білково-катаболічними 

порушеннями, завжди ускладнюючими перебіг тяжких нейроінфекційних 

захворювань. Основний спосіб поповнення енерговтрат – упорядкування 

адекватного ентерального і парентерального харчування (ентеральне зондове 

харчування). У випадках вторинних М на тлі сепсису показано призначення 

спеціальних парентеральних амінокислотних сумішей (моріаміну, поліаміну, 

амінофузіну, фреаміну, аміностерілу та ін.). Препаратом вибору для 

прискорення анаболічних репаративних процесів за умов катаболізму білків, 

є ретаболіл, який вводять 1 раз на тиждень в дозі 1 мл 5 % розчину. 

З метою зменшення стрес-уражень слизової шлунка і дванадцятипалої 

кишки при тяжкому і ускладненому перебігу М призначають per os (або в 

зонд) блокатори гістамінових Н2-рецепторів (циметидін, фамотидін та ін.) 

або блокатори Н+- К+-АТФази (омепразол) із одночасним призначенням 

обволікаючих засобів і сорбентів (денол, альмагель, вентер тощо) [17, 123]. 

1.3.4 Симптоматичне та допоміжне лікування менінгоенцефалітів. 

Симптоматичне лікування в гострий період захворювання полягає в 

адекватному метаболічному і нейровегетативному захисті мозку, 

адекватному харчуванні і призначенні 2-кратних доз вітамінів. В період 

реконвалесценції до цих методів додається масаж і лікувальна фізкультура, 

фізіотерапевтичні процедури, за показами – корекція імунологічних 

порушень, призначення препаратів актопротективної дії (беметил), 

психоенергізаторів (ноотропіл), адаптогенів (сапарал, пантокрин, китайський 

лимонник, валеріана, елеутерокок, заманиха тощо), ангіотропів (доксіум та 

ін.) [43, 78]. 

Результати досліджень впливу дексаметазону при бактеріальних 

менінгітах досить суперечливі. На думку одних авторів, кортикостероїди 

знижують запалення в субарахноїдальному просторі, неврологічні 



 57

ускладнення, показники втрати слуху та смертність [249, 275, 309, 311, 347], 

інші не підтримують цю точку зору [308, 391, 463, 482]. 

Зазначають, що тривале, понад 3–4 доби, й необґрунтоване 

призначення кортикостероїдів призводить до затяжного і хвилеподібного 

перебігу М і уповільненню санації ліквору. 

Водночас, допоміжне лікування кортикостероїдами при бактеріальному 

М мало сприятливий ефект у більшості досліджень і не викликало 

ускладнень [261, 395, 437]. Проте на експериментальних моделях М терапія 

дексаметазоном збільшувала пошкодження клітин гіпокампу і знижувала 

здатність до навчання. Тому одним із завдань дослідження European of 

Dexamethasone in Adulthood Bacterial meningitis Study постало питання 

встановлення, як впливає лікування дексаметазоном на пацієнтів з 

пневмококовим чи менінгококовим М [347]. За результатами цього 

проспективного рандомізованого багатоцентрового подвійного сліпого 

дослідження з контролем плацебо, була підтверджена необхідність 

застосування дексаметазону у хворих у рекомендованій дозі 0,15 мг/кг через 

6 год. протягом 2–4 діб із введенням першої дози за 10–20 хв. до або з 

одночасним введенням антибіотику в якості компоненту патогенетичної 

терапії дорослих хворих на пневмококовий М. Терапія дексаметазоном 

асоціювалася зі зменшенням смертності на 50 % у пацієнтів з пневмококовим 

М та інших ускладнень. Ці дані співпадають з точкою зору інших 

дослідників [274, 275, 451]. 

На думку багатьох авторів, необхідність одночасного призначення 

дексаметазону з початком антимікробної терапії НІ обумовлено тим, що у 

відповідь на масивний лізис бактерій в замкнутому просторі головного і 

спинного мозку поглиблюються вторинні деструктивні процеси і 

посилюється набряк головного мозку [460]. 

Таким чином, незважаючи на протиріччя, застосування дексаметазону 

в терапії гнійних уражень ЦНС абсолютно обґрунтовано і широко 

використовується у світовій практиці. 
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1.4 Інтратекальні методи терапії при лікуванні нейроінфекцій та в 

інших галузях медицини 

 

В. І. Матяш розробив лікувальну тактику при бактеріальних М, яка 

свідчить не лише про прискорену санацію ліквору, але й про суттєве 

зниження летальності (в 1,8 разів). 

Одним із найоптимальніших і найефективніших методів лікування 

бактеріальних МЕ в осіб старшої вікової групи є дозоване виведення ліквору, 

що дозволяє не тільки санувати ліквор, але й відновити 

ліквородинаміку [130, 477, 480]. 

Низка авторів рекомендують проведення фільтрації і сорбції СМР. 

Щодо ефективності включення екстракорпоральної детоксикації ліквору як 

фільтрації, так і сорбції в схему лікування бактеріальних М наголошують 

багато вчених [52, 74, 103]. 

Лікворофільтрація – це протікання СМР через мембрани, а термін 

лікворосорбція – пропускання СМР через колонки з сорбентом. Термін 

«лікворосорбція» для виведення токсинів із СМР адсорбційним способом був 

запропонований вперше Ю. М. Лопухіним і співавт. [159]. Переваги методу в 

тому, що вибірково підбираючи фільтри або сорбційні матеріали, можна 

досягти (особливо при лікворосорбції) видалення із ліквору тільки 

конкретних, «непотрібних» для організму речовин (наприклад, аутоантитіл 

при демієлінізуючих полінейропатіях) [53, 252, 254]. 

Для санації активно застосовується і метод фільтрації через 

напівпроникні мембрани, який можна використовувати як самостійно, так і з 

сорбційною обробкою. Фільтрація СМР відрізняється від сорбції високим 

ступенем елімінації клітинних елементів. Наявні дані дозволяють 

стверджувати, що напівпроникаючі мембрани, що використовуються для 

фільтрації СМР повністю затримують клітинні елементи та білок і 

пропускають лише воду, електроліти і низькомолекулярні речовини [52]. 

Недоліками методів є низька сорбційна активність наявних сорбентів, 
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практична відсутність сорбційних колонок одноразового використання, що є 

вкрай важливим чинником при роботі з СМР, що відрізняється низькою 

бактерицидною активністю в порівнянні з іншими біологічними рідинами. 

Лікворні фільтри «PALL CSF FILTER», які випускають за кордоном, досить 

дорогі, крім того призначені для роботи в одноголковому маятниковому 

режимі, що не є максимально фізіологічним щодо СМР, хоча деякі автори 

відзначають ефективність їхнього застосування при М [151]. 

Також вказують, що при тяжких формах вторинних гнійних М, 

можливе застосування пролонгованої рециркуляційної сорбції СМР з 

паралельним ендолюмбальним введенням антибіотиків. Вибір останніх для 

субарахноїдального введення залежить від чутливості мікрофлори і ступеня 

їхнього токсичного впливу на ЦНС. Антибактеріальний препарат 

підключають на виході із сорбційної колонки. 

Аналіз лікування хворих з інфекційними ускладненнями після 

вогнепальних черепно-мозкових поранень за час бойових дій в Афганістані 

показав, що застосування лікворосорбції і раннього ендолюмбального 

введення АМП при комплексній терапії дозволило досягти одужання у 76 % 

поранених [172]. 

Враховуючи потенціюючий вплив лазерного світла на лікарські 

препарати, Р. Д. Касумова і співавт. ефективним при лікуванні М і МЕ 

вважають поєднане застосування гелій-неонового лазерного опромінення 

спинномозкового і вентрикулярного ліквору з інтравентрикулярним і 

ендолюмбальним введенням антибіотиків [92]. 

Підтверджено ефективність застосування ендолюмбальної інсуфляції 

озонокисневої суміші при лікуванні черепно-мозкової травми в гострому 

періоді та купіруванні її ускладнень (МЕ і т.п.) і при лікуванні М різної 

етіології [125]. При вкрай тяжких варіантах перебігу бактеріальних НІ 

інтратекальне введення антибактеріальних препаратів застосовується в 

поєднанні з внутрішньом’язовим, внутрішньовенним і 

внутрішньоартеріальним, що, на думку деяких авторів, є безпечним і 
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ефективним, зокрема, при інтратекальному введенні поліміксинів при 

М [340]. 

В останні роки уточнені можливості й тактика терапії НІ з урахуванням 

проникності антибіотиків, а саме, при необхідності їхнього ендолюмбального 

введення. Для інтратекального та інтравентрикулярного введення 

використовують такі препарати: амікацин 5,0–7,5 мг 1 раз/добу; ванкоміцин 

5–20 мг 1 раз/добу; цефазолін 100 мг 1 раз/добу; цефотаксим 5 мг/кг 1 раз на 

добу; тобраміцин 4–8 мг 1 раз/добу; гентаміцин 4–8 мг 1 раз/добу; диоксидин 

100 мг 1 раз/добу, хлорамфенікол 1 мг/кг 1 раз на добу [103, 113, 370]. 

Існують окремі повідомлення про успішне інтратекальне застосування 

левофлоксацину [272] та щодо інтратекального введення рифампіцину [436]. 

При М, підтвердженому дослідженням культури, стан пацієнта 

поліпшився через тиждень без побічних реакцій після інтратекальних 

ін’єкцій ванкоміцину (10 мг/добу) [413, 446]. Є низка публікації, щодо 

ефективності інтратекального введення колістину [251, 360, 371, 376, 414], 

стрептоміцину [466], амікацину, гентаміцину [283] та ін. препаратів [276, 

480] при лікуванні М, як доповнення до системної антибіотикотерапії. 

Введення лікарських речовин безпосередньо в лікворну систему 

(інтратекально, ендолюмбально) є дуже відповідальною процедурою [167]. 

Такий шлях введення лікарських препаратів (переважно етіотропних) у 

субарахноїдальний простір найчастіше показаний при інфекційних 

ураженнях мозкових оболонок і речовини головного мозку (М, МЕ)  [113, 

370, 414, 450]. 

На думку деяких науковців, показаннями для інтратекального введення 

АМП є: затяжні форми захворювань із загрозою формування лікворного 

блоку; загроза розвитку або наявність вентрікуліту; загроза формування 

абсцесу головного мозку на тлі основного захворювання та/або організації 

гною на поверхні головного мозку; тромбоемболічні ураження судин і 

синусів головного мозку на тлі сепсису; розвиток гнійного М та/або МЕ як 
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ускладнення нейрохірургічного захворювання, у тому числі в 

післяопераційний період. 

Однак, окремі автори  вважають, що навіть при дуже тяжкому перебігу 

МЕ, зокрема менінгококовому, взагалі не слід вводити антибіотик у 

спинномозковий канал, оскільки це може спричинити небажані наслідки 

(епиндематит, спайковий процес, судомний синдром) [89]. 

Водночас, інтратекальні методи анестезії налічують понад століття 

успішного застосування. Історія інтратекального застосування місцевих 

анестетиків при пологах почалася в 1900 р. з опублікування статті Крайса під 

назвою «Спинномозковий наркоз у породіль» [227]. Для знеболювання 

пологів опіоїди почали вводити інтратекально з 1981 р. На початку 90-х років 

минулого століття набула популярності інтратекальна аналгезія пологів 

фентанілом, морфіном, лідокаїном [112, 186, 232, 242, 415, 431]. Завдяки 

простоті, доступності і високій ефективності, доведено безпечність і 

ефективність застосування субарахноїдальної анестезії при знеболюванні в 

разі операцій кесаревого розтину [301]; у хворих на серцево-судинні 

захворювання [91, 427]. У онкологічно хворих інтратекальне введення 

препаратів успішно застосовують самостійно, і як доповнення до променевої 

чи медикаментозної терапії [118, 270, 271, 291, 299, 348, 407, 429]. 

І. П. Шлапак обґрунтував безпечність використання інтратекальної 

аналгезії мінідозами морфіну гідрохлориду при синдромі гострого 

нестерпного болю під час пологів і показав доцільність використання 

гіпербаричних («важких») розчинів, анестетичних засобів для інтратекальної 

ін’єкції з метою попередження розвитку артеріальної гіпотензії після 

інтратекальної пункції. На думку науковця, інтратекальне використання 

морфіну гідрохлориду в малих дозах (20 мкг/кг маси тіла) забезпечує 

ефективне довготривале (більше ніж в 4–5 разів порівняно з традиційним 

використанням наркотичних аналгетиків) знеболювання після хірургічних 

втручань; крім того, комбінована спинальна опіоїдна анестезія ефективна для 

інтраопераційного та післяопераційного знеболення при ортопедо-
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травматичних, гінекологічних та загальнохірургічних операціях. Для 

створення хірургічної анестезії інтратекально використовували один з 

місцевих анестетиків (лідокаїн, тримекаїн, бупівакаїн) в комбінації з 

морфіном гідрохлорідом 14–20 мкг/кг/маси тіла або фентаніл (0,65–0,75 

мкг/кг/маси тіла) [232]. 

Інтратекальне застосування опіоїдів для знеболювання виправдало 

себе. Перевагами цього мінімально інвазивного методу, порівняно з 

існуючими методами терапії, є відносно невелике системне навантаження 

при високій локальній концентрації і загальній ефективності. Метод успішно 

застосовують для лікування хронічного болю різного ґенезу за допомогою 

різних систем (метод імплантації катетера і помп-системи) [77, 349, 375, 380, 

430, 462, 478]. 

Висновки з розділу 

Отже, можна стверджувати, що не дивлячись на досить широку палітру 

діагностичних методів при ураженнях ЦНС, спроби удосконалення 

діагностики за рахунок розробки простих, доступних, інформативних та 

бажано малоінвазивних і недорогих методів, є актуальними. 

При аналізі доступних літературних джерел ми не знайшли вказівок на 

диференційно-діагностичне значення рівню лікворного тиску при різних за 

нозологією МЕ. Зустрічаються лише твердження, що лікворний тиск при МЕ 

як правило, підвищується. 

Не погоджуючись з такою однозначною точкою зору, одним із завдань 

нашого дослідження, ми обрали встановлення диференційно-діагностичного 

значення вимірювання лікворного тиску у хворих з різними за етіологією 

МЕ. 

Не однозначним є підхід до корекції лікворогіпертензивного синдрому 

у хворих на МЕ. Рекомендації щодо застосування діуретинів з цією метою, на 

нашу думку, є патогенетично необґрунтованими, а інші методи 

малоефективними. Тому окремим завданням нашої роботи є визначення 

ефективності та необхідності застосування інтратекальних методів корекції 
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лікворної гіпертензії у хворих на МЕ різної етіології. 

На сьогодні методи інтратекального введення препаратів набули 

широкого застосування в анестезіології, онкології, ортопедії, гінекології, 

онкогінекології, хірургії, кардіохірургії, проте їх застосування при лікуванні 

НІ зустрічається лише в поодиноких роботах. Ефективність та необхідність 

застосування інтратекальних методів інтенсивної терапії при МЕ 

залишається недослідженою. Саме такий стан проблеми був підґрунтям для 

планування та проведення нашої роботи. 



 64

РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБҐРУНТУВАННЯ 

 

2.1 Загальна характеристика пацієнтів групи дослідження 

 

За період дослідження 2006–2015 рр. обстежено 1379 пацієнтів, в тому 

числі 55 ВІЛ-інфікованих. Зокрема, чоловіків було 284 (20,59 %), жінок – 

1095 (79,41 %) віком від 15 до 77 років (середній вік становив 36,15±13,45 

років). 

Клінічне формулювання діагнозу проводилося з урахуванням характеру 

ураження центральної і периферичної НС і етіологічного чинника, згідно з 

класифікацією уражень НС [62]. 

На підставі поєднання інфекційного, загальномозкового, 

лікворологічного, вогнищевих симптомів і даних МРТ головного мозку, хворі 

з ураженнями НС нами були розділені на такі групи: МЕ + М – у 189 (13,71 %) 

хворих, розсіяний енцефаломієліт (РЕМ) + ЕМ – у 367 (26,61 %), 

енцефаломієлополірадикулонейропатія (ЕМПРНП) — у 126 (9,14 %), Е – у 117 

(8,48 %), арахноенцефаліт (АЕ) – у 580 (42,06 %). Летальність серед усіх 

пацієнтів склала 1,89 %, але суттєво відрізнялась в групах хворих за діагнозом 

(табл. 2.1). 

 

Таблиця 2.1 

Розподіл хворих за діагнозами по роках 

ПЕРІОД, рік Кількість хворих з різними діагнозами (в т.ч. померлих) 

РЕМ+ЕМ, 

n 

МЕ+М, n Е, n АЕ, 

n 

ЕМПРНП, 

n 

Всього, 

n Всього В т.ч. 

з ВІЛ

1 2 3 4 5 6 7 8 

2006 28 12 (2) 5 (2) 9 17 6 72 (2) 
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Продовж. табл. 2.1

1 2 3 4 5 6 7 8 

2007 19 17 (1) 9 11 

(1) 

22 7 76 (2) 

2008 28 19 (2) 9 (2) 14 

(1) 

66 5(1) 132 (4) 

2009 39 25 (1) 14 (1) 16 

(1) 

69 7 156 (2) 

2010 35 (1) 10 0 11 69 11 136 (1) 

2011 59 (1) 8 (1) 2 7 87 24 185 (2) 

2012 54 14 (3) 2 19 85 25 197 (3) 

2013 39 22 (5) 7 10 59 11 141 (5) 

2014 49 38 (3) 5 13 71 16 187 (3) 

2015 (5міс) 17 24 (2) 2 7 35 14 97 (2) 

ВСЬОГО 367 (2) 189 

(20) 

55 (5) 117 

(3) 

580 126 (1) 1379 

(26) 

Летальність % 0,54 10,58 9,09 2,56 0 0,79 1,89 

 

Серед померлих: чоловіків 9 (34,62 %), жінок 17 (65,38 %) віком від 17 

до 77 років. Середній вік померлих складав 37,35±17,34 років. 

Проаналізувавши летальність у групах хворих з різними діагнозами, з 

подальшого дослідження було виключено хворих з АЕ (летальність 0 %), 

РЕМ+ЕМ (летальність 0,54 %) та ЕМПРНП (летальність 0,79 %). 

Таким чином, дослідження проведено у хворих на МЕ, та, як 

зазначалось вище, діагнози Е або М вказують лише на переважання тих чи 

інших синдромокомплексів при інфекційному ураженні ЦНС і виділялось 

нами лише як уточнююча характеристика МЕ, що в межах МКХ 10 

відповідало класам G 00-G 05. 

За етіологічним чинником хворі групи дослідження розподілені 

наступним чином (табл. 2.2): 
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Таблиця 2.2 

Розподіл хворих за етіологією менінгоенцефаліту 

Етіологія МЕ Кількість хворих, n Летальність, n (%) 

Бактеріальний 

неспецифічний 

58 6 (10,34) 

Туберкульозний 45 8 (17,78) 

Криптококовий 10 3 (30,00) 

Вірусний 154 4 (2,60) 

Токсоплазмозний 39 2 (5,13) 

ВСЬОГО 306 23 (7,52) 

 

Як видно з наведених даних (табл. 2.2), найбільш тяжкою категорією 

хворих були пацієнти з туберкульозними (летальність 17,78 %) та 

криптококовими ураженнями ЦНС (летальність 30,00 %). 

Важливо відзначити, що більшість хворих було госпіталізовано до 

відділення інтенсивної терапії та детоксикації (ВІТ та Д) ІЕІХ вже після 

тривалого безуспішного проведення курсу стандартної терапії у інших 

лікувальних закладах України. 

Таким чином, обтяжуючим фактором при проведенні інтенсивної 

терапії хворим були досить тривалі терміни від початку хвороби до 

поступлення у ВІТ та Д (табл. 2.3), які в більшості випадків вказували вже на 

хронічний перебіг захворювання, або на виникнення рецидиву. 

Терміни, що пройшли від початку захворювання до поступлення 

пацієнтів на лікування у ВІТ та Д, для кожної групи, в залежності від 

етіології МЕ, вказано у таблиці 2.3. 

Отримані дані свідчать, що більшість хворих мали хронічний або 

рецидивуючий перебіг захворювання, особливо пацієнти з туберкульозними 

МЕ (табл. 2.3). 
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Таблиця 2.3 

Строки від початку хвороби до госпіталізації у ВІТ та Д 

Етіологія МЕ Кількість 

хворих, n 

1 

квартиль, 

діб 

Медіана, 

діб 

3 

квартиль, 

діб 

Середній 

показник, 

діб 

Бактеріальний 

неспецифічний 

58 18,75 60,50 157,5 130,74 

Туберкульозний 45 76 223,50 656,75 459,34 

Криптококовий 10 68 72,00 87,5 125,40 

Вірусний 154 21 73,5 345 385,55 

Токсоплазмозний 39 52,5 102,00 207 179,05 

ВСЬОГО 306 30 86,00 305 312,32 

 

У зв’язку з попереднім призначенням різноманітних етіотропних 

препаратів, лабораторне підтвердження етіології захворювання було 

утруднене, що відобразилось у відносно невеликому відсотку позитивних 

результатів при дослідженні зразків ліквору на патогени людини. 

В таблиці 2.4 наведені дані щодо результатів лабораторної діагностики 

етіології захворювання при дослідженні зразків ліквору пацієнтів з МЕ. 

Відображена загальна кількість лабораторних досліджень усіма методами, 

що застосовувались під час знаходження хворих у ВІТ та Д: ПЛР, ІФА, 

бактеріоскопічний та бактеріологічний методи. 

В різних за діагнозом групах інформативність дослідження ліквору на 

патогени відрізнялась: найбільш часто виявляли криптококи (75 % усіх 

досліджень в групі у 90 % пацієнтів), навпаки, підтвердження діагнозу 

туберкульозного МЕ отримано при дослідженні ліквору під час лікування 

лише в 7,5 % зразках СМР – у 26,67 % пацієнтів (табл. 2.4). 

При дослідженні зразків ліквору у хворих на бактеріальні неспецифічні 

МЕ виявлялись: Staphylococcus epidermidis, St. aureus (в тому числі MRSA), 

Streptococcus pneumoniae та Pseudomonas aeruginosa. Водночас, етіологічний 
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чинник було встановлено лише у 10,34 % хворих та у 12,90 % зразків. 

Таблиця 2.4 

Показники лабораторної діагностики етіології менінгоенцефалітів 

при дослідженні ліквору 

Етіологія МЕ Кількість 

хворих, n

Лабораторне 

підтвердження, 

n (%) 

Кількість 

досліджень, 

n 

Позитивних 

результатів, 

n (%) 

Бактеріальний 

неспецифічний 

58 6 (10,34) 62 8 (12,90) 

Туберкульозний 45 12 (26,67) 160 12 (7,50) 

Криптококовий 10 9 (90,00) 40 30 (75,00) 

Вірусний 154 24 (15,58) 128 24 (18,75) 

Токсоплазмозний 39 8 (20,51) 36 8 (22,22) 

ВСЬОГО 306 59 (19,28) 426 83 (19,48) 

 

У решти хворих з бактеріальними неспецифічними МЕ, при негативних 

результатах бактеріоскопічного та бактеріологічного дослідження зразків 

СМР, діагноз встановлювався на підставі загальноклінічного (підвищення 

кількості нейтрофільних лейкоцитів у лікворі) та біохімічного досліджень 

(підвищення вмісту білку та зниження цукру у лікворі) при наявності 

клінічних проявів захворювання. Тобто підтвердити діагноз за допомогою 

лабораторного виявлення збудника не вдалось майже в 90 % пацієнтів з 

бактеріальними неспецифічними МЕ. 

В інших групах, етіологія захворювання додатково визначалася шляхом 

виявлення маркерів реплікативної активності 8-ми типів герпесвірусів (HSV1/2, 

CMV, EBV, VZV, HHV6, HHV7, HHV8), токсоплазмозу та туберкульозу 

методами ПЛР та ІФА. 

Важливим показником, що віддзеркалює ступінь тяжкості хворих при 

поступленні до ВІТ та Д, є рівень порушення свідомості, який визначали за 

Шкалою ком Глазго (ШКГ). Середні показники рівня свідомості при 
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надходженні до відділення, в залежності від етіології ураження ЦНС, 

наведені в таблиці 2.5. 

Таблиця 2.5 

Свідомість за ШКГ у хворих з МЕ на момент госпіталізації у ВІТ та Д 

Етіологія МЕ Кількість 

хворих, n

Мінімум, 

бали 

Максимум, 

бали 

Середнє та 

стандартне 

відхилення, 

бали, М±m 

Медіана, 

бали 

Бактеріальний 

неспецифічний 

58 4 15 12,24±3,07 14 

Туберкульозний 45 4 15 12,42±2,78 13 

Криптококовий 10 8 15 11,5±2,01 12 

Вірусний 154 4 15 14,15±1,84 15 

Токсоплазмозний 39 4 15 13,82±2,27 15 

ВСЬОГО 306 4 15 13,41±2,48 15 

 

Як випливає з наведених даних, найбільш тяжкими категоріями хворих 

при надходженні до ВІТ та Д були хворі з мікозними та туберкульозними 

МЕ. 

Додатково до дослідження було включено 18 хворих з вогнищевими 

ураженнями головного мозку пухлинного ґенезу, онкологічний діагноз яким 

було встановлено в процесі удосконалення диференційної діагностики між 

вогнищевими ураженнями головного мозку інфекційної та пухлинної етіології. 

Після встановлення діагнозу цих хворих було переведено для подальшого 

лікування до ІНХ та виключено з подальших досліджень. 

Таким чином, з метою визначення оптимальної послідовності 

диференційно-діагностичних дій, було обстежено та надано медичну допомогу 

324 пацієнтам у тому числі 18 хворим з онкологічними ураженнями ЦНС; 

дослідження ефекту інтратекального введення меропенему виконано при 

лікуванні 10 ВІЛ-негативних пацієнтів віком від 28 до 60 років (7 чоловіків та 3 
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жінок) з бактеріальними МЕ, в тому числі 4 пацієнти з туберкульозним МЕ; 

дослідження ефекту інтратекального введення кліндаміцину проведено при 

лікуванні 11 ВІЛ-позитивних пацієнтів віком від 23 до 50 років (5 чоловіків та 6 

жінок) з токсоплазмозними МЕ; дослідження з визначення концентрації 

левофлоксацину в лікворі проведене при лікуванні 10 ВІЛ-негативних пацієнтів 

віком від 26 до 60 років (7 чоловіків та 3 жінок) з бактеріальними МЕ, у тому 

числі 2 пацієнтів з туберкульозним МЕ; дослідження лікворного тиску 

проведено під час лікування 306 хворих (табл. 2.2) з різними за етіологією 

ураженнями ЦНС інфекційного ґенезу; ефект санації ліквору фізіологічним 

розчином (СЛФР) досліджено у 36 пацієнтів з бактеріальними МЕ. 

 

2.2 Загальна характеристика пацієнтів групи контролю 

 

З етичних міркувань, створення контрольної групи пацієнтів, для 

перевірки ефективності інтратекальних методів інтенсивної терапії, у ВІТ та 

Д ІЕІХ було не можливим, адже більшість хворих, які надходили на 

лікування у ВІТ та Д, як зазначалося вище, вже попередньо безуспішно 

отримали курс стандартної терапії в інших лікувальних закладах. Тому 

повторне проведення стандартної терапії частині хворих (формування групи 

контролю), з метою рандомізації дослідження, ми вважаємо неприйнятним. 

Адже потенційно можливий результат дослідження, що виглядає наступним 

чином: «У контрольній групі ми повторно провели стандартну терапію, яку 

пацієнти вже отримували на попередньому етапі лікування. У групі 

контролю летальність статистично (р <0,05) вища». 

Водночас ми усвідомлювали, що контингент хворих з МЕ в інших 

лікувальних закладах потенційно буде відрізнятись як мінімум термінами 

надходження до лікарні від початку хвороби та умовами лікування. Якщо 

обрати лікувальний заклад з відповідними показниками терміну 

госпіталізації є неможливим, то обов’язковою умовою для набору хворих у 

групу контролю ми вважали наявність у лікувальному закладі щонайменше 
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двох профільних відділень: інфекційного та інтенсивної терапії інфекційних 

хвороб; надання високоякісної медичної допомоги, що забезпечується, у 

тому числі, клінічним статусом лікарні за профілем дослідження. Тобто, 

лікарня мала бути клінічною базою одночасно для наукових підрозділів за 

фахом інфекційні хвороби та за фахом анестезіологія та інтенсивна терапія. 

Саме тому, з метою порівняння ефективності комплексної інтенсивної 

терапії бактеріальних МЕ з використанням інтратекальних методів та 

стандартних методів лікування, в якості контрольної групи, ретроспективно 

досліджено медичну документацію 75 хворих з бактеріальними МЕ, що 

проходили лікування у Київській міській клінічній лікарні № 4 (КМКЛ № 4) 

за період з 2011 по 2015 рр. 

До складу контрольної групи включено всіх хворих, що отримали 

лікування в період 2011–2015 рр. у КМКЛ № 4 з приводу бактеріальних 

уражень ЦНС. З 75 хворих, що включені до дослідження (серед них 8 (10,67 %) 

ВІЛ-інфікованих): 27 (36 %) жінок та 48 (64 %) чоловіків. Вік хворих коливався 

від 17 до 90 років, що в середньому становило 42,24 ±18,11 років. 

Діагнози, що були встановлені хворим, відрізнялися за анатомічним 

принципом (в залежності від домінування симптомів ураження оболонок або 

речовини мозку) та наявністю або відсутністю уточнюючих ознак: вторинний 

гнійний М, вторинний гнійний МЕ, гнійний М, гнійний МЕ, М, МЕ, 

менінгоенцефаломієліт (МЕМ), серозний МЕ. Для зручності сприйняття 

хворі з різними діагнозами згруповані нами за анатомічними ознаками: М, 

МЕ та МЕМ. 

Окрему групу склали хворі з діагнозом нейроснід, який не уточнював 

анатомічно відділ ЦНС, що найбільше постраждав, або характер ураження, а 

лише додатково вказував на позитивний ВІЛ-статус пацієнта (табл. 2.6). 

