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ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ДЕМЕНЦІЇ 
 

У статті висвітлено сучасні погляди на проблему деменції, наводяться актуальні на сьогодні дані про частоту 

захворювання і його розповсюдженність, як на території України, так, і в країнах Європи. Проведена диференціальна 

діагностика основних клінічних синдромів, характерних для різних видів деменції. Розглянуто сучасні уявлення про 

діагностику і лікування деменції. Виділено, що головним проявом даного захворювання є порушення когнітивних 

функцій. Наведено основні аспекти своєчасної діагностики когнітивних проявів, на основі використання 

нейропсихологічних і психометричних шкал, сучасних методів нейровізуалізації, які допомагають попередити 

розвиток захворювань і вжити необхідних заходів для запобігання прогресування хвороби. Розглянуто основні 

препарати холінергічної фармакотерапії на сьогоднішній день з урахуванням використання і немедикаментозних 

методів лікування, які розглядаються в якості профілактики та терапії деменції різного генезу. Зроблено висновок 

про необхідність подальшого вивчення ефектів різних препаратів щодо когнітивних порушень, поведінкових розладів 

і повсякденної активності. 
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Постановка проблеми.Реформи і відкриття 

які проводилися в сфері охороні здоров'я 

раніше, неодмінно, поклало початок тривалого 

і здорового життя людей, проте, це призвело до 

виникнення інших захворювань неінфекційного 

генезу, в тому числі і деменція, яка обтяжує 

життя не тільки самих пацієнтів, а й оточуючих 

їх людей, які змушені за ними доглядати. 

Необхідність в довгостроковому лікуванні і 

догляді за людьми, що страждають деменцією, 

викликає перенапруження в системах охорони 

здоров'я та соціальних системах і бюджетах. 

Через катастрофічно високі витрати на медичну 

допомогу мільйони домашніх господарств 

виявляються за межею бідності. Витрати на 

догляд за хворими деменцією, ймовірно, будуть 

рости ще швидше, ніж її поширеність, і в зв'язку 

з цим важливо, щоб суспільство було готове до 

подолання тягаря соціальних і економічних 

проблем, викликаних деменцією. 

За оцінками, в 2010 році в світі налічувалося 

35,6 млн. хворих на деменцію. Щорічно у всьому 

світі реєструється 7,7 млн. нових випадків 

деменції, це означає, що кожні чотири секунди, в 

будь-якій країні світу виникає новий випадок 

деменції. Прискорюються темпи поширення 

деменції вимагають прийняття негайних заходів, 

особливо в країнах з низьким бюджетом. 

За даними статистики МОЗ в Україні 

реєструється 19682 пацієнтів з деменцією, що 

становить 96,1 / 100 тис.населення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проаналізувавши велику кількість публіка-

ції про деменцію, можна систематизувати виз-

начення деменції та основні фактори її 

виникнення. 

Деменція - клінічний синдром, який харак-

теризується комплексом симптомів і проявів у 

вигляді порушень пам'яті, уваги, мислення, 

орієнтування, мови, рахунки, здатності до 

навчання, психіки і поведінки, соціального 

функціонування та якості життя. Виділяють 

певні можливі фактори ризику деменції: 

• Вік (літній і старечий) 

• Генетичні чинники (у осіб, що мають 

родичів першого ступеня споріднення з 

хворобою Альцгеймера, ризик - 10-30%) 

• Гіперхолестеринемія (ризик судинної 

деменції) 

• Цукровий діабет 

• Артеріальна гіпертензія 

•    Цереброваскулярная недостатність 

• До числа факторів ризику деменції 

відносяться також: перенесені черепно-мозкові 

травми, депресія, зловживання алкоголем, 

нестача в раціоні ненасичених жирних кислот 

(або надлишок насичених), куріння. 

Мета статті полягає у визначені та аналізу 

провідних сучасних аспектів діагностики та 

лікування деменції. 

