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ОСОБЛИВОСТІ БІОЕЛЕМЕНТНИХ ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ З 

НАСЛІДКАМИ ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ 

 
У статті наведені результати дослідження 120 пацієнтів з перенесеним ішемічним інсультом, яким визначено 

концентрацію біоелементів (цинку, міді та кобальту) в еритроцитарній масі. У всіх хворих виявлено прояви 

дизелементозу – збільшення  концентрації Zn у 71,8% хворих, Cu – збільшення у 69,2 % хворих, зменшення у 12,8 %, 

та Со – збільшення у 48,7 %, зменшення у  39% пацієнтів. Кореляційний аналіз виявив взаємозв’язки між 

біоелементами й ступенем неврологічного дефіциту, когнітивних та тривожно-депресивних порушень. 
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Постановка проблеми. Інсульт залишається 

однією з провідних причин інвалідності та 

соціальної дезадаптації пацієнтів, причому 

наслідки перенесеного інсульту різного ступеня 

неврологічного дефіциту виявляються у більш, ніж 

65% хворих. Інсульт значно підвищує ризик 

розвитку деменції у людей похилого віку [1]. 

На сьогодні сформувався особливий науково-

практичний напрям як біоелементологія, який вив-

чає склад, вміст та взаємозв’язки елементів в жи-

вих організмах; частиною цього напряму є медична 

елементологія, яка вивчає склад елементів в 

організмі людини в нормі та при патологічних 

станах [2].  Надзвичайно цікаво і важливо вивчення 

ролі таких біоелементів, як цинк, мідь та кобальт 

при патології нервової системи, зокрема при іше-

мічному інсульті. Підвищений інтерес до проблеми 

біоелементного дисбалансу є невипадковим, оскі-

льки саме ці ессенціальні мікроелементи беруть 

активну участь в підтримці пластичних та енерге-

тичних процесів нервової тканини, входять в склад 

металоферментів, є активаторами ферментів і їх 

інгібіторами.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Цинк відіграє важливу роль у функціонуванні всіх 

клітин, у тому числі нейронів. Точні механізми, що 

відповідають за його нейротоксичні та нейропроте-

ктивні ефекти, залишаються незрозумілими, незва-

жаючи на великі дослідження [11]. Kitamura з 

співавт. (2006) на моделі оклюзії середньої мозко-

вої артерії у щурів демонструє нейропротекторний 

ефект низьких доз цинку [8]. Дослідження 

американських вчених на чолі з Bhatt А. (2010) 

продемонструвало зв'язок між низьким рівнем 

цинку та церебральної ішемії, встановлено, що 

нижчі рівні цинку  (≤65 мкг / дл) пов'язані з важким 

інсультом (NIHSS>8) та поганим функціональним 

станом при виписці (MRS> 3) [3]. Кілька 

дослідження, що оцінюють нейротоксичні ефекти, 

продемонстрували, що підвищений рівень 

внутрішньоклітинного цинку [9, 10] та добавок 

цинку під час церебральної ішемії можуть посилю-

вати загибель нейронів [5, 7]. Цинк опосередковує 

загибель клітин, викликаючи дисфункцію мітохон-

дрій, посилюючи  каскади апоптозу та інгібуючи 

нейрональний обмін.  Однак, є дослідження, що в 

ішемічних умовах високі рівні іонів цинку можуть 

мати нейропротекторний ефект: цинк порушує 

NMDA рецепторів і тим самим може знизити 

токсичність іонів кальцію [9]. Клінічні досліджен-

ня показали зв'язок між низьким рівнем цинку (≤70 

мкг / дл) та вищою смертністю  у хворих похилого 

віку на пневмонію і високою частотою опортуніс-

тичних інфекцій у хворих на СНІД з рівнями цинку 

65 мкг / дл [3]. Очевидний дуалізм ефектів цинку 

залежить в першу чергу від енергетичного стану 

певної клітини та ефективності іонних насосів, 

генетично обумовлених механізмів, що регулюють 

викид Zn з клітин і вивільнення Zn всередині клі-

тини і концентрації позаклітинного вільного Zn 

[11].  González-Domínguez R. (2014) встановив, що 

під час прогресування нейродегенеративних захво-

рювань ЦНС змінюється концентрація  таких 

біоелементів, як залізо, мідь, цинк та алюміній, що 

дозволило припустити, що біоелементний дисба-

ланс може бути пов'язаний із зниженням когнітив-

них функцій. Вчений зазначив важливу роль 

низькомолекулярних фракцій заліза, міді, алюмі-

нію та кобальту у патогенезі Альцгеймера. 

