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Анотація. Вивчені диференційні особливості церебральної гемодинаміки у 

хворих на дисциркуляторну енцефалопатію залежно від стадії хвороби та 

наявності супутньої фібриляції передсердь. При дисциркуляторній 

енцефалопатії, що перебігає на тлі фібриляції передсердь, встановлені 

гемодинамічні зміни як у каротидному, так й у вертебробазилярному басейнах 

у вигляді зменшення показника об’ємної швидкості кровотоку, порушень 

пружно-еластичних властивостей артерій, потовщення комплексу інтима-

медіа. Виявлені зміни поглиблюються із прогресуванням енцефалопатії та 

мають більший ступінь прояву за наявності супутньої фібриляції передсердь. 

Ключові слова: дисциркуляторна енцефалопатія, фібриляція передсердь, 

церебральна гемодинаміка. 

Abstract. The specific features of the cerebral hemodynamic have been studied 
in patients with dyscirculatory encephalopathy, depending on the stage of the disease 
and the presence of concomitant atrial fibrillation. In patients with dyscirculatory 



encephalopathy more noticeable and meaningful hemodynamic changes were marked 
in carotid and vertebrobasilar systems as reduction of index of volume speed of blood 
stream, violations of resiliently-elastic properties of arteries, bulge of intima-media 
complex. The changes revealed become more profound with a progression of 
encephalopathy and have a greater degree of manifestation in the presence of 
concomitant atrial fibrillation. 

Key words: dyscirculatory encephalopathy, atrial fibrillation, cerebral 
hemodynamic. 

Вступ. Цереброваскулярна патологія є однією з найбільш поширених та 

актуальних проблем сучасної медицини. В останні десятиріччя в  Україні 

неухильно зростає кількість хронічних судинних захворювань головного мозку, 

зокрема дисциркуляторної енцефалопатії (ДЕ) [6]. 

Дисциркуляторна енцефалопатія та фібриляція передсердь нерідко 

поєднуються спільними патогенетичними механізмами. Одним з таких процесів 

є атерогенез, який при ураженні судин головного мозку призводить до 

виникнення церебрального атеросклерозу. Пошкодження вінцевих судин веде 

до розвитку дифузного кардіосклерозу та ішемічної хвороби серця, яка є 

частою причиною появи аритмій [1]. 

Водночас перебіг ДЕ у пацієнтів з кардіологічними хворобами, зокрема з 

фібриляцією передсердь (ФП), залишається недостатньо вивченим [3,4]. 

Мета дослідження. 

З’ясувати особливості церебральної гемодинаміки у хворих на 

дисциркуляторну енцефалопатію залежно від стадії та наявності фібриляціії 

передсердь. 

Матеріал і методи. 

Обстежено 85 хворих на ДЕ (27 жінок та 58 чоловіків) віком від 60 до 73 

років, які перебували на стаціонарному лікуванні в неврологічному та 

кардіологічному відділеннях Чернівецького обласного госпіталю інвалідів 

війни. До критеріїв включення у групи обстежуваних відносились: наявність 



ДЕ І чи ІІ стадії, постійна форма фібриляції передсердь. Групу контролю 

склали 26 практично здорових осіб відповідної статі та віку. 

Для верифікації діагнозу здійснювали екстра- та транскраніальне 

дупплексне сканування судин головного мозку (загальних (ЗСА), внутрішніх 

(ВСА), зовнішніх (ЗовСА) сонних, середніх (СМА), передніх (ПМА), задніх 

(ЗМА) мозкових, хребцевих (ХА), бацилярної артерій) із використанням 

системи “EnVisor HD” (Philips, USA).  

У процесі дослідження в В-режимі визначалися внутрішньопросвітний 

діаметр судин (d) та товщина комплексу інтима-медіа (КІМ). Дослідження у 

спектральному допплерівському режимі дозволило визначити такі кількісні 

(лінійні) параметри кровотоку, як пікова систолічна швидкість кровотоку (Vps 

– peak systolic velocity), максимальна кінцева діастолічна швидкість кровотоку 

(Ved – end diastolic velocity), усереднена за часом максимальна швидкість 

кровотоку (ТАМХ – time average maximum velocity), усереднена за часом 

середня швидкість кровотоку (ТАV - time average velocity).  

