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ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÆÈÂËÅÍÍß 
ÍÅÐÂÎÂÈÕ ÊË²ÒÈÍ

Äëÿ òîãî, ùîá ïðàâèëüíî êåðóâàòè ðîáîòîþ îðãàí³çìó, 
íåðâîâ³ êë³òèíè ïîâèíí³ äîáðå æèâèòèñÿ é çàâæäè áóòè 
ñèòèìè. Òîìó ¿õíº æèâëåííÿ õàðàêòåðèçóºòüñÿ: 

ï³äâèùåíèì ñïîæèâàííÿì êèñíþ;  
ï³äâèùåíèì ñïîæèâàííÿì ãëþêîçè, ÿêà º îñíîâíèì  
äæåðåëîì åíåðã³¿.

Ìàñà ìîçêó â³äíîñíî ìàñè ò³ëà ñòàíîâèòü 2 %, ñïîæè-
âàííÿ ìîçêîì êèñíþ â ñòàí³ ñïîêîþ â äîðîñëèõ ñòàíîâèòü 
25 %, à â ìàëåíüêèõ ä³òåé — 50 % â³ä çàãàëüíîãî âèêîðèñ-
òàííÿ îðãàí³çìîì.

Çà äîáó ìîçîê ñïîæèâàº áëèçüêî 115 ã ãëþêîçè, ùî â³ä-
ïîâ³äàº 75–100 ìã/õâ. Öå ñòàíîâèòü 17 % âñ³º¿ ãëþêîçè, 
ÿêà íàäõîäèòü â îðãàí³çì.

Äëÿ òîãî, ùîá ï³äòðèìóâàòè òàêèé ³íòåíñèâíèé îáì³í 
ðå÷îâèí, ó ãîëîâíîìó ìîçêó º ãóñòà ìåðåæà êðîâîíîñíèõ 
ñóäèí, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü âèñîêèé êðîâîò³ê. Çà 1 õâ ÷åðåç 
ìîçîê ïðîò³êàº äî 800 ìë êðîâ³, ùî ñòàíîâèòü ïðèáëèçíî 
15–20 % âñüîãî îáñÿãó öèðêóëþþ÷î¿ êðîâ³. Êð³ì òîãî, ³ñ-
íóþòü ìåõàí³çìè, ùî äîçâîëÿþòü íàïðàâëÿòè á³ëüøå êðî-
â³ äî ïðàöþþ÷èõ â³ää³ë³â çà ðàõóíîê çìåíøåííÿ òîêó äî 
íåïðàöþþ÷èõ â³ää³ë³â ãîëîâíîãî ìîçêó. ßê ïèñàâ àïîñòîë 
Ïàâëî: «ÿêùî õòî íå õî÷å òðóäèòèñÿ, òî íåõàé ³ íå ¿ñòü» 
(2Ôåññ. 3:10) ÷è  (2Ñîë. 3:10).

Ö³ äàí³ äîçâîëÿþòü çðîçóì³òè, ÷îìó íàâ³òü òèì÷àñîâå 
ïîðóøåííÿ êðîâîïîñòà÷àííÿ ãîëîâíîãî ìîçêó ïðèçâîäèòü 
äî ôàòàëüíèõ íàñë³äê³â. Äîñèòü ëèøå íà 5 õâ ïåðåðâàòèñÿ 
êðîâîîá³ãó âñüîãî ãîëîâíîãî ìîçêó, ùîá ó íüîìó íàñòàëè 
íåçâîðîòí³ çì³íè é çàãèáåëü.

Çàâäÿêè îñîáëèâîñòÿì áóäîâè êðîâîíîñíî¿ ñèñòåìè ìî-
çîê ìîæå íîðìàëüíî çàáåçïå÷óâàòèñÿ êðîâ’þ íàâ³òü ÿêùî 
ïîëîâèíà àðòåð³é, ïî ÿêèõ äî íüîãî äîñòàâëÿºòüñÿ êðîâ, 
çàêóïîðèòüñÿ. Ïðî öþ îñîáëèâ³ñòü êðîâîïîñòà÷àííÿ ãî-
ëîâíîãî ìîçêó ìè ïîãîâîðèìî ó íàñòóïíîìó ðîçä³ë³.
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ÊÐÎÂÎÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß 
ÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÌÎÇÊÓ

Ãîëîâíèé ìîçîê çàáåçïå÷óþòü êðîâ’þ äâ³ ïàðí³ àðòåð³¿: 
âíóòð³øí³ ñîíí³ òà õðåáåòí³ àðòåð³¿. Ñîííó àðòåð³þ íàçâàëè 
òàê òîìó, ùî ùå â äàâíèíó ïîì³òèëè, ùî ¿¿ ïåðåòèñêàííÿ 
ïðèçâîäèòü äî ïîÿâè ñòàíó ñõîæîãî íà ñîí, òîáòî äî âòðà-
òè ñâ³äîìîñò³. Ó ïîðîæíèí³ ÷åðåïà îáèäâ³ õðåáåòí³ àðòåð³¿ 
çëèâàþòüñÿ â îäíó ñóäèíó, ÿêó íàçèâàþòü îñíîâíîþ, àáî 
áàçàëüíîþ àðòåð³ºþ. Öÿ àðòåð³ÿ ³ äâ³ ñîíí³ àðòåð³¿ íà îñíî-
â³ ãîëîâíîãî ìîçêó çëèâàþòüñÿ â ºäèíå àðòåð³àëüíå ê³ëüöå. 
Öå ³ º òîé çàõèñíèé ìåõàí³çì, ùî äîçâîëÿº íàâ³òü ïðè ïî-
âíîìó îäíîá³÷íîìó ïðèïèíåíí³ ïîñòà÷àííÿ êðîâ³ ïî ñî-
íí³é ³ õðåáåòí³é àðòåð³ÿõ çáåðåãòè íîðìàëüíèé êðîâîîá³ã 
ãîëîâíîãî ìîçêó. Îñü ÿê ïðî öå ïèñàâ àíãë³éñüêèé àíàòîì 
³ ë³êàð Ó.Ò. Â³ëë³ç³é (1621–1675), ÿêèé âïåðøå îïèñàâ ³ 
çðîçóì³â çíà÷åííÿ öüîãî àðòåð³àëüíîãî ê³ëüöÿ: «Îäíîãî 
ðàçó ÿ ðîçð³çàâ ïîìåðëîãî, ó ÿêîãî ïðàâ³ àðòåð³¿ — ñîííà ³ 
õðåáåòíà — óñåðåäèí³ ÷åðåïà ñêîñòåí³ëè é ñòàëè íåïðîõ³ä-
íèìè, çàêðèâøè äîñòóï êðîâ³ ç öüîãî áîêó. Îäíàê õâîðîãî 
íå òóðáóâàëà äèâíà õâîðîáà». Çãîäîì öå àðòåð³àëüíå ê³ëüöå 
íàçâàëè Â³ëë³ç³ºâèì êîëîì.

Â³ä öüîãî êîëà â³äõîäÿòü òðè ñóäèíè — ïåðåäíÿ, ñåðåäíÿ 
òà çàäíÿ ìîçêîâ³ àðòåð³¿, ÿê³ æèâëÿòü êðîâ’þ ï³âêóë³ ãîëîâ-
íîãî ìîçêó. Âåëèê³ àðòåð³¿ ïðîõîäÿòü ïî ïîâåðõí³ ãîëîâíîãî 
ìîçêó, à â³ä öèõ ã³ëîê ó òîâùó ãîëîâíîãî ìîçêó ðîçõîäÿòüñÿ 
äð³áí³ àðòåð³¿. Ñèñòåìó ñîííèõ àðòåð³é íàçèâàþòü êàðîòèä-
íèì áàñåéíîì. Â³í çàáåçïå÷óº 2/3 ïîòðåá ìîçêó â àðòåð³àëü-
í³é êðîâ³ é çàáåçïå÷óº êðîâ’þ ïåðåäí³ òà ñåðåäí³ â³ää³ëè 
ãîëîâíîãî ìîçêó. Ñèñòåìó àðòåð³é «õðåáåòíà — îñíîâíà» 
íàçèâàþòü âåðòåáðîáàçèëÿðíèì áàñåéíîì êðîâîïîñòà÷àííÿ 
ãîëîâíîãî ìîçêó. Âîíè çàáåçïå÷óþòü òðåòèíó ïîòðåá ³ äî-
ñòàâëÿþòü êðîâ ó çàäí³ â³ää³ëè ãîëîâíîãî ìîçêó.
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Áàçèñíà òåðàï³ÿ ãåìîðàã³÷íîãî ³íñóëüòó ïðîâîäèòüñÿ â 
îñíîâíîìó çà òèìè ñàìèìè ïðèíöèïàìè, ùî é ë³êóâàí-
íÿ ³øåì³÷íîãî ³íñóëüòó. Ñïåöèô³÷íà òåðàï³ÿ ãåìîðàã³÷íî-
ãî ³íñóëüòó íà ñüîãîäí³ â³äñóòíÿ. Çà ïîêàçàííÿìè ïðîâî-
äèòüñÿ õ³ðóðã³÷íå âòðó÷àííÿ — âèäàëåííÿ ãåìàòîìè, ïðè 
íàÿâíîñò³ àíåâðèçìè çàñòîñîâóþòü íàêëàäàííÿ êë³ïñè íà 
øèéêó àíåâðèçìè.