Нарешті, кореляційний аналіз показав, що ці мета-

болічні аномалії можуть бути взаємопов'язаними, 

беручи участь у загальних процесах, таких як 

оксидантний стрес, зміна гомеостазу, а також пору-

шений метаболізм глюкози [6]. Brewer G. J. Вису-

нув гіпотезу, що токсичність міді є основною при-

чиною епідемії легкого когнітивного порушення і 

захворювання Альцгеймера, що охоплює людей 

похилого віку [4, 5]. Представляється актуальним 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gonz%C3%A1lez-Dom%C3%ADnguez%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24343096
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brewer%20GJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20150596
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та доцільним визначення рівня цинку, міді та ко-

бальту з ретельним вивченням рухової й когні-

тивної функції та тривожно-депресивних розладів 

у хворих з перенесеним ішемічним інсультом як 

можливих предикторів прогресування процесу. 

Мета статті – визначення концентрації цинку, 

міді та кобальту в еритроцитарній масі  у хворих з 

перенесеним ішемічним інсультом (ІІ). 

Основні результати дослідження. Обстежено 

120 хворих (80 чоловіків та 40 жінок, середній вік 

55 [51; 61]) віком від 44 до 76 років у відновному 

періоді ішемічного інсульту,  які склали основну 

групу: 86 осіб – пацієнти із півкульним ІІ  (1 група) 

і 34 осіб – пацієнти з ІІ у вертебро-базилярному 

басейні (2 група).   Контрольну групу  (КГ) склали 

20 практично здорових осіб (9 чоловіків і 11 жі-

нок). Медіана віку становила 50 [49; 57]. Рівень 

концентрації біоелементів цинку, міді та кобальту 

визначали в розчинах золи еритроцитарної маси 

методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії 

на апараті типу С-115 ПК в полум’яному режимі за 

загальноприйнятою методикою. Статистична об-

робка одержаних даних проводилась із застосуван-

ня  Statistica 6.0., використовували непараметричні 

методи, результати наводили у вигляді медіани 

(Me) і міжквартильного інтервалу [Q25%; Q75%].  

Для оцінки неврологічного дефіциту застосова-

но шкалу важкості інсульту Національних інститу-

тів здоров’я (NIHSS), для клінічної оцінки мобіль-

ності пацієнта використовували індекс мобільнос-

ти Ріверміда  (Rivermead mobility index (RMI), 

F.M.Collen 1991), для обстеження когнітивних 

функцій – коротку шкалу оцінки психічного стату-

су (MMSE), Монреальську шкалу оцінки когнітив-

них функцій (MoCA). Тривожно-депресивні розла-

ди досліджували з використанням шкали Гаміль-

тона для оцінки тривоги (HARS) та депресії 

(HDRS), опитувальника ситуативної (СТ) та осо-

бистісної тривожності  (ОТ) Спілберга-Ханіна 

(ОСХ) за загальноприйнятими методиками та 

інтерпретацією результатів. 

У хворих  1 та 2  груп  переважали особи з лег-

ким ступенем НД  (≤6 балів) за NIHSS  46 (53,4%) і 

30 (25%) відповідно. НД середньої важкості вияв-

лено у 30 (25%) хворих 1 групи і лише 4 (3,3%) 

хворих 2 групи. Важкий ступінь НД констатовано 

лише у 10 (8,3%) пацієнтів 1 групи. 

Таблиця 1 

Оцінка важкості неврологічного дефіциту за шкалою NIHSS 

Ступінь НД 
1 група (n=86) 2 група (n=34) 

n % Ме n % Ме 

Легкий  46 38,3 6 [5; 8]* 30 25 6 [5; 6] 

Середньої важкості  30 25 10 [9; 11]* 4 3,3 9,5 [9;11] 

Важкий 10 8,3 13 [13; 13] *  - - - 

Медіана 86  8 [6; 10]* 34  6 [5; 7] 

* вірогідна різниця порівняно з 2 групою (р < 0,05). 

