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89 ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА 

процесу, автоматизації й модернізації обладнання та має включати індивідуальний, 

груповий і державний рівні.  

 

 

ВПЛИВ РІЗНИХ ФАКТОРІВ НА ПРОЯВИ ВТОМИ У ХВОРИХ НА РОЗСІЯНИЙ 

СКЛЕРОЗ 

Сотніков Д.Д., Фурман І.М., Левкович М.А. 

Сумський державний університет 

Медичний інститут, кафедра нейрохірургії та неврології 

Втома, як відчуття надзвичайного виснаження, що не пов’язане з м’язовою слабкістю і 

наростає протягом дня, притаманна переважній більшості хворих на розсіяний склероз і 

виявляється навіть на ранніх етапах захворювання за умови мінімальної інвалідизації.  

Мета дослідження: вивчити залежність ступеню прояву втоми у хворих на розсіяний 

склероз від віку і статі хворих, тривалості та перебігу розсіяного склерозу, а також локалізації 

демієлінізуючого процесу. 

Матеріали і методи дослідження. Проведено клініко-неврологічне, нейропсихологічне 

обстеження та аналіз МРТ-знімків 32 хворих з діагнозом розсіяний склероз та симптомами 

втоми. Ступінь тяжкості захворювання оцінено за шкалою EDSS Куртцке (Expanded Disability 

Status Scale), вираженість втоми – за шкалами FSS (Fatigue Severity Scale) та MFIS (Modified 

Fatigue Impact Scale). 

Результати. За шкалою EDSS розсіяний склероз легкого ступіню спостерігався у 18 

(56,3%) хворих, середнього ступеню – у 14 (43,7%). Пацієнти тяжкого ступеню інвалідизації 

до дослідження не залучались. За шкалою FSS втому легкого ступеню діагностовано у 5 

(15,6%) пацієнтів, середнього ступеню – у 14 (43,7%), тяжкого − у 13 (40,7%). З використанням 

шкали MFIS втому легкого ступеню виявлено у 2 (6,2%), середнього ступеню − у 20 (62,5%), 

тяжкого − у 10 (31,3%) обстежених. Проведений статистичний аналіз виявив достовірне 

зростання симптомів втоми від віку пацієнтів (r=0,35, p<0,01), тривалості захворювання (r=0,3, 

p<0,02), ступеню тяжкості (2=9,6, р<0,01) та за умови ремітуючо-прогресуючого і вторинно-

прогресуючого типів перебігу захворювання (2=10,4, р<0,01). Залежності втоми від статі 

пацієнта не виявлено (2=4,4, р>0,05). 

Симптом втоми середнього та тяжкого ступеню найчастіше виявлявся при локалізації 

вогнищ демієлінізації у перивентрикулярно-субкортикальних ділянках півкуль − 73,4%, при 

цьому у 34,2% випадків спостерігалось поєднання з вогнищами ділянки мозолистого тіла, у 

22,3% − лобової частки, у 16,9% − іншої локалізації. 

Висновки. Симптом втоми різного ступеню визначався у всіх хворих на розсіяний 

склероз та зростав від віку пацієнтів, тривалості захворювання, при ремітуючо-прогресуючому і 

вторинно-прогресуючому перебігу та локалізації вогнищ демієлінізації у перивентрикулярно-

субкортикальних ділянках. 

 

 

АНАЛІЗ ПОШИРЕНОСТІ ГОЛОВНОГО БОЛЮ СЕРЕД СТУДЕНТІВ 

СУМСЬКОГО МЕДИЧНОГО ІНСТИТУТУ 

Сотніков Д.Д., Максимова О.С., Сівер М.Ф. 

Сумський державний університет 

Медичний інститут, кафедра нейрохірургії та неврології 

Актуальність. Головний біль є найбільш поширеною скаргою пацієнтів та може бути 

провідною ознакою більше 45 хвороб. Значна частка осіб із головним болем, особливо 

молодого віку, не звертаються за спеціалізованою медичною допомогою, а безконтрольно 

приймають анальгетики, що ускладнює статистичний аналіз фактичної поширеності цефалгій 

серед населення.  

Мета дослідження: виявити поширеність головного болю серед студентів медичного 

інституту та звернути їх увагу на необхідність диференційованого підходу до лікування. 