Для кожної досліджуваної судини вираховувався індекс периферичного 

опору (Pourcelot, RI – resistive index), який характеризує стан периферичного 

опору в досліджуваному судинному басейні. Величина індексу в артеріях з 

низьким периферичним опором дорівнює співвідношенню різниці пікової 

систолічної та максимальної кінцевої діастолічної швидкості кровотоку до 

пікової систолічної швидкості кровотоку (1):  

RI = (Vps–V ed)/ Vps                                                                            (1) 

Об’ємну швидкість кровообігу (Vvol – volume velocity) розраховували 

шляхом множення показника площі поперечного розрізу судини на показник 

середньої швидкості кровообігу (2). 

Vvol = 
π x D2 x TAV 

х 60                                         (2) 
4 

При візуалізації стенозу артерії в подовжньому і поперечному перетині 

проводили розрахунок величини стенозу за формулою (3): 

% стенозу = (d1–d2) / d1                                                                         (3) 



де d1 – діаметр артерії нижче рівня стенозу; d2 – діаметр артерії на рівні 

стенозу. 

Сумарний мозковий кровоток (SFV) обчислювали як суму показників Vvol 

у парних ВСА та ХА. 

Також визначали концентрацію гліального фібрилярного кислого білка 

(ГФКБ) в плазмі периферичної крові за допомогою перехресного 

електрофорезу та реакції імуноблотингу з використанням моноспецифічних 

антисироваток. 

Проведене обстеження в досліджуваних групах не встановило вірогідних 

змін лінійних параметрів кровотоку, таких як пікова систолічна швидкість 

кровотоку (Vps), максимальна кінцева діастолічна швидкість кровотоку (Ved), 

усереднена за часом максимальна швидкість кровотоку (ТАМХ), усереднена за 

часом середня швидкість кровотоку (ТАV) відносно контролю. 

Більш інформативним вважається показник об'ємної швидкості кровотоку, 

тобто кількості крові, що протікає через поперечний перетин судини за 

одиницю часу, який, на відміну від лінійних швидкісних параметрів 

церебральної гемодинаміки, дозволяє інтегрально оцінити гемодинаміку й 

ступінь кровонаповнення церебральних судин. Отримані результати наведені в 

таблиці 1. 

Таблиця 1 
Показник об’ємної швидкості кровотоку в артеріях каротидного та 

вертебробазилярного басейнів у хворих на дисциркуляторну 
енцефалопатію залежно від наявності супутньої фібриляції передсердь 

(мл/хв) 

Артерія 

 
Групи, кількість спостережень, вірогідність змін 

 
Контрольна 

група 
M±m, 
n=26 

ДЕ 
M±m, 
n=26 

ДЕ+ФП 
M±m, 
n=25 

ЗСА 
Зліва 

Справа 

412,86±22,311 
423,50±34,748 

336,98±25,976* 
346,16±29,406 

330,63±16,636** 
316,31±15,667** 



ВСА 
Зліва 

Справа 

252,21±22,245 
245,80±24,358 

199,48±11,846* 
194,69±17,426 

187,90±10,005* 
178,29±9,065* 

ЗовСА 
Зліва 

Справа 

153,47±4,620 
160,60±13,539 

132,37±8,859* 
128,97±6,910* 

126,05±4,370*** 
133,10±6,623 

СМА 
Зліва 

Справа 

292,26±32,753 
300,05±28,371 

259,44±43,260 
254,30±30,916 

226,98±12,613 
216,91±12,151* 

ПМА 
Зліва 

Справа 

257,27±18,236 
250,69±24,854 

233,08±47,879 
209,14±30,503 

200,35±13,212* 
206,65±18,218 

ЗМА 
Зліва 

Справа 

146,24±9,628 
151,13±8,191 

121,19±11,641 
115,42±11,394* 

113,77±5,942** 
108,48±7,987*** 

ХА 
Зліва 

Справа 

143,47±10,330 
128,82±7,310 

117,09±6,120* 
120,10±8,120 

100,76±5,280***# 
99,08±6,100**# 

 
БА 

 
164,82±12,019 134,39±12,124 132,11±8,437* 

 
SFV 

 
770,29±64,244 631,38±24,438* 566,52±20,313**# 

 
Примітки:  