Таблиця 2 

Клінічна оцінка мобільності пацієнта за  Rivermead mobility index 

RMI 1 група n = 86 2 група n = 34 Контрольна група 

Медіана показника  9 [ 7; 11 ]* 11 [ 8; 13 ]* 15 [ 14; 15 ] 

* вірогідність різниці порівняно з КГ (р < 0,05). 

 

Когнітивний дефіцит спостерігався у 106 (88,3 

%) хворих. Медіана оцінки КП за всіма шкалами в 

пацієнтів обох груп була вірогідно нижчою 

(р<0,05) порівняно з КГ. Медіана за MMSE 

становила 25[24; 26] балів, що відповідає рівню 

помірних КП.  

Таблиця 3 

Аналіз когнітивних функцій у хворих на ішемічний інсульт залежно від локалізації вогнища 

Шкала 
КГ 

n=20 

Всі хворі 

n=120 

Локалізація інфаркту 

Басейн ЛСМА 

(n=47) 

Басейн ПСМА 

(n=39) 

ВББ 

(n=34) 

MMSE 28 [28; 28] 25 [24; 26]* 24 [24;25]* 25 [24;27]* 25 [24;27]* 

MоCA 26[26; 27] 21[19; 23]* 21 [17;22]* 22 [19;25]* 22,5 [20;24]* 

Примітка: * - вірогідна різниця порівняно з КГ (р < 0,05);  

^ - вірогідна різниця порівняно з ВББ (р < 0,05).  

 

Дослідження емоційної сфери пацієнтів за 

допомогою шкал HDRS та ОСХ виявило 

депресивні та тривожні розлади 94 (78,3 %) 

випадків в обох групах.  

 

 



Альманах науки 

 

24 

Таблиця 4 

Показники (медіана) емоційної сфери хворих у пізньому відновному періоді 

Шкала КГ, n=20 Медіана, n=120 1 група, n=86 2 група, n=34 

ОСХ, ОТ 21 [20;22] 31 [25;38]* 31 [25;38]* 30 [20;36]* 

ОСХ, СТ 23 [19;23] 31 [23; 39]* 32,5 [24;39]*^ 29 [23;39]* 

HDRS, депресія 4 [3;5] 10 [7;17]* 12 [7; 18]*^ 8,5 [7; 15]* 

HARS, тривога 3 [3; 4] 21 [8; 23]* 18 [14; 20]* 20 [12; 22]* # 

Примітки: *– різниця  вірогідна в порівнянні з контрольною групою (р<0,05); ^– різниця  вірогідна в 

порівнянні з 2 групою (р<0,05); # - різниця вірогідна в порівнянні з 1 групою. 

 

Аналіз показників вмісту біоелементів (БЕ) в 

еритроцитарній масі хворих з перенесеним ІІ вия-

вив наступні відхилення від меж норми: міді  

(зменшення у 12,8 %, збільшення у 69,2 % хворих); 

цинку (збільшення у 71,8 % пацієнтів), кобальту 

(збільшення у 48,7 %, зменшення у  39% пацієнтів). 

Медіана концентрації БЕ становила: Cu  2,52 [1,1; 

3,8] мкг/г, Zn 10,42 [8,73;14,01] мкг/г і Со 0,36 

[0,21; 0,56] мкг/г. 

 

Таблиця 5 

Концентрація біоелементів в еритроцитарній масі хворих у відновний період ішемічного інсульту 

Мікроелемент, мкг/г Медіана Контрольна група І група ІІ група 

Мідь (Cu) 
2,52 

[1,1; 3,8]* 

2,24 

[1,5; 3,4] 

2,76 

[1,14;3,81]*/ ^ 

2,33 

[1;3,7]* 

Цинк (Zn) 
10,42 

[8,73;14,01]* 

8,21 

[7,12; 10,4] 

10,21 

[8,8;13,5]* 

14,01 

[8,73;19]*/ ^ 

Кобальт (Co) 
0,36 

[0,21; 0,56]* 

0,14 

[0,036; 0,21] 

0,39 

[0,21; 0,495]* 

0,34 

[0,17;1,4]* 

* – вірогідність різниці порівняно з показником КГ,  p < 0,05; 

^ – вірогідність різниці між групами (р < 0,05). 