Як випливає з наявних даних (табл. 2.6), летальність хворих з діагнозами 

МЕМ та нейроснід була 100 %, а з діагнозом М – 0 %, що свідчить про 

встановлення діагнозів не лише за анатомічним принципом, а швидше за 

тяжкістю хворих. 
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Таблиця 2.6 

Розподіл хворих контрольної групи за діагнозами по роках 

Період, роки Кількість хворих з різними діагнозами 

(в т.ч померлих), n 

Всього 

(в т.ч померлих), 

n М МЕ МЕМ Нейроснід 

Всього В т.ч. з 

ВІЛ 

2011 3 13 (2) 0 0 0 16 (2) 

2012 4 18 (7) 3 (1) 0 0 22 (7) 

2013 6 8 (2) 2 (1) 1 (1) 0 15 (3) 

2014 2 7 (2) 0 0 2 (2) 11 (4) 

2015 4 6 (1) 0 0 1 (1) 11 (2) 

ВСЬОГО 19 52 

(14) 

5 (2) 1 (1) 3 (3) 75 (18) 

Летальність, % 0 26,92 40,00 100 100 24,00 

 

За строками від початку захворювання до госпіталізації пацієнти 

контрольної групи розподілилися наступним чином (табл. 2.7): 

 

Таблиця 2.7 

Термін від початку хвороби до госпіталізації у КМКЛ № 4 

Діагноз Кількість 

хворих, n 

Мінімальний 

термін, діб 

Медіана, 

діб 

Максимальний 

термін, діб 

Середній 

термін, 

діб 

М 19 1 3 11 4,21 

МЕ 52 0 3 30 5,27 

МЕМ 1 1 1 1 1 

Нейроснід 3 2 20 160 60,67 

ВСЬОГО 75 0 3 160 7,16 
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Строки від початку захворювання до моменту госпіталізації, 

зазвичай, не перевищували 20 діб. Лише двоє хворих було 

госпіталізовано на 30 добу від початку хвороби та одного з діагнозом 

нейроснід на 160 добу. Наведені дані (табл. 2.7) свідчать про гостроту 

процесу майже у всіх хворих. 

В контрольній групі також проведено аналіз кількості та 

інформативності лабораторних досліджень ліквору, які мали на меті 

встановлення етіології захворювання (табл. 2.8). 

Таблиця 2.8 

Показники лабораторної діагностики етіології нейроінфекцій при 

дослідженні ліквору в контрольній групі 

Діагноз Кількість 

хворих, n 

Лабораторне 

підтвердження, n 

(%) 

Кількість 

досліджень, n 

Позитивних 

результатів, n 

(%) 

М 19 6 (31,59) 79 7 (8,86) 

МЕ 52 23 (44,23) 185 37 (20,00) 

МЕМ 1 0 2 0 

НС 3 0 3 0 

ВСЬОГО 75 29 (38,67) 269 44 (16,36) 

 

При мікроскопії зразків ліквору хворих контрольної групи виявлялись 

грампозитивні коки та бацили, Серед них лише в одному зразку було 

ідентифіковано Streptococcus pneumoniae. 

Як свідчать отримані дані (табл. 2.8), показники лабораторного 

встановлення діагнозу при бактеріальних ураженнях ЦНС в контрольній групі 

досягали майже 40 %, але, не зважаючи на гостроту процесу, в більшості 

випадків лабораторно встановити етіологію хвороби не вдалося, при цьому 

збудників виявляли лише у 16,36 % зразків ліквору. У одного хворого з 

діагнозом нейроснід, та негативними результатами прижиттєвого 

бактеріологічного та бактеріоскопічного аналізів ліквору, при 
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патологоанатомічному дослідженні, встановлено діагноз туберкульозного МЕ. 

Ступінь тяжкості стану пацієнтів контрольної групи за рівнем свідомості 

за ШКГ при надходженні до КМКЛ № 4, в залежності від діагнозу, наведений 

в таблиці 2.9. Як свідчать наведені дані, найбільш тяжкою категорією хворих 

при надходженні, за оцінкою свідомості за ШКГ, були пацієнти з діагнозами 

МЕ та нейроснід. 

 

Таблиця 2.9 

Рівень свідомості хворих контрольної групи за ШКГ при 

надходженні до КМКЛ № 4 

Діагноз Кількість 

хворих, n 

Мінімальний 

показник, 

балів 

Максимальний 

показник, 

балів 

Середній 

показник та 

стандартне 

відхилення, 

балів, М±m 

Медіана, 

балів 

М 19 5 15 14,32±2,31 15 

МЕ 52 5 15 12,92±2,78 13 

МЕМ 1 13 13 13 13 

Нейроснід 3 9 14 12±2,65 13 

ВСЬОГО 75 5 15 13,24±2,69 15 

 

Характер перебігу захворювання визначали такі чинники, як вік хворих, 

тривалість, виразність і стійкість неврологічної і соматичної симптоматики, 

частота рецидивів, ефективність попередніх курсів терапії. 

Дослідження проводилося на основі положень Гельсінської Декларації 

Всесвітньої Медичної Асоціації і правил якісної медичної практики (ICH 

GCP), добровільної участі, інформування пацієнтів (їх законних 

представників) про характер майбутнього дослідження. 
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2.3 Методи дослідження та їх обґрунтування 

 

Клінічні дослідження було проведено у всіх пацієнтів безпосередньо 

під час початку стаціонарного чи амбулаторного лікування, з наступним 

щоденним суб’єктивним і об’єктивним моніторингом загального стану 

хворих, аналізом анамнезу. 

Оцінка об’єктивного статусу пацієнтів базувалася на даних: 

1) об’єктивного обстеження хворого; 

2) неврологічного обстеження відповідно до стандартних методик; 

3) лабораторного загальноклінічного, біохімічного досліджень 

крові, загальноклінічного дослідження ліквору; 

4) інструментального обстеження: МРТ головного і спинного 

мозку; електроміографії; ЕКГ, ультразвукової діагностики органів черевної 

порожнини; серця; комп’ютерної томографії (КТ) органів грудної, черевної 

порожнини та малого тазу; 

5) консультативних висновків (кардіологів, неврологів, психіатрів, 

ендокринологів, нейрохірургів, гінекологів). 

Лабораторні дослідження виконані в клініко-діагностичній лабораторії 

ІЕІХ (свідоцтво про атестацію № ПТ-427/14 чинне до 07.12.2017 р.). 

Дослідження, виконані відповідно до загальновизнаних методик, представлені 

в таблиці 2.10. 

 

Таблиця 2.10 

Досліджувані константи організму і методи їх визначення 

Показники, одиниці вимірювання 

(нормальні значення) 
Методи дослідження 

1 2 

Еритроцити, 1012/л 

(3,7–5,1±10 %) 

Наказ МЗ СРСР № 290 від 11.04.72 

Визначення кількості при постійному 

розведенні і об’ємі 
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Продовж. табл. 2.10

1 2 

Гемоглобін, г/л 

(120–160±2 %) 

Наказ МЗ СРСР № 290 від 11.04.72 

Анідний метод 

Лейкоцити, 109/л (4,0–6,0±10 %)– 

еозинофіли (0,5–5 %) 

– лімфоцити (19–37 %) 

– моноцити 3–11 % 

Наказ МЗ СРСР № 290 від 11.04.72 

Визначення кількості за умови 

постійного розведення і об’єму 

 

– нейтрофіли: 

– сегментоядерні 47–72 % 

– паличко ядерні 1–6 % 

Наказ МЗ СРСР № 1175 від 21.10.79 

Метод забарвлення нативних мазків 

крові за Май–Грюнвальдом 

Тромбоцити, 109/л 

(180,0–400,0 ±10 %) 

Наказ МЗ СРСР № 290 від 11.04.72 

Підрахунок на 1000 еритроцитів у 

мазках 

Швидкість осідання еритроцитів 

(ШОЕ), мм/год. (2–15±10 %) 

Наказ МЗ СРСР № 290 від 11.04.72 

Мікрометод Панченкова 

Гематокріт, г/л 

(0,36–0,48±3 %) 

Наказ МЗ СРСР № 1175 від 21.10.79 

Метод центрифугування 

Загальний білірубін крові, мкмоль/л 

(8,6–24,5±10 %) 

Наказ МЗ СРСР № 290 від 11.04.72 

Метод Ієндрашика, Клеггорна і Грофа

Креатинин крові, мкмоль/л 

(44–115±6 %) 

Наказ МЗ СРСР № 290 від 11.04.72 

Метод Поппера (кольорова реакція 

Яффі) 

Сечовина крові, ммоль/л 

(2,5–6,3±8 %) 

Наказ МЗ СРСР № 290 від 11.04.72 

Метод реакції з діацетил-моноаміном у 

присутності іонів заліза 

Активність аланінамінотрансферази, 

мкмоль/год.*л (0,01–0,68±7 %) 

Наказ МЗ СРСР № 290 від 11.04.72 

Модифікований метод без активації 

піридоксаль фосфатом 
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Продовж. табл. 2.10

1 2 

Активність 

аспартатамінотрансферази, 

мкмоль/год.*л (0,1–0,68 ±7 %) 

Наказ МЗ СРСР № 290 від 11.04.72 

Модифікований метод без активації 

піридоксаль фосфатом 

Протромбіновий індекс, % 

(95–105±5 %) 

Наказ МЗ СРСР № 960 від 15.10.74 

Метод Квік-Кудряшова 

Ретракція кров’яного згустку, % 

(48–60±1 %) 

 

Наказ МЗ СРСР № 960 від 15.10.74 

Визначення об’єму сироватки, яка 

відокремилася під час рефракції 

Фібриноген, г/л 

(2,0–4,0±10 %) 

Наказ МЗ СРСР № 960 від 15.10.74 

Метод Рутберга, 1961 

Фібрінолітична активність, % 

10–15±1 % 

Наказ МЗ СРСР № 960 від 15.10.74 

Метод Кузник, Котовшикова 

Час згортання крові, хв. (8,0–12,0) Наказ МЗ СРСР № 960 від 15.10.74 

Час рекальцифікації, с  

(90–120) 

Наказ МЗ СРСР № 960 від 15.10.74 

Бегергофа, Долі, 1954 

Лейкоцити СМР, клітин/мкл 

Лімфоцити (8–10) 

Нейтрофіли (0,5–1) 

Наказ МЗ СРСР № 290 від 11.04.72 

Підрахунок клітин в мазку, 

забарвленому по Оппенгейму в 

полях зору (у 1 мкл) 

Білок СМР, г/л 

(0,22–0,33) 

Наказ МЗ СРСР № 290 від 11.04.72 

Метод утворення кільця 

 

Дослідження на патогени людини методами ПЛР та ІФА проводилися в 

лабораторії «Українського лікувально-діагностичного центру» (ліцензія МОЗ 

України 30028-ЮР) і «ДНК-лабораторії» (ліцензія МОЗ України АБ № 121189), 

лабораторії молекулярної біохімії (атестат акредитації № ПТ-0355/01) (зав. 

лабораторією д.м.н. І. Р. Васильєва) і у відділі нейроімунології (атестат 

держстандарту № ПТ-0354/01) (зав. лабораторією проф. Н. І. Лисяний) ДУ 
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«Інститут нейрохірургії ім. А. П. Ромоданова НАМН України» (ІНХ) за 

стандартними методиками. 

Визначальним для встановлення етіології захворювання, вважалося 

виявлення фрагментів ДНК патогенів в лікворі та/або в крові методом ПЛР 

та/або антитіл класу IgM до антигенів методом ІФА в діагностичних титрах. 

Діагностичним також вважали виявлення у лікворі підвищених титрів антитіл 

класу IgG до патогенів, за умови наявності відповідних клініко-неврологічних 

проявів [364]. 

При встановленні діагнозів бактеріального, туберкульозного та мікозного 

ураження ЦНС, використовували метод прямої бактеріоскопії зразків ліквору 

та рутинні бактеріологічні методи. 

Клінічний моніторинг проводився за допомогою кардіомонітору 

пацієнта ЮМ-300, зав. № М.620.05009.0077 (свідоцтво про повірку № 26-

01/1184, чинне до 05.05.2017). 

Найбільш оптимальним методом вимірювання лікворного тиску, для 

застосування при лікуванні пацієнтів з НІ, ми вважаємо запропонований 

колективом авторів «Пристрій для вимірювання лікворного тиску» [156], що 

складається з пункційної голки та поліетиленової трубки, та має на одному 

кінці жорстко закріплену сполучну канюлю (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1 Схема пристрою для вимірювання лікворного тиску: 1 – голка 

для проведення люмбальної пункції; 2 – поліетиленова трубка (інфузійна 

система від набору до парентеральної форми препарату «Німотоп»); 3 –

сполучна канюля з різьбленням. 

 

Автори пропонують використовувати в якості поліетиленової трубки 

інфузійну систему, наявну в наборі до парентеральної форми препарату 

«Німотоп», що випускається фірмою «Bayer AG», а перевагами саме цієї 

системи вважають нанесене на внутрішню поверхню сполучної канюлі 

різьблення, за допомогою якого трубку накручують на пункційну голку. 

При проведенні досліджень, ми дещо вдосконалили запропоновану 

систему, зберігши її основні переваги, а саме одноразовість, компактність, що 

дозволяє використовувати пристрій при виїзних консультаціях, і у військово-

польових умовах. Схема удосконаленого пристрою наведена нижче (рис. 2.2). 
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Рис. 2.2 Схема вдосконаленого пристрою для вимірювання 

лікворного тиску: 1 – голка для проведення люмбальної пункції; 2 – 

поліетиленова трубка (інфузійна система для переливання розчинів з 

обрізаним фільтром); 3 – сполучна канюля без різьблення; 4 – роликовий 

затискач. 

 

В якості поліетиленової трубки, нами запропоновано використання 

звичайної стерильної інфузійної системи для переливання розчинів без 

різьблення на канюлі з обрізаним фільтром. 

Перевагами вдосконаленого пристрою є: по-перше, широка 

доступність інфузійних систем, по-друге, зменшення підтікання ліквору та 

вірогідності випадкового зміщення пункційної голки при приєднанні та 

від’єднанні трубки від пункційної голки, за рахунок зменшення часу на 

маніпуляцію, адже канюля просто вставляється в голку без потреби 
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накручування, забезпечуючи при цьому герметичність та надійність 

з’єднання. Крім того наявність на системі роликового затискача дозволяє, 

після вимірювання тиску та від’єднанні трубки від голки, легко перелити 

вміст трубки до пробірки для проведення подальших лабораторних 

досліджень, не втрачаючи при цьому ліквор. 

Вимірювання лікворного тиску проводили наступним чином: відразу 

після проведення ЛП пацієнту, що знаходився в положенні лежачі на боці на 

горизонтальній поверхні, під’єднували до пункційної голки вищезгадану 

систему, тримаючи трубку суворо вертикально; після припинення підйому 

стовпчика ліквору в трубці, асистент прикладав поряд звичайну лінійку за 

якою відзначалась величина лікворного тиску у міліметрах водного 

стовпчика. Обов’язковою також була перевірка прохідності лікворних шляхів 

за допомогою ліквородинамічних проб Квекенштедта, Пуссепа, Стуккея, 

Нонне. 

Корекцію ЛГ, при початку лікування, всім хворим з 

лікворогіпертензивним синдромом на тлі МЕ, проводили методом повторних 

пункцій: виконували серію повторних пункцій (від 2 до 7) з вимірюванням 

лікворного тиску під час кожної пункції. В залежності від початкового 

лікворного тиску, виводили від 5 до 50 мл ліквору, контролюючи тиск 

наприкінці маніпуляції так, щоб зниження відбувалось на 30–40 % від 

початкового рівня, але не нижче 100 мм водного стовпчика. По завершенню 

виведення всім хворим інтратекально вводили 8–12мг дексаметазону та, в 

окремих випадках, за показами – антибактеріальні препарати. 

В разі збереження високих показників лікворного тиску після 

проведення 5–7 маніпуляцій, встановлювали люмбальний дренаж, з метою 

постійного відведення ліквору упродовж від 3 до 7 діб. 

Троє хворих, у зв’язку з безуспішністю спроб корекції ЛГ за 

допомогою методу повторних пункцій та повторних дренувань, були 

прооперовані: встановлено вентрикуло-перитонеальні шунти. 

В інших трьох випадках для боротьби зі стійким 
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лікворогіпертензивним синдромом використовували розроблений нами 

пристрій для виведення спинномозкової рідини та багаторазового введення 

лікарських речовин у спинномозковий канал організму людини, на який 

отримано патент України на корисну модель [155]. 

Пристрій складається із інтратекального катетера, що вводять у 

спинномозковий канал, другий кінець якого з’єднаний з резервуаром, 

нижня частина якого захищена від проколу титановими пластинами. 

Пристрій імплантується на рівні реберної дуги і розміщується під шкірою. 

Купол резервуару пристосовано для багаторазових проколювань та 

забезпечено запобіжною зоною із титановим опорним кільцем, що 

дозволяє надійно фіксувати його у міжреберному проміжку. До резервуару 

транскутанно під’єднується зовнішня інфузійна система, яка 

використовується як для виведення ліквору, так і для введення препаратів. 

З метою запобігання неконтрольованого роз’єднання зовнішньої 

інфузійної системи та резервуару, застосовували катетер з гумовим 

балончиком. 

Для дослідження концентрації антибактеріальних препаратів у лікворі, 

відбір зразків СМР для першого (до початку інтратекальної терапії) 

вимірювання здійснювали щонайменше після 48-годинного 

внутрішньовенного введення відповідних препаратів: 

– меропенему у дозі 1–2 гр *3р/добу; 

– кліндаміцину у дозі 600 мг*4р/добу; 

– левофлоксацину у дозі 500мг*2р/добу. 

Виконували люмбальну пункцію на рівні L3 – L4 та відбирали 0,5–

1,0 мл ліквору для дослідження. Після цього, в залежності від маси тіла 

хворого та показників лікворного тиску, інтратекально вводили відповідні 

антибактеріальні препарати: 

– меропенем в дозі від 100 до 200 мг та 8 мг дексаметазону; 

– кліндаміцин в дозі 150 мг та 8 мг дексаметазону; 

– левофлоксацин в дозі 15 мг та 8 мг дексаметазону. 
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Відбір зразків ліквору для другого вимірювання концентрації поводили 

у того самого пацієнта через добу після інтратекального введення препаратів. 

Стисла характеристика досліджуваних препаратів та їх діючих речовин 

наведена у табл. 2.11. 

 

Таблиця 2.11 

Фізико-хімічні властивості діючих речовин  

досліджуваних препаратів 

Назва препарату 

(діюча речовина) 
Структурна формула Хімічна назва та властивості 

1 2 3 

Лефлоцин 

(левофлоксацин) 

 
 
 

(-)-(S)-9-фтор-2,3-дигидро-3-

метил-10-(4-метил-1-

пиперазинил)-7-оксо-7H-

пиридо [1,2,3-de]1,4-бензоксазин-

6-карбоновая кислота 

Розчинність у воді при рН 0,6–5,8 

(мг/мл): 100 

 

Далацин Ц 

Фосфат 

(кліндаміцин) 

(2S,4R)-N-{2-хлор-1-

 [(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-

тригідрокси-6-

(метилсульфаніл)оксан-2-

іл]пропіл}-1-метил-4-

пропілпірролідин-2-карбоксаміди

Розчинність у воді при 20 oC 

(мг/л): 30,6 
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Продовж. табл. 2.11

1 2 3 

Меронем 

(меропенем) 

 

3-[5-(диметилкарбамоіл) 

пірролідин-2-іл] сульфаніл-6-(1-

гідроксиетил)-4-метил-7-оксо-1-

азабицикло [3.2.0] гепт-2-ене-2-

карбоксилова кислота. Погано 

розчинний у воді 

 

Дослідження з визначення левофлоксацину, кліндаміцину та 

меропенему проведені методом обернено-фазової високоефективної рідинної 

хроматографії з ультрафіолетовим детектуванням [243, 307, 317, 318, 359]. 

Умови хроматографування градуювальних розчинів діючих речовин 

досліджуваних препаратів та ліквору пацієнтів, наведені у таблиці 2.12. 

 

Таблиця 2.12 

Умови хроматографування 

Умови 
Досліджувані препарати 

Левофлоксацин Кліндаміцин Меропенем 

1 2 3 4 

Хроматограф «Шимадзу» LC–20AD 

Детектор ультрафіолетовий 

Колонка Нуклеосил 100–5 С18 (250×4,6 мм) 

Рухома фаза 
суміш ацетонітрил + 0,1 % водний розчин 

ортофосфорної кислоти 

Співвідношення 

компонентів рухомої 

фази, (об+об) 

30+70 35+65 30+70 
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Продовж. табл. 2.12

1 2 3 4 

Швидкість потоку 

рухомої фази, мл/хв. 
1,0 

Довжина хвилі 

детектування, нм 
254 210 300 

Температура колонки, 0С 30 

Об’єм петлі інжектора, 

мкл 
20 

Час утримування за даних 

умов, хв. 
4,1±0,1 3,5±0,1 3,3±0,1 

 

Ідентифікацію діючих речовин (левофлоксацин, кліндаміцин, 

меропенем) в зразках ліквору пацієнтів проводили за часом утримування в 

градуювальних розчинах, кількісне визначення – за відповідною залежністю 

площі хроматографічного піку речовини від концентрації в градуювальному 

розчині, яку встановлювали на підставі кореляційного та регресійного 

аналізів (табл. 2.13). 

Таблиця 2.13 

Залежності площ хроматографічних піків левофлоксацину, 

кліндаміцину та меропенему від концентрацій у градуювальних 

розчинах 

                   Препарат 

     Показник       

Левофлоксацин Кліндаміцин Меропенем 

1 2 3 4 

Регресія а+bх 

a = –26798,3 2815,28 –101,753 
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Продовж. табл. 2.13 

1 2 3 4 

b = 31691,7 10979,2 27496,7 

Ст. відх., мет. 1,51999 0,882629 0,814838 

Залишк. дисперсія 48171,1 9690,52 22405,4 

Вар. коеф., % 7,44084 2,99191 3,65958 

Лін. Даних 
Задовільн. 

PG 6,948; 1,07 0,2983 

F (1,3,0.99) = 10,13 

Однор-сть дисперсій 
Задовільн. 

PG 0,1142; 0,03078 0,1756 

χ2 (4,0,95) = 9,488 

Коеф. кореляції 0,999611 0,99984 0,999888 

 

Градуювальні залежності площ хроматографічних піків 

левофлоксацину, кліндаміцину та меропенему від концентрацій у 

градуювальних розчинах наведені у рис. 2.3. 
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Левофлоксацин – концентрація, мкг/мл 

 

 

Кліндаміцин – концентрація, мкг/мл 

 

 

Меропенем – концентрація, мкг/мл 

Рис. 2.3 Графіки залежності площі хроматографічних піків 

левофлоксацину, кліндаміцину та меропенему (ум. од.) від концентрацій у 

градуювальних розчинах (мкг/мл). 
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2.4 Матеріально-методологічне забезпечення експериментального 

дослідження безпечності (токсичності) інтратекальної 

антибіотикотерапії 

 

Дослідження проведено на нелінійних білих щурах чоловічої статі 

(самці), масою 200–230 г. Виходячи з мінімально достатньої кількості тварин, 

для подальшої статистичної обробки отриманих результатів, експеримент 

проведено на 30 щурах (чотири групи дослідження по 6 тварин та 6 – група 

контролю) [76, 207]. Для дослідження використано препарати: «Меронем» 

(меропенем), 1 г сухої речовини, виробництва «АстраЗенека ЮК» 

(Великобританія), серія № Х131 (перша група дослідження), «Далацин Ц» 

(кліндаміцин), 1 ампула – 2 мл – 300 мг речовини, виробництва «Pfizer» 

(США), серія № Y00577 (друга група), «Лефлоцин» (левофлоксацин), 

1 флакон – 100 мл – 500 мг діючої речовини, виробництва «Юрія-Фарм» 

(Україна), серія № 201011 (третя група дослідження), «РІФОНАТ» 

(рифаміцин), 1 флакон – 5,0 мл, 1 мл містить рифаміцину натрієвої солі 30 

мг, виробництва «Юрія-Фарм» (Україна), серія № 010611 (четверта група 

дослідження) та «Дексаметазон» (дексаметазон), виробництва «KRKA» 

(Словенія), в 1 мл – 4 мг діючої речовини, серія А48020 (в усіх групах 

дослідження). 

Щурам, що перебували під хлоралгідратним наркозом (300,0 мг/кг 

маси тіла, внутрішньочеревно), у третій шлуночок мозку під 

стереотаксичним контролем було імплантовано сталеву спрямовуючу 

канюлю 23 калібру з мандреном [256, 259]. Операції проводилися на приладі 

для стереотаксичних досліджень СЕЖ-5 (виробництва «Дослідного 

підприємства Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця, НАН України»). Після 

жорсткої фіксації голови тварини за допомогою вушних і різцевих затискачів 

відкривали верхню поверхню черепа і визначали точку уведення канюлі, яка 

знаходилась на відстані 0,5 мм каудально від брегми. Фіксували 

горизонтальні, вертикальні і фронтальні координати, які визначали за 



 89

атласом De Groot. Після цього розпочинали свердління кісткової тканини за 

допомогою бору. Ліворуч і праворуч від отвору висвердлювалися невеликі 

заглиблення для шурупів («#1-72 × 1/8»), необхідні для фіксації канюлі в 

акрилоксиді. Через отриманий отвір за допомогою ін’єкційної голки 

обережно відводили венозний синус від центру отвору і вводили 

спрямовуючу сталеву канюлю 23 калібру. Отвір заливали акрилоксидом, 

після затвердіння якого навкруги канюлі поміщали захисну «корону», 

виготовлену зі шматочка пластикової трубки придатного діаметру, і 

фіксували її акрилоксидом. В отвір канюлі вставляли мандрен. 

Безпосередньо перед введенням досліджуваних препаратів, мандрен 

заміщали на внутрішню канюлю 30 калібру, що була попередньо заповнена 

відповідним розчином антибіотику (рис. 2.4). 

 

Рис. 2.4 Експериментальна модель. Інтратекальне введення препаратів 

піддослідному щуру. 
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У першій групі дослідження розчин для введення готували шляхом 

розчинення 1 г меропенему у 6,6 мл дексаметазону (26,4 мг). 

Інтрацеребровентрикулярне (інтратекальне) введення препаратів проводили 

упродовж 5 хв. в об’ємі 10 мкл, що складало 1,5 мг меропенему + 40 мкг 

дексаметазону (на кілограм ваги – приблизно 7,5 мг меропенему + 0,2 мг 

дексаметазону). 

У другій групі дослідження розчин для введення готували шляхом 

змішування 1 мл (150 мг) кліндаміцину з 3 мл дексаметазону (12 мг). 

Інтрацеребровентрикулярне (інтратекальне) введення препаратів проводили 

упродовж 5 хв. в об’ємі 10 мкл, що складало 0,375 мг кліндаміцину + 30 мкг 

дексаметазону (на кілограм ваги – приблизно 1,875 мг кліндаміцину + 0,15 мг 

дексаметазону). 

У третій групі дослідження розчин для введення готували шляхом 

змішування 3 мл (15 мг) левофлоксацину з 1,0 мл дексаметазону (4 мг). 

Інтрацеребровентрикулярне (інтратекальне) введення препаратів проводили 

упродовж 5 хв. в об’ємі 10 мкл, що складало 37,5 мкг левофлоксацину + 10 

мкг дексаметазону (на кілограм ваги – приблизно 0,1875 мг левофлоксацину 

+ 0,05 мг дексаметазону). 

У четвертій групі дослідження розчин для введення готували шляхом 

змішування 3 мл (90 мг) рифаміцину з 1,0 мл дексаметазону (4 мг). 

Інтрацеребровентрикулярне (інтратекальне) введення препаратів проводили 

упродовж 5 хв. в об’ємі 10 мкл, що складало 225 мкг рифаміцину + 10 мкг 

дексаметазону (на кілограм ваги – приблизно 1,125 мг рифаміцину + 0,05 мг 

дексаметазону). 

Інфузію здійснювали тричі з інтервалом 48 годин за допомогою 

хроматографічного шприца. Щурам контрольної групи у такий же спосіб 

вводили рівний об’єм апірогенного ізотонічного розчину натрію хлориду. 

Спостереження за тваринами проводили у перші дві години після 

кожного введення препаратів. Оцінювали вегетативні функції щурів та їхні 

поведінкові реакції: температуру тіла, настороженість, роздратованість, зміну 
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частоти дихання, наявність ціанозу шкіри та слизових оболонок, рухову 

активність, наявність тремору та/або судом, больові рефлекси, екзофтальм, 

салівацію, птоз, зміни з боку шкіряних покривів. Крім цього, щоденно 

відстежували загибель тварин у групах. 

Під час другого уведення препаратів (до та після інфузії) проводили 

реєстрацію ЧСС, ЧД, ЕКГ за допомогою багатофункціонального поліграфу 

(Японія). 

Через 48 годин після третього введення препаратів (6 діб) тварин 

піддослідної і контрольної груп, під хлоралгідратним наркозом, 

знеживлювали декапітацією [235]. Збирали кров для проведення 

біохімічних та гематологічних досліджень відповідно в суху пробірку та 

пробірку з антикоагулянтом (гепарин 5 ОД/мл). Визначали рівень 

гемоглобіну, час згортання крові, кількість еритроцитів, лейкоцитів, 

рівень трансаміназ – АлАТ, АсАТ, глюкози, загального білку, лужної 

фосфатази, креатинину, сечовини згідно описаних методик. 

Для гістологічного дослідження взято органи і тканини 6 нелінійних 

білих щурів самців кожної групи: контрольна група – тварини, які 

одержували апірогенний ізотонічний розчин натрію хлориду, 1 група –

меропенем, 2 група – кліндаміцин, 3 група – левофлоксацин, 4 група – 

рифаміцин. 

Хребетний стовп довжиною 0,5 см, що містить ділянку спинного мозку 

на рівні нижнього шийного сегменту, був фіксований в 10 % нейтральному 

формаліні. Для попередження механічних пошкоджень спинного мозку його 

залишали в мозковому каналі, зразки декальциновували мурашиною 

кислотою. 