1. n – кількість хворих у підгрупі; 
2. * - вірогідність змін щодо контролю  

(* - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001) 
3.  #– вірогідність змін між групами спостереження 

(# - р<0,05; ## - р<0,01; ### - р<0,001) 
 

Як видно з наведених даних, у хворих на ДЕ об’ємна швидкість кровотоку 

в артеріях каротидного басейну знижувалася із досягненням статистично 

значущого рівня відмінностей у лівій ЗСА (на 18,4%), обох ВСА (на 20,9% та на 

20,8% відповідно). В решті судин зареєстровано тільки невірогідну тенденцію 

до змін цього інтегрального гемодинамічного показника. За наявності супутньої 

ФП відмічалося статистично значуще зменшення цього показника практично у 

всіх досліджуваних судинах: в обох ЗСА (зліва - на 25,3%, справа – на 30,3%), 



ВСА (відповідно на 30,5% та на 32,3%), лівій ЗовСА (на 23,3%), обох СМА (на 

27,5% та на 32,5% відповідно) та у лівій ПМА (на 27,3%). Водночас 

статистично значущих змін при міжгруповому порівнянні не встановлено. 

У хворих на ДЕ без ФП відмічалося зниження показника об’ємної 

швидкості кровотоку в артеріях вертебробазилярного басейну з вірогідними 

змінами щодо контролю у правій ЗМА (на 23,6%) та лівій хребцевій артерії (на 

18,4%). В інших судинах виявлялася тільки невірогідна тенденція до змін цього 

показника. Водночас за наявності ФП цей показник статистично значуще 

знижувався у всіх досліджуваних артеріях, зокрема у ЗМА (зліва - на 27,4%, 

справа – на 33,0%), ХА (відповідно зліва – на 34,5%, справа – на 27,8%) та БА 

(на 25,2%).  

Дослідження об’ємної швидкості кровотоку у ВСА та ХА дозволило 

обчислити сумарний мозковий кровоток (SFV), що представляє собою суму 

показників об’ємної швидкості кровотоку у зазначених парних судинах. У 

хворих обох груп цей інтегрований показник церебральної гемодинаміки 

вірогідно зменшувався: при ДЕ без супутньої ФП - на 18%, за наявності ФП – 

на 31,4%. 

Заслуговує на увагу той факт, що у хворих на ДЕ, що перебігає на тлі ФП, 

показник сумарного мозкового кровотоку на 16,3% вірогідно нижчий, ніж у 

групі пацієнтів з ДЕ без супутньої ФП. 

З метою комплексної оцінки функціонального стану артерій каротидного 

басейну нами вивчалися параметри, що характеризують пружно-еластичні 

властивості судинної стінки. Зокрема оцінювався індекс периферичного опору 

або резистивності Пурсело (RI), результати дослідження якого наведені в 

таблиці 2. 

Таблиця 2 

Індекси резистивності (RI) артерій каротидного та вертебробазилярного 
басейнів у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію залежно від 