 

З табл. 4.4. видно, що в хворих обох груп у відно-

вному періоді спостерігалась тенденція до збільшен-

ня вмісту  Cu i Zn порівняно з контрольною групою. 

Кореляційний аналіз виявив взаємозв’язок між 

мікроелементами та ступенем НД й когнітивний 

функцій (табл.4) Так, підвищення концентрації Cu 

супроводжувалося збільшенням об’єму НД за 

шкалою NIHSS (r= +0,37, р=0,017), а підвищення 

концентрації Zn – зменшенням балу мобільності за 

індексом Ріверміда (r=–0,52, р=0,007), що підтверд-

жує їх нейротоксичну дію. Дизелементоз міді та 

цинку впливав і на когнітивні функції, що підт-

верджується обернено пропорційними кореляцій-

ними зв’язками середньої сили виявлено між кон-

центрацією БЕ та когнітивними шкалами (табл.6).  

Підвищений рівень Zn і Со впливав на прояви 

депресії за шкалою HDRS. 

 

Таблиця 6 

Кореляційні зв’язки між концентрацією біооелементів еритроцитарної маси та клінічними 

шкалами в хворих у відновний період ІІ 

Показник 
Cu Zn Со 

r р r р r р 

NIHSS 0,37 0,017 – – – – 

RMI – – –0,52 0,007 –0,42 0,007 

ММSE –0,43 0,005 –0,41 0,038 – – 

МоСА –0,46 0,003 –0,5 0,01 – – 

HDRS – – 0,59 0,002 0,42 0,006 

ОТ ОСХ 0,35 0,025 – – – – 

  

Висновки та пропозиції. 1. У всіх пацієнтів 

виявлено прояви дизелементозу – збільшення  

концентрації Zn у 71,8% хворих, Cu – зменшення у 

12,8 %, збільшення у 69,2 % хворих та Со збіль-

шення у 48,7 %, зменшення у  39% пацієнтів. 

2. Дизелементоз міді, цинку й кобальту вплива-

ли на об’єм неврологічного дефіциту, когнітивну 

та емоційно-вольову сферу. Отже, показники кон-

центрації міді, цинку та кобальту можна викорис-

товувати як прогностичні маркери перебігу віднов-

ного перебігу ішемічного інсульту. 
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Враховуючи поширеність  та  різноманітність 

клінічних проявів  даної патології  перспективним 

напрямом подальших досліджень є вивчення 

взаємозв’язку між вмістом біоелементів та 

маркерів нейронального пошкодження та розробка 

відповідних критеріїв прогнозування для 

підвищення ефективності лікувальних заходів у 

даного контингенту хворих. 
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Грицюк Т.Д. 

ОСОБЕННОСТИ БИОЕЛЕМЕНТНЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ 

ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 

В статье приведены результаты исследования 120 пациентов с перенесенным ишемическим инсультом, которым 

определено концентрацию биоэлементов (цинка, меди и кобальта) в эритроцитарной массе. У всех больных 

обнаружены проявления дизэлементоза - увеличение концентрации Zn в 71,8% больных, Cu - увеличение в 69,2%, 

уменьшение в 12,8% больных и Со увеличение в 48,7%, уменьшение в 39% пациентов. Корреляционный анализ выявил 

взаимосвязи между биоэлементами и степенью неврологического дефицита, когнитивных и тревожно-

депрессивных нарушений. 

Ключевые слова: биоэлементы, цинк, медь, кобальт, ишемический инсульт, дизелементоз, когнитивные нарушения. 

 

Hrytsiuk T.D. 

FEATURES OF BIOELEMENTAL IMPAIRMENT IN PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE 

The article presents the data of research 120 patients with an ischemic stroke who were determined the bioelements 

concentration (zinc, copper and cobalt) in the erythrocytic mass. All patients showed dyslementosis manifestations - an 

increase Zn concentration  in 71.8% of patients, Cu - a decrease in 12.8%, an increase in 69.2% of patients and Со an 

increase in 48.7%, a decrease in 39% of patients. Correlation analysis revealed the relationship between bioelements and the 

degree of ND, cognitive and anxiety-depressive impairments. 

Key words: bioelements, zinc, copper, cobalt, ischemic stroke, dyslementosis, cognitive impairment. 
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