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ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНІ РОЗЛАДИ НА ПОЧАТКОВИХ СТАДІЯХ 

ГОСТРОЇ РЕСПІРАТОРНОЇ ХВОРОБИ COVID-19 
 

У статті розглядаються психоневрологічні розлади, що виникають на початкових стадіях гострої респіраторної 

хвороби COVID-19. COVID-19 найчастіше асоційована з такими непсихотичними порушеннями, як тривожні та 

афективні розлади, інсомнія, а також легке когнітивне зниження. На цьому фоні виявлене зростання частоти 

суїцидальних спроб. Умовно сюди можна віднести межові психоневрологічні порушення, такі як цефалгічний та 

міалгічний синдром, зниження, відсутність або спотворення нюху та смаку, та інші непсихотичні розлади сприйняття.  
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Постановка проблеми. 3 березня 2020 року 

в Україні було повідомлено про перший під-

тверджений випадок зараження коронавірусною 

інфекцією COVID-19. З того часу продовжують 

реєструватися нові випадки інфікування. Врахо-

вуючи потенційну можливість розвитку важких 

ускладнень, а також з метою недопущення пода-

льшого поширення захворювання серед насе-

лення, ключову роль відіграє його своєчасне 

розпізнавання. На даний час відомо, що окрім 

дебюту з гострої респіраторної симптоматики, 

можливі інші варіанти початку COVID-19. Один 

з них – маніфестація у вигляді ураження ЦНС, 

яке на ініціальному етапі може проявлятися у 

вигляді психічних розладів [1]. Очевидно, що 

при важких ушкодженнях головного мозку, а са-

ме спричинених COVID-19 гострих порушеннях 

мозкового кровообігу, запальних процесах ЦНС, 

або важкій гіпоксії, можливі суттєві зміни пси-

хічного статусу: кількісні та якісні порушення 

свідомості, в тому числі стани сплутаності та 

делірій, когнітивне зниження різної тривалості, 

що може сягати рівня деменції, гострі органічні 

психози [2]. Водночас на основі вчення K. 

Bonhoeffer про екзогенні форми реакцій, допов-

неного H. Wieck, вірогідно, що при менш масив-
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них ураженнях головного мозку симптоматика 

буде вираженою на рівні невротичного регістр-

синдрому у вигляді астенічних, тривожних та 

депресивних симптомокомплексів, також не 

виключені найлегші форми порушень свідо-

мості та легкого когнітивного зниження 

предементного рівня.        

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

За літературними даними, коронавірусна інфек-

ція COVID-19 найчастіше асоційована з такими 

непсихотичними порушеннями, як тривожні та 

афективні розлади, інсомнія, а також легке 

когнітивне зниження. На цьому фоні виявлене 

зростання частоти суїцидальних спроб [3]. 

Умовно сюди можна віднести межові психо-

неврологічні порушення, такі як цефалгічний та 

міалгічний синдром, зниження, відсутність або 

спотворення нюху та смаку, та інші непсихо-

тичні розлади сприйняття. Медикам слід про-

являти настороженість та своєчасно поперед-

жувати вищенаведені стани, щоб сприяти яко-

мога більш швидкому одужанню та уникнути 

ускладнень, а в разі потенційного ризику скоєн-

ня самогубства – летальних наслідків [4]. 

Як у вітчизняній, так і в зарубіжній літературі 

обмаль інформації про можливість дебюту 

COVID-19 з психоневрологічної симптоматики. 

В більшій мірі розглядаються питання коморбід-

ності психічних розладів та COVID-19, або так 

званого постковідного синдрому.   

Мета статті полягає в описі та аналізі дос-

тупної інформації щодо початкових проявів 

захворювання у вигляді психоневрологічної симп-

томатики у пацієнтів, що страждають на гос-

тру коронавірусну хворобу COVID-19.   

Основні результати та дослідження. 
Найчастіші пацієнти, що страждають на не-

вротичні розлади, спричинені COVID-19, скаржа-

ться на надзвичайно інтенсивний головний біль 

та виражену слабкість, які не можна пов’язати з 

соматичним станом, наприклад, проявами інток-

сикації, емоційну лабільність, плаксивість, інсом-

нію, яскраві сновидіння, порушення циркадних 

ритмів (безсоння вночі, сонливість вдень), зни-

ження настрою, на фоні якого можуть з’являтися 

думки суїцидального характеру, легку сплута-

ність свідомості, головокружіння, зниження 

слуху і зору, явища аносмії та агевзії [5].  