наявності супутньої фібриляції передсердь 

Артерія 
 

Групи, кількість спостережень, вірогідність змін 
 



Контрольна 
група 

M±m, n=26 

ДЕ 
M±m, n=26 

ДЕ+ФП 
M±m, n=25 

ЗСА    

Зліва 0,78±0,017 0,80±0,012 0,83±0,009* 

Справа 0,78±0,013 0,79±0,018 0,82±0,008* 

ВСА    

Зліва 0,66±0,015 0,68±0,027 0,74±0,011***# 

Справа 0,65±0,029 0,67±0,015 0,72±0,011*# 

ЗовСА    

Зліва 0,80±0,012 0,81±0,011 0,84±0,012 

Справа 0,80±0,015 0,81±0,011 0,85±0,013 

СМА    

Зліва 0,58±0,018 0,62±0,014 0,66±0,016** 

Справа 0,57±0,035 0,65±0,020 0,66±0,015* 

ПМА    

Зліва 0,65±0,029 0,69±0,029 0,73±0,010* 

Справа 0,64±0,031 0,68±0,028 0,68±0,020 

ЗМА 

Зліва 

Справа 

0,60±0,017 
0,59±0,032 

0,54±0,057 
0,58±0,030 

0,62±0,024 
0,65±0,015# 

ХА 

Зліва 

Справа 

0,72±0,021 
0,73±0,017 

0,75±0,014 
0,73±0,023 

0,79±0,019** 
0,79±0,018** 

БА 0,53±0,018 0,60±0,028* 0,61±0,018** 

 
Примітки:  

1. n – кількість хворих у підгрупі; 
2. * - вірогідність змін щодо контролю  

(* - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001) 
3.  #– вірогідність змін між групами спостереження 

(# - р<0,05; ## - р<0,01; ### - р<0,001) 
Вивченням периферичного опору досліджуваних судин встановлено, що в 

обстежених з ДЕ без супутньої ФП індекс резистивності як в артеріях 

каротидного, так й вертебробазилярного басейнів не зазнає вірогідних змін 

щодо групи здорових осіб, у той час як за наявності супутньої ФП – вірогідно 



зростає у ВСА на 12,3% справа та на 10,9% зліва, у СМА – на 14% та на 16,1% 

та у ПМА – зліва на 12,5%, причому досліджувані індекси в обох ВСА та ЗМА 

справа вірогідно перевищували відповідні у пацієнтів з енцефалопатією, що 

перебігала без ФП, що свідчить про більший ступінь зростання периферичного 

опору при ФП. Аналогічна тенденція відмічалася при дослідження інших 

судин. 

Отримані результати вказують на більший ступінь порушення еластично-

пружних властивостей судин у хворих за наявності супутньої ФП. 

У процесі дослідження у В-режимі нами аналізувалися 

внутрішньопросвітний діаметр судин (d) та товщина комплексу інтима-медіа 

(КІМ). Як показали результати дослідження, діаметр досліджуваних судин не 

зазнавав змін щодо контролю в обох групах спостереження, хоча й 

спостерігалася невірогідна тенденція до його зменшення у пацієнтів, у яких ДЕ 

перебігала на тлі ФП. 

Одним з найбільш інформативних ультрасонографічних показників змін 

судинної стінки є товщина КІМ, результати дослідження якої наведені в 

таблиці 3. 

Таблиця 3 

Показник товщини комплексу інтима-медіа (КІМ) артерій каротидного 
басейну на дисциркуляторну енцефалопатію залежно від наявності 

супутньої фібриляції передсердь 
 

Артерія 

 
Групи, кількість спостережень, вірогідність змін 

 
Контрольна 

група 
M±m, n=26 

ДЕ 
M±m, n=26 

ДЕ+ФП 
M±m, n=25 

ЗСА    

Зліва 0,71±0,033 0,89±0,037*** 1,13±0,039***### 

Справа 0,69±0,018 0,91±0,037*** 1,15±0,046***### 

ВСА    

Зліва 0,86±0,051 1,20±0,056*** 1,33±0,040*** 

Справа 0,89±0,048 1,27±0,058*** 1,35±0,047*** 



ЗовСА    

Зліва 0,44±0,019 0,56±0,017*** 0,62±0,021*** 

Справа 0,47±0,016 0,61±0,029*** 0,65±0,016*** 

 
Примітки:  

1. n – кількість хворих у підгрупі; 
2. * - вірогідність змін щодо контролю  

(* - р<0,05; ** - р<0,01; *** - р<0,001) 
3.  #– вірогідність змін між групами спостереження 

(# - р<0,05; ## - р<0,01; ### - р<0,001) 
 

У хворих на ДЕ без ФП цей показник вірогідно збільшувався у ЗСА (зліва 

– на 25,4%, справа – на 31,9%), ВСА (зліва – на 39,5%, справа – на 42,7%), 

ЗовСА (на 22,7% та на 29,8% відповідно).  