Головний мозок після розтину черепної коробки вилучали повністю. 

Після фіксації у формаліні робили серединний сагітальний розріз головного 

мозку і вирізали зразок тканини таким чином, щоб у нього потрапляло місце 

імплантації канюлі. 

При розтині також відбирали зразки печінки і нирок, розміром 



 92

приблизно 1х0,5х0,5 см, печінки – з серединної частки, нирки – поперечний 

розріз від капсули до воріт. Зразки тканин фіксували в 10 % формаліні, потім 

зневоднювали в батареї спиртів зростаючої концентрації і після просочення 

заливали в парафін. 

За допомогою мікротому готували зрізи товщиною 5–7 мкм. 

Депарафіновані зрізи фарбували за стандартною методикою гематоксиліном і 

еозином для оглядового гістологічного аналізу загальноприйнятими в 

морфологічних дослідженнях методами. 

Статистична обробка отриманих даних проводилася на персональному 

комп’ютері за допомогою тріал-версії пакету «Statistica» корпорації StatSoft. 

Залежно від завдання дослідження і типу даних, були застосовані наступні 

статистичні методи: 

– з метою представлення отриманих кількісних даних, при 

нормальному розподіленні, використовували середні показники та 

стандартне відхилення (М±m); 

– при ненормальному розподіленні, статистичний опис кількісних 

показників надавався у вигляді квартилей, де 0 – мінімальний показник, 1 – 

25 процентиль, 2 – 50 процентиль (медіана), 3 – 75 процентиль, 4 – 

максимальний показник. Також вказувались середні показники; 

– при описі якісних показників вказувалась їх частка у відсотках (%); 

– при нормальному розподіленні, для перевірки відмінності середніх 

значень між групами, використовувалися методи дисперсійного аналізу для 

однократних і повторних вимірів, при цьому перевірка відмінності між 

контрольною й дослідною групами проводилася за критерієм Ньюмана-

Кейлса; 

– для перевірки відмінності середніх значень між декількома групами з 

різною кількістю значень, після перевірки нульової гіпотези за допомогою 

методу дисперсійного аналізу для однократних і повторних вимірів, 

використовували критерій достовірно значущої різниці (ДЗР) Тьюкі; 
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– залежності визначали за допомогою кореляційного та регресійного 

аналізів; 

– при ненормальному розподіленні та для аналізу якісних ознак, 

використовували критерії Манна-Уїтні, Кохрена, χ2 та точний критерій 

Фішера при малих вибірках; 

– порівняння двох залежних груп за однією ознакою – за критерієм 

Уїлкоксона; 

– порівняння декількох груп – за критерієм Крускала-Уолліса; 

– одночасний аналіз взаємозв’язку двох ознак – за коефіцієнтом 

рангової кореляції Спірмена. 

Статистично значущими вважали дані з рівнем вірогідності р<0,05. 

Висновки з розділу 

1. Застосування запропонованого пристрою для вимірювання 

лікворного тиску дозволяє вимірювати лікворний тиск при потребі у будь-

яких умовах (військово-польових, виїзна консультативна допомога) без 

застосування коштовного та громіздкого обладнання. 

2. Використана в дослідженні експериментальна модель дозволяє 

встановити безпечність інтратекального шляху введення препаратів, що 

досліджені, та може бути застосована в подальшому, при вивченні 

безпечності інтратекального введення інших медикаментів. 

[24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 68, 69, 70, 71, 88, 95, 132, 149, 153, 155, 

157, 160, 168, 170, 198] 
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РОЗДІЛ 3 

ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА  

ВОГНИЩЕВИХ УРАЖЕНЬ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ПУХЛИННОГО ТА 

ІНФЕКЦІЙНОГО ҐЕНЕЗУ 

 

Приводом для проведення досліджень з метою удосконалення 

диференційної діагностики між вогнищевими ураженнями головного мозку 

пухлинного та інфекційного ґенезу послугували наступні чотири клінічні 

випадки. 

Хворих, з неврологічними скаргами, симптоматикою вогнищевого 

ураження ЦНС, після неврологічного огляду та проведення МРТ, яке виявило 

вогнищеве ураження речовини головного мозку, було первинно направлено до 

ІНХ для проведення оперативних втручань з приводу злоякісного 

новоутворення речовини головного мозку. 

Після огляду та підтвердження онкологічного діагнозу, двом хворим 

проведено діагностичну стереотаксичну біопсію, ще двох хворих 

прооперовано. 

При цитологічному дослідженні біоптату та післяопераційного 

матеріалу атипових клітин не знайдено. Крім того, після проведення біопсії та 

оперативного втручання загальний стан хворих погіршився: кількість та 

розмір вогнищ ураження речовини головного мозку збільшилися, патологічна 

неврологічна симптоматика зросла як за рахунок вогнищевих, так і за рахунок 

загальномозкових порушень. 

Були викликані для консультації фахівці ВІТ та Д ІЕІХ, проведене, за 

рекомендацією, дослідження на ВІЛ встановило позитивний статус хворих. 

Пацієнти для проведення подальшої диференційної діагностики та 

комплексної інтенсивної терапії були переведені до ВІТ та Д ІЕІХ. 

Проведені під час лікування дослідження крові та ліквору на патогени 

людини дозволили встановити діагноз: в трьох випадках – церебральний 

токсоплазмоз, в одному – туберкульоз головного мозку. 
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Комплексна інтенсивна терапія хворих у ВІТ та Д в трьох випадках мала 

позитивний результат – у хворих повністю зникла патологічна 

загальномозкова симптоматика, виразність вогнищевої симптоматики значно 

зменшилась, що дозволило частково поновити працездатність хворих та 

проводити подальше лікування в амбулаторних умовах. 

Нажаль, одна з прооперованих хворих померла у зв’язку з тяжким 

перебігом основного захворювання та супутніми несприятливими 

обставинами: вік хворої 58 років, наявність хронічних захворювань дихальної 

та серцево-судинної систем, що декомпенсувалися в післяопераційному 

періоді. 

При аналізі цих випадків встановлено, що всіх хворих об’єднувала 

схожа патологічна, неврологічна, загальномозкова та вогнищева 

симптоматика, з переважанням вогнищевої. 

Також типовою була картина при МРТ-дослідженні головного мозку: 

в усіх хворих при МРТ-дослідженні було виявлено вогнищеве ураження 

головного мозку у вигляді одного або декількох новоутворень з 

кільцеподібним вогнищем, що мало в центрі зону розпаду (некрозу), а по 

периферії – значну зону набряку (рис. 3.1). В усіх випадках лікарями 

променевої діагностики було зроблено висновок про онкологічну природу 

вогнищ, виявлених при МРТ, що разом з клінічною картиною призвело до 

встановлення помилкового діагнозу. Адже, слід зазначити, що при деяких 

злоякісних новоутвореннях речовини головного мозку неврологічна 

симптоматика та вогнища ураження головного мозку, виглядають 

аналогічно. 

Аналіз вищезазначених випадків призвів до перегляду діагностичної 

тактики у хворих з вогнищевими ураженнями головного мозку. 
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Рис. 3.1 Типова МРТ-картина вогнищевого ураження речовини 

головного мозку у одного з хворих. 

Для надання консультативної допомоги та дообстеження з ІНХ було 

направлено ще 25 хворих, без попереднього проведення хірургічних втручань. 

Наявність вогнищ ураження речовини головного мозку підтверджувалась при 

проведенні МРТ-дослідження. У всіх випадках заключенням лікарів 

променевої діагностики було встановлено онкологічну етіологію процесу. 
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Таким чином, у 29 хворих нами було проведено диференційну 

діагностику між вогнищевими ураженнями головного мозку пухлинного та 

інфекційного ґенезу. 

Після проведення комплексної діагностики, з обов’язковим 

обстеженням всіх хворих на ВІЛ та дослідженням зразків ліквору і 

крові методами ПЛР та ІФА, було встановлено наступні діагнози: 

пухлина головного мозку – у 18 (62,07 %) пацієнтів, туберкульозний 

МЕ – у 7 (24,14 %) хворих, токсоплазмозний МЕ – в 4 (13,79 %) 

випадках (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Розподіл хворих з онкологічними МРТ-діагнозами 

за встановленими клінічними  

діагнозами після дообстеження 

Встановлений діагноз Вид допомоги 

Стаціонарна 

(n=8) 

Консультативна 

(n=21) 

Всього 

(n=29) 

Пухлина головного 

мозку 

Всього 3 (37,5 %) 15 (71,4 %) 18(62,07 %)

У т.ч. на 

тлі ВІЛ 

1 (33,3 %) 1 (6,7 %) 2 (11,1 %) 

Туберкульозний 

МЕ 

Всього 4 (50 %) 3 (14,3 %) 7 (24,14 %) 

У т.ч. на 

тлі ВІЛ 

0 (0 %) 3 (100 %) 3 (42,9 %) 

Токсоплазмозний 

МЕ 

Всього 1 (12,5 %) 3 (14,3 %) 4 (13,8 %) 

У т.ч. на 

тлі ВІЛ 

1 (100 %) 3 (100 %) 4 (100 %) 

Всього хворих (у т.ч. на тлі 

ВІЛ) 

8 (2) 21 (7) 29 (9) 

Як видно з наведеної таблиці 3.1, у більшості випадків (62,07 %) МРТ-
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діагноз було підтверджено подальшим обстеженням, що свідчить про 

діагностичну цінність цього методу та підтверджується відсутністю 

статистично значущої різниці між кількістю встановлених онкологічних 

діагнозів за даними МРТ (n = 29) та підтверджених онкологічних діагнозів 

після дообстеження (n = 18) (р>0,05 при застосуванні точного 

двостороннього критерію Фішера). 

Однак в 37,9 % випадків було діагностовано інфекційну патологію у 

вигляді туберкульозного та токсоплазмозного МЕ, що дозволяє 

стверджувати, що для проведення диференційної діагностики між 

онкопроцесом та інфекційною патологією проведення лише 

загальноклінічного, неврологічного та МРТ-дослідження недостатньо. 

Наведені в таблиці 3.1 дані свідчать про дуже високу 

інформативність, щодо проведення диференційно-діагностичного пошуку, 

дослідження на ВІЛ. 

Якщо серед ВІЛ-негативних пацієнтів інфекційна патологія була 

виявлена тільки у 4 хворих (лише 20 % від усіх обстежених ВІЛ-негативних), 

то серед ВІЛ-позитивних хворих інфекційна патологія встановлена у 7 

хворих (77,8 % від усіх обстежених ВІЛ-позитивних) (табл. 3.1). 

При статистичній перевірці, за допомогою критерію кореляції 

Спірмена, наявності зв’язку між позитивними результатами дослідження 

крові на ВІЛ та встановленням в подальшому інфекційного діагнозу, 

встановлено значущій прямий зв’язок між позитивним ВІЛ-статусом та 

інфекційною патологією у хворих з вогнищевими ураженнями речовини 

головного мозку (r = 0,55 при р = 0,00196) (рис. 3.2). 
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Рис. 3.2 Зв’язок інфекційної патології та ВІЛ-статусу (r = 0,55, р<0,01). 

 

Відповідно, при статистичній перевірці зв’язку між позитивними 

результатами дослідження крові на ВІЛ та встановленням в подальшому 

онкологічного діагнозу, також встановлено значущий, але зворотній зв’язок 

(r = – 0,55 при р = 0,00196) (рис. 3.3).  

Це свідчить про те, що в разі збільшення пацієнтів, у групі з 

онкологічним діагнозом буде простежуватись зменшення кількості хворих з 

ВІЛ-позитивним статусом. Тобто, встановлення ВІЛ-статусу є об’єктивним 

диференційно-діагностичним критерієм при виявленні на МРТ вогнищевих 

уражень головного мозку. 
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Комбінації діагнозу Пухлина головного мозку та ВІЛ
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Рис. 3.3 Зв’язок онкологічної патології та ВІЛ-статусу (r = – 0,55, 

р<0,01). 

З урахуванням низької вартості та легкості проведення дослідження на 

ВІЛ, у порівнянні з іншими діагностичними методами, виявлені 

закономірності дозволяють рекомендувати обстеження на ВІЛ усім хворим з 

вогнищевими ураженнями головного мозку на етапі диференційно-

діагностичного пошуку відразу після виявлення при МРТ-діагностиці 

вогнищ. 

Одночасно з проведенням дослідження на ВІЛ, усі хворі цієї групи 

обстежувались на наявність патогенів людини методами ІФА та ПЛР. 

Обстежували зразки крові та ліквору кожного пацієнта. При цьому 

діагностична цінність обстеження крові та ліквору, тими ж самими методами, 

виявилася різною. 
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Результати обстежень біосередовищ пацієнтів методами ПЛР та ІФА, в 

залежності від встановленого в подальшому діагнозу, наведені в таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2 

Результати обстеження хворих з вогнищевим ураженням ЦНС на 

токсоплазмоз 

Встановлений 

діагноз 

Метод 

дослідження

Позитивні результати, 

n (%) 

Негативні 

результати, n (%) 

Кров Ліквор Ліквор 

Пухлина 

головного мозку 

ПЛР 0 0 15 (83,33) 

ІФА 18 (100) 3 (16,67) 

Туберкульозний 

менінгоенцефаліт 

ПЛР 0 0 7 (100) 

ІФА 7 (100) 0 

Токсоплазмозний* 

менінгоенцефаліт 

ПЛР 0 2(50,00)* 0 

ІФА 4 (100) 3 (75,00)* 

Всього 

досліджень 

ПЛР 0 2 (6,90) 22 (75,86) 

ІФА 29 (100) 6 (20,69) 

Примітка: * статистично значущий зв’язок між діагнозом та 

результатами досліджень (r>0,5 при р<0,01 за критерієм кореляції Спірмена). 

Як свідчать наведені дані (табл. 3.2), діагностична цінність 

дослідження крові на наявність імуноглобулінів класу G до токсоплазми, з 

метою підтвердження токсоплазмозного МЕ, дорівнює нулю, адже у всіх 

хворих, незалежно від встановленого в подальшому діагнозу, в крові було 

підвищено титр імуноглобулінів класу G до токсоплазми. 

В той же час дослідження ліквору, як методом ІФА, так і методом ПЛР, 

має більше діагностичне значення. 

Між позитивними результатами дослідження ліквору на токсоплазмоз 

(ПЛР або ІФА) та кінцевим діагнозом токсоплазмозний МЕ, є статистично 

достовірний зв’язок (r>0,5 при р<0,01 при застосуванні критерію кореляції 

Спірмена) (рис. 3.4). 
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Рис. 3.4 Зв’язок встановленого діагнозу токсоплазмозного МЕ та 

позитивних результатів дослідження ліквору на токсоплазму (r>0,5, р<0,01). 

 

При цьому не знайдено достовірного зв’язку між позитивними 

дослідженнями ліквору на токсоплазмоз (ПЛР або ІФА) та кінцевим 

онкологічним діагнозом (r = 0,2 при p>0,05 при застосуванні критерію 

кореляції Спірмена) (рис. 3.5). 

Пробне протитоксоплазмозне лікування було призначене всім хворим з 

позитивними результатами обстеження ліквору на токсоплазмоз. Лише у 

ВІЛ-позитивних пацієнтів отримано терапевтичний ефект. У ВІЛ-негативних 

лікування припинено у зв’язку з неефективністю, та остаточно встановлено 

онкологічний діагноз. 
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Рис. 3.5 Зв’язок встановленого онкологічного діагнозу та позитивних 

результатів дослідження ліквору на токсоплазму (r<0,5, р>0,05). 

Позитивні результати дослідження ліквору на імуноглобуліни класу G 

до токсоплазми у ВІЛ-негативних пацієнтів, на нашу думку, обумовлені або 

домішкою крові у пробі під час проведення ЛП, з метою забору ліквору для 

проведення досліджень на патогени людини, або значним порушенням 

властивостей ГЕБ внаслідок наявної онкологічної патології. 

Токсоплазмозний МЕ встановлено тільки у ВІЛ-позитивних пацієнтів. 

При застосуванні критерію кореляції Спірмена, виявлено досить високий 

рівень взаємозв’язку (r>0,5 при рівні значимості p<0,01) між позитивним 

ВІЛ-статусом та діагнозом токсоплазмозний МЕ (рис. 3.6). 
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Рис. 3.6 Зв’язок встановленого діагнозу токсоплазмозного МЕ та 

позитивних результатів дослідження на ВІЛ (r>0,5, р<0,01). 

Високий рівень кореляції свідчить про тісний зв’язок між позитивним 

дослідженням на ВІЛ та діагнозом токсоплазмозного МЕ. 

Отже, зроблено висновок про розвиток токсоплазмозного МЕ лише на 

тлі виразного імунодефіциту (СНІД), що частіше за все викликаний ВІЛ-

інфекцією. Для підтвердження або зняття діагнозу токсоплазмозного МЕ, 

обов’язковим є дослідження ліквору методом ІФА та ПЛР. Водночас 

дослідження крові на токсоплазмоз методом ІФА має цінність лише при 

негативному результаті, встановлюючи відсутність інфікування організму 

хворого токсоплазмою. Позитивний результат виявлення в крові 

імуноглобулінів класу G до токсоплазми диференціально-діагностичної 

цінності не має. 
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При цьому не знайдено достовірного зв’язку між позитивними 

дослідженнями на ВІЛ та кінцевим діагнозом туберкульозного МЕ (r = 0,14 

при р = 0,46 при застосуванні критерію кореляції Спірмена) (рис. 3.7). 
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Рис. 3.7 Зв’язок встановленого діагнозу туберкульозний МЕ та 

позитивних результатів дослідження на ВІЛ (r<0,5, р>0,05). 

 
З метою виявлення додаткових ознак інфекційного процесу при 

туберкульозі, всім хворим проведено КТ органів черевної порожнини (ОЧП) 

та КТ органів грудної порожнини (ОГП) (рис. 3.8). 

Застосування цих досліджень дозволило встановити правильний 

діагноз у випадках генералізованого туберкульозу. 

Варто також зазначити, що у значної частини хворих на туберкульозний 

МЕ, при КТ-дослідженні ОГП, не виявлялось явних ознак туберкульозного 

процесу у вигляді каверн або інших уражень легень. Найчастіше при КТ 
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виявлялась лімфаденопатія у вигляді збільшених понад 1,0 см внутрішніх 

лімфовузлів. 

 

 

Рис. 3.8 КТ органів черевної та грудної порожнини хворого на 

туберкульозний МЕ. 
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У онкологічних хворих проведення КТ ОЧП та ОГП проводилось з 

метою виявлення можливих новоутворень в інших органах і системах (рис. 

3.9). 

 

Рис. 3.9 КТ органів грудної та черевної порожнини онкологічного 

хворого. 

Це дозволило підтвердити онкологічний діагноз у хворих з 

вогнищевими ураженнями речовини головного мозку у разі виявлення 

первинної пухлини або метастазів в органах черевної та/або грудної 

порожнини (рис. 3.10). 

 

Рис. 3.10 КТ голови та органів грудної порожнини онкологічного 
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хворого. 

В решті випадків онкологічний діагноз було встановлено після 

проведення стереотаксичної біопсії вогнища головного мозку з 

наступними гістологічними та цитологічними дослідженнями біоптату. 

Таким чином, отримані дані дозволяють обґрунтувати та 

запропонувати схему диференційно-діагностичного пошуку при вогнищевих 

ураженнях головного мозку, зокрема МЕ та новоутворень (табл. 3.3): 

Таблиця 3.3 

Етапи диференційно-діагностичного пошуку при менінгоенцефалітах 

1 етап – неврологічне обстеження 

Патологічна вогнищева симптоматика 

Наявність – Перехід до 2 етапу Відсутність – Перехід до 3 етапу 

2 етап – МРТ-дослідження головного мозку 

Наявність вогнищ 

Перехід до 3 етапу 

Відсутність вогнищ 

Перехід до 3 етапу. Повторне МРТ 

через 2–3 тижні 

3 етап – дослідження крові на ВІЛ 

Позитивний тест 

Перехід до етапу 4 з обов’язковим 

дослідженням на опортуністичну 

інфекцію та КТ ОГП і ОЧП 

Негативний тест 

Перехід до 4 етапу 

4 етап – дослідження патогенів людини у крові методом ПЛР та ІФА 

ПЛР „+” ІФА „+” 

Перехід до 6 етапу, 

дослідження 5 етапу 

провести при початку 

лікування 

ПЛР «+» ІФА«–» 

Перехід до 6 

етапу, 

дослідження 5 

етапу провести 

при початку 

лікування 

ПЛР «–» 

ІФА «+» 

Перехід 

до 5 

етапу 

ПЛР «–» ІФА «–» 

При сумнівах в 

діагнозі, після 

проведення КТ ОГП 

та ОЧП, 

стереотаксична 

біопсія вогнища 
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Продовж. табл. 3.3

5 етап – діагностична пункція (обов’язкове загальне, біохімічне, 

бактеріоскопічне та бактеріологічне дослідження ліквору та дослідження 

патогенів людини у лікворі методом ПЛР та ІФА) 

ПЛР «+» ІФА «+» 

Перехід до 6 етапу 

ПЛР «+» ІФА 

«–» Перехід 

до 6 етапу 

ПЛР «–» 

ІФА «+» 

Перехід 

до 6 

етапу 

ПЛР «–» ІФА «–» 

Після проведення КТ 

ОГП та ОЧП, 

стереотаксична 

біопсія вогнища 

6 етап – призначення етіотропної терапії інфекційного захворювання 

Позитивний результат Негативний результат 

Після проведення КТ ОГП та ОЧП, 

стереотаксична біопсія вогнища 

Додаткові методи обстеження 

КТ органів грудної та черевної порожнини 

Стереотаксична біопсія вогнища в головному мозку 

 

Висновки з розділу 

Проведені дослідження дозволяють визначити низку провідних та 

перспективних аспектів оптимізації процесу діагностики, а саме: 

1. Усім хворим з вогнищевими ураженнями головного мозку, з метою 

диференційної діагностики між інфекційною та онкологічною етіологією 

захворювання, доцільне проведення дослідження на ВІЛ. 

2. Виконання етапів диференційно-діагностичного пошуку дозволить: 

– в більш стислі строки встановити точний діагноз та призначити 

етіотропну терапію, виключивши зайві дослідження та своєчасно зробивши 

необхідні; 

– найбільш інвазійні та коштовні дослідження провести на наступних 

етапах, якщо діагноз не буде встановлено при застосуванні рекомендацій 
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більш ранніх етапів. 

3. Виконання всіх етапів диференційно-діагностичного пошуку не є 

обов’язковим для встановлення діагнозу. Обов’язковим та головним, на нашу 

думку, є виконання послідовності діагностичних дій при невстановленому 

діагнозі. 

[148, 154, 161, 170, 171, 181] 
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РОЗДІЛ 4 

ПОРУШЕННЯ ЛІКВОРОДИНАМІКИ ПРИ РІЗНИХ ЗА 

ЕТІОЛОГІЄЮ МЕНІНГОЕНЦЕФАЛІТАХ ТА ДІАГНОСТИЧНЕ 

ЗНАЧЕННЯ ЛІКВОРНОГО ТИСКУ 

 

З метою дослідження рівнів лікворного тиску проведено вимірювання 

цього параметру у 306 хворих з різними за етіологією МЕ упродовж всього 

лікування у ВІТ та Д ІЕІХ. Всього проведено 801 вимірювання у 306 хворих. 

Отримані дані наведено у таблиці 4.1. 

При проведенні статистичного аналізу, визначено, що хворі груп з 

туберкульозними МЕ та криптококовими МЕ відрізняються від інших 

підвищеним тиском та не відрізняються між собою. Середні показники 

лікворного тиску хворих інших груп між собою не відрізняються. 

Таблиця 4.1 

Показники вимірювання лікворного тиску у хворих на 

менінгоенцефаліти різної етіології упродовж всього лікування 

Етіологія МЕ Кількість 

хворих, n

Кількість 

вимірювань 

лікворного 

тиску, n 

Середня 

кількість 

вимірювань 

на 1 хворого, 

n 

Середній тиск 

М±м (мм 

вод.ст) 

Бактеріальний 

неспецифічний 

58 156 2,7 153,14±81,36 

Туберкульозний 45 248 5,51 297,72±172,83* 

Криптококовий 10 58 5,8 286,72±109,37* 

Вірусний 154 250 1,62 138,12±68,41 

Токсоплазмозний 39 89 2,28 179,44±60,72 

ВСЬОГО 306 801 2,62 205,81±135,51 

Примітка: * – р<0,05 Після застосування дисперсійного аналізу та 

уточнення за критерієм ДЗР Тьюкі. 
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З метою поповнення опису та правильного уявлення про відмінність 

лікворного тиску, у хворих з різними за етіологією МЕ, показники додатково 

проілюстровано діаграмою, на якій відображено рівні тиску у вигляді 

квартилей (рис. 4.1). 

Встановивши беззаперечний факт підвищеного лікворного тиску у 

хворих з туберкульозними та криптококовими МЕ, упродовж всього 

лікування, було вирішено перевірити: чи може слугувати рівень підвищення 

лікворного тиску додатковим критерієм, крім вже відомих та 

загальноприйнятних лабораторно-клінічних методів, що дозволяє провести 

диференційну діагностику серед хворих на серозні МЕ, ще на початку 

лікування. 

 Медіана 
 25%-75% 
 Мін.-Макс . 
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Рис. 4.1 Діаграма рівнів лікворного тиску (мм вод. ст.) пацієнтів з 

різними за етіологією МЕ упродовж лікування. 

Примітки: 

ВМЕ – вірусні МЕ; 
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БМЕ – бактеріальні неспецифічні МЕ; 

ТОКС – токсоплазмозні МЕ; 

ТМЕ – туберкульозні МЕ; 

КМЕ – криптококові МЕ. 

Зазвичай, діагностика неспецифічних бактеріальних (гнійних) МЕ не 

викликає труднощів у зв’язку з типовими змінами у загальному та 

біохімічному аналізах ліквору. 

Помилки частіше виникають при проведенні диференційної 

діагностики серозних МЕ. Саме у цих випадках отримання додаткового 

диференційно-діагностичного критерію може бути тим вирішальним 

фактором, що дозволить запідозрити у хворого туберкульозний або 

грибковий процес та своєчасно встановити діагноз і розпочати відповідну 

терапію. 

Тому, встановивши, що хворі груп з туберкульозним та 

криптококовим МЕ відрізняються від хворих з іншою етіологією МЕ 

підвищеними середніми показниками лікворного тиску, упродовж усього 

часу спостереження, ми вирішили з’ясувати різницю між середніми 

показниками лікворного тиску у хворих з серозними МЕ та кількість 

хворих з порушеннями лікворного тиску на момент надходження до 

лікарні (першому вимірюванні лікворного тиску). 

При обчисленні отриманих даних, результат виявився дещо інший, 

аніж при з’ясуванні різниці середніх значень лікворного тиску упродовж 

всього лікування (табл. 4.2). 

 

Таблиця 4.2 

Показники лікворного тиску у хворих з серозними менінгоенцефалітами 

різної етіології при першому вимірюванні 

Етіологія МЕ Кількість хворих, n Середній тиск М±м (мм вод.ст)

Туберкульозний 45 369,71±176,29* 

1 2 3 
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Продовж. табл. 4.2

1 2 3 

Криптококовий 10 293,33±122,78 

Вірусний 154 168,60±69,79 

Токсоплазмозний 39 214,29±79,23 

ВСЬОГО 248 208,91±124,36 

Примітка: * – р<0,05 Після застосування дисперсійного аналізу та 

уточнення за критерієм ДЗР Тьюкі. 

 

Лише група хворих з туберкульозними МЕ статистично достовірно 

відрізнялась від інших за підвищеними середніми значення лікворного тиску 

при першому вимірюванні, та не відрізнялась від групи хворих на 

криптококовий МЕ. Між іншими групами хворих встановити статистично 

достовірну різницю в середніх значеннях рівню лікворного тиску при 

першому вимірюванні, не вдалося. Отримані результати проілюстровано на 

рисунку 4.2. 

Тобто, встановлення підвищеного рівня лікворного тиску при першому 

вимірюванні у хворих на серозний менінгоенцефаліт, при середніх значеннях 

369,71±176,29 мм вод. ст., вказує на статистично достовірну ймовірність 

туберкульозного МЕ та необхідність проведення диференційної діагностики 

з криптококовим МЕ, практично виключаючи діагнози вірусного та 

токсоплазмозного МЕ. 

Отримані нами при дослідженні результати, спростовують твердження, 

що перебіг будь-якого МЕ супроводжується підвищенням лікворного тиску. 

Встановлено, що вимірювання цього параметру при проведенні 

діагностичної ЛП, при надходженні хворого до лікувального закладу, може 

слугувати додатковим діагностичним критерієм, в разі отримання серозного 

ліквору у пацієнтів з МЕ. 
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Рис. 4.2 Діаграма рівнів лікворного тиску (мм вод. ст.) хворих з 

серозними МЕ при першому вимірюванні. 

Примітки: 

ВМЕ – вірусні МЕ; 

ТОКС – токсоплазмозні МЕ; 

ТМЕ – туберкульозні МЕ; 

КМЕ – криптококові МЕ. 

Крім рівня лікворного тиску, досліджено різницю в кількості хворих з 

порушеннями лікворного тиску у кожній групі пацієнтів з серозними МЕ на 

момент госпіталізації. Для з’ясування відмінностей між групами за цим 

параметром, додатково спробували врахувати гостроту процесу, тобто 

терміни від початку захворювання до моменту госпіталізації (проведення 

першого вимірювання тиску). 

У зв’язку з тим, що, за даними анамнезу, лише серед хворих з вірусними 

МЕ були пацієнти, що надійшли на лікування до ВІТ та Д в перші 10 діб від 

початку хвороби, нам вдалось врахувати показник гостроти процесу лише у цієї 
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категорії хворих. Тобто, за показником тривалості хвороби до госпіталізації 

хворих з вірусними МЕ, додатково було поділено на дві підгрупи: до 10 діб та 

після цього строку. Отримані дані наведені у таблиці 4.3. 