Основні результати дослідження. Голов-

ним проявом деменції є порушення когнітив-

них функцій. Своєчасна діагностика когнітив-

них розладів допомагає попередити розвиток 

захворювань і вжити необхідних заходів для 
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запобігання прогресування хвороби. Традицій-

но до когнітивних функцій відносяться най-

більш складні функції головного мозку, такі як 

пам'ять, увага, мова, інтелект, мислення та ін. 

Виділяють кілька типів деменції: деменція при 

хворобі Альцгеймера, судинна, деменція при 

хворобі Піка і алкогольна деменція. 

Когнітивні порушення при деменції Альц-

геймера проявляються у вигляді розладів 

пам'яті, гнозису, праксису, мови і виконавчих 

функцій. Діагностичними критеріями є: 

1. Малопомітний початок і неухильне 

прогресування. 

2. Значне погіршення соціального та 

побутового функціонування. 

3. Симптоми не обумовлені залежностями, 

депресією або шизофренією. [1] 

Під час судинної деменції відзначають роз-

лади пам'яті, і мислення у вигляді інтелекту-

ального зниження. Діагностичні критерії такі: 

1. Гострий початок, наявність вогнищевих 

неврологічних симптомів. 

2. MRT - ознаки судинного захворювання 

головного мозку. [3] 

У хворих на деменцію при хворобі Піка 

виділяють порушення мислення й мови. 

Діагностичними критеріями є: 

1. Зміна особистості. 

2. «Лобова» симптоматика (апатія. Ейфорія) 

3. Екстрапірамідні феномени. [5] 

Розлади когнітивних функцій у хворих з 

алкогольною деменцією проявляється у вигляді 

порушень пам'яті, мислення (інтелектуальне 

зниження), виконавчих функцій. Діагностичні 

критерії: 

1. Неврологічні ознаки алкогольної 

енцефалопатії. 

2. Алкогольні делірії в анамнезі. 

3. Прогресуюче особистісне зниження. 

Для постановки діагнозу деменції, виділя-

ють наступний алгоритм обстеження відповід-

но до особливостей її розвитку: збір анамнезу; 

оцінка когнітивних функцій і психічного стану; 

фізикальне обстеження; аналіз препаратів, які 

приймає пацієнт; оцінка когнітивних функцій 

(увага, концентрація, орієнтація, короткостро-

кова і довгострокова пам'ять, мислення, гнозис, 

праксис, читання письмо, мовлення, виконавчі 

функції); оцінка некогнітівних проявів деменції 

(депресія, тривога, галюцинації, маячні ідеї, 

делірій, збудження, агресивну поведінку); 

застосування тестів MMSE, 6-CIT, GRCOG, 7-

хвилинний скринінг і BADL. [4] 

Нові діагностичні критерії DSM-5 (Керів-

ництво по діагностиці і статистичному обліку 

психічних захворювань, 5-е видання) «Важкі 

нейрокогнитивного розлади» (НКР) відповідає 

захворюванню, позначеному в DSM-5 як 

деменція: 

A. Підтвердження значного зниження когні-

тивного потенціалу по відношенню до поперед-

нього рівня діяльності на одному або декількох 

когнітивних доменах (увага, виконавчі функції, 

навчання і пам'ять, мова, перцептивно-рухова і 

соціальна когніція) на підставі: стурбованості 

пацієнта або кваліфікованого інформанта або клі-

ніциста, що сталося значне зниження когнітивної 

дієздатності. 

B. Когнітивний дефіцит негативно впливає 

на незалежність при виконанні повсякденної 

діяльності (тобто при комплексній інструмен-

тальної повсякденній діяльності як мінімум 

необхідна допомога при оплаті рахунків або 

прийомі лікарських засобів). 

C. Когнітивні обмеження не виникають 

виключно в зв'язку з маренням. 

D. Когнітивні обмеження неможливо краще 

пояснити на підставі інших психічних розладів 

(наприклад, великий депресивний епізод, 

шизофренія). 