За наявності супутньої ФП відмічалося зростання товщини КІМ у ЗСА на 

59,1% зліва та на 66,7% справа, у ВСА – на 54,7% та на 51,7%, ЗовСА – на 

40,9% та на 38,3% відповідно). Слід зауважити, що при міжгруповому 

порівнянні у хворих на ЦД в обох ЗСА досліджуваний показник виявився 

більшим (на 27,0% зліва та на 26,4% справа), ніж у пацієнтів без ФП з високим 

(P<0,001) ступенем вірогідності.  

Заслуговує на увагу той факт, що у обстежених обох груп на тлі 

потовщення комплексу інтима-медіа відмічалося порушення його 

диференціації на шари, нерівність та неоднорідність інтимальної поверхні. 

Відмічене нами зростання товщини КІМ вказує на наявність у хворих на ДЕ 

помітних атеросклеротичних змін судин каротидного басейну, які мають 

більший ступінь прояву за наявності супутньої ФП. 

Слід зазначити, що у хворих із супутньою ФП в артеріях каротидного 

басейну (ЗСА, ВСА, ЗовСА, СМА) частіше, ніж у групі порівняння виявлялися 

атеросклеротичні бляшки, нерідко нестабільні, неоднорідної структури, з 

фокусами кальцифікації.  

Частота стенозування (звуження простору) артерій як каротидного, так й 

вертебробазилярного басейнів виявилася дещо більшою у хворих на ДЕ із 

супутньою ФП. Найбільш часто реєструвалися стенози ЗСА (у хворих на ДЕ – 



22,4%, ДЕ з ФП – 31,1%), ВСА (12,3% та 21,9%) та ХА (відповідно 18,8% та 

23,2%), меншою – ЗовСА, СМА, ЗМА та БА. Слід відмітити, що стенози у всіх 

досліджуваних судинах були гемодинамічно незначущі і не перевищували 50%. 

Слід зауважити, що всі зазначені зміни церебральної гемодинаміки мали 

більший ступінь прояву у хворих на ДЕ ІІ (як без так й за наявності супутньої 

ФП), водночас без статистично значущих відмінностей. 

Проведення кореляційного аналізу дозволило встановити вірогідний 

сильний зворотній кореляційний зв‘язок (r = 0,68, p<0,05) між показником 

сумарного мозкового кровотоку (SFV) та вмістом гліального фібрилярного 

кислого протеїну в крові хворих на ДЕ, поєднану з ФП, що вказує на чутливість 

цього маркеру в діагностиці церебральних порушень у цієї категорії пацієнтів. 

Таким чином, у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію, що перебігає 

на тлі ФП, відбуваються більш помітні й значущі гемодинамічні зміни як у 

каротидному, так й у вертебробазилярному басейнах у вигляді зменшення 

показника об’ємної швидкості кровотоку, порушень пружно-еластичних 

властивостей артерій, потовщення комплексу інтима-медіа, ніж у пацієнтів без 

ФП, що вказує на більш складні механізми порушень церебральної 

гемодинаміки у цих пацієнтів та вимагає диференційованого підходу до 

діагностики та лікування.  

Висновки 

1. У хворих на дисциркуляторну енцефалопатію, що перебігає на тлі 

фібриляції передсердь, відбуваються більш помітні й значущі гемодинамічні 

зміни як у каротидному, так й у вертебробазилярному басейнах у вигляді 

зменшення показника об’ємної швидкості кровотоку, порушень пружно-

еластичних властивостей артерій, потовщення комплексу інтима-медіа, ніж у 

пацієнтів без фібриляції передсердь, які зазнають тенденції до поглиблення із 

стадією захворювання. 

2. Показник сумарного мозкового кровотоку кореляційно пов'язаний з 

вмістом гліального фібрилярного кислого протеїну в крові хворих на 

дисциркуляторну енцефалопатію, поєднану з фібриляцією передсердь, що 



вказує на чутливість цього маркеру в діагностиці церебральних порушень у цієї 

категорії пацієнтів. 
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