Отримані переконливі свідчення щодо па-

тогенезу ушкодження коронавірусом SARS-

CoV-2 нервової системи. Вірус не проникає до 

ЦНС трансендотеліально через уражений 

ендотелій церебральних судин або при міграції 

лейкоцитів через ГЕБ, транссинаптично через 

інфіковані нейрони, або ретроградно по 

черепно-мозкових нервах, зокрема нюховому 

та блукаючому [6].  Основні патогенетичні 

ланки наступні: 

1. Запальні реакції з розвитком порушень 

макро- та мікроциркуляції, у вигляді ендотелі-

ального тромбо-запального синдрому, близького 

до того, що розвивається при добре відомих 

хворобах, наприклад, тромбоваскуліті та ревма-

тичних захворюваннях. Призводячи до тром-

бозу, такі розлади спричиняють порушення 

мозкового кровообігу.  

2. Пряме ураження нейронів та нейроглії, 

до яких вірус гіпотетично є тропним, через 

експресію рецепторів АПФ2, які визначають 

його тропізм. Цей механізм може лежати в 

основі розвитку вираженого астенічного стану: 

доброякісного міалгічного енцефаломієліту, 

також відомого як синдром хронічної 

(поствірусної) втоми.  

3. Імунна та аутоімунна відповідь на 

цитокіновий та брадикініновий шторм, що 

викликає патологічні процеси по типу 

гострого розсіяного енцефаломієліту.  

Приймаючи до уваги патогенез COVID-19 та 

біопсихосоціальні особливості розвитку розла-

дів невротичного регістру, питання їх коморбід-

ності в значній мірі залишається відкритим, 

потребуючи більш детального вивчення. По-

перше деякі невротичні депресії фактично явля-

ють собою реакцію на важкий стрес, яким є 

звістка про захворювання на COVID-19, врахо-

вуючи те, як інформація про нього подається в 

засобах масової інформації. По-друге ураження 

ЦНС вторинними чинниками – масивною інтокси-

кацією, гіпоксією тощо, може призводити до орга-

нічних астенічних станів. По-третє, інколи при-

сутній ятрогенний вплив: так дратівливість та без-

соння буває побічною дією глюкокортикоїдів, 

можливі інші реакції на медика-менти, у тому 

числі при поліпрагматичному застосуванні.       

Висновки і пропозиції. Встановлено можли-

вість початку гострої коронавірусної хвороби 

COVID-19 у вигляді психоневрологічної симп-

томатики. Дана інформація потребує подаль-

шого більш об'єктивного дослідження з метою 

своєчасного розпізнавання та діагностики 

COVID-19 в умовах психологічної служби, а 

також сімейної, амбулаторно-поліклінічної та 

стаціонарної ланки медицини. 
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Золоторёв П.В. 

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА НА НАЧАЛЬНЫХ СТАДИЯХ ОСТРОЙ 

РЕСПИРАТОРНОЙ БОЛЕЗНИ COVID-19 

В статье рассматриваются психоневрологические расстройства, возникающие на начальных стадиях острой 

респираторной болезни COVID-19. COVID-19 чаще всего ассоциирована с такими непсихотическими нарушениями, 

как тревожные и аффективные расстройства, инсомния, а также легкое когнитивное снижение. На этом фоне 

выявлено увеличение частоты суицидальных попыток. Условно сюда можно отнести пограничные 

психоневрологические нарушения, такие как цефалгический и миалгический синдром, снижение, отсутствие или 

искажение обоняния и вкуса, и другие непсихотические расстройства восприятия.  

Ключевые слова: острая респираторная болезнь COVID-19, невротическое расстройство, астения, тревога, депрессия. 
 

 

Komarovskyi M., Mykytenko R., Onofreichuk K., Hryshchenkova O., Podhorna A., Kosolapov O., Zolotorov P.  

PSYCHONEUROLOGICAL DISORDERS IN THE INITIAL STAGES OF ACUTE RESPIRATORY DISEASE 

COVID-19 

The article considers psychoneurological disorders that occur in the initial stages of acute respiratory disease COVID-19. 

COVID-19 is most commonly associated with nonpsychotic disorders such as anxiety and affective disorders, insomnia, and 

mild cognitive decline. On this background, an increase in the frequency of suicide attempts was revealed. Conventionally, 

these include borderline psychoneurological disorders, such as cephalic and myalgic syndrome, decreased, absent or 

distorted sense of smell and taste, and other non-psychotic disorders of perception.  

Key words: acute respiratory disease COVID-19, neurotic disorder, asthenia, anxiety, depression. 
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