До нових діагностичних можливостей 

відносяться амілоїд-ПЕТ і ФП-КІФ ОФЕКТ 

(однофотонна емісійна комп'ютерна томографія 

з флуропропілкарбоксіметоксійодфенілтропаном). 

Амілоїд-ПЕТ, який проводиться з радіофарм-

препаратів F18, дозволяє підтвердити продро-

мальную ДАТ, атипову ДАТ і неясні помірні 

когнітивні розлади і служить також для 

документування перебігу хвороби. ФП-КІФ 

ОФЕКТ може наочно відрізнити деменцію з 

тільцями Леві. 

Головний нейрохімічний механізм розвитку 

деменції - виражена дегенерація холінергічних 

нейронів і, відповідно, значне зниження рівня 

ацетилхоліну в головному мозку. При цьому 

вираженість холінергічних порушень пов'язана зі 

ступенем деменції, апоптозом нейронів, а також з 

числом сенильних бляшок і нейрофібрилярних 

клубків. Дані експериментальних досліджень 

свідчать про те, що саме дефіцит центральних 

холінергічних систем призводить до відкладення 

в головному мозку патологічного білка β-

амілоїду у вигляді сенильних бляшок. Значне 



Альманах науки 

 
36 

підвищення концентрації ацетилхоліну в голов-

ному мозку, сприяє зростанню нейронів і збіль-

шення числа синапсів, тобто має виражений 

нейропластичний ефект. Таким чином, холінер-

гічна фармакотерапія на сьогоднішній день може 

розглядатися в якості профілактики та лікування 

деменції різного генезу. Виділяють наступні фар-

макологічні інтервенції в боротьбі з деменцією: 

інгібітори АХЕ: донезепіл, галанталін і рівас-

тігмін (при легкій і помірно важкій формі БА); 

Мемантин (при непереносимості АХЕ і важкій 

формі); Церебролізин (при судинній деменції). 

Одним з представників класу інгібіторів 

АХЕ є галантамін (Ремініл). Це ceлективний 

конкурентний оборотний інгібітор АХЕ з под-

війним механізмом дії, який включає не тільки 

інгібування АХЕ, але і аллостерічну модуляцію 

нікотинових холінергічних рецепторів, поси-

лює дію ацетилхоліну на нікотинові рецептори. 

Галантамін має надійну доказову базу застосу-

вання при хворобі Альцгеймера і змішаної 

деменції. 

Головним препаратом вибору при судинній 

деменції є Церебролізин, механізм дії якого 

полягає в спраутінгу нейронів і об'єднання їх в 

мережу аксонів; диференціації нейронних 

стовбурових клітин; модуляції дефіциту 

нейротрансмітерів і запуску процесів віднов-

лення нейронів, протидіючи апоптозу. 

У клінічних дослідженнях Церебролізин 

показує значне поліпшення когнітітівних 

функцій і загальної клінічної картини. 

Для дози в 60 мл, крім того, описано значне 

поліпшення нейропсихіатричних симптомів. 

Рекомендується чотиритижневе застосування з 

курсовим повтором 2-3 рази на рік. [2] 

Значну роль комплексного лікування як 

когнітивних так і некогнітівних симптомів деменції 

становлять немедикаментозні способи. Так, при 

виникненні занепокоєння або агресії, застосуються 

ароматерапія, музична терапія, данстерапія, 

використання терапевтичного потенціалу взаємодії 

хворого з навколишнім середовищем в комплексі з 

прийомом нейролептиків. 

При проявів психотичних розладів у вигляді 

марення, галюцинацій вдаються до структуро-

ваних методів лікування середовищем, огоро-

жею від подразників, усуненням порушень зору і 

слуху в комплексі з нейролептиками з ураху-

ванням побічних ефектів і показань. 

При депресивних розладах, часто у вигляді 

страху або апатії проводиться психотерапія, 

світлотерапія і призначення курсового прийому 

антидепресантів з урахуванням відсутності 

антихолінергічних побічних ефектів. 

При наявності скарг на порушення ритму 

сну і безсоння проводиться гігієна сну з 

модифікацією поведінки, світлотерапия і 

медикаментозні препарати в залежності від 

тяжкості деменції. При легкій деменції: 

короткочасно ефективні небензодіазепінові 

снодійні, що регулюють сон. При важкій 

деменції: антидепресанти, нейролептики без 

антихолінергічних побічних ефектів. 

Висновки та пропозиції.Виходячи з усього, 

ясно, яку важливу роль відіграє своєчасна 

діагностика і правильно підібраний ефектив-

ний план лікування, адже дуже часто у хворих 

може спостерігатися резистентність до лікуван-

ня. Причинами цього є неправильний діагноз, 

застосування неправильного інструменту для 

тестування, просунута стадія деменції і / або 

взаємодії ліки проти деменції з іншими 

препаратами.  

Нещодавно було проведено дослідження, 

присвячене механізмам опосередкованої 

NMDA-рецептором нейропротекції в 

порівнянні з токсичністью. Вчені провели 

аналіз і виявили, що нейропротекція пов'язана з 

одночасною активацією ендоцитозу і 

інактивацією запалення, адгезії і смерті клітин 

в результаті апоптозу, а також генів, що 

відносяться до транскрипції (Baskys, Blaabjerg, 

2005) . Отримані дані вказують на те, що 

майбутні препарати для лікування деменції 

будуть одночасно спрямовані на кілька 

мішеней. Отже, їх компоненти зможуть 

пригнічувати запалення, клітинну адгезію, 

смерть клітин в результаті апоптозу і певні 

транскрипційні гени, що зробить можливим 

лікування станів, що передують захворюванню. 
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Дяченко Е.И.  

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ДЕМЕНЦИИ 

В статье освещены современные взгляды на проблему деменции, приводятся актуальные на сегодня данные о 

частоте встречаемости заболевания и его распространенности, как на территории Украины, так, и в странах 

Европы. Произведена дифференциальная диагностика основных клинических синдромов, характерных для разных 

видов деменции.  Рассмотрены современные представления о диагностике и лечении деменции. Выделено, что 

главным проявлением данного заболевания является нарушение когнитивных функций. Приведены основные аспекты 

своевременной диагностики когнитивных проявлений, на основе использования нейропсихологических и 

психометрических шкал, современных методов нейровизуализации, которые помогают предупредить развитие 

заболеваний и принять необходимые меры для предотвращения прогрессирования болезни. Рассмотрены основные 

препараты холинергической фармакотерапии на сегодняшний день с учетом использования и немедикаментозных 

методов лечения, которые рассматриваются в качестве профилактики и терапии деменции различного 

генеза. Сделано заключение о необходимости дальнейшего изучения эффектов различных препаратов в отношении 

когнитивных нарушений, поведенческих расстройств и повседневной активности. 

Ключевые слова: деменция, когнитивные функции, нейропсихологические шкалы, нейровизуализация, холинергическая 

фармакотерапия. 

 

Diachenko K.  

DEMENTIA: DIAGNOSIS AND TREATMENT 

The article highlights the current views on the problem of dementia, provides current data on the frequency of occurrence of 

the disease and its prevalence, both in Ukraine and in Europe. A differential diagnosis of the main clinical syndromes 

characteristic of different types of dementia was made. Considered modern understanding of the diagnosis and treatment of 

dementia. It is highlighted that the main manifestation of this disease is impaired cognitive function. The main aspects of timely 

diagnosis of cognitive manifestations, based on the use of neuropsychological and psychometric scales, modern methods of 

neuroimaging, which help prevent the development of diseases and take the necessary measures to prevent the progression of 

the disease are given. The main drugs of cholinergic pharmacotherapy are considered today, taking into account the use and 

non-pharmacological treatment methods, which are considered as prevention and treatment of dementia of various genesis. It 

was concluded that it is necessary to further study the effects of various drugs on cognitive impairment, behavioral disorders 

and daily activity. 

Key words: dementia, cognitive functions, neuropsychological scales, neuroimaging, cholinergic pharmacotherapy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