Таблиця 4.3 

Кількість хворих на серозні менінгоенцефаліти з порушеннями 

лікворного тиску при першому вимірюванні 

Етіологія МЕ Кількість 

хворих, 

n 

Кількість хворих з 

підвищеним тиском 

>180 мм вод.ст., n (%) 

Кількість хворих зі 

зниженим тиском 

<60 мм вод.ст., n 

(%) 

Туберкульозний 45 32 (71,1 %) 0 (0,0 %) 

Криптококовий 10 8 (80 %) 0 (0,0 %) 

Вірусний 

анамнез до 10 дн. 

26 21 (80,8 %) 0 (0,0 %) 

Вірусний 

анамнез понад 10 дн. 

128 27 (21,1 %)* 2 (1,56 %) 

Токсоплазмозний 39 20 (51,3 %) 0 (0,0 %) 

ВСЬОГО 248 108 (43,55 %) 2 (0,81 %) 

Примітка: * – р<0,05 при застосуванні критерію χ2 

Отримані дані свідчать, що кількість пацієнтів, які мали підвищений 

лікворний тиск на момент госпіталізації, статистично відрізнялась лише для групи 

хворих на вірусний МЕ з тривалістю хвороби до початку лікування понад 10 діб. 

Розподіл хворих за наявністю лікворогіпертензивного синдрому в 

кожній групі ілюстративно відображено на рисунку 4.3. 

Варто також зауважити, що знижені, нижче нормального рівня, 

показники лікворного тиску при першому вимірюванні, нами встановлені 

лише у двох пацієнтів з вірусними МЕ, у яких тривалість хвороби до 

госпіталізації була понад 10 діб. 

З проведених та статистично підтверджених результатів аналізу 

кількості пацієнтів з серозними МЕ, що мали підвищений лікворний тиск при 
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першому вимірюванні на момент госпіталізації, логічно випливає 

практичний висновок: лише в разі встановлення на момент госпіталізації 

нормальних або знижених показників лікворного тиску у пацієнтів з 

серозним МЕ, при тривалості хвороби в анамнезі понад 10 діб, в першу 

чергу, слід розглядати вірусну етіологію процесу, в інших випадках –

запідозрити специфічну етіологію процесу (туберкульоз, токсоплазмоз, 

криптокок тощо). Таким чином нами додатково підтверджено диференційно-

діагностичну цінність вимірювання лікворного тиску. 

 

Рис. 4.3 Кругові діаграми розподілу пацієнтів з серозними МЕ, що мали 
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підвищений (>180 мм вод. ст.) лікворний тиск, за групами при першому 

вимірюванні. 

Примітки: 

ВМЕ>10 – вірусні МЕ з тривалістю хвороби >10 діб до госпіталізації; 

ВМЕ<10 – вірусні МЕ з тривалістю хвороби <10 діб до госпіталізації; 

ТОКС – токсоплазмозні МЕ; 

ТМЕ – туберкульозні МЕ; 

КМЕ – криптококові МЕ. 

Важливість, отриманих в результаті досліджень лікворного тиску, 

висновків також підтверджується наступними клінічними випадками. 

Клінічний приклад 1. 

Пацієнтка М., 22 роки, звернулася до лікаря зі скаргами на головний 

біль, підвищення температури. При огляді виявлено менінгеальну 

симптоматику. Госпіталізована до районної лікарні, де після проведення ЛП 

(лікворний тиск не вимірювався) та лабораторного дослідження СМР, 

отримано наступні результати: цитоз 130 клітин (85 % лімфоцитів), білок 

0,33 г/л, цукор 2,6 ммоль/л. 

Встановлено діагноз – вірусний МЕ. Розпочата терапія ацикловіром. У 

зв’язку з погіршенням стану (наростання патологічної загально мозкової 

симптоматики зі зниженням свідомості до 9–10 балів за ШКГ), хвора через 2 

тижні лікування переведена до обласної лікарні, де, після проведення 

дослідження ліквору і крові методами ПЛР та ІФА (лікворний тиск не 

вимірювався), знайдені підвищені титри IgG у крові до вірусів герпесгрупи 

(1/2 тип, цитомегаловірус), та ознаки помірної гідроцефалії при МРТ-

дослідженні головного мозку. Дослідження на ВІЛ – негативне. Продовжена 

противірусна терапія зі зміною ацикловіру на ганцикловір. 

Ще через 2 тижні лікування, у зв’язку з безуспішністю терапії, хвора 

переведена до клініки ІЕІХ. При проведенні ЛП лікворний тиск – 360 мм вод. 

ст. При дослідженні СМР на туберкульоз та криптокок, були знайдені гриби 

роду Cryptococcus neoformans. Призначено етіотропну терапію із 
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застосуванням інтратекальних методів. Не зважаючи на застосування всього 

арсеналу етіотропної та патогенетичної терапії, хвора померла на шостому 

місяці лікування. 

Клінічний приклад 2. 

Хвора Ю., 18 років, звернулася до районної лікарні зі скаргами на 

головний біль, загальну слабкість, запаморочення. Упродовж тижня 

лікувалася від вегето-судинної дистонії. Стан поступово погіршувався, 

з’явився субфебрилітет. Проведене рентгенологічне дослідження легень 

патології не виявило. У зв’язку з появою патологічної загальномозкової 

симптоматики та менінгеальних симптомів, після проведення ЛП (лікворний 

тиск не вимірювався) та дослідження ліквору (цитоз – 67 (лімфоцити), білок 

– 0,66 г/л, глюкоза 1,8 г\л), встановлено діагноз вірусний МЕ та розпочато 

противірусну терапію. Стан прогресивно погіршувався. 

На 15 добу переведена до обласної лікарні, де консультантом-

нейрохірургом проведено ЛП і виміряно лікворний тиск: 560 мм вод. ст., 

викликаний на консультацію фтизіатр. Після дослідження ліквору на 

туберкульоз бактеріологічним методом та методом ПЛР, виявлено 

Mycobacterium tuberculosis. Розпочато протитуберкульозну терапію. У 

зв’язку з пізнім початком лікування та стійким лікворогіпертензивним 

синдромом, через 3 місяця лікування хворій було проведено вентрікуло-

перетоніальне шунтування, яке клінічно мало тимчасовий позитивний ефект 

(покращення стану упродовж 3 діб). 

На 5 місяці лікування, після консультації фахівців ІЕІХ, розпочато 

інтратекальну терапію та видалено шунт. Отримано позитивний ефект, але 

прогноз сумнівний у зв’язку з наявністю гіпотензивної гідроцефалії, що 

свідчить про втрату фізичних властивостей (пружності) тканини головного 

мозку. 

Наведені клінічні приклади ілюструють важливість вимірювання 

лікворного тиску під час проведення діагностичного пошуку при серозних МЕ. 
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Висновки з розділу 

1. Своєчасна діагностика стійкого лікворогіпертензивного синдрому 

дозволяє запідозрити специфічну етіологію менінгоенцефаліту. 

2. Вимірювання лікворного тиску, як метод диференційно-

діагностичного пошуку, в окремих випадках, за інформативністю не 

поступається, а інколи перевершує стандартні лабораторні методи 

діагностики, крім того, не потребує складного лабораторного обладнання та 

швидкий і простий у виконанні. 

3. Вимірювання лікворного тиску є необхідним при проведенні 

диференційної діагностики менінгоенцефалітів, що дозволяє уникнути 

діагностичних помилок та пришвидшити верифікацію діагнозу. 

4. Своєчасна діагностика лікворогіпертензивного синдрому дозволяє 

передбачити етіологію менінгоенцефаліту. Згідно отриманих нами даних, 

стійкий (упродовж понад 10 діб від початку хвороби) лікворогіпертензивний 

синдром, у хворих на серозний менінгоенцефаліт спостерігається при 

туберкульозному та криптококовому ураженні і практично виключає вірусну 

етіологію процесу. 

5. Вимірювання лікворного тиску повинно застосовуватись як 

рутинний метод діагностики на рівні з визначенням цитозу, білку та глюкози 

ліквору під час проведення діагностичного пошуку при менінгоенцефалітах. 

6. При розробці та затвердженні стандартів і протоколів діагностики та 

лікування менінгоенцефалітів, необхідно зазначити: проведення пункцій 

субарахноїдального простору обов’язково повинно супроводжуватися 

вимірюванням лікворного тиску. 

[26, 117, 129, 161, 171] 
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РОЗДІЛ 5 

ІНТРАТЕКАЛЬНА КОРЕКЦІЯ ЛІКВОРНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ ПРИ 

МЕНІНГОЕНЦЕФАЛІТАХ 

 

В залежності від етіології МЕ, середні показники лікворного тиску, у 

хворих з ЛГ, відрізнялися в кожній групі на момент початку проведення 

інтенсивної терапії (табл. 5.1). 

Таблиця 5.1 

Показники лікворного тиску у хворих на менінгоенцефаліти різної 

етіології з лікворною гіпертензією при першому вимірюванні 

 
Етіологія МЕ Середній тиск 

(М±м), мм вод. ст. 

Кількість хворих з 

підвищеним тиском (>180мм 

вод. ст.), n 

Бактеріальний 

неспецифічний 

290,00±133,63 8  

Туберкульозний* 392,81±166,12 32  

Криптококовий 315,00±111,36 8  

Вірусний* 240,21±39,87 48  

Токсоплазмозний* 250,48±51,13 21 

ВСЬОГО 292,31±120,65 117 

Примітка: * р<0,05 Після застосування дисперсійного аналізу та 

уточнення за критерієм ДЗР Тьюкі. 

 

Виявлена статистично достовірна різниця середніх показників 

лікворного тиску між групами хворих, що мали ЛГ, з туберкульозними МЕ і 

вірусними МЕ, та між групою пацієнтів з туберкульозними МЕ та 

токсоплазмозними. Встановлено, що між іншими групами хворих на МЕ з 

ЛГ, немає статистично достовірної різниці в середніх показниках лікворного 

тиску при першому вимірюванні під час госпіталізації. 
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Тобто, хворі з вірусними та токсоплазмозними МЕ мали відносно 

нижчі показники лікворного тиску на момент початку лікування, а 

найбільш високим цей показник був у хворих на туберкульозні МЕ (рис. 

5.1). 
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Рис. 5.1 Діаграма рівнів лікворного тиску (мм вод. ст.) у хворих з 

лікворною гіпертензією на тлі різних за етіологією МЕ на момент початку 

лікування. 

Примітки: 

ВМЕ – вірусні МЕ; 

БМЕ – бактеріальні неспецифічні МЕ; 

ТОКС – токсоплазмозні МЕ; 

ТМЕ – туберкульозні МЕ; 

КМЕ – криптококові МЕ. 
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Інтратекальну корекцію ЛГ проводили в усіх хворих з 

лікворогіпертензивним синдромом на тлі МЕ, незалежно від причини 

захворювання, при необхідності, упродовж усього лікування. 

В перші двадцять діб інтенсивної терапії в усіх хворих, при наявності 

лікворогіпертензивного синдрому, з метою корекції, застосовували метод 

повторних пункцій. 

З метою встановлення змін показників під час лікування, було 

досліджено рівні лікворного тиску у хворих кожної групи в динаміці. Для 

наочного відображення змін лікворного тиску було побудовано діаграми 

розсіювання для хворих кожної групи (рис. 5.2–5.6). 
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Рис. 5.2 Діаграма розсіювання показників лікворного тиску для хворих 

з лікворною гіпертензією на тлі вірусного МЕ. 

Примітка. Позначено пунктирними лініями межі нормального 

лікворного тиску: верхня межа 180 мм вод. ст. та нижня 60 мм вод. ст. 
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При застосуванні методу повторних пункцій, було відмічено, що в 

групі хворих з вірусною етіологією захворювання стійке зниження 

лікворного тиску відбувалось у всіх хворих вже після проведення першого 

сеансу інтратекальної корекції (рис. 5.2). 

У пацієнтів з ЛГ на тлі бактеріальних неспецифічних МЕ, при 

проведенні корекції лікворного тиску за допомогою методу повторних 

пункцій, спостерігалося поступове зниження лікворного тиску, стійка 

нормалізація якого була відмічена лише після проведення 5–7 маніпуляцій 

(рис. 5.3). 
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Рис. 5.3 Діаграма розсіювання показників лікворного тиску для хворих 

з лікворною гіпертензією на тлі бактеріального неспецифічного МЕ. 

Примітка. Позначено пунктирними лініями межі нормального 

лікворного тиску: верхня межа 180 мм вод. ст. та нижня 60 мм вод. ст. 
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У групі хворих з ЛГ та тлі церебрального токсоплазмозу 

нормалізації лікворного тиску вдалося досягти після проведення в 

середньому 2–3 повторних пункцій. Виникнення лікворної гіпотензії або 

клінічних ознак постпункційного синдрому після проведення сеансів 

інтратекальної корекції ЛГ не спостерігалося (рис. 5.4). 
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Рис. 5.4 Діаграма розсіювання показників лікворного тиску для хворих 

з лікворною гіпертензією на тлі токсоплазмозного МЕ. 

Примітка. Позначено пунктирними лініями межі нормального 

лікворного тиску: верхня межа 180 мм вод. ст. та нижня 60 мм вод. ст. 

 

Досягти стійкої нормалізації лікворного тиску, при застосуванні методу 
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повторних пункцій, у групі хворих на туберкульозні МЕ не вдалося навіть на 

двадцяту добу від початку інтенсивної терапії (рис. 5.5). 
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Рис. 5.5 Діаграма розсіювання показників лікворного тиску для хворих 

з лікворною гіпертензією на тлі туберкульозного МЕ. 

Примітка. Позначено пунктирними лініями межі нормального 

лікворного тиску: верхня межа 180 мм вод. ст. та нижня 60 мм вод. ст. 

 

Досягти стійкої нормалізації лікворного тиску, при застосуванні методу 

повторних пункцій, у групі хворих на криптококові МЕ також не вдалося на 

двадцяту добу від початку інтенсивної терапії (рис. 5.6). 
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Рис. 5.6 Діаграма розсіювання показників лікворного тиску для хворих 

з лікворною гіпертензією на тлі криптококового МЕ. 

Примітка. Позначено пунктирними лініями межі нормального 

лікворного тиску: верхня межа 180 мм вод. ст. та нижня 60 мм вод. ст. 

 

Проаналізувавши, окремо в кожній групі, динаміку зміни лікворного 

тиску упродовж усього лікування, проведено співставлення отриманих 

результатів. 

Встановлено, що нормалізація лікворного тиску, при застосуванні 

методу повторних пункцій, у хворих з різними за етіологією МЕ, 

відбувається у різні терміни. 

Так, в середньому показники лікворного тиску у хворих з вірусними 

МЕ знижуються вже на другу добу від початку лікування, при 
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токсоплазмозних МЕ стійке зниження лікворного тиску в середньому 

спостерігається на шосту добу, а при бактеріальних неспецифічних МЕ в 

середньому – на восьму добу лікування (рис. 5.7). 
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Рис. 5.7 Діаграма розсіювання показників лікворного тиску для хворих 

з лікворною гіпертензією на тлі різних за етіологією МЕ. 

Примітки: 

Позначено горизонтальними пунктирними лініями межі нормального 

лікворного тиску: верхня межа 180 мм вод. ст. та нижня 60 мм вод. ст.; 

вертикальними пунктирними лініями позначені середні строки нормалізації 

лікворного тиску в групах. 

ВМЕ – вірусні МЕ; 

БМЕ – бактеріальні неспецифічні МЕ; 
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ТОКС – токсоплазмозні МЕ; 

ТМЕ – туберкульозні МЕ; 

КМЕ – криптококові МЕ. 

 

Як видно з рисунку 5.7, в середньому зниження лікворного тиску до 

меж норми в усіх групах, крім пацієнтів з туберкульозними та 

криптококовими МЕ, спостерігається на восьму добу лікування. Саме цей 

термін нами обрано для оцінки ефективності методу повторних пункцій при 

корекції лікворогіпертензивного синдрому (табл. 5.2). 

Таблиця 5.2 

Показники лікворного тиску у хворих на менінгоенцефаліти різної 

етіології з лікворною гіпертензією при вимірюванні на 8 день  

Етіологія МЕ 1 квартиль, 

мм вод. ст. 

Медіана, 

мм вод. ст. 

3 квартиль, 

мм вод. ст.  

Кількість 

хворих з 

тиском ≤ 180мм 

вод. ст. (%) 

Бактеріальний 

неспецифічний 

160,00 185,00 200,00 5 (62,50 %) 

Туберкульозний 190,0000 250,00 340,00 14 (43,75 %) 

Криптококовий 140,00 250,00 300,00 4 (50,0 %) 

Вірусний 70,00 100,00 130,00 48 (100,0 %) 

Токсоплазмозний 150,00 170,00 200,00 17 (80,95 %) 

ВСЬОГО 120,00 180,00 240,00 88 (75,21 %) 

 

При застосуванні критерію Крускала-Уолліса (при порівнянні 

середнього та медіани в групі хворих з бактеріальними неспецифічними МЕ, 

відкинуто гіпотезу про нормальний розподіл показників), встановлено, що 

значення лікворного тиску на восьмий день інтенсивної терапії, при 

використанні методу повторних пункцій, статистично достовірно не 

відрізняються між групами хворих з різними за етіологією МЕ. 
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Однак, при розгляді діаграми рівнів лікворного тиску, слід відзначити, 

що у всіх хворих на вірусні МЕ, на восьмий день лікування, рівень 

лікворного тиску був ≤180 мм вод. ст., в той же час, окремі хворі з 

туберкульозними МЕ та бактеріальними неспецифічними МЕ відрізнялися 

надвисокими показниками (рис. 5.8). 
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Рис. 5.8 Діаграма рівнів лікворного тиску (мм вод. ст.) у хворих з 

лікворною гіпертензією на тлі різних за етіологією МЕ на 8 день лікування. 

Примітки: 

ВМЕ – вірусні МЕ; 

БМЕ – бактеріальні неспецифічні МЕ; 

ТОКС – токсоплазмозні МЕ; 

ТМЕ – туберкульозні МЕ; 

КМЕ – криптококові МЕ. 
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При порівнянні рівнів лікворного тиску в середині груп, між 

показниками тиску на перший (таб. 5.1) та на восьмий день (таб. 5.2) 

лікування виявлена статистично достовірна різниця (р<0,01 за критерієм 

Уїлкоксона) у групі хворих з вірусними, токсоплазмозними та 

туберкульозними МЕ, що свідчить про наявність ефекту зниження 

лікворного тиску під впливом методу повторних пункцій, хоча у випадку 

туберкульозних МЕ він був недостатнім, а при вірусних МЕ – надмірним. 

Основним показником ефективності методу повторних пункцій, при 

застосуванні на практиці, є кількість (%) хворих в кожній групі у яких 

вдалось нормалізувати лікворний тиск при використанні цього методу (табл. 

5.2). 

Так, у хворих з вірусними МЕ, на восьмий день лікування, 

лікворогіпертензивного синдрому не відмічено в жодного пацієнта (рис. 

5.9). 

Однак, у 8 хворих (16,67 %) спостерігалися явища лікворної гіпотензії, 

які проявлялися у 6 хворих (12,50 %) у вигляді зниження лікворного тиску 

від 50 до 0 мм вод. ст., без виникнення клінічних проявів цього стану, а у 2 

хворих (4,17 %) у вигляді класичного постпункційного синдрому 

(постуральний головний біль, запаморочення). В одному випадку, у зв’язку з 

стійкою лікворною гіпотензією, були застосовані лікувальні заходи, 

спрямовані на підвищення (нормалізацію) лікворного тиску. 

У загальній групі хворих (табл. 2.2, пацієнти як з наявністю, так і з 

відсутністю лікворогіпертензивного синдрому при госпіталізації, n = 

154), з вірусними ураженнями ЦНС загинуло 4 (2,60 %), що було 

пов’язано з тяжкими ураженнями стволових структур ускладненими 

множинними точковими крововиливами, при цьому, під час проведення 

вимірювань лікворного тиску, цей показник у них знаходився у межах 

норми. 
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Рис. 5.9 Розподіл пацієнтів з вірусними МЕ за рівнем лікворного тиску 

на восьмий день лікування. 

Примітки: 

1 – лікворний тиск ≤180 мм вод. ст.; 

2 – лікворний тиск >180 мм вод. ст. 

 

У 5 (62,50 %) пацієнтів з лікворною гіпертензією на тлі бактеріальних 

неспецифічних МЕ, при проведенні корекції лікворного тиску, за допомогою 

методу повторних пункцій, на восьму добу лікування вдалося нормалізувати 

лікворний тиск (рис. 5.10). 

У жодного хворого не було клінічних ознак постпункційного 

синдрому. Однак, у одного хворого, якому було діагностовано вторинний 

МЕ, викликаний Pseudomonas aeruginosa, вже під час проведення першої 

пункції, було отримано ліквор з мозковим детритом, що в подальшому, 

внаслідок прогресуючої деструкції мозкової речовини, призвело до 
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розвитку стійкої непрохідності лікворних шляхів (лікворний тиск 0) та 

летального результату. 

 

 

Рис. 5.10 Розподіл пацієнтів з бактеріальними неспецифічними МЕ за 

рівнем лікворного тиску на восьмий день лікування. 

Примітки: 

1 – лікворний тиск ≤180 мм вод. ст.; 

2 – лікворний тиск >180 мм вод. ст. 

 

Слід зазначити, що серед усіх хворих з бактеріальними 

неспецифічними МЕ (табл. 2.2, пацієнти як з наявністю, так і з відсутністю 

лікворогіпертензивного синдрому при госпіталізації, n = 58) лише у 8 

(13,79 %) було встановлено підвищений лікворний тиск на момент 

госпіталізації до ВІТ та Д, що, на нашу думку, пов’язано з тривалими 
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строками від початку хвороби до госпіталізації, які в середньому складали 

130,74 діб (медіана 60,5 діб), адже хворих було переведено з інших 

лікувальних закладів, де їм попередньо безуспішно проводили лікування. 

В загальній групі (табл. 2.2), шестеро хворих (10,34 %), що 

знаходилися у вкрай тяжкому стані, померли упродовж першого тижня 

лікування. 

З них у 3 хворих було діагностовано вторинний МЕ, викликаний 

Pseudomonas aeruginosa, з деструкцією мозкової тканини та подальшим 

розвитком стійкої непрохідності лікворних шляхів. 

У інших двох хворих, що померли, було діагностовано вторинний 

МЕ, викликаний MRSA, та в одному випадку збудник не був 

встановлений. У цих хворих в анамнезі відзначалась довготривала (від 10 

до 40 днів) посттравматична назальна лікворея, після припинення якої, 

через декілька днів, стан хворих погіршувався, а вже під час проведення 

другої пункції було діагностовано непрохідність лікворних шляхів, що 

розвинулась внаслідок набряку мозку та оклюзії фібрином. Спроби 

відновлення ліквородинаміки за допомогою дренування лікворної 

системи шляхом зовнішньої катетеризації шлуночків головного мозку, 

виявилися безуспішними. 

Серед 21 хворого на токсоплазмозний МЕ, з лікворогіпертензивним 

синдромом на початку лікування, при застосуванні методу повторних 

пункцій, на восьмий день проведення комплексної інтенсивної терапії, 

вдалося нормалізувати лікворний тиск у 17 (80,95 %) пацієнтів (рис. 

5.11). 

Випадків лікворної гіпотензії, або постпункційного синдрому, серед 

цієї категорії хворих не спостерігали. 

Загалом у групі хворих з токсоплазмозним МЕ (табл. 2.2), загинуло 2 

хворих (5,13 %), які до надходження у ВІТ та Д, упродовж понад трьох 

тижнів, помилково лікувалися від герпесвірусного Е в інших лікувальних 

закладах. 
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Рис. 5.11 Розподіл пацієнтів з токсоплазмозними МЕ за рівнем 

лікворного тиску на восьмий день лікування. 

Примітки: 

1 – лікворний тиск ≤180 мм вод. ст.; 

2 – лікворний тиск >180 мм вод. ст. 

 

Серед 32 хворих з ЛГ при госпіталізації на тлі туберкульозного МЕ, 

при застосуванні методу повторних пункцій, лише в 14 випадках (43,75 %) 

вдалося досягти стійкої нормалізації лікворного тиску після проведення 7 

маніпуляцій (рис. 5.12). 

У решти 18 (56,25 %) хворих використовували зовнішнє постійне 

дренування лікворного простору через інтратекальний катетер, що 

встановлювався ендолюмбально на рівні від L5 до L2 на 3–7 діб. 
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Час катетеризації обмежувався або поступовою нормалізацією 

лікворного тиску, або ознаками початку запального процесу в місці 

входження катетеру, що потребувало переустановлення катетеру. 

У 10 хворих (31,25 %) спостерігали рецидиви ЛГ, що потребувало 

переустановлення катетеру від двох до чотирьох разів загальним 

терміном від 12 до 28 діб. Серед них 4 хворих (40,00 %) померли. 

 

Рис. 5.12 Розподіл пацієнтів з туберкульозними МЕ за рівнем 

лікворного тиску на восьмий день лікування. 

Примітки: 

1 – лікворний тиск ≤180 мм вод. ст.; 

2 – лікворний тиск >180 мм вод. ст. 

Трьом хворим з лікворогіпертензивним синдромом, яким не вдалося 

нормалізувати лікворний тиск за допомогою дренування навіть після 

декількох повторних катетеризацій, було проведено операцію 
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вентрикуло-перитонеального шунтування. Упродовж перших трьох діб у 

всіх хворих відзначалося значне покращення самопочуття за рахунок 

регресії загальномозкової патологічної неврологічної симптоматики: 

підвищення рівня свідомості, активізація рухів тощо. 

На 3–5 добу відмічено підвищення температури з подальшим 

поступовим погіршенням загального стану, погіршенням гостроти зору, 

слуху та зростанням загальномозкової патологічної симптоматики. У двох 

хворих, у зв’язку з оклюзією шунта, упродовж місяця після першого 

оперативного втручання, проведені повторні операції вентрикуло-

перитонеального шунтування, у однієї хворої через два місяці розвинулася 

картина гідроцефалії, що супроводжувалася виразною лікворною 

гіпотензією. Всі троє хворих (100 %) загинули упродовж трьох місяців від 

проведення першого оперативного втручання. 

Іншим трьом хворим в аналогічній ситуації встановили пристрій для 

виведення спинномозкової рідини та багаторазового введення лікарських 

речовин у спинномозковий канал організму людини. 

Завдяки знаходженню всієї системи під шкірою, що запобігало 

розвитку запалення внаслідок суперінфекції, встановлення пристрою 

дозволило проводити постійне дренування ліквору упродовж 30 діб. Двом 

хворим, у зв’язку з оклюзією катетеру, система була переустановлена на 21 

та 28 добу. У двох випадках вдалось досягти стійкої нормалізації лікворного 

тиску на четвертому місяці від початку лікування та покращення стану. Одна 

хвора (33,3 %) померла. 

Розглядаючи результати лікування хворих з криптококовими 

ураженнями ЦНС, попередньо слід зазначити, що ця категорія хворих 

виділена нами в окрему групу за ознаками провідного етіологічного чинника, 

адже майже в усіх хворих, крім грибкової флори, у лікворі були виявлені 

інші інфекційні агенти: віруси, бактерії (у тому числі в одному випадку 

мікобактерія туберкульозу). 

При лікуванні хворих з криптококовими МЕ, досягти стійкої 
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нормалізації лікворного тиску на восьму добу, при проведенні методу 

повторних пункцій, вдалося в чотирьох (50,00 %) випадках (рис. 5.13). 

 

Рис. 5.13 Розподіл пацієнтів з криптококовими МЕ за рівнем 

лікворного тиску на восьмий день лікування. 

Примітки: 

1 – лікворний тиск ≤180 мм вод. ст.; 

2 – лікворний тиск >180 мм вод. ст. 

У двох хворих (25,00 %) лікворний тиск було нормалізовано шляхом 

дренування лікворного простору через інтратекальний катетер. 

Вентрикуло-перитонеальні шунтування у цієї категорії хворих не 

проводилися. 

В одному випадку було встановлено пристрій для виведення 

спинномозкової рідини. 

У двох хворих (25,00 %) нормалізації лікворного тиску досягти не 
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вдалося, пацієнти померли. Ще одна хвора померла, незважаючи на 

досягнуту нормалізацію лікворного тиску. 

Загальна летальність (табл. 2.2) у групі хворих з криптококовими МЕ 

склала 30,00 %. 

При статистичному аналізі із застосуванням критерію Кохрена, 

встановлено, що в середині кожної з груп, крім хворих на туберкульозні МЕ, 

є достовірна відмінність (р<0,05) в кількості пацієнтів з підвищеним 

лікворним тиском при першому вимірі і при вимірюванні на восьмий день, 

що свідчить про ефективність застосування методу повторних пункцій, з 

метою зниження лікворного тиску у хворих на МЕ різної етіології, крім 

туберкульозної. 

Аналіз результатів лікування свідчать про необхідність 

диференційованого підходу як до використання певних методик, так і до 

необхідності застосування інтратекальних методів корекції ЛГ в залежності 

не тільки від початкового рівню лікворного тиску, але й від етіології 

захворювання. 

Так, аналізуючи результати дослідження в групі хворих з вірусними 

ураженнями ЦНС, слід зазначити, що помірна ЛГ, що спостерігається у цих 

пацієнтів на початку захворювання, при проведенні активної корекції 

інтратекальним методами, майже у 17 % випадків призводить до розвитку 

лікворної гіпотензії та не впливає на виживання хворих. 

Отже, при цій патології, на нашу думку, застосовувати будь-який з 

інтратекальних методів, спрямованих на зниження лікворного тиску, 

недоцільно. При цьому, слід наголосити, що подібна точка зору стосується 

саме інтратекальної корекції ЛГ, а не взагалі інтратекальних методів терапії 

при вірусних ураженнях ЦНС. 

У хворих на церебральний токсоплазмоз досягти нормалізації 

лікворного тиску вдалося за допомогою методу повторних пункцій. При 

цьому не було відзначено розвитку лікворної гіпотензії в жодному випадку. 