Ïðîãíîç ïðè ãåìîðàã³÷íîìó ³íñóëüò³ äóæå ñåðéîçíèé, çà 
ñòàòèñòèêîþ ç 37 000–50 000 àìåðèêàíö³â, ó ÿêèõ ùîð³÷íî 
ðîçâèâàºòüñÿ ãåìîðàã³÷íèé ³íñóëüò, ëèøå 38 % âèæèâàþòü 
âïðîäîâæ ðîêó76 .

ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÀ ÒÀ Ë²ÊÓÂÀÍÍß ÓÑÊËÀÄÍÅÍÜ

Óñêëàäíåííÿ çóñòð³÷àþòüñÿ ³ ïðè ³øåì³÷íèõ, ³ ïðè ãå-
ìîðàã³÷íèõ ³íñóëüòàõ. Ïðè ³øåì³÷íèõ ³íñóëüòàõ íåâðîëî-
ã³÷íà ñèìïòîìàòèêà íå òàêà âàæêà, òîìó íà ïåðøèé ïëàí 
âèõîäèòü áîðîòüáà ç óñêëàäíåííÿìè, ïðè ãåìîðàã³÷íîìó 
³íñóëüò³ — íàâïàêè, íåâðîëîã³÷í³ ïîðóøåííÿ íàñò³ëüêè 
âàæê³, ùî ñàìå âîíè âïëèâàþòü íà ïðîãíîç çàõâîðþâàííÿ. 
Àëå ïðîô³ëàêòèêó òà ë³êóâàííÿ óñêëàäíåíü ïðè öüîìó âèä³ 
³íñóëüòó ïîòð³áíî ïðîâîäèòè íå ìåíø ñòàðàííî.

Íàáðÿê ìîçêó

Ïðè÷èíà
Ðåàêö³ÿ ìîçêîâî¿ òêàíèíè íà çíèæåííÿ àáî ïðèïèíåí-

íÿ êðîâîîá³ãó ³ âíàñë³äîê öüîãî ïîðóøåííÿ àäåêâàòíîãî 
îáì³íó ðå÷îâèí. Òÿæê³ñòü íàáðÿêó ìîçêó ïðÿìî ïðîïî-
ðö³éíà ðîçì³ðó óðàæåííÿ ãîëîâíîãî ìîçêó.

76 Zurasky J. et al. Early mortality following spontaneous intracerebral 
hemorrhage. Neurology, 2005. 64: 725–727.
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Ðîçâèâàºòüñÿ â ïåðøó-äðóãó äîáó â³ä ïî÷àòêó ³íñóëüòó. 
Ìàêñèìàëüíà âèðàçí³ñòü — íà òðåòþ-ï’ÿòó äîáó, ïîñòóïî-
âî çìåíøóºòüñÿ íà ñüîìó-âîñüìó äîáó.

Ë³êóâàííÿ
Çàõîäè áàçèñíî¿ òåðàï³¿: çíèæåííÿ òåìïåðàòóðè ò³ëà, 

ï³äíÿòå ïîëîæåííÿ ãîëîâè, êóï³ðóâàííÿ áîëüîâèõ â³ä÷óò-
ò³â ³ ñóäîì òà ³í. ²íîä³ âäàþòüñÿ äî õ³ðóðã³÷íîãî ë³êóâàííÿ 
íàáðÿêó ìîçêó òà âèäàëÿþòü ÷àñòèíó ÷åðåïíî¿ ê³