Згідно доктрини Монро-Келлі, нормалізація лікворного тиску 
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(зменшення об’єму ліквору) повинна призвести до збільшення кровообігу та 

зменшення негативного впливу підвищеного тиску на речовину мозку. Тому, 

в комплексі заходів інтенсивної терапії, ми вважаємо доцільним 

використання інтратекальної корекції ЛГ при цій патології, а достатнім є 

застосування лише методу повторних пункцій. 

При бактеріальних неспецифічних МЕ, у разі своєчасного початку, 

проведення інтратекальної корекції ЛГ дозволило досить швидко 

нормалізувати лікворний тиск лише при використанні методу повторних 

пункцій. Всі хворі, у яких вдалося досягти нормалізації лікворного тиску, 

вижили. 

Таким чином, ми вважаємо корекцію ЛГ, методом повторних пункцій, 

однією з найважливіших складових комплексу інтенсивної терапії хворих на 

бактеріальні МЕ, що повинна застосовуватись якомога раніше. Водночас 

варто відзначити, що розвиток оклюзії лікворопровідних шляхів у цієї 

категорії хворих є прогностично вкрай несприятливим. В таких випадках, в 

якості хоча й малоефективного, але єдино доступного способу лікування, 

слід рекомендувати негайне зовнішнє дренування лікворної системи, шляхом 

катетеризації шлуночків мозку. 

Отримання при ЛП мозкового детриту в лікворі вказує на розпад 

тканин мозку, є передвісником оклюзії та свідчить про інкурабельність 

хворого. В нашому дослідженні подібні випадки були асоційовані лише з 

Pseudomonas aeruginosa. 

Боротьба з лікворогіпертензивним синдромом у хворих з 

туберкульозними та мікозними ураженнями ЦНС, найбільш складна 

проблема. Навіть застосування усього арсеналу наявних методів, 

включаючи інтратекальні, в низці випадків (летальність від 18 % до 30 %) 

не дозволяє досягти позитивного результату. Не дивлячись на зазначену 

ефективність, невеликий відсоток успіху при застосуванні методу 

повторних пункцій вказує на недостатність лише цього способу корекції 

ЛГ при лікуванні даної категорії пацієнтів, а висока летальність, 
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можливо, є свідченням втраченого часу на використання недостатньо 

дієвої методики. Тому ми вважаємо доцільним встановлення 

люмбального дренажу вже після другої пункції, якщо під час другої 

пункції початковий лікворний тиск становить понад 300 мм вод. ст. та 

суттєво (менш, ніж на 20 %) не відрізняється від початкового лікворного 

тиску при першій пункції. 

В разі не отримання стійкої нормалізації лікворного тиску упродовж 

понад 20 діб лікування, при повторних встановленнях люмбального дренажу, 

доцільне застосування пристрою для виведення спинномозкової рідини та 

багаторазового введення лікарських речовин у спинномозковий канал 

організму людини. 

Основною перевагою цього пристрою, на відміну від люмбального 

дренування, ми вважаємо його імплантування на рівні реберної дуги та 

розташування під шкірою. Це дозволяє запобігти виникненню вогнища 

запалення неподалік спинномозкового каналу та розвитку суперінфікування 

ЦНС. Водночас недоліком є необхідність використання в цій системі 

катетеру значно меншого діаметру, аніж при люмбальному дренуванні, що 

призводить до менш ефективного виведення ліквору, та, в разі застосування 

на початкових етапах лікування, при високому рівні білку в лікворі, оклюзії 

катетеру. 

Слід зазначити, що при криптококових ураженнях ЦНС, на відміну від 

туберкульозних та взагалі бактеріальних, стійка нормалізація лікворного 

тиску не є свідченням одужання та елімінації збудника. В той же час, в 

повідомленнях про успішне застосування вентрикуло-перитонеального 

шунтування у хворих на криптококовий МЕ не вказується на проведення 

бактеріологічних досліджень ліквору після проведення операції [262, 280, 

476]. Можливо, автори спостерігали зворотну ситуацію, коли при елімінації 

збудника збереглися залишкові явища у вигляді лікворогіпертензивного 

синдрому при стерильному лікворі. 

В нашій роботі, при дослідженні ефекту від операції вентрикуло-
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перитонеального шунтування, отриманий в перші дні після оперативного 

втручання позитивний результат, був обумовлений ефективним зниженням 

лікворного тиску. 

Підвищення температури на 3–5 добу, на нашу думку, свідчить про 

розвиток явищ перитоніту при потраплянні інфікованого ліквору у черевну 

порожнину, а відсутність яскравої класичної симптоматики перитоніту 

обумовлена, по-перше, властивостями збудника, а по-друге, проведенням 

потужної загальної етіотропної терапії як до, так і після оперативного 

втручання. 

В подальшому погіршення стану хворих відбувається як за рахунок 

генералізації інфекційного процесу, так і за рахунок «консервації» збудника в 

лікворній системі. 

Накопичення цих факторів в решті-решт призводить до летального 

наслідку. Вентрикуло-перитонеальні шунтування при лікуванні ЛГ у хворих 

з МЕ, на нашу думку, слід розглядати як паліативний метод, що має 

тимчасовий ефект і може застосовуватись лише у інкурабельних пацієнтів. 

Адже лише в разі зовнішнього дренування, крім корекції ЛГ, 

відбувається також процес механічної елімінації збудника разом з його екзо- 

та ендотоксинами з організму пацієнта. 

Таким чином, вважаємо обґрунтованою наступну принципову схему 

використання різних інтратекальних методів корекції ЛГ у хворих з МЕ 

(табл. 5.3). 

Таблиця 5.3 

Схема вибору інтратекального методу корекції лікворної гіпертензії 

Етіологія МЕ Інтратекальні методи корекції лікворної гіпертензії 

Метод 

повторних 

пункцій 

Зовнішнє 

постійне 

дренування 

Пристрій для 

виведення 

спинномоз-

кової рідини 

Вентрикуло-

перитонеальне 

шунтування 

1 2 3 4 5 
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Продовж. табл. 5.3

1 2 3 4 5 

Токсоплазмозні Доцільно Не доцільно Не доцільно Не доцільно 

Вірусні Не 

доцільно 

Не доцільно Не доцільно Не доцільно 

Бактеріальні 

неспецифічні 

Необхідно В поодиноких 

випадках 

Не доцільно Протипоказано

Туберкульозні При 

явному 

ефекті2 

Метод вибору У разі 

лікворного 

тиску>200 мм 

вод. ст. на 20 

добу 

лікування 

Як паліативне 

втручання у 

інкурабельних 

хворих 

Криптококові При 

явному 

ефекті2 

Метод вибору У разі 

лікворного 

тиску>200 мм 

вод. ст. на 20 

добу 

лікування 

Як паліативне 

втручання у 

інкурабельних 

хворих1 

Примітки: 
1 – рекомендований, на думку деяких авторів (за даними наукової 

літератури); 
2 – при різниці лікворного тиску під час попередньої (А1) та наступної 

(А2) пункції, якщо: 100-А2*100/А1>20. 

 

Висновки з розділу 

1. Використання методу повторних пункцій при корекції лікворної 

гіпертензії, в комплексі інтенсивної терапії хворих на менінгоенцефаліти 

різної етіології, призводить до значущого зниження лікворного тиску у всіх 

групах пацієнтів, крім групи хворих з туберкульозними 
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менінгоенцефалітами. 

2. В разі виникнення лікворогіпертензивного синдрому, при лікуванні 

хворих з менінгоенцефалітами, вибір інтратекальних методів корекції цього 

стану повинен залежати не тільки від рівня лікворного тиску, але й від 

етіології захворювання: 

– при вірусних ураженнях центральної нервової системи, проведення 

корекції лікворогіпертензивного синдрому інтратекальним методами, не 

доцільно; 

– при токсоплазмозному менінгоенцефаліті доцільне використання 

методу повторних пункцій; 

– при бактеріальних неспецифічних ураженнях центральної нервової 

системи обов’язковим є застосування методу повторних пункцій; 

– при криптококових або туберкульозних ураженнях центральної 

нервової системи, при корекції лікворної гіпертензії, методом вибору є 

встановлення зовнішнього дренажу; 

– при криптококових або туберкульозних ураженнях центральної 

нервової системи зі стійко підвищеним лікворним тиском, який не вдається 

нормалізувати за допомогою класичного зовнішнього дренування, доцільне 

встановлення пристрою для виведення спинномозкової рідини та 

багаторазового введення лікарських речовин у спинномозковий канал. 

3. Вентрикуло-перитонеальне шунтування слід розглядати як 

паліативне втручання лише у випадках інкурабельних хворих. 

4. Розвиток оклюзії лікворопровідних шляхів у хворих на бактеріальні 

неспецифічні МЕ є прогностично вкрай несприятливим та потребує 

негайного зовнішнього дренування лікворної системи, шляхом катетеризації 

шлуночків мозку. 

5. При криптококових ураженнях центральної нервової системи, на 

відміну від туберкульозних та взагалі бактеріальних, стійка нормалізація 

лікворного тиску не є свідченням одужання та елімінації збудника. 

[32, 88, 95, 101, 155, 163, 180] 
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РОЗДІЛ 6 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ БЕЗПЕЧНОСТІ 

(ТОКСИЧНОСТІ) ІНТРАТЕКАЛЬНОГО ЗАСТОСУВАННЯ 

АНТИБІОТИКІВ 

 

 

6.1 Безпечність (токсичність) інтратекального шляху введення 

меропенему в експерименті на щурах 

 

Як свідчать дані, наведені в таблиці 6.1, статистично достовірна 

відмінність середніх значень маси тіла між моментами вимірів –

збільшення середнього значення маси між першим і другим виміром 

(p≤0,01) для обох груп. Але в той же час не виявлено статистично 

достовірної відмінності середніх значень маси між контрольною й 

дослідною групою (p>0,05). 

Отримані дані вказують на фізіологічний приріст маси тіла тварин, що 

може бути доказом відсутності негативного впливу за інтратекального 

введення меропенему упродовж терміну спостереження. 

Таблиця 6.1 

Маса тіла білих щурів у різні терміни спостереження після 

інтратекального введення меропенему 

Група тварин Час вимірювання Середня маса (г) 

 

Помилка 

середнього (г) 

Контрольна, n = 6  1 доба 209,30 1,98 

Контрольна, n = 6 6 доба 212,17 2,03* 

Дослідна, n = 6 1 доба 211,30 1,98 

Дослідна, n = 6 6 доба 214,30 2,03* 

Примітка: * – р≤0,01 по відношенню до значень, зареєстрованих у 

першу добу. 
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Знижена рухова активність у всіх тварин до початку першого введення 

була зумовлена знаходженням в стані наркотичного сну після проведення 

оперативного втручання (вживлення канюлі). 

Надалі, у всіх тварин дослідної групи при кожній інфузії після 

введення меропенему, спостерігалися настороженість, підвищення ЧД, 

роздратованість, підвищення рухової активності, на відміну від щурів групи 

контролю. Зміни спостерігалися упродовж 12–15 хв. від початку інфузії. В 

подальшому всі показники повертались до попереднього рівня (табл. 6.2). 

Отримані дані свідчать про короткочасну (до 15 хв.) подразнюючу дію 

розчину відповідної дози та концентрації меропенему за інтратекального 

введення. 

 

Таблиця 6.2 

Показники вегетативних та поведінкових функцій щурів у перші 2 

години спостереження після кожного інтратекального введення 

меропенему з дексаметазоном 

Показники вегетативних та 

поведінкових функцій 

Кількість тварин зі зміною показника, n

Контрольна група, 

n = 6 

Дослідна група, 

n = 6 

Введення 

препарату 

Введення 

препарату 

До 1-є 2-є 3-є До 1-є 2-є 3-є

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Температура тіла 0 0 0 0 0 0 0 0 

Настороженість 0 ** 0 0 0 ** 6* 6* 

Дихання 0 0 0 0 0 6 6 6 

Ціаноз 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Продовж. табл. 6.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Рухова активність знижена 0 0 0 0 6* 0 0 0 

Рухова активність підвищена 0 0 0 0 0 6* 6* 6* 

Тремор 0 0 0 0 0 0 0 0 

Судоми 0 0 0 0 0 0 0 0 

Больовий рефлекс 0 ** 0 0 0 ** 0 0 

Роздратованість 0 ** 0 0 0 ** 6* 6* 

Екзофтальм 0 0 0 0 0 0 0 0 

Салівація 0 0 0 0 0 0 0 0 

Птоз 0 ** 0 0 0 ** 0 0 

Шкіра 0 0 0 0 0 0 0 0 

Примітки: 

* – статистично значущі зміни всередині груп (р<0,05 за критерієм 

Кохрена) та між групами (р<0,05 за критерієм Мана-Уїтні); 

** – показник не досліджувався у зв’язку з перебуванням тварин у 

наркотичному сні. 

 

Інтратекальне введення меропенему з дексаметазоном призводило 

до помірного зростання ЧСС (у середньому на 27 %) та ЧД (у середньому 

на 21 %), і не впливало на електропровідні властивості серця (табл. 6.3). 

Зміни спостерігались упродовж 12–15 хв. після введення досліджуваних 

препаратів. У подальшому показники повертались до початкового рівня. 

Отримані дані підтверджують висновок про наявність короткострокової 

подразнюючої дії меропенему за інтратекального введення відповідної 

дози та концентрації препарату. 
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Таблиця 6.3 

Показники ЧСС, ЧД та ЕКГ (M±m) під час другого інтратекального 

введення меропенему з дексаметазоном 

Показники Контрольна група, 

n = 6 

Дослідна група,

n = 6 

ЧСС, уд/хв. До введення препарату 453,00±9,60 445,00±9,60 

Після введення препарату 435,00±7,80* 568,00±7,80* 

ЧД, 1/хв. До введення препарату 81,30±1,20 81,00±1,20 

Після введення препарату 84,00±1,10* 97,70±1,10* 

PQ, мс До введення препарату 45,0±0,74 44,0±0,74 

Після введення препарату 43,70±0,61 43,30±0,61 

QRS, мс До введення препарату 11,80±0,44 12,00±0,44 

Після введення препарату 12,00±0,37 12,00±0,37 

R, мВ До введення препарату 0,585±0,00095 0,613±0,0065 

Після введення препарату 0,598±0,0059 0,601±0,0059 

Примітка. * – статистично значущі відмінності між групами та в 

середині групи досліду між показниками до та після введення (р<0,01 за 

критерієм Ньюмана-Кейлса). 

 

При дослідженні гематологічних та біохімічних показників крові 

контрольних та дослідних тварин, статистично значущої різниці не виявлено, 

про що свідчили показники дисперсійного аналізу (табл. 6.4). 

Таким чином, можна стверджувати, що інтратекальне введення 

розчину меропенему з дексаметазоном не впливає на гематологічні та 

біохімічні показники крові білих щурів. 

Упродовж всього дослідження (6 діб) не спостерігалося жодного 

випадку загибелі тварин як у дослідній групі, так і у групі контролю. 
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Таблиця 6.4 

Середні величини (M±m) гематологічних та біохімічних показників при 

введенні меропенему з дексаметазоном наприкінці спостереження (6 доба) 

Показники Контрольна 

група, 

n = 6 

Дослідна 

група, 

n = 6 

Hb, г/л 143,20±8,40 143,80±7,50 

Час згортання крові, г 69,70±1,20 71,00±1,70 

Еритроцити, 1012/л 5,30±0,12 5,40±0,13 

Лейкоцити, 109/л 10,80±0,80 11,10±0,50 

Активність АлАТ, мкмоль/год.*л 0,46±0,01 0,49±0,04 

Активність АсАТ, мкмоль/год.*л 0,94±0,03 0,93±0,08 

Вміст глюкози, ммоль/л 4,44±0,13 4,33±0,17 

Вміст загального білку, г/л 85,10±0,91 85,20±1,59  

Активність лужної фосфатази, 

мкмоль/год.*л 

163,30±16,40 169,20±16,70 

Вміст сечовини, ммоль/л 6,20±0,24 6,30±0,34 

Вміст креатинину, мкмоль/л 85,00±3,50 80,80±1,30 

Таким чином відзначено, що інтратекальне введення 7,5 мг меропенему 

+ 0,2 мг дексаметазону на один кілограм ваги тварини, у дослідах на білих 

щурах, призводить до короткочасної (до 15 хв.) помірної подразнюючої дії, 

що проявляється настороженістю, роздратованістю, підвищеною руховою 

активністю та зростанням ЧД та ЧСС. 

В той же час інтратекальне введення меропенему з дексаметазоном у 

дослідах на білих щурах, упродовж всього терміну спостереження (6 діб), не 

призводило до змін клінічних показників (маса та температура тіла, ціаноз, 

тремор, судоми, больовий рефлекс, екзофтальм, салівація, птоз, зміни 

шкіряних покровів), не впливло на електропровідну систему серця. 

Меропенем за інтратекального способу введення не спричиняє 

загальнотоксичного впливу, що підтверджується відсутністю загибелі 
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тварин, та не призводить до змін гематологічних і біохімічних показників у 

білих щурів, що свідчить про відсутність негативного впливу досліджуваного 

препарату за даного способу введення. 

 

6.2 Безпечність (токсичність) інтратекального шляху введення 

кліндаміцину в експерименті на щурах 

 

Як свідчать дані, наведені в таблиці 6.5, статистично достовірна 

відмінність середніх значень маси між моментами вимірів – збільшення 

середнього значення маси між першим і другим виміром (p<0,01) для обох 

груп. Але в той же час не виявлено статистично достовірної відмінності 

середніх значень маси між контрольною й дослідною групами (p>0,05). 

Таблиця 6.5 

Маса тіла тварин контрольної та дослідної груп 

Група тварин Час вимірюванняСередня маса (г)Помилка середнього (г)

Контрольна n = 6 1 доба 209,33 1,98 

Контрольна n = 6 6 доба 212,17 2,03* 

Дослідна n = 6 1 доба 210,67 1,98 

Дослідна n = 6 6 доба 215,00 2,03* 

Примітка: * – р≤0,01 по відношенню до значень, зареєстрованих у 

першу добу. 

Отримані дані свідчать про фізіологічний приріст маси тіла тварин, що 

може бути доказом відсутності негативного впливу за інтратекального 

введення як кліндаміцину, так і фізіологічного розчину упродовж терміну 

спостереження. 

Знижена рухова активність у всіх тварин до початку першого уведення, 

була обумовлена знаходженням в стані наркотичного сну після проведення 

оперативного втручання (вживлення канюлі). 
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Надалі, у всіх тварин як дослідної групи, після уведення кліндаміцину, 

так і групи контролю, після введення фізіологічного розчину, змін клінічних 

показників не спостерігалося (табл. 6.6). 

Таблиця 6.6 

Вплив кліндаміцину за інтратекального введення на вегетативні та 

поведінкові функції у щурів у перші 2 години спостереження 

Клінічні прояви (зміна 

показників) 

Кількість тварин зі зміною показника, n 

Контрольна група 

(n = 6) 

Дослідна група 

(n = 6) 

Введення 

препарату 

Введення 

препарату 

До 1-е 2-е 3-е До 1-е 2-е 3-е 

Температура тіла 0 0 0 0 0 0 0 0 

Насторожуваність 0 * 0 0 0 * 0 0 

Дихання 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ціаноз 0 0 0 0 0 0 0 0 

Рухова активність знижена 6 0 0 0 6 0 0 0 

Рухова активність підвищена 0 0 0 0 0 0 0 0 

Тремор 0 0 0 0 0 0 0 0 

Судоми 0 0 0 0 0 0 0 0 

Больовий рефлекс 0 * 0 0 0 * 0 0 

Роздратованість 0 * 0 0 0 * 0 0 

Екзофтальм 0 0 0 0 0 0 0 0 

Салівація 0 0 0 0 0 0 0 0 

Птоз 0 * 0 0 0 * 0 0 

Шкіра 0 0 0 0 0 0 0 0 

Примітка * – показник не досліджувався у зв’язку з перебуванням 

тварин у наркотичному сні. 

Інтратекальне уведення кліндаміцину не призводило до зміни ЧСС та 

ЧД і не впливало на електропровідні властивості серця (табл. 6.7). Отримані 
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дані підтверджують висновок про відсутність токсичної або подразнюючої 

дії кліндаміцину за інтратекального введення відповідної дози та 

концентрації препарату. 

 

Таблиця 6.7 

Показники ЧСС, ЧД та ЕКГ під час другого інтратекального 

введення кліндаміцину 

Показники 

Контрольна 

група 

(n = 6) 

Дослідна 

група 

(n = 6) 

ЧСС в хв. 

(М±m) 

До введення препарату 453,00 ± 9,60 456,80 ± 9,60 

Після введення 

препарату 
453,00 ± 7,80 557,00 ± 7,80 

ЧД в хв. 

(М±m) 

До введення препарату 81,30 ± 1,20 82,70 ± 1,20 

Після введення 

препарату 
84,00 ± 1,10 82,70 ± 1,10 

PQ мс (М±m) 

До введення препарату 45,00 ± 0,74 44,30 ± 0,74 

Після введення 

препарату 
43,70 ± 0,61 44,50 ± 0,61 

QRS мс (М±m) 

До введення препарату 11,83 ± 0,44 11,83 ± 0,44 

Після введення 

препарату 
12,0 ± 0,37 11,83 ± 0,37 

R мВ (М±m) 

До введення препарату 0,585±0,0095 0,585±0,0095 

Після введення 

препарату 
0,598±0,0059 0,585±0,0059 

 

Статистично значущих відмінностей між групами та в середині груп 

між показниками до та після введення, не виявлено (р>0,05 за дисперсійним 

аналізом). 
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При дослідженні гематологічних та біохімічних показників крові 

контрольних та піддослідних тварин статистично значущої різниці також не 

виявлено, про що свідчили показники дисперсійного аналізу (табл. 6.8). 

 

Таблиця 6.8 

Середні величини (М±m) гематологічних та біохімічних показників при 

введенні кліндаміцину в кінці строку спостереження (6 доба) 

Показники Контрольна група

(n = 6) 

Дослідна група

(n = 6) 

Hb г\л 143,20 ± 1,40 145,30 ± 1,30 

Час згортання, с. 69,70 ± 1,2 69,30 ± 1,40 

Еритроцити, 1012/л 5,30 ± 0,12 5,20 ± 0,29 

Лейкоцити, 109/л 10,80 ± 0,14 11,00 ± 0,09 

АлАт, мкмоль/год.*л 0,46 ± 0,01 0,45 ± 0,02 

АсАт, мкмоль/год.*л 0,94 ± 0,01 0,94 ± 0,01 

Глюкоза, ммоль/л 4,44 ± 0,13 4,47 ± 0,17 

Загальний білок, г/л 85,10 ± 0,91 84,40 ± 0,76 

Лужна фосфатаза, мкмоль/год.*л 163,30 ± 6,40 164,20 ± 4,90 

Сечовина, ммоль/л 6,20 ± 0,14 6,3 ± 0,26 

Креатинин, мкмоль/л 85,00 ± 3,50 84,70 ± 2,50 

 

Таким чином, можна стверджувати, що інтратекальне введення 

розчину кліндаміцину не впливає на гематологічні та біохімічні показники 

крові білих щурів. 

Упродовж всього дослідження (6 діб) не спостерігалось жодного 

випадку загибелі тварин як у дослідній групі, так і у групі контролю. 

Таким чином інтратекальне введення 1,875 мг кліндаміцину + 0,15 

мг дексаметазону на кілограм ваги тварини, у дослідах на білих щурах 

впродовж всього терміну спостереження (6 діб), не призводило до змін 

клінічних показників (маса та температура тіла, настороженість, 
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роздратованість, рухова активність, ЧД, ЧСС, ціаноз, тремор, судоми, 

больовий рефлекс, екзофтальм, салівація, птоз, зміни шкіряних покровів), 

не впливало на електропровідну систему серця. 

Кліндаміцин за інтратекального способу введення не призводить до 

змін гематологічних та біохімічних показників у білих щурів. 

Кліндаміцин за інтратекального способу введення не спричиняє 

загальнотоксичного впливу, що підтверджується відсутністю загибелі щурів. 

Це свідчить про відсутність негативного впливу досліджуваного препарату за 

даного способу введення. 

 

6.3 Безпечність (токсичність) інтратекального шляху введення 

левофлоксацину в експерименті на щурах 

 

Як свідчать дані, наведені в табл. 6.9, статистично достовірна 

відмінність середніх значень маси між моментами вимірів – збільшення 

середнього значення маси між першим і другим виміром (p<0,01) для обох 

груп. Але, в той же час, не виявлено статистично достовірної відмінності 

середніх значень маси між контрольною й дослідною групами (p>0,05). 

 

Таблиця 6.9 

Маса тіла тварин контрольної та дослідної груп 

Група тварин Час вимірюванняСередня маса, гПомилка середнього, г

Контрольна n = 6 1 доба 209,33 1,98 

Контрольна n = 6 6 доба 212,17 2,03* 

Дослідна n = 6 1 доба 212,33 1,98 

Дослідна n = 6 6 доба 216,33 2,03* 

Примітка: * – р≤0,01 по відношенню до значень, зареєстрованих у 

першу добу. 
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Отримані дані свідчать про фізіологічний приріст маси тіла тварин, що 

може бути доказом відсутності негативного впливу за інтратекального 

введення як левофлоксацину, так і фізіологічного розчину упродовж терміну 

спостереження. 

Знижена рухова активність у всіх тварин до початку першого уведення 

була обумовлена знаходженням в стані наркотичного сну після проведення 

оперативного втручання (вживлення канюлі). 

Надалі, у всіх тварин дослідної групи при кожній інфузії, на відміну від 

щурів групи контролю, після уведення левофлоксацину спостерігалися 

настороженість, підвищення ЧД, роздратованість, підвищення рухової 

активності. Зміни спостерігалися упродовж 3–5 хв. від початку інфузії. В 

подальшому всі показники повертались до попереднього рівня (табл. 6.10). 

Отримані дані свідчать про короткочасну (до 5 хвилин) подразнюючу 

дію розчину відповідної дози та концентрації препарату левофлоксацину за 

інтратекального введення. 

 

 

Таблиця 6.10 

Вплив левофлоксацину за інтратекального введення на вегетативні та 

поведінкові функції у щурів у перші 2 години спостереження 

Клінічні прояви (зміна 

показників) 

Кількість тварин зі зміною показника, n 

Контрольна група 

(n = 6) 

Дослідна група 

(n = 6) 

Введення 

препарату 

Введення 

препарату 

До 1-е 2-е 3-е До 1-е 2-е 3-е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Температура тіла 0 0 0 0 0 0 0 0 

Насторожуваність* 0 ** 0 0 0 ** 6 6 
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Продовж. табл. 6.10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Дихання * 0 0 0 0 0 6 6 6 

Ціаноз 0 0 0 0 0 0 0 0 

Рухова активність знижена 6 0 0 0 6 0 0 0 

Рухова активність підвищена* 0 0 0 0 0 6 6 6 

Тремор 0 0 0 0 0 0 0 0 

Судоми 0 0 0 0 0 0 0 0 

Больовий рефлекс 0 ** 0 0 0 ** 0 0 

Роздратованість* 0 ** 0 0 0 ** 6 6 

Екзофтальм 0 0 0 0 0 0 0 0 

Салівація 0 0 0 0 0 0 0 0 

Птоз 0 ** 0 0 0 ** 0 0 

Шкіра 0 0 0 0 0 0 0 0 

Примітки: 

* – статистично значущі зміни в середині груп (р<0,05 за критерієм 

Кохрена) та між групами (р<0,05 за критерієм Мана-Уїтні); 

** – показник не досліджувався у зв’язку з перебуванням тварин у 

наркотичному сні. 

 

Інтратекальне введення левофлоксацину призводило до помірного 

зростання ЧСС (у середньому на 15 %) та ЧД (у середньому на 15 %), і не 

впливало на електропровідні властивості серця (табл. 6.11). Зміни 

спостерігались упродовж 3–5 хв. після введення досліджуваного препарату. 

В подальшому показники повертались до початкового рівня. Отримані дані 

підтверджують висновок про наявність короткочасної подразнюючої дії 

левофлоксацину за інтратекального введення відповідної дози та 

концентрації препарату. 
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Таблиця 6.11 

Показники ЧСС, ЧД та ЕКГ під час другого інтратекального 

уведення левофлоксацину 

Показники 
Контрольна 

група (n = 6) 

Дослідна 

група (n = 6) 

ЧСС в хв. 

(М±m)* 

До введення препарату 453,00 ± 9,60 452,00 ± 9,60 

Після введення препарату 453,00 ± 7,80 520,00 ± 7,80 

ЧД в хв. (М±m)* 
До введення препарату 81,30 ± 1,20 83,2 ± 1,10 

Після введення препарату 84,00 ± 1,10 96,0 ± 1,10 

PQ мс (М±m) 
До введення препарату 45,00 ± 0,74 45,00 ± 0,74 

Після введення препарату 43,70 ± 0,61 44,00 ± 0,61 

QRS мс (М±m) 
До введення препарату 11,83 ± 0,44 11,50 ± 0,44 

Після введення препарату 12,00 ± 0,37 11,30 ± 0,37 

R мВ (М±m) 
До введення препарату 0,585±0,0095 0,582±0,0095 

Після введення препарату 0,598±0,0059 0,583±0,0059 

Примітка. * – статистично значущі відмінності між групами та в 

середині групи досліду між показниками до та після введення (р<0,01 за 

критерієм Ньюмана-Кейлса). 

При дослідженні гематологічних та біохімічних показників крові 

контрольних та дослідних тварин, статистично значущої різниці не виявлено, 

про що свідчили показники дисперсійного аналізу (табл. 6.12). 

Таким чином, можна стверджувати, що інтратекальне введення 

розчину левофлоксацину не впливає на гематологічні та біохімічні показники 

крові білих щурів. 

Упродовж всього дослідження (6 діб) не спостерігалося жодного 

випадку загибелі тварин як у дослідній групі, так і у групі контролю. 

Отримані дані слід розглядати як експериментальне обґрунтування 

безпечності інтратекального введення розчину левофлоксацину для 
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створення ефективної концентрації препарату безпосередньо у вогнищі 

інфекції. 

Таблиця 6.12 

Середні величини (М±m) гематологічних та біохімічних показників при 

введенні левофлоксацину в кінці строку спостереження (6 доба) 

Показники Контрольна група 

(n = 6) 

Дослідна група

(n = 6) 

Hb г\л 143,20 ± 1,40 143,00 ± 1,10 

Час згортання, с. 69,70 ± 1,20 69,70 ± 2,50 

Еритроцити, 1012/л 5,30 ± 0,12 5,10 ± 0,09 

Лейкоцити, 109/л 10,8 ± 0,14 11,00 ± 0,13 

АлАт, мкмоль/год.*л 0,46 ± 0,01 0,46 ± 0,02 

АсАт, мкмоль/год.*л 0,94 ± 0,01 0,95 ± 0,01 

Глюкоза, ммоль/л 4,44 ± 0,13 4,64 ± 0,15 

Загальний білок, г/л 85,10 ± 0,91 84,70 ± 1,14 

Лужна фосфатаза, мкмоль/год.*л 163,30 ± 6,40 168,70 ± 2,80 

Сечовина, ммоль/л 6,20 ± 0,14 5,90 ± 0,24 

Креатинин, мкмоль/л 85,00 ± 3,50 83,70 ± 2,60 

Таким чином інтратекальне введення 0,1875 мг левофлоксацину + 

0,05 мг дексаметазону на один кілограм ваги тварини у дослідах на білих 

щурах призводить до короткочасної (до 5 хвилин) помірної подразнюючої 

дії, що проявляється настороженістю, роздратованістю, підвищеною 

руховою активністю та зростанням ЧД і ЧСС. 

В той же час інтратекальне введення 0,1875 мг левофлоксацину + 

0,05 мг дексаметазону на кілограм ваги тварини у дослідах на білих 

щурах упродовж всього терміну спостереження (6 діб), не призводило до 

змін клінічних показників (маса та температура тіла, ціаноз, тремор, 

судоми, больовий рефлекс, екзофтальм, салівація, птоз, зміни шкіряних 

покровів), не впливало на електропровідну систему серця. 
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Левофлоксацин за інтратекального способу введення не призводить до 

змін гематологічних та біохімічних показників у білих щурів. 

Левофлоксацин за інтратекального способу введення не спричиняє 

загальнотоксичного впливу, що підтверджується відсутністю загибелі щурів. 

Отримані дані свідчать про відсутність негативного впливу досліджуваного 

препарату за даного способу введення. 

 

6.4 Безпечність (токсичність) інтратекального способу введення 

рифаміцину в експерименті на щурах 

 

Як свідчать дані, наведені в табл. 6.13, статистично достовірна 

відмінність середніх значень маси між моментами вимірів – збільшення 

середнього значення маси між першим і другим виміром (p<0,01) для обох 

груп. Але в той же час не виявлення статистично достовірної відмінності 

середніх значень маси між контрольною й дослідною групою (p>0,05). 

Таблиця 6.13 

Маса тіла тварин контрольної та дослідної групи 

Група тварин Час вимірюванняСередня маса, гПомилка середнього, г

Контрольна n = 6 1 доба 209,33 1,975 

Контрольна n = 6 6 доба 212,17 2,034* 

Дослідна n = 6 1 доба 210,67 1,975 

Дослідна n = 6 6 доба 215,0 2,033* 

Примітка: * – р≤0,01 по відношенню до значень, зареєстрованих у 

першу добу. 

Отримані дані свідчать про фізіологічний приріст маси тіла тварин, що 

може бути доказом відсутності негативного впливу за інтратекального введення 

як рифаміцину, так і фізіологічного розчину протягом терміну спостереження. 

Знижена рухова активність у всіх тварин до початку першого введення 

була обумовлена знаходженням в стані наркотичного сну після проведення 

оперативного втручання (вживлення канюлі). 
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Надалі, у всіх тварин як дослідної групи, після уведення рифаміцину, 

так і групи контролю, після введення фізіологічного розчину, змін клінічних 

показників не спостерігалось (табл. 6.14). 

Таблиця 6.14 

Вплив рифаміцину за інтратекального введення на вегетативні та 

поведінкові функції у щурів у перші 2 години спостереження 

Клінічні прояви (зміна 

показників) 

Кількість тварин зі зміною показника 

Контрольна група 

(n = 6) 

Дослідна група 

(n = 6) 

Введення 

препарату 

Введення 

препарату 

До 1-е 2-е 3-е До 1-е 2-е 3-е 

Температура тіла 0 0 0 0 0 0 0 0 

Насторожуваність 0 * 0 0 0 * 0 0 

Дихання 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ціаноз 0 0 0 0 0 0 0 0 

Рухова активність знижена 6 0 0 0 6 0 0 0 

Рухова активність підвищена 0 0 0 0 0 0 0 0 

Тремор 0 0 0 0 0 0 0 0 

Судоми 0 0 0 0 0 0 0 0 

Больовий рефлекс 0 * 0 0 0 * 0 0 

Роздратованість 0 * 0 0 0 * 0 0 

Екзофтальм 0 0 0 0 0 0 0 0 

Салівація 0 0 0 0 0 0 0 0 

Птоз 0 * 0 0 0 * 0 0 

Шкіра 0 0 0 0 0 0 0 0 

Примітка. * – показник не досліджувався у зв’язку з перебуванням 

тварин у наркотичному сні. 
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Інтратекальне введення рифаміцину не призводило до зміни ЧСС та ЧД 

і не впливало на електропровідні властивості серця (табл. 6.15). Отримані 

дані підтверджують висновок про відсутність токсичної або подразнюючої 

дії рифаміцину за інтратекального введення відповідної дози та концентрації 

препарату. 

Таблиця 6.15 

Показники ЧСС, ЧД та ЕКГ під час другого  

інтратекального введення рифаміцину 

Показники Контрольна 
група (n=6) 

Дослідна група 
(n=6) 

ЧСС в хв. 

(М±m) 

До введення препарату 453,0 ± 9,6 456,8 ± 9,6 

Після введення препарату 453,0 ± 7,8 557,0 ± 7,8 

ЧД в хв. 

(М±m) 

До введення препарату 81,3 ± 1,2 82,7 ± 1,2 

Після введення препарату 84,0 ± 1,1 82,7 ± 1,1 

PQ мс 

(М±m) 

До введення препарату 45,0 ± 0,74 44,3 ± 0,74 

Після введення препарату 43,7 ± 0,61 44,5 ± 0,61 

QRS мс 

(М±m) 

До введення препарату 11,83 ± 0,44 11,83 ± 0,44 

Після введення препарату 12,0 ± 0,37 11,83 ± 0,37 

R мВ 

(М±m) 

До введення препарату 0,585±0,0095 0,585±0,0095 

Після введення препарату 0,598±0,0059 0,585±0,0059 

Статистично значущих відмінностей між групами та в середині груп між 

показниками до та після введення не виявлено (р>0,05 за дисперсійним аналізом). 

При дослідженні гематологічних та біохімічних показників крові 

контрольних та дослідних тварин статистично значущої різниці також не 

виявлено, про що свідчили показники дисперсійного аналізу (табл. 6.16). 

Таким чином, можна стверджувати, що інтратекальне введення 

розчину рифаміцину не впливає на гематологічні та біохімічні показники 

крові білих щурів. 

Упродовж всього дослідження (6 діб) не спостерігалося жодного 

випадку загибелі тварин як у дослідній групі, так і у групі контролю. 
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Таблиця 6.16 

Середні величини (М±m) гематологічних та біохімічних показників при 

введенні рифаміцину в кінці строку спостереження (6 доба) 

Показники Контрольна група (n = 6) Дослідна група 

(n = 6) 

Hb г\л 143,2 ± 1,4 145,3 ± 1,3 

Час згортання, с. 69,7 ± 1,2 69,3 ± 1,4 

Еритроцити, 1012/л 5,3 ± 0,12 5,2 ± 0,29 

Лейкоцити, 109/л 10,8 ± 0,14 11,0 ± 0,09 

АлАт, мкмоль/год.*л 0,46 ± 0,01 0,45 ± 0,02 

АсАт, мкмоль/год.*л 0,94 ± 0,01 0,94 ± 0,01 

Глюкоза, ммоль/л 4,44 ± 0,13 4,47 ± 0,17 

Загальний білок, г/л 85,1 ± 0,91 84,4 ± 0,76 

Лужна фосфатаза, мкмоль/год.*л 163,3 ± 6,4 164,2 ± 4,9 

Сечовина, ммоль/л 6,2 ± 0,14 6,3 ± 0,26 

Креатинин, мкмоль/л 85,0 ± 3,5 84,7 ± 2,5 

Отже, інтратекальне введення 0,6 мг рифаміцину + 0,1 мг 

дексаметазону на кілограм ваги тварини, у дослідах на білих щурах 

упродовж всього терміну спостереження (6 діб), не призводило до змін 

клінічних показників (маса та температура тіла, настороженість, 

роздратованість, рухова активність, ЧД, ЧСС, ціаноз, тремор, судоми, 

больовий рефлекс, екзофтальм, салівація, птоз, зміни шкіряних покровів), не 

впливало на електропровідну систему серця. 

Рифаміцин за інтратекального способу введення не призводить до змін 

гематологічних та біохімічних показників у білих щурів. 

Рифаміцин за інтратекального способу введення не спричиняє 

загальнотоксичного впливу, що підтверджується відсутністю загибелі щурів 

та свідчить про відсутність негативного впливу досліджуваного препарату. 
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6.5 Морфологічне дослідження органів щурів після 

інтратекального введення антибіотиків 

 

Спинний мозок. У всіх досліджених тварин, з усіх груп, 

гістоархітектоніка тканини спинного мозку повністю збережена, на 

поперечних зрізах чітко відрізняється сіра речовина характерних обрисів у 

вигляді метелика і довколишня біла речовина, м’яка мозкова оболонка. У 

всіх досліджених тварин відзначено зміну щільності білої речовини в бік її 

дифузного розрідження і набуття дрібнопористої структури (рис. 6.1–6.5), що 

більш виразна в області вентральної і латеральної білої речовини низхідних 

шляхів, що захоплює області пучка Говерса, переднього 

ретикулоспинального і вестибулоспінального тракту і прилеглі до них 

області. 

 

 

Рис. 6.1 Поперечний зріз спинного мозку контрольної тварини. 

Забарвлення гематоксиліном і еозином. Х 100. 
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Рис. 6.2 Поперечний зріз спинного мозку тварини 1 групи. Забарвлення 

гематоксиліном і еозином. Х 100. 

 

Рис. 6.3 Поперечний зріз спинного мозку тварини 2 групи. Забарвлення 

гематоксиліном і еозином. Х 100. 
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Рис. 6.4 Поперечний зріз спинного мозку тварини 3 групи. Забарвлення 

гематоксиліном і еозином. Х 100. 

 

Рис. 6.5 Поперечний зріз спинного мозку тварини 4 групи. Забарвлення 

гематоксиліном і еозином. Х 100. 
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Біла речовина в області задніх рогів також змінена, однак її 

розрідження виражено дещо слабше. Розширення периаксональних 

просторів створюють кріброзні структури білої речовини і відображають 

від легкого до середнього ступеня виразності тканинний набряк 

мієлінових волокон, які на поперечному зрізі мають вигляд 

кільцеподібних пустот. У центрі кожної з них - осьовий циліндр у вигляді 

темної крапки, навколо - набрякла блідо забарвлена мієлінова оболонка 

(рис. 6.6). 

 

Рис. 6.6 Біла речовина спинного мозку тварини 4 групи. Забарвлення 

гематоксиліном і еозином. Х 1000. Імерсія. 

Описані зміни не мали чітких меж і клітинної реакції, при цьому 

відсутнє повнокров’я внутрішньомозкових кровоносних судин і геморагії. 

Виражено повнокровними визначаються окремі судини оболонок спинного 

мозку, де зустрічаються геморагії, що не переходять крайову гліальну 

мембрану. При гістологічному дослідженні не вдалося виявити залежності 

між ступенем виразності структурних змін білої речовини і групою, зміни 

були однотипні у тварин всіх груп (рис. 6.1–6.5). Центральний канал 

спинного мозку мало змінений, іноді зазначалося невелике розширення його 

просвіту або легка гідромієлія (рис. 6.1 і 6.2) при повному збереженні клітин 
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епендими. Зміна щільності сірої речовини виражена значно менше порівняно 

з білою речовиною спинного мозку (рис. 6.1–6.5). Часто зустрічається 

розширення перицелюлярних просторів. 

У сірій речовині тварин усіх груп візуально відзначено приблизно 

однакову кількість нейронів. Нейрони рогів сірої речовини спинного 

мозку характеризуються надмірним фарбуванням базофільної речовини 

(рис. 6.7–6.12), при цьому клітинні органели неможливо 

віддиференціювати в цитоплазмі, ядро можна розгледіти при повороті 

мікрогвинта. 

 

 

Рис. 6.7 Мотонейрони подовженої форми в спинному мозку 

контрольної тварини. Забарвлення гематоксиліном і еозином. Х 400. 
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Рис. 6.8 Гіперхроматоз нейронів. Спинний мозок тварини 1 групи. 

Забарвлення гематоксиліном і еозином. Х 400. 

 

Рис. 6.9 Вакуолізація цитоплазми нейронів і каріопікноз. Спинний 

мозок тварини 2 групи. Забарвлення гематоксиліном і еозином. Х 400. 
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Рис. 6.10 Гіперхроматоз мотонейронів. Спинний мозок тварини 3 

групи. Забарвлення гематоксиліном і еозином. Х 400. 

 

Рис. 6.11 Розширення перицелюлярних просторів. Спинний мозок 

тварини 4 групи. Забарвлення гематоксиліном і еозином. Х 400. 
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Рис. 6.12 Вакуолізація цитоплазми нейрону. Спинний мозок тварини 4 

групи. Забарвлення гематоксиліном і еозином. Х 400. 

Часто зустрічаються набряклі гіперхромні нейрони (рис. 6.7, 6.10), 

нерідко з вакуолізацією цитоплазми (рис. 6.9, 6.11) при збереженні основних 

структур клітини, що відображають стан вираженого подразнення та 

збудження клітини. Зазначені патоморфологічні ознаки роздратування 

клітини є неспецифічними і можуть спостерігатися в будь-яких відділах НС 

при найрізноманітніших впливах. 

Головний мозок. Нейрони різних відділів головного мозку піддослідних 

тварин також демонструють різні зміни, більше того, в одному полі зору 

можна бачити нейрони, що знаходяться на різних стадіях реактивних і 

деструктивних порушень (рис. 6.13, 6.14), що відображають роздратування 

нервових клітин. У різних ділянках тканини головного мозку поряд з 

нормальними нейроцитами виявлені клітини з явищами перинуклеарного, 

фрагментарного і субтотального хроматолізу (рис. 6.13, 6.14), а також 

виразно гіперхромні нейрони (рис. 6.15–6.17). 
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Рис. 6.13 Явища фрагментарного хроматолізу в деяких клітинах 

головного мозку контрольної тварини. Забарвлення гематоксиліном і 

еозином. Х 400. 

 

Рис. 6.14 Одночасна присутність клітин з хроматолізом і 

гіперхроматозом. 1 група. Забарвлення гематоксиліном і еозином. Х 400. 
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Рис. 6.15 Гіперхроматоз нейронів, розширення перицелюлярних 

просторів. 2 група. Забарвлення гематоксиліном і еозином. Х 1000. Імерсія. 

 

Рис. 6.16 Гіперхроматоз нейронів, розширення перицелюлярних 

просторів. 3 група. Забарвлення гематоксиліном і еозином. Х 400. 
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Рис. 6.17 Набряклість тканини мозку тварини 4 групи. Забарвлення 

гематоксиліном і еозином. Х 400. 

У двох тварин (в одного щура контрольної та щура 4 групи) в тканині 

головного мозку виявлені вапняні петрифікати як випадкова знахідка (рис. 

6.18). 

 

Рис. 6.18 Петрифікат в церебральній тканині тварини 4 групи. 

Забарвлення гематоксиліном і еозином. Х 400. 
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У всіх досліджених тварин в корі головного мозку виявлений від 

слабкого до помірного периваскулярний і перицелюлярний набряк. При 

цьому в субкапсулярних шарах набряк практично був відсутній (рис. 6.19), а 

проявлявся в глибоких шарах. 

 

Рис. 6.19 Периваскулярний набряк в глибоких шарах кори. 2 група. 

Забарвлення гематоксиліном і еозином. Х 100. 

Поряд з розширенням периваскулярних просторів самі судини 

виглядають такими, що запали та малокровні. 

При цьому в тканині мозочка практично не було ні набряку, ні 

дистрофічних змін (рис. 6.20). 
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Рис. 6.20 Тканина мозочка контрольної тварини. Забарвлення 

гематоксиліном і еозином. Х 100. 

 

У корі мозочка чітко виявляються молекулярний, гангліонарний і 

зернистий шари. Клітини Пуркіньє не пошкоджені, розташовані в один 

ряд, мають центрально розташоване ядро. Зернистий шар гомогенний і 

представлений однорідними клітинами округлої форми (рис. 6.20, 6.21). 

 

Рис. 6.21 Тканина мозочка контрольної тварини. Забарвлення 

гематоксиліном і еозином. Х 400. 
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Великі крововиливи і просочування кров’ю мозкової тканини виявлені 

не у всіх піддослідних щурів і тільки в глибоких шарах мозку, прилеглих до 

шлуночків (рис. 6.22, 6.23), вони розцінюються як результат пошкодження 

тканини при імплантації канюлі. 

 

Рис. 6.22 Обширна геморагія в тканині мозку тварини 3 групи. 

Забарвлення гематоксиліном і еозином. Х 100. 

 

Рис. 6.23 Обширна геморагія в тканині мозку тварини 4 групи. 

Забарвлення гематоксиліном і еозином. Х 100. 
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Проведені гістологічні дослідження тканини головного і спинного 

мозку у всіх серіях експериментів, включаючи контроль, виявили ряд 

однотипних поліморфних змін. Спостерігали поліморфізм нейронів, 

набухання і вакуолізацію цитоплазми, хроматоліз цитоплазми, 

гіперхроматоз і зміну форми нейронів. У всіх тварин спостерігалися 

помірні структурні зміни у вигляді набряку білої речовини спинного 

мозку. У всіх тварин спостерігалися також явища периваскулярного і 

перицелюлярного набряку в тканині головного і спинного мозку, вогнища 

посттравматичних геморагій в головному мозку. Відомо, що 

гіперхроматоз може розглядатися як свідчення підвищеної активності 

нейрону, тоді як хроматоліз може розцінюватися як ознака пошкодження 

аксона і використання білка на власні потреби клітини. В умовах 

проведеного експерименту в нервовій тканині гіперхромні нейрони 

зустрічалися значно частіше порівняно з клітинами з хроматолізом. Тим 

не менше, їх поява виглядає закономірною при наявності механічного 

пошкодження тканини мозку. Явища периваскулярного і 

перицелюлярного набряку є дисциркуляторними змінами в мозку. 

Виявлені зміни є слабо і помірно деструктивно-дистрофічними 

порушеннями з боку нейронів і глії, вони однаково виражені у всіх 

тварин. Виявлені зміни носять оборотний характер і викликані, 

найімовірніше, механічними пошкодженнями тканин при імплантації 

канюлі; ушкодженнями, пов’язаними з рефлекторними гемо- і, можливо, 

ліквородинамічними зрушеннями при умертвінні тварин. Також не можна 

повністю виключити вплив на ніжну структуру мозкової тканини 

процесів обробки тканин при приготуванні гістологічних препаратів. 

Були відсутні суттєві морфоструктурні порушення в інших досліджених 

органах. Заслуговує на увагу незмінена мікроскопічна картина 

спинномозкових гангліїв (рис. 6.24), що випадково потрапили в зріз. Крім 

перицелюлярного набряку будь-яких інших змін не виявлено. 
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Рис. 6.24 Перицелюлярний набряк в спинномозковому ганглії. 

Забарвлення гематоксиліном і еозином. Х 400. 

Печінка. Структура органу має характерне радіально-балочне 

розташування гепатоцитів в межах печінкових часточок (рис. 6.25, 6.26). 

Сполучнотканинна строма незначно інфільтрована лімфоїдними елементами, 

судини строми звичайного кровонаповнення. 

 

Рис. 6.25 Печінка нормальної гістологічної будови. Контроль. 

Забарвлення гематоксиліном і еозином. Х100. 
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Рис. 6.26 Печінка нормальної гістоструктури щура групи 2. 

Забарвлення гематоксиліном і еозином. Х100. 

Гепатоцити містять ніжно-зернисту еозинофільну цитоплазму, 

центральнорозташоване ядро з кількома ядерцями (рис. 6.27). 

 

Рис. 6.27 Нормальні гепатоцити в печінці щура групи 3. Забарвлення 

гематоксиліном і еозином. Х 1000. Імерсія. 

У однієї тварини з групи 4 відзначена слабко виражена водно-білкова 

дистрофія. Паренхіма печінки характеризується появою грубої білкової 
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зернистості в цитоплазмі гепатоцитів, збільшенням вмісту води, що мікроскопічно 

виражається в розрідженості цитоплазми, ядро розташоване центрально, часто 

пікнотичне, контури клітин окреслені досить добре (рис. 6.28). 

 

Рис. 6.28 Водно-білкова дистрофія печінки щура групи 4. Забарвлення 

гематоксиліном і еозином. Х 400. 

Нирки. У всіх тварин гістоструктура нирки не змінена, чітко помітні 

коркова і мозкова речовина звичайної будови (рис. 6.29). 

 

Рис. 6.29 Тканина нирки контрольного щура. Забарвлення 

гематоксиліном і еозином. Х 100. 
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Виявлено слабко виражені гемодинамічні порушення у вигляді 

нерівномірного повнокров’я судин кори і капілярів клубочків, в частині 

клубочків відзначені мікроциркуляторні порушення, що виражаються 

нерівномірним розширенням капілярних петель, розгалуженості, 

«лапчастості» клубочків (рис. 6.30). Нефротелій канальців не змінений, 

просвіти канальців чисті. 

Таким чином, в результаті гістоморфологічних досліджень печінки і 

нирок піддослідних, і контрольних щурів, не виявлено будь-яких істотних 

змін у паренхімі і стромі органів. Легкі гемодинамічні порушення в корі 

нирок були відмічені і у піддослідних, і у контрольних тварин. Єдиний 

випадок водно-білкової дистрофії печінки піддослідного щура недостатній, 

щоб впливати на загальний висновок. 

 

 

Рис. 6.30 Фрагмент тканини кори нирки щура групи 4. Забарвлення 

гематоксиліном і еозином. Х 400. 

 

Проведене гістологічне дослідження доводить відсутність 

специфічного впливу або більш виразного неспецифічного впливу на клітини 

і тканини головного мозку, спинного мозку, печінки та нирок щурів 



 182

інтратекального введення препаратів меропенем, кліндаміцин, 

левофлоксацин, рифаміцин в поєднанні с дексаметазоном у відповідних 

дозах в порівнянні з введенням фізіологічного розчину. 

 

Висновки з розділу 

1. В експерименті на тваринах доведено, що інтратекальне введення 

меропенему в дозі 7,5 мг/кг з дексаметазоном в дозі 0,2 мг/кг, 

кліндаміцину в дозі 1,875 мг/кг з дексаметазоном в дозі 0,15 мг/кг, 

левофлоксацину в дозі 0,1875 мг/кг з дексаметазоном в дозі 0,05 мг/кг, 

рифаміцину в дозі 0,6 мг/кг з дексаметазоном в дозі 0,1 мг/кг, є безпечним.  

2. Результати проведеного експерименту свідчать про відсутність 

токсичного впливу на організм піддослідних тварин інтратекального 

способу введення цих препаратів. 

3. Отримані дані обґрунтовують безпечність проведення клінічних 

досліджень інтратекальної антибіотикотерапії у хворих на бактеріальні 

менінгоенцефаліти, з метою визначення її ефективності. 

[24, 68, 69, 70, 71] 
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РОЗДІЛ 7 

ФАРМАКОКІНЕТИКА АНТИБІОТИКІВ ПРИ ІНТРАТЕКАЛЬНОМУ 

ЗАСТОСУВАННІ У ХВОРИХ НА БАКТЕРІАЛЬНІ ТА 

ТОКСОПЛАЗМОЗНІ МЕНІНГОЕНЦЕФАЛІТИ 

 

7.1 Фармакокінетика інтратекального застосування меропенему 

 

Концентрація меропенему в лікворі після інтратекального введення в 

усіх випадках перевищувала попередній рівень препарату (до 

інтратекального введення). Результати вимірювань наведені у таблиці 7.1. 

Таблиця 7.1 

Результати вимірювання концентрації меропенему у лікворі хворих 

№ п\п пацієнта 
1-й 

вимір1 
2-й 

вимір2 Зміна 
Ранг 
зміни 

Знаковий 
ранг 
зміни 

1 165,0 1145,5 980,5 10 10 

2 0,7 483,6 482,9 9 9 

3 0 284,8 284,8 8 8 

4 13,1 119,5 106,4 5 5 

5 7,8 161,3 153,5 6 6 

6 1,8 60,9 59,1 1 1 

7 3,9 75,1 71,2 2 2 

8 8,1 76,2 68,1 3 3 

9 2,0 104,3 102,3 4 4 

10 4,2 212,3 208,1 7 7 

Сума знакових рангів зміни W     55 

Рівень значущості за критерієм 

Уїлкоксона, р 
    <0,01 

Примітки: 
1Вміст діючої речовини у лікворі пацієнта до інтратекального введення, 

мкг/мл; 
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2Вміст діючої речовини у лікворі пацієнта, після інтратекального 

введення, мкг/мл. 

Отримані результати свідчать про статистично значуще підвищення 

концентрації меропенему в лікворі хворих, навіть через добу, після 

інтратекального введення 100–200 мг препарату. Логічно припустити, що 

відразу після введення концентрація меропенему в лікворі була ще більшою. 

Важливо відзначити, що в двох випадках, після інтратекального 

введення розчину меропенему, мала місце подразнююча дія препарату у 

вигляді помірного підвищення ЧСС (до 20 % від вихідної) та мимовільних 

рухів у нижніх кінцівках. Реакція була нетривалою (до 2 хвилин), що не 

потребувало застосування додаткових лікувальних заходів. В обох випадках 

побічна дія виникала при введенні розчину, концентрація якого 

перевищувала 10 мг/мл, та не залежала від загальної дози введеного 

препарату. При наступному спостереженні впродовж доби не було 

зареєстровано жодних побічних явищ, що ще раз доводить безпечність 

запропонованого шляху введення препарату. 

Як відомо, доведеним методом боротьби з розвитком стійких до 

протимікробних препаратів мікроорганізмів є створення підвищених 

концентрацій хіміопрепаратів в основному вогнищі інфекції. Зокрема, 

особливо актуальним це твердження є при значних ліквородинамічних 

порушеннях, при лікуванні абсцесів, туберкульозного МЕ. Отже, виконане 

дослідження підтвердило безпечність та встановило статистично значуще 

підвищення концентрації меропенему в лікворі при інтратекальному шляху 

введення. 

В той же час, враховуючи інвазивність маніпуляції, використання 

запропонованого методу терапії можливе тільки досвідченими фахівцями, що 

мають навички боротьби з теоретично можливими ускладненнями, які 

загальновідомі при проведенні пункції інтратекального простору. 

Таким чином: 

1. Інтратекальне введення 100–200 мг меропенему з 8 мг дексаметазону 
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в поєднанні з внутрішньовенним введенням препарату призводить до 

статистично значущого підвищення концентрації меропенему в лікворі, 

щонайменше впродовж доби після ін’єкції. 

2. З метою запобігання подразнюючої дії, концентрація розчину 

меропенему для інтратекального введення не повинна перевищувати 

10 мг/мл. 

3. Інтратекальне введення 100–200 мг меропенему у зазначеній 

концентрації, в поєднанні з 8 мг дексаметазону, не викликає подразнюючої 

дії з боку вегетативної та соматичної НС і є безпечним. 

 

7.2 Фармакокінетика інтратекального застосування кліндаміцину 

 

Концентрація кліндаміцину в лікворі після інтратекального введення 

майже в усіх випадках перевищувала попередній рівень препарату (до 

інтратекального введення). Результати вимірювань наведені у таблиці 7.2. 

 

Таблиця 7.2 

Результати вимірювання концентрації кліндаміцину у лікворі хворих 

№ п\п пацієнта 
1-й 

вимір1 

2-й 

вимір2 
Зміна 

Ранг 

зміни 

Знаковий 

ранг зміни

1 2 3 4 5 6 

1 0 0 0 - - 

2 0 22,0 22,0 1 1 

3 0 0 0 - - 

4 0 448,13 448,13 5 5 

5 0,38 107,87 107,49 2 2 

6 0,5 371,93 371,43 4 4 

7 0 665,08 665,08 7 7 
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Продовж. табл. 7.2

1 2 3 4 5 6 

8 1,83 684,47 682,64 9 9 

9 2,27 679,17 676,90 8 8 

10 1,63 326,05 324,42 3 3 

11 0,9 654,14 653,24 6 6 

Сума знакових рангів зміни W     45 

Рівень значущості за 

критерієм Уїлкоксона, р 
    <0,01 

1Вміст діючої речовини у лікворі пацієнта до інтратекального введення, 

мкг/мл;  

2Вміст діючої речовини у лікворі пацієнта, після інтратекального 

введення, мкг/мл. 

 

Отримані результати свідчать про статистично значуще підвищення 

концентрації кліндаміцину в лікворі хворих через добу після інтратекального 

введення 150 мг препарату. Встановлені у двох випадках нульові 

концентрації препарату в лікворі після інтратекального введення, на нашу 

думку, пояснюються особливостями ліквородинаміки пацієнтів (виразна 

лікворна гіпотензія) та пов’язаними з цим технічними труднощами при 

проведенні маніпуляції. Це не вплинуло на статистичну значимість 

отриманих результатів та загальні висновки, адже у більшості випадків (9 з 

11) отримано різницю концентрацій кліндаміцину в лікворі при 

внутрішньовенному введенні та комбінованому 

(інтратекально+внутрішньовенно), яка склала від 22 мкг/мл до 682,64 мкг/мл. 

Показники концентрації кліндаміцину у лікворі через добу після 

інтратекального введення перевищували попередній рівень препарату від 

декількох десятків до сотень разів. Логічно припустити, що відразу після 

введення концентрація кліндаміцину в лікворі була ще більшою. 
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В той же час у 5 випадках з 11 (45,5 %), при дослідженні концентрації 

кліндаміцину у лікворі, лише після внутрішньовенного введення по 600 мг * 

4 рази на добу впродовж двох діб, препарату у СМР не виявлено. В решті 

випадків концентрація препарату складала від 0,38 мкг/см3 до 2,27 мкг/мл та, 

ймовірно, залежала від тяжкості пошкодження ГЕБ внаслідок запального 

процесу, адже відомо, що при запаленні мозкових оболонок концентрація 

антибактеріальних препаратів в СМР значно зростає. 

Слід зазначити, що при безпосередньому лікуванні хворих з МЕ для 

лікуючого лікаря встановлення ступеня ушкодження ГЕБ майже завжди є не 

можливим. Тому, на підставі результатів отриманих у цьому дослідженні, 

вважаємо доцільним, при призначенні кліндаміцину для лікування 

токсоплазмозних МЕ, доповнювати традиційне внутрішньовенне введення 

препарату інтратекальним. Важливо відзначити, що в жодному випадку, 

після інтратекального введення 150 мг кліндаміцину з 8 мг дексаметазону, 

при наступному спостереженні упродовж доби, не було зареєстровано будь-

яких побічних явищ, що ще раз доводить безпечність запропонованого шляху 

введення препарату. 

Крім того, отримані дані дають підстави рекомендувати комбіноване 

(інтратекально+внутрішньовенно) введення кліндаміцину для лікування МЕ, 

викликаних іншими чутливими до препарату мікроорганізмами. 

Результати роботи підтвердили безпечність та довели статистично 

значуще підвищення концентрації кліндаміцину при інтратекальному шляху 

введення. 

Таким чином: 

1. Інтратекальне введення 150 мг кліндаміцину з 8 мг дексаметазону в 

поєднанні з внутрішньовенним введенням препарату призводить до 

статистично значущого підвищення концентрації кліндаміцину в лікворі що 

найменше впродовж доби після ін’єкції. 

2. У 45,5 % випадків після внутрішньовенного введення по 600 мг * 4 

рази на добу впродовж двох діб, препарату у СМР не виявлено. В решті 
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випадків концентрація препарату залишалась низькою і складала від 0,38 

мкг/мл до 2,27 мкг/мл. 

3. Після інтратекального введення 150 мг кліндаміцину з 8 мг 

дексаметазону, при спостереженні упродовж доби, не було зареєстровано 

будь-яких побічних явищ, що доводить безпечність запропонованого шляху 

введення препарату. 

 

7.3 Фармакокінетика інтратекального застосування 

левофлоксацину 

 

Концентрація левофлоксацину в лікворі після інтратекального 

введення майже в усіх випадках перевищувала попередній рівень препарату 

(до інтратекального введення). Результати вимірювань наведені у таблиці 7.3. 

Отримані результати свідчать про статистично значуще підвищення 

концентрації левофлоксацину в лікворі хворих навіть через добу після 

інтратекального введення 15 мг препарату. Логічно припустити, що відразу 

після введення концентрація левофлоксацину в лікворі була ще більшою. 

 

Таблиця 7.3 

Результати вимірювання концентрації левофлоксацину у лікворі хворих 

№ п\п пацієнта 
1-й 

вимір1 

2-й 

вимір2 
Зміна

Ранг 

зміни 

Знаковий 

ранг зміни 

1 2 3 4 5 6 

1 21,0 31,2 10,2 3 3 

2 5,5 127,3 121,8 6 6 

3 5,0 5,0 0 - - 

4 16,0 106,9 96,9 5 5 

5 4,1 4,0 –0,1 1 –1 

6 4,1 10,9 6,8 2 2 
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Продовж. табл. 7.3

1 2 3 4 5 6 

7 0 23,6 23,6 4 4 

8 6,5 621,7 615,2 9 9 

9 3,6 330,5 326,9 7 7 

10 7,5 573,0 565,5 8 8 

Сума знакових рангів 

зміни W 
    43 

Рівень значущості за 

критерієм Уїлкоксона, р 
    <0,02 

1Вміст діючої речовини у лікворі пацієнта до інтратекального введення, 

мкг/см3; 
2Вміст діючої речовини у лікворі пацієнта, після інтратекального 

введення, мкг/см3. 

Важливо відзначити, що в жодному випадку, після інтратекального 

введення 15 мг левофлоксацину, при наступному спостереженні 

упродовж доби не було зареєстровано будь-яких побічних явищ, що ще 

раз доводить безпечність запропонованого шляху введення препарату. 

Таким чином: 

1. Інтратекальне введення 15 мг левофлоксацину з 8 мг дексаметазону в 

поєднанні з внутрішньовенним введенням препарату призводить до 

статистично значущого підвищення концентрації левофлоксацину в лікворі 

щонайменше впродовж доби після ін’єкції. 

2. Інтратекальне введення 15 мг левофлоксацину з 8 мг дексаметазону є 

безпечним. 

3. Інтратекальне введення левофлоксацину з дексаметазоном у 

запропонованих дозах може бути рекомендованим для лікування 

бактеріальних МЕ, що викликані чутливими до левофлоксацину 

мікроорганізмами. 
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Висновки з розділу 

Отримані дані дозволяють визначити ряд принципових положень: 

1. Доведеним методом боротьби з розвитком стійких до 

протимікробних препаратів мікроорганізмів є створення підвищених 

концентрацій хіміопрепаратів в основному вогнищі інфекції, особливо при 

значних ліквородинамічних порушеннях, абсцесах, туберкульозному 

менінгоенцефаліті. 

2. Інтратекальне введення меропенему або кліндаміцину або 

левофлоксацину з дексаметазоном у запропонованих дозах призводить до 

статистично значущого підвищення концентрації відповідних препаратів в 

лікворі що найменш впродовж доби після введення. 

3. Інтратекальне введення меропенему або кліндаміцину або 

левофлоксацину з дексаметазоном у запропонованих дозах вважається 

доцільним для лікування бактерійних менінгоенцефалітів, що викликані 

чутливими мікроорганізмами. 

4. У разі проведення емпіричної терапії менінгоенцефаліту 

внутрішньовенним призначенням меропенему або левофлоксацину або 

кліндаміцину, для підвищення ефективності та запобіганню розвитку 

антибіотикорезистентності, рекомендується доповнювати лікування 

інтратекальним введенням відповідних препаратів з дексаметазоном у 

запропонованих дозах. 

5. Інтратекальні методи терапії мають застосовувати фахівці 

відповідної кваліфікації. 

[28, 29, 30, 32, 166] 
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РОЗДІЛ 8 

ЕФЕКТ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ САНАЦІЇ ЛІКВОРУ 

ФІЗІОЛОГІЧНИМ РОЗЧИНОМ ПРИ БАКТЕРІАЛЬНИХ 

МЕНІНГОЕНЦЕФАЛІТАХ 

 

 

Дослідження ефекту СЛФР проведено у 36 хворих з 

бактеріальними МЕ в поєднанні з загальноприйнятою терапією. 

Кожному хворому маніпуляція проводилась від 1 до 5 разів. Методика 

включала ЛП на рівнях від L3 до L5 одноразовою спинальною голкою з 

поступовим болюсним (зі швидкістю 1,5 мл/хв.) введенням в 

інтратекальний простір підігрітого до ≈ 38ºС 10–20 мл фізіологічного 

розчину натрію хлориду та наступним виведенням аналогічного об’єму 

ліквору. 

Загальний об’єм фізіологічного розчину на одну маніпуляцію 

складав 100–150 мл. СЛФР проводилась під обов’язковим контролем ЧСС 

та сатурації шляхом безпосереднього моніторингу за допомогою 

пульсоксиметру. Критеріями оцінки ефективності терапії були: 

– зміна рівня свідомості за ШКГ; 

– рівень цитозу й білку в лікворі. 

Зміну рівня свідомості оцінювали безпосередньо упродовж 3 годин 

після закінчення маніпуляції та через добу. Цитоз та рівень білку 

досліджували в першій порції ліквору при маніпуляції (до введення 

фізіологічного розчину) та через добу при наступній пункції. 

До процедури рівень свідомості хворих становив від 4 до 12 балів за 

ШКГ, цитоз від 186 до >10000 клітин (зазвичай, зі значною перевагою 

нейтрофілів), білок від 0,32 до 2,6 г/л. Термін від початку захворювання 

до проведення СЛФР – від 1 до 16 діб. 

Рівень свідомості хворих за оцінкою по ШКГ (табл. 8.1) упродовж 

3-х годин після проведення СЛФР підвищився на 1–4 бали у 32 (88,89 %) 
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хворих. Не змінився рівень свідомості у 4 (11,11 %) хворих, двоє з яких 

мали початковий рівень у 4 бали та двоє – 12 балів. Всім цим хворим 

СЛФР проводилась пізніше 10 доби від початку захворювання. 

Таблиця 8.1 

Рівень свідомості хворих з бактеріальними МЕ за ШКГ до та після 

проведення СЛФР 

Пацієнт Свідомість (бали за ШКГ) 

До СЛФР 

(Scg0) 

Після СЛФР 

(Scg1) 

Через добу 

(Scg2) 

1 2 3 4 

1 4 7 6 

2 8 9 8 

3 10 12 13 

4 9 12 13 

5 7 11 12 

6 4 8 6 

7 5 6 8 

8 6 10 8 

9 6 8 7 

10 8 9 10 

11 7 10 10 

12 9 11 12 

13 7 9 10 

14 12 12 13 

15 9 10 11 
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Продовж. табл. 8.1

1 2 3 4 

16 10 12 13 

17 10 12 12 

18 6 7 6 

19 4 8 9 

20 7 9 10 

21 6 9 11 

22 10 12 13 

23 7 9 10 

24 4 4 5 

25 11 13 12 

26 8 10 11 

27 10 11 12 

28 9 11 12 

29 8 10 11 

30 8 9 10 

31 5 9 10 

32 4 4 4 

33 10 12 13 

34 11 12 13 

35 5 9 8 

36 12 12 13 

Середнє значення та 

стандартне відхилення (М±m) 
7,67±2,40 9,67±2,22 10,14±2,59 

Медіана 8 10 10,5 
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При проведенні дисперсійного аналізу статистично значущої різниці 

між середніми показниками не виявлено. 

Через добу у частини – 21 (65,63 %) з 32 хворих продовжувалась 

позитивна динаміка та підвищувався рівень свідомості. В той же час у 8 

(25,00 %) відмічено зниження рівня свідомості на 1–2 бали, а у 3 (9,38 %) 

хворих на наступну добу рівень свідомості не змінився, що слугувало 

показом для проведення повторної СЛФР. Проведення СЛФР мало 

виразний позитивний вплив на рівень свідомості, але при статистичному 

аналізі ефект виявився статистично не значущим. 

Отриману різницю в рівні свідомості хворих до та після маніпуляції 

наглядно демонструє рис. 8.1. 

 

Діаграма розмаху для декількох змнних

 Медіана 
 25%-75% 
 Мін.-Макс. Scg 0 Scg 1 Scg 2
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Рис. 8.1 Рівень свідомості хворих з бактеріальними МЕ до проведення 

СЛФР (scg 0), після СЛФР (scg 1) та через добу (scg 2). 

 

При порівнянні кількості лейкоцитів у лікворі хворих до проведення 
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СЛФР та на наступну добу (табл. 8.2) у 100 % хворих відмічено зниження 

цього показника. Причому ступінь зниження залежав від попередньої 

концентрації лейкоцитів: чим більшим був попередній цитоз, тим 

виразнішою була різниця. Так у хворих, що мали цитоз від 5000 до >10000 

клітин, цей показник знизився майже в 10 разів. 

Таблиця 8.2 

Кількість лейкоцитів в лікворі хворих з бактеріальними МЕ до та 

після проведення СЛФР 

Пацієнт Кількість лейкоцитів в лікворі 

До СЛФР (citoz 0) Через добу (citoz 1) 

1 2 3 

1 981 786 

2 10050 1256 

3 7080 787 

4 831 678 

5 8038 893 

6 8097 1012 

7 705 463 

8 7030 781 

9 8036 893 

10 1224 1036 

11 688 579 

12 8060 1008 

13 8193 910 

14 982 827 

15 1001 755 

16 676 478 

17 1019 883 
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Продовж. табл. 8.2

1 2 3 

18 5980 748 

19 8031 1004 

20 186 174 

21 859 512 

22 8095 899 

23 960 432 

24 704 550 

25 1076 925 

26 7080 885 

27 8090 899 

28 895 746 

29 1107 946 

30 6042 671 

31 1050 852 

32 809 653 

33 841 344 

34 1048 919 

35 8064 896 

36 1168 979 

Середнє значення та 

стандартне відхилення 

(М±m) 

3743,78±3478,89* 779,42±223,31* 

Медіана 1091,5 839,5 

Примітка. * – статистично значущі зміни (p<0,05 за критерієм 

Уїлкоксона). 

Таким чином проведення СЛФР призводить до статистично значущого 
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(р<0,05) зменшення концентрації лейкоцитів у лікворі хворих на бактеріальні 

МЕ. 

Вплив проведення СЛФР на рівень цитозу візуально відображено на 

рис. 8.2. 

Діаграма розмаху для декількох змінних

 Медіана 
 25%-75% 
 Мін.-Макс. Citoz  0 Citoz 1
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Рис. 8.2 Рівень цитозу в лікворі хворих з бактеріальними МЕ до 

проведення СЛФР (citoz 0) та через добу (citoz 1), (р<0,05). 

Аналогічний до зміни цитозу ефект спостерігався при дослідженні змін 

концентрації білку в лікворі хворих після проведення СЛФР (табл. 8.3). 

 

Таблиця 8.3 

Рівень білку в лікворі хворих з бактеріальними МЕ до та після 

проведення СЛФР 

Пацієнт Концентрація білку в лікворі, г/л 

До СЛФР (protein 0) Через добу (protein 1)

1 2 3 

1 1,63 1,61 
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Продовж. табл. 8.3

1 2 3 

2 2,45 0,63 

3 1,03 0,64 

4 1,40 1,29 

5 1,41 0,92 

6 2,40 1,72 

7 2,09 1,55 

8 0,74 0,46 

9 2,48 0,85 

10 0,65 0,11 

11 0,63 0,37 

12 1,85 0,92 

13 2,46 0,36 

14 1,24 0,89 

15 0,32 0,16 

16 2,41 1,64 

17 1,06 0,47 

18 2,03 0,92 

19 2,60 0,96 

20 0,79 0,54 

21 1,86 0,47 

22 0,91 0,20 

23 0,33 0,36 

24 2,33 0,21 

25 2,09 1,48 

26 1,85 0,13 

27 0,41 0,20 

28 1,04 0,49 
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Продовж. табл. 8.3

1 2 3 

29 0,94 0,53 

30 0,86 0,39 

31 0,51 0,43 

32 0,57 0,42 

33 0,72 0,22 

34 0,63 0,36 

35 1,17 0,99 

36 0,70 0,21 

Середнє значення та 

стандартне відхилення (М±m) 
1,35±0,74* 0,67±0,48* 

Медіана 1,12 0,48 

Примітка. * – статистично значущі зміни (p<0,05 за критерієм 

Уїлкоксона). 

Зниження концентрації білку в лікворі хворих на бактеріальні МЕ після 

проведення СЛФР, виявилось статистично значущим, але було менш 

виразним, аніж при дослідженні цитозу. 

Це твердження знайшло своє відображення на рисунку 8.3. 

При проведенні маніпуляції відмічено коливання ЧСС ± 20, але по 

закінченню процедури у всіх випадках ЧСС або не змінювалася, або мала 

тенденцію до нормалізації. Під час проведення СЛФР незначно 

підвищувалась сатурація у випадках, коли початковий рівень SpO2 був < 

90 %. 

Негативного впливу на компенсаторні можливості організму не 

відбувалось. Загрозливих для життя хворих побічних дій методу також не 

спостерігали. 
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Діаграма розмаху для декількох змінних

 Медіана 
 25%-75% 
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Рис. 8.3 Рівень білку в лікворі хворих з бактеріальними МЕ до 

проведення СЛФР (protein 0) та через добу (protein 1), (р<0,05). 

 

Висновки з розділу 

1. Застосування запропонованого методу, в комплексі терапії, дозволяє 

в більшості випадків, за короткий термін, покращити стан хворих з гострими 

бактеріальними менінгоенцефалітами, що проявляється в тенденції до 

підвищення рівня свідомості, статистично значущого зниження цитозу та 

концентрації білку в лікворі. 

2. Ефективність процедури залежить від стану хворого та терміну від 

початку захворювання до проведення маніпуляції. 

3. Застосування санації ліквору фізіологічним розчином натрію 

хлориду не призводить до виникнення побічних дій. 

[25, 182, 183, 199] 
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РОЗДІЛ 9 

ВПЛИВ ІНТРАТЕКАЛЬНИХ МЕТОДІВ НА РЕЗУЛЬТАТИ 

ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ З БАКТЕРІАЛЬНИМИ 

МЕНІНГОЕНЦЕФАЛІТАМИ 

 

З метою з’ясування впливу інтратекальних методів на результати 

інтенсивної терапії хворих з бактеріальними МЕ, нами було проведено порівняння 

групи хворих, що лікувались загальноприйнятими методами (контрольна група 

хворих, що проходила лікування у КМКЛ № 4) та пацієнтів, яким, до комплексу 

стандартної інтенсивної терапії додатково застосовували інтратекальні методи 

лікування, а саме: СЛФР, при необхідності з корекцією лікворного тиску, та з 

наступним інтратекальним введенням антибактеріальних препаратів: меропенему, 

левофлоксацину та кліндаміцину в поєднанні з дексаметазоном (група 

дослідження, що проходила лікування в умовах ВІТ та Д ІЕІХ). 

Вибір того чи іншого антибактеріального препарату для 

інтратекального введення пацієнтам групи дослідження, був обумовлений 

позитивним результатом бактеріологічного дослідження на чутливість 

мікрофлори до нього. В разі не встановлення етіології МЕ, за результатами 

лабораторних методів дослідження, вибір антибактеріального препарату для 

інтратекального введення залежав від призначення того чи іншого з 

антибіотиків до складу емпіричної системної (внутрішньовенної) терапії: 

інтратекально призначався препарат, що вже було обрано раніше для 

системного застосування. 

Дози антибіотиків, що вводились інтратекально, залежали від маси тіла 

хворого та не перевищували вказаних раніше, які були використані нами при 

дослідженні безпечності інтратекального шляху введення препаратів в 

експерименті на тваринах (розділ 6) та клінічних досліджених 

фармакодинаміки інтратекально введених антибактеріальних препаратів при 

МЕ (розділ 7). 

На підставі отриманих раніше даних щодо збереження високих 
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концентрацій антибактеріальних препаратів у лікворі хворих на МЕ після 

інтратекального застосування, що найменше упродовж доби (розділ 7), 

кратність інтратекального введення не перевищувала 1 разу на добу, 

залежала від тяжкості стану хворого, динаміки клінічного перебігу МЕ та 

змін лабораторних показників дослідження зразків СМР. 

З метою встановлення можливої різниці між хворими контрольної групи та 

групи дослідження на момент початку лікування, що могло вплинути на 

отримані результати, нами проведено порівняння між групами: за статтю, 

середніми показниками віку, терміну від початку захворювання до госпіталізації, 

свідомості за ШКГ при надходженні до лікувального закладу (табл. 9.1). 

 

Таблиця 9.1 

Порівняльна характеристика хворих групи контролю та дослідження на 

момент госпіталізації 

Показник Група 
дослідження 

n = 58 

Група 
контролю 

n = 75 
Вік, років (М±m) 38,64±13,36 42,24±18,11 

Чоловіки, n (%) 42 (72,41) 48 (64) 

Жінки, n (%) 16 (27,59) 27 (36) 

Тривалість хвороби до 

моменту госпіталізації, діб* 

Середнє 130,74 7,16 

Квартиль 1 18,75 2 

2 60,5 3 

3 157,5 6 

Свідомість, балів за ШКГ (М±m)** 12,24±3,07 13,24±2,69 

Примітки: 

* – статистично значуща різниця між групами (р<0,01) за критерієм 

Мана-Уїтні; 

** – статистично значуща різниця між групами (р<0,05) за критерієм 

Мана-Уїтні. 
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Проаналізувавши дані, що наведені в таблиці 9.1, ми не виявили 

статистично значущої різниці між контингентом хворих групи дослідження 

та групи контролю за параметрами віку (за критерієм Мана-Уїтні) та статі (за 

критерієм Фішера). 

Однак, при аналізі наведених даних, встановлено, що хворі групи 

дослідження та контролю статистично достовірно відрізнялись показниками 

тривалості хвороби до моменту госпіталізації та рівнем свідомості при 

надходженні. При цьому пацієнти групи дослідження мали більші строки 

тривалості МЕ до початку лікування у ВІТ та Д (р<0,01), та відрізнялися 

більш низьким рівнем свідомості за ШКГ (р<0,05). 

Як відомо, результати лікування будь-якої патології, а тим більш у 

випадках, які вимагають проведення інтенсивної терапії, залежать від 

тривалості хвороби до моменту госпіталізації та стану хворого при 

надходженні до лікувального закладу. 

Одним із інформативних критеріїв, що легко та швидко застосовується 

і не потребує додаткового обладнання, є оцінка стану свідомості за ШКГ. У 

випадках безпосередньої патології ЦНС, як, наприклад, при МЕ, 

встановлення рівня свідомості за ШКГ, має одне з найважливіших значень 

щодо оцінки ступеню тяжкості хворого та необхідності застосування методів 

інтенсивної терапії. В більшості випадків, рівень свідомості за ШКГ у 

пацієнта з МЕ є головним, а інколи, в умовах обмеженого часу на проведення 

діагностичних дій, і єдиним критерієм, який спонукає лікаря приймального 

відділення скерувати хворого до відділення інтенсивної терапії. Тобто, 

об’єктивність та інформативність оцінки свідомості за ШКГ, щодо 

встановлення тяжкості стану хворих на МЕ, не викликає сумніву. 

Таким чином, отримані нами дані щодо статистично достовірної 

різниці між середніми показниками рівню свідомості за ШКГ пацієнтів групи 

дослідження та пацієнтів групи контролю на момент госпіталізації до 

лікувального закладу, свідчать про те, що пацієнти групи дослідження, на 

момент початку проведення комплексної інтенсивної терапії з 
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використанням інтратекальних методів, відрізнялись більш тяжким станом 

від пацієнтів групи контролю, які отримували стандартний комплекс 

інтенсивної терапії. 

Отримана статистично достовірна різниця в строках тривалості 

хвороби до початку лікування між пацієнтами групи дослідження та групи 

контролю свідчить, з урахуванням більш тривалих строків до госпіталізації у 

групі дослідження, про хронічно-рецидивуючий перебіг захворювання у 

пацієнтів групи дослідження. Цей факт, в поєднанні з більш тяжким станом 

хворих групи дослідження на момент початку лікування, вказує на більш 

високу категорію складності пацієнтів групи дослідження в порівнянні з 

групою контролю, що загалом дає підстави стверджувати про більш 

несприятливі обставини на момент початку лікування для хворих групи 

дослідження. Тобто, виходячи з наведених даних, високо ймовірним є 

припущення, що прогностично, за умови проведення однакового комплексу 

інтенсивної терапії хворим групи дослідження та контролю, в групі 

дослідження будуть отримані менш сприятливі результати лікування. 

Таким чином, проведений аналіз показників при госпіталізації дозволяє 

стверджувати, що групи дослідження та контролю можуть бути порівняні 

між собою лише з урахуванням фактору більш складної категорії пацієнтів 

групи дослідження на момент початку лікування. Тобто, будь-яку отриману в 

подальшому, статистично значущу позитивну різницю в результатах 

інтенсивної терапії хворих групи дослідження від хворих групи контролю, 

можна вважати достовірною та відповідно науково доведеною. 

Об’єктивні обставини, що спонукали нас обрати саме таку групу 

контролю при проведені досліджень, викладені та детально обговорені вище 

(підрозділ 2.2). 

За результатами комплексної інтенсивної терапії, нами було проведено 

аналіз різниці в показниках летальності та тривалості перебування на ліжку 

між пацієнтами групи дослідження та контролю. Отримані дані відображені в 

таблиці 9.2. 
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Таблиця 9.2 

Порівняння результатів інтенсивної терапії хворих групи 

дослідження та контролю 

Показник Група дослідження 

n = 58 

Група контролю 

n = 75 

Летальність, n (%) 6 (10,34)* 18 (24,00)* 

Ліжкоднів, M±m 20,76±8,66** 16,36±10,76** 

Примітки: 

* – статистично значуща різниця між групами (р<0,05) за критерієм 

Фішера; 

** – статистично значуща різниця між групами (р<0,05) за критерієм 

Мана-Уїтні. 

Головним результатом і показником успішності лікування хворих у 

відділеннях інтенсивної терапії будь-якого профілю, є рівень летальності. 

Саме тому нами обрано цей показник для оцінки результатів проведення 

комплексної інтенсивної терапії хворих з використанням інтратекальних 

методів. Отримані дані доводять ефективність та необхідність включення 

інтратекальних методів до комплексу лікувальних заходів хворих з МЕ. 

Для об’єктивізації отриманих даних та перевірки гіпотези, щодо 

ймовірної різниці між хворими різних груп, результат лікування яких виявився 

безуспішним, додатково було проведено порівняння між контрольною та 

групою дослідження лише серед пацієнтів, які в подальшому померли (табл. 

9.3). 

При порівнянні тривалості перебування хворого на ліжку також 

отримані відмінності у середніх показниках між хворими групи дослідження 

та контролю. Результат порівняння свідчить про статистично достовірно 

більш тривалий строк перебування хворих з МЕ у ВІТ та Д в порівнянні з 

хворими, що лікувались у КМКЛ № 4. На нашу думку, це пояснюється 

більшою категорією складності хворих групи дослідження. 
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Таблиця 9.3 

Порівняльна характеристика померлих хворих групи контролю та 

дослідження на момент госпіталізації 

Показник Група 

дослідження, 

n = 6 

Група 

контролю, 

n = 18 

Вік, років (М±m) 50,33±20,16 49,11±16,99 

Чоловіки, n (%) 2 (33,33) 12 (66,67) 

Жінки, n (%) 4 (66,67) 6 (33,33) 

Тривалість хвороби до 

моменту госпіталізації, діб* 

Середнє 47,50 13,72 

Квартиль 1 19,5 1 

2 33,5 3 

3 53,5 5,5 

Свідомість, балів за ШКГ (М±m)** 7,83±3,54 11,33±3,48 

Примітки: 

* – статистично значуща різниця між групами (р<0,01) за критерієм 

Мана-Уїтні; 

** – статистично значуща різниця між групами (р<0,05) за критерієм 

Мана-Уїтні. 

Як видно з наведених даних, серед померлих пацієнтів групи 

дослідження та групи контролю, різниця в показниках при надходженні була 

такою ж, як і загалом між групами. Тобто, контингент хворих, результат 

лікуваннях яких в подальшому виявився безуспішним, також статистично 

достовірно відрізнявся більш тяжким станом при надходженні (оцінка 

свідомості за ШКГ) та більш тривалими строками до госпіталізації (вища 

категорія складності) для пацієнтів групи дослідження в порівнянні з групою 

контролю. 

На підставі проведених досліджень, вважаємо безпечність та 

ефективність інтратекальних методів диференційної діагностики та 

інтенсивної терапії МЕ, науково обґрунтованими, що дозволило коротко 
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сформулювати загальні принципи застосування інтратекальних методів при 

дифдіагностиці та лікуванні хворих на МЕ. 

Висновки з розділу 

Виходячи з отриманих нами даних, вважаємо обґрунтованими наступні 

загальні принципи застосування інтратекальних методів у комплексній 

інтенсивній терапії хворих на менінгоенцефаліти: 

– на етапі діагностичного пошуку, при проведенні люмбальної пункції 

та проведенні загальноклінічного та біохімічного дослідження ліквору, що є 

загальноприйнятими та обов’язковими методами дослідження, необхідним є 

вимірювання лікворного тиску. Дослідження ліквору методами ПЛР та ІФА 

на патогени людини обов’язкове при отриманні серозного ліквору; 

– при лікуванні необхідне проведення інтратекальної корекції 

лікворного тиску в разі встановлення лікворогіпертензивного синдрому у 

всіх випадках, окрім помірної лікворної гіпертензії при вірусних 

менінгоенцефалітах; 

– коректне проведення методики санації ліквору фізіологічним 

розчином, при бактеріальних менінгоенцефалітах, не призводить до 

виникнення загрозливих для життя хворих ускладнень; 

– в разі отримання гнійного ліквору, після забору матеріалу для 

бактеріологічного та бактеріоскопічного дослідження, слід провести санацію 

ліквору фізіологічним розчином та ввести інтратекально антибактеріальний 

препарат у відповідній дозі з дексаметазоном згідно визначеної чутливості 

або як доповнення до стартової емпіричної системної антибіотикотерапії. 

[22, 153, 165, 183, 199] 
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УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

До початку ХХ століття смертність при бактеріальних МЕ становила 

практично 100 %. Так, в 20-х роках з 78 дітей, що надійшли з приводу 

гемофільного менінгіту в Дитячу лікарню Бостона (Boston Children’s 

Hospital), 77 померли. З 300 пацієнтів з пневмококовими М померли всі. 

Перші повідомлення в науковій літературі про успіхи в лікуванні 

бактеріальних МЕ відносяться до початку ХХ століття і пов’язані саме з 

інтратекальним методами лікування.  

S. Flexner першим повідомив про успіхи в лікуванні бактеріального М 

при інтратекальному застосуванні кінської антименінгококової сироватки: 

при лікуванні 1300 пацієнтів з епідемічним М смертність була знижена до 

31 % [344]. 

Серед 169 дітей з менінгококовим М, які отримували інтратекально 

сироватки в лікарні Бельвю, Нью-Йорк (Bellevue Hospital, New York), в 

період між 1928 і 1936 рр., результат був ще більш сприятливим: смертність 

склала близько 20 %. L. R. D. Fothergill повідомив в 1937 році, що лікування 

М з комбінованим (внутрішньовенно і інтратекально) застосуванням 

антисироваток дозволило знизити смертність серед 201 дітей на 85 % [346]. 

Відкриття сульфаніламідів призвело до наступного етапу в лікуванні 

бактеріальних МЕ. Так H. E. Alexander вказує, що спільне застосування 

сульфаніламідів і внутрішньовенно кролячої антисироватки скоротило 

смертність на 22 % в групі з 87 дітей з гемофільним менінгітом [253]. 

З одного боку успіхи при системному застосуванні сульфаніламідів, а з 

іншого боку їх погана розчинність і токсичність призвели до відсутності 

інтересу до інтратекальної терапії. Виникаючі ускладнення при 

інтратекальному застосуванні сироваток, безуспішність спроб лікування 

туберкульозного МЕ інтратекальним введенням туберкуліну та невдачі при 

спробах лікування нейросифілісу інтратекальним введенням сальварсану 

призвели до практично повного заперечення методів інтратекальної терапії, 
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аж до категоричного неприйняття. Так в 1947 році П. О. Емдін писав: «Від 

ендолюмбального методу введення лікарських речовин потрібно 

відмовитися. Цей метод взагалі марний... Потрібно відстоювати позицію, що 

з люмбального простору можна випускати, але нічого туди вводити не 

можна». 

Відкриття пеніциліну в середині 1940-х років знову викликало інтерес 

до інтратекальних методів лікування бактеріальних МЕ. Так А. П. Фрідман в 

1947 р. повідомляє про ефективність інтратекального введення пеніциліну в 

дозі 100000–150000 ОД при лікуванні спірохетних і кокових МЕ. Автор 

пояснює отриманий позитивний ефект високою концентрацією і тривалим 

(до 48 годин) знаходженням препарату в лікворі, навіть після однократного 

ендолюмбального введення. У монографії вченого наводяться дані про 

успішне лікування туберкульозного МЕ з використанням інтратекального 

введення стрептоміцину [210]. 

У 1949 р. H. F. Dowling зі співавторами повідомив про лікування 21 

пацієнта з пневмококовим М 1 млн одиниць пеніциліну внутрішньом’язово 

кожні дві години без супутньої інтратекальної терапії, в результаті чого 

смертність знизилася до 38 %. Це повідомлення послужило введенням в 

медицину поняття «менінгеальних» доз антибіотиків, так як рекомендовані 

на той час дози пеніциліну не перевищували 1 млн одиниць на добу, тобто 

проблема недостатньої концентрації антибактеріальних препаратів у лікворі 

при лікуванні бактеріальних МЕ була вирішена багаторазовим збільшенням 

дози препарату при його системному застосуванні [328]. 

Подібний підхід знайшов широку підтримку і практично на довгі роки 

«поховав» інтратекальну терапію в нейроінфектології. По-перше, системна 

антибіотикотерапія не вимагала від лікаря володіння пункційними методами 

і настільки суворих заходів антисептики, по-друге, виключалася можливість 

розвитку ускладнень, як при проведенні власне пункції інтратекального 

простору, так і можливого токсичного ефекту при даному шляху введення 

препаратів. Не останню роль у забутті інтратекальної терапії, на нашу думку, 
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відіграла відсутність зацікавленості фармацевтичних компаній у проведенні 

клінічних досліджень в галузі інтратекальної антибіотикотерапії через 

очевидну перевагу для виробника препаратів способу лікування 

«менінгеальними» дозами. 

Об’єктивність наведених аргументів, так само, підтверджується 

успішним впровадженням інтратекальних методів в інших галузях медицини, 

там, де неможливо досягти ефекту простим збільшенням дози препарату при 

системному введенні. 

З 8 червня 1900 р., коли швейцарський акушер-гінеколог Оскар Крайс 

(Oskar Kreis, 1872–1958) успішно провів знеболювання пологів за допомогою 

інтратекального введення кокаїну і по нині, вивчений і стандартно 

інтратекально застосовується широкий спектр анальгетиків, у тому числі 

наркотичних. Так спинальна анестезія стала методом вибору знеболювання 

при проведенні цілого ряду оперативних втручань [112, 227, 242, 377, 410, 

431, 481]. Інтратекальне введення анальгетиків широко застосовується для 

знеболювання в післяопераційному періоді та лікуванні хронічного 

больового синдрому [77, 284, 375, 427, 430]. Активно тривають дослідження 

щодо підвищення ефективності цього методу аналгезії шляхом пошуку нових 

комбінацій препаратів для інтратекального введення (магнезія, клонідин, 

мідазолам тощо), розробляються системи, що дозволяють тривало 

контрольовано вводити препарати в ліквор [332, 351, 369, 461, 462, 465]. 

Активно застосовуються інтратекальні методи терапії в онкології. 

Недостатній протипухлинний ефект стандартних методів терапії і 

неможливість піти по шляху багаторазового збільшення доз препаратів, у 

зв’язку з різким підвищенням загальнотоксичної дії хіміотерапії при 

системному застосуванні, дали поштовх до вивчення і розробки методів, що 

дозволяють створювати високі концентрації протипухлинних препаратів 

безпосередньо у вогнищі пухлинного росту при мінімальному системному 

впливі. При певних неопластичних процесах досягти поставленої мети 

вдалося шляхом інтратекального введення хіміопрепаратів. На сьогоднішній 
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день інтратекальна хіміотерапія та гормонотерапія міцно зайняла свою нішу 

в онкології, та є стандартним методом лікування, що продовжує 

розвиватися [118, 271, 276, 291, 342, 348, 384, 407, 429, 456]. 

Водночас, починаючи з 50-х років минулого століття і до кінця ХХ 

століття, в науковій літературі зустрічаються порівняно рідкісні 

повідомлення про використання інтратекальної терапії при лікуванні НІ [103, 

130, 172]. Відносна безпека застосування високих доз антибіотиків, 

систематичне поповнення арсеналу антибактеріальних препаратів новими 

засобами, ефективність системного застосування при бактеріальних МЕ, 

розробка та впровадження вакцин проти епідемічних М довгий час 

створювали ілюзію якщо не повної перемоги над проблемою бактеріальних 

МЕ, то принаймні впевненого контролю над ситуацією [313, 398]. 

Явні успіхи вакцинопрофілактики та доступності ефективної 

антибіотикотерапії, в розвинених країнах, призвели до зміни структури 

захворюваності бактеріальними МЕ: зменшилася частка первинних 

(позалікарняних), відповідно зросла частка вторинних 

(внутрішньолікарняних, післяопераційних) бактеріальних МЕ [287, 448]. 

Особливі труднощі виникли при лікуванні бактеріальних МЕ викликаних 

штамами мікроорганізмів резистентних до антибіотиків. Як відомо, однією з 

причин виникнення резистентності бактерій до антибіотиків є недостатня 

концентрація препарату у вогнищі інфекції. Інтратекальний шлях введення 

антибактеріальних препаратів дозволяє подолати цю проблему. Як наслідок, 

в сучасній науковій літературі знову з’явилося ряд повідомлень про 

успішність інтратекальної терапії бактеріальних (у тому числі 

туберкульозних) і грибкових МЕ [251, 272, 340, 352, 360, 446, 480]. 

На сьогоднішній день однозначного ставлення до інтратекальної 

терапії НІ немає. Крайні точки спектру думок про цей метод яскраво 

характеризуються наступними висловлюваннями, з одного боку – С. Сагар, 

Д. Мак-Гір, США: «Інтратекально терапія, зазвичай, застосовується, якщо 

при в/в введенні антибіотиків не досягається бактерицидна концентрація в 
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спинномозковій рідині. Показання до інтратекального введення чітко не 

визначені; зрозуміло, що до нього слід вдаватися тільки в рідкісних 

випадках», з іншого боку – С. В. Царенко, Росія: «Ефективність 

інтратекального застосування антибіотиків настільки висока, що викликає 

сумнів етичність проведення порівняльних досліджень» [179, 214]. 

Однією з причин відсутності сучасних досліджень в області 

інтратекальної терапії бактеріальних МЕ так само є посилення законодавчої 

бази в медицині. Так N. Senbaga, E. M. Davies у своєму повідомленні про 

ненавмисне інтратекальне введення 600 мг рифампіцину, після якого не 

виявили ні яких побічних ефектів протягом 6 місяців спостереження за 41-

річним пацієнтом, із подивом констатували факт, що законодавче обмеження 

подібного шляху введення ні чим не аргументовано, окрім відсутності 

досліджень  [436]. 

Таким чином, на даний момент існують об’єктивні чинники, що 

утрудняють розвиток досліджень в області інтратекальної терапії НІ. 

Водночас об’єктивна реальність неминуче змушує медичну науку знову 

проявити інтерес до цієї проблеми на новому витку історичної спіралі і 

визначити показання, протипоказання і місце інтратекальних методів терапії 

у хворих з МЕ. 

Проведений аналіз історичних аспектів вивчення методів 

інтратекальної терапії при НІ, оцінка стану проблеми в даний час в різних 

галузях медицини, дозволили виявити певні історичні закономірності і 

спрогнозувати найбільш ймовірний вектор розвитку наукового дослідження 

проблеми, адже ступінь інтересу медичного наукового співтовариства до 

інтратекальних методів терапії залежить від об’єктивної необхідності їх 

застосування в різних галузях медицини і на конкретному історичному етапі: 

у зв’язку з відкриттям нових антибактеріальних засобів, увага до 

інтратекальних методів лікування НІ знижувалась, а широта використання 

залежить від токсичності та ефективності препаратів, що застосовуються 
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системно – чим вища токсичність і менша ефективність системної терапії, 

тим ширше використання інтратекальних методів. 

В теперішній час спостерігається зниження ефективності системної 

терапії МЕ, у зв’язку зі зміною структури захворюваності і розвитком 

антибіотикорезистентності, що неминуче має призвести до підвищення уваги 

медичного наукового співтовариства до дослідження інтратекальних методів 

терапії. 

Анестезіологи відзначають, що незаперечною перевагою методу 

інтратекальної анестезії є гарантований рівень знеболювання в поєднанні з 

можливістю гнучкої регуляції інфузії препарату, що дозволяє уникнути 

багатьох побічних реакцій. Локальне застосування препарату дозволяє обійти 

печінковий і гематоенцефалічний бар’єри, в багато разів знизити дозу й 

звести до мінімуму системний ефект препаратів, продовжити та посилити 

їхню дію в порівнянні із стандартними методами введення [83, 368]. 

Ендолюмбальна (інтратекальна) терапія є інвазивною маніпуляцією і 

може мати низку ускладнень: вклинення мозку, інфікування ліквору, 

постпункційний синдром тощо [151, 225, 226, 232, 270]. В той же час 

відзначено, що більшість ускладнень пов’язані з технікою проведення 

маніпуляцій, передозуванням, а не з безпосереднім негативним впливом 

терапевтичних концентрацій препаратів, що застосовували [178, 244, 269, 

330, 354, 417]. 

Тому є обґрунтованим твердження, що у зв’язку із ймовірним 

виникненням низки ускладнень інтратекальні методи лікування повинні 

виконуватися з суворим дотриманням правил асептики та антисептики в 

умовах відділення інтенсивної терапії персоналом з відповідною 

кваліфікацією [150, 151, 349]. 

Результати, отриманні в нашій роботі, вперше демонструють 

системний підхід до вивчення інтратекальних методів на різних етапах 

діагностики та інтенсивної терапії хворих з МЕ. 

Ми вважаємо доведеною необхідність вимірювання лікворного тиску 
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під час диференційно-діагностичного пошуку при інфекційних ураженнях 

ЦНС. Запропонований нами вдосконалений пристрій для вимірювання 

лікворного тиску простий у застосуванні та може бути використаний на будь-

якому етапі медичної допомоги. Також, слід зазначити, що вартість приладу 

складається з вартості звичайної системи для внутрішньовенного введення 

розчинів та звичайної лінійки, а процес вимірювання тиску займає менше 5 

хвилин часу. Таким чином, цей діагностичний метод за доступністю, 

вартістю та швидкістю виконання не можна порівняти з жодним іншим 

інструментальним або лабораторним методом діагностики, при цьому його 

висока інформативність беззаперечно доведена нашими дослідженнями. 

На підставі проведеної роботи, ми вважаємо, що застосування 

розробленої нами схеми диференційно-діагностичного пошуку з 

використанням інтратекальних методів дозволяє суттєво покращити 

диференційно-діагностичний процес за рахунок скорочення часу і витрат на 

його проведення та зменшення ризику проведення зайвих дороговартісних та 

інвазивних методів діагностики, а, отже, швидше встановити вірний діагноз, 

зберегти кошти та раніше розпочати інтенсивну терапію хворого з 

обґрунтованим включенням етіотропних препаратів. 

В галузі нейрохірургії численні праці присвячені методам корекції ЛГ. 

Зазвичай, при стійкому лікворогіпертензивному синдромі, не інфекційної 

етіології, методом вибору є встановлення вентрікуло-перитонеального 

шунта. При лікуванні інфекцій ЦНС, питанням нормалізації ліквородинаміки 

приділено мало уваги. Пропонуються лише медикаментозні, консервативні 

методи, які є недостатньо ефективними при стійкому 

лікворогіпертензивному синдромі та мають обмеження щодо застосування. 

Наприклад, високі показники осмолярності у крові пацієнта не дозволяють 

застосування маніту, а спроби корекції лікворного тиску за допомогою 

фуросеміду при МЕ призводять лише до гемоконцентрації та гіповолемії, що 

поглиблює порушення мікроциркуляції, які є невід’ємною складовою 

патологічного інфекційного процесу. 
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Тому в розділі 5 дисертаційної роботи, на підставі аналізу даних, нами 

запропоновані методи корекції ЛГ при МЕ. Як доведено в дослідженні, в 

залежності від стійкості лікворогіпертензивного синдрому, що в свою чергу 

залежить від етіології захворювання, обґрунтованим є застосування різних 

методів корекції ліквородинаміки. 

Слід звернути увагу, що на відміну від ЛГ при інших патологіях, при 

нейроінфекційних процесах застосування вентрікуло-перитонеального 

шунтування не може бути рекомендованим у зв’язку з нестерільністю 

ліквору, а, отже, майже неминучим розвитком перитоніту після проведення 

оперативного втручання. Саме це стало передумовою для розробки нами 

пристрою для виведення СМР та багаторазового введення лікарських 

речовин у спинномозковий канал організму людини (отримано патент 

України на корисну модель). Запропонований нами пристрій дозволяє 

довготривало виводити ліквор назовні, що унеможливлює інфікування 

черевної порожнини. Додатковою перевагою застосування пристрою є 

можливість проведення сеансів інтратекальної терапії без необхідності 

щоразу проводити спинномозкову пункцію пацієнту. 

Отже, вищевикладені методи інтратекальної діагностики та терапії є 

обґрунтованими, перевіреними та не викликають суперечностей в наукових 

колах. 

Щодо інтратекальної антибіотикотерапії при бактеріальних 

менінгоенцефалітах, то, вивчивши вищенаведені історичні аспекти 

вирішення цієї проблеми та проаналізувавши публікації критиків цього 

методу, ми знайшли лише два аргументи негативного ставлення до 

інтратекальної антибіотикотерапії, а саме: 

1. Токсичний ефект при інтратекальному шляху введення препаратів 

(небезпечність методу). 

2. Твердження, що системна антибіотикотерапія дозволяє досягнути 

тієї ж концентрації антибіотику в лікворі, що і при інтратекальному введенні 

(марність та неефективність методу). 
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Саме перевірці та спростуванню цих тверджень присвячені 6 та 7 

розділи дисертаційної роботи. Нами розроблена експериментальна модель, 

щодо перевірки токсичного ефекту при введенні інтратекально антибіотиків. 

Щурам вводили максимально можливі дози і концентрації препаратів, що 

дорівнювало або перевищувало потенційне дозування для пацієнтів. Дози 

обмежувалися лише об’ємом рідини, що безпечно можна ввести тваринам, 

виходячи з порівняно невеликої ємності лікворного простору у щурів. 

Вибір препаратів був зумовлений тим, що, по-перше, левофлоксацин та 

меропенем є антибактеріальними препаратами широкого спектру дії, по-

друге, ці препарати на сьогодні найчастіше рекомендують для проведення 

стартової емпіричної терапії вторинних бактеріальних МЕ, по-третє, обидва 

препарати є дієвими при лікуванні туберкульозного МЕ, а саме ця форма МЕ 

є найбільш складною для лікування про що свідчить як наш досвід, так і дані 

наукової літератури [13, 14, 15, 192, 238, 378]. 

Щодо рифаміцину, то на сьогодні це єдина ін’єкційна форма препарату 

групи рифампіцину зареєстрована в Україні, а, отже, єдиний препарат цієї 

групи, який є у арсеналі для лікування хворих з тяжким перебігом 

туберкульозного МЕ, у яких неможливе застосування пероральних 

(таблетованих) аналогів. 

Обмежений арсенал парентеральних форм етіотропних препаратів для 

лікування токсоплазмозного МЕ зумовив включення до нашого дослідження 

кліндаміцину. 

Отримані нами дані повністю спростовують твердження частини 

науковців щодо токсичності або небезпечності інтратекального шляху 

введення препаратів, що вивчались. 

Однак, слід погодитися, що результати нашої роботи не варто 

механічно переносити на інші антибактеріальні препарати. 

Водночас, розроблена нами експериментальна модель дозволяє 

проведення подальших досліджень безпечності інтратекального введення 

інших препаратів. Тобто, за допомогою розробленої нами експериментальної 
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моделі можна проводити дослідження безпечності інтратекального введення 

будь-яких препаратів. Так, на нашу думку, це відкриває шлях до можливого 

вивчення інтратекального введення противірусних, протигрибкових 

препаратів, антисептиків тощо. Отже, отримані нами результати 

обґрунтовують та відкривають цілий науковий напрямок в 

нейроінфектології, який потребує подальших досліджень та наукового 

пошуку. 

Для спростування наступного аргументу критиків інтратекальної 

антибіотикотерапії, щодо марності подібного способу лікування, нами було 

проведено вимірювання концентрацій вищезгаданих антибактеріальних 

препаратів за різних шляхів введення: внутрішньовенний та комбінований 

(внутрішньовенний+інтратекальний). Отримані дані, що свідчать про 

статистично значуще підвищення концентрації антибактеріальних препаратів 

у лікворі при комбінованому введенні, в порівнянні з внутрішньовенним, що 

в окремих випадках перевищувало початкову концентрацію від 2 до 800 

разів. Таким чином, ми обґрунтовано вважаємо спростованим аргумент щодо 

марності та неефективності інтратекальної антибіотикотерапії. Варто 

зазначити, що обмежена кількість досліджень була обумовлена технічними 

труднощами, щодо необхідності задіяння високовартісного обладнання та 

розхідних матеріалів. Однак, навіть проведених аналізів вистачило для 

отримання статистично значущої різниці при порівнянні концентрацій 

препаратів в лікворі після внутрішньовенного та комбінованого введення. 

Нажаль, нам не вдалось дослідити різницю концентрацій рифаміцину у 

зв’язку з довготривалим припиненням виробництва препарату компанією-

виробником, що співпало з термінами дослідження, яке проводилося. 

Оцінюючи результати роботи, варто зазначити, що в науковій 

літературі наявна незначна кількість згадок щодо інтратекального 

застосування меропенему [113, 114, 214] та поодинокі публікації щодо 

інтратекального використання левофлоксацину, в яких описують окремі 

клінічні випадки успішного лікування пацієнтів з бактеріальними МЕ [272, 
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381]. При цьому дослідження інтратекального застосування кліндаміцину ми 

вважаємо своїм науковим пріоритетом, адже нам не вдалось знайти жодної 

публікації як у вітчизняних, так і в закордонних фахових виданнях з цього 

приводу. 

Водночас, найчисленніші публікації зустрічаються щодо успішності 

інтратекального застосування коломіцину. В тому числі є закордонні 

дослідження, у яких небезпідставно вказано, що інтратекальна монотерапія 

коломіцином є не менш ефективною, аніж комбіноване введення цього 

препарату (інтратекально і внутрішньовенно) [360, 414]. Тобто, автори 

вважають недоцільною системну антибіотикотерапію цим препаратом при 

МЕ, а достатнім лише інтратекальне введення. На нашу думку, дослідження 

такої наукової задачі при застосуванні інших антибактеріальних препаратів є 

досить цікавим і перспективним. 

Однак, при проведенні цієї роботи ми не ставили перед собою подібних 

завдань, але вважаємо, що проведені нами дослідження, у яких доведено 

підвищену концентрацію препаратів в лікворі навіть через добу після 

інтратекального введення, є серйозним підґрунтям для подальшого наукового 

пошуку в цьому напрямку. Адже в разі отримання позитивних результатів, це 

може призвести до значного економічного ефекту при лікуванні хворих з 

бактеріальними МЕ, у зв’язку зі зменшенням добових доз етіотропних 

препаратів в декілька разів. 

Слід зважити, що науковцям, яких зацікавить ця ідея, крім проведення 

науково обґрунтованих досліджень, доведеться також долати потужне 

фармацевтичне лобі прихильників «менінгеальних» доз антибіотиків, що, на 

нашу думку, є не менш складною проблемою. 

В восьмому розділі дисертаційної роботи проведені дослідження 

ефекту санації ліквору фізіологічним розчином та сформульовані загальні 

принципи інтратекальної терапії. На перший погляд, наші дослідження ще 

раз підтвердили загальновідомий в гнійній хірургії принцип: гнійне вогнище 

повинно бути роздреноване. Однак, впровадження цього хірургічного 
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принципу в комплексну інтенсивну терапію хворих з бактеріальними МЕ 

потребувало проведення досліджень, адже у більшості випадків, при 

лікуванні бактеріальних МЕ, цей метод не застосовують. Більше того, ми 

вважаємо, що публікації і думка щодо неефективності інтратекальної 

антибіотикотерапії пов’язані саме зі спробами інтратекального введення 

антибактеріальних препаратів безпосередньо у гнійний ліквор, без 

попередніх спроб лаважу лікворного простору. Адже давно відомо, що 

антибіотик, введений безпосередньо в гній, не діє. Перед місцевим 

застосуванням антибіотиків при гнійних процесах, заздалегідь потрібно 

максимально санувати гнійне вогнище. Таким чином, в восьмому розділі 

нашого дослідження доведена безпечність даного способу санації гнійного 

осередку, а саме лікворний простір є цим середовищем при бактеріальних 

МЕ. 

На нашу думку, отриманий ефект від застосування СЛФР пояснюється 

декількома механізмами. По-перше, механічне вимивання гною та 

мікрофлори з лікворного простору – ефект аналогічний дренуванню та 

санації будь-якого гнійного утворення. По-друге, покращення реологічних 

властивостей ліквору та тим самим нормалізація ліквородинаміки. По-третє, 

подразнюючий ефект іонів хлору на лікворопродукуючі структури з 

наступним підвищенням лікворопродукції, а відтак прискорення процесів 

аутосанації ліквору. 

Проведене порівняльне дослідження включення інтратекальних 

методів в комплекс інтенсивної терапії хворих на бактеріальні МЕ 

встановило ефективність цих медичних технологій. 

В попередніх розділах нами проаналізовано позитивні зміни в процесі 

діагностики та інтенсивної терапії хворих на МЕ під впливом інтратекальних 

методів. В останньому розділі нами доведено зниження летальності хворих 

на МЕ при застосуванні запропонованих медичних технологій, тобто 

встановлено кінцевий позитивний результат застосування інтратекальних 

методів в комплексі інтенсивної терапії хворих на МЕ. 
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І саме проведення цієї частини дослідження дозволило нам 

сформулювати загальні принципи інтратекальної терапії при бактеріальних 

МЕ. Таким чином, ми вважаємо, що нами вирішені всі сформульовані 

завдання у цьому дослідженні, що дозволило досягти мети дисертаційної 

роботи та обґрунтовано сформулювати висновки та практичні рекомендації. 

[23] 
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ВИСНОВКИ 

 

В роботі вирішено актуальні проблеми охорони здоров’я, щодо 

удосконалення диференційної діагностики та комплексної інтенсивної терапії 

хворих на менінгоенцефаліти шляхом розробки та застосування 

інтратекальних методів на основі проведення клініко-експериментального 

дослідження їх безпечності та ефективності. 

1. Вимірювання лікворного тиску є необхідним при проведенні 

диференційної діагностики менінгоенцефалітів, що дозволяє уникнути 

діагностичних помилок та пришвидшити верифікацію діагнозу. 

2. Своєчасна діагностика лікворогіпертензивного синдрому дозволяє 

передбачити етіологію менінгоенцефаліту. Згідно отриманих нами даних 

стійкий (на протязі більш ніж 10 діб від початку хвороби) 

лікворогіпертензивний синдром, у хворих на серозний менінгоенцефаліт 

спостерігається при туберкульозному та криптококовому ураженні і 

практично виключає вірусну етіологію процесу. 

3. Розроблена схема диференційно-діагностичного пошуку при 

менінгоенцефалітах, що визначає послідовність диференційно-діагностичних 

дій із застосуванням інтратекальних методів, дозволяє скоротити матеріальні 

витрати та час необхідний для верифікації діагнозу та знизити ризик 

призначення зайвих досліджень. 

4. Порушення ліквородинаміки, з виникненням лікворогіпертензивного 

синдрому, у хворих з менінгоенцефалітами потребує вибору інтратекальних 

методів корекції цього стану, які залежать, як від рівня лікворного тиску, так 

і від етіології захворювання. При цьому інтратекальна корекція лікворної 

гіпертензії при вірусних менінгоенцефалітах взагалі не доцільна. 

5. Доведено високу ефективність інтратекальних методів корекції 

лікворної гіпертензії. Нормалізація лікворного тиску у хворих на бактеріальні 

(в тому числі туберкульозні) та токсоплазмозні менінгоенцефаліти є однією з 

ознак одужання на відміну від криптококових уражень. 



 222

6. Запропоновані нами інтратекальні методи корекції ліквородинаміки, 

у випадках оклюзії лікворопровідних шляхів у хворих на бактеріальні 

менінгоенцефаліти є малоефективними. Цей стан є прогностично вкрай 

несприятливим для життя та потребує негайного дренування шлуночків 

мозку. 

7. В експериментальних дослідженнях було вірогідно доведено 

безпечність інтратекального введення антибіотичних препаратів 

(меропенему, левофлоксацину, кліндаміцину та рифаміцину) у відповідних 

дозах в поєднанні з дексаметазоном. 

8. Результати та аналіз клінічних досліджень довели, що застосування 

медичної технології однократного інтратекального введення антибіотику 

меропенем (100–200 мг), або кліндаміцин (150 мг), або левофлоксацин (15 

мг) в поєднанні з 8 мг дексаметазону призводить до статистично значущого 

підвищення концентрації препаратів в лікворі що найменш впродовж доби 

після введення. 

9. Встановлено та доведено, що інтратекальне введення кліндаміцину 

або левофлоксацину в поєднанні з дексаметазоном у вказаних дозах не 

викликає подразнюючої дії з боку нервової системи і є безпечним. З метою 

запобігання подразнюючої дії меропенему його концентрація в розчині не 

повинна перевищувати 10 мг/мл. 

10. Розроблений нами метод санації ліквору фізіологічним розчином 

натрію хлориду покращує (протягом доби) стан хворих на бактеріальні 

менінгоенцефаліти, що визначено зниженням цитозу та концентрації білку в 

лікворі та тенденцією до підвищенні рівня свідомості пацієнтів. 

11. Включення інтратекальних методів до комплексу інтенсивної 

терапії хворих на бактеріальні менінгоенцефаліти сприяє статистично 

значущому зниженню летальності майже на 14 % в порівнянні зі 

стандартними методами лікування. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Вимірювання лікворного тиску повинно застосовуватись як 

рутинний метод нарівні з визначенням цитозу, білку та глюкози ліквору під 

час проведення диференційно – діагностичних дій при менінгоенцефалітах. 

2. При діагностиці та лікуванні хворих на менінгоенцефаліти, в разі 

проведення пункцій субарахноідального простору, обов’язковим є 

вимірювання лікворного тиску. 

3. Рекомендовано використання запропонованого пристрою для 

вимірювання лікворного тиску, що дозволяє його застосовувати, при потребі, 

у будь-яких умовах (військово-польові, виїзна консультативна допомога 

тощо) без зайвого коштовного та громіздкого обладнання; 

4. При вірусних менінгоенцефалітах проведення корекції 

лікворогіпертензивного синдрому інтратекальним методами не доцільно. 

5. При церебральному токсоплазмозі, з лікворною гіпертензією, 

доцільно використання методу повторних пункцій. 

6. При бактеріальних неспецифічних ураженнях ЦНС, в разі лікворної 

гіпертензії, обов’язковим є застосування методу повторних пункцій. 

7. При криптококових або туберкульозних менінгоенцефалітах, при 

корекції лікворної гіпертензії, методом вибору є встановлення зовнішнього 

дренажу. 

8. При криптококових або туберкульозних менінгоенцефалітах зі 

стійко підвищеним лікворним тиском, який не вдається нормалізувати за 

допомогою класичного зовнішнього дренування, доцільно встановлення 

пристрою для виведення спинномозкової рідини та багаторазового введення 

лікарських речовин у спинномозковий канал. 

9. У разі проведення емпіричної терапії менінгоенцефаліту 

внутрішньовенним призначенням меропенему або кліндаміцину або 

левофлоксацину, для підвищення ефективності та запобігання розвитку 

антибіотикорезистентності, доцільно доповнювати лікування інтратекальним 
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введенням відповідних препаратів у запропонованих дозах з дексаметазоном. 

10. У випадку отримання гнійного ліквору при проведенні 

спинномозкової пункції, після забору матеріалу для бактеріологічного та 

бактеріоскопічного дослідження, слід провести санацію ліквору 

фізіологічним розчином, при необхідності з корекцією лікворного тиску, та 

ввести інтратекально антибактеріальний препарат у відповідній дозі з 

дексаметазоном згідно визначеної чутливості або як доповнення до стартової 

емпіричної системної антибіотикотерапії. 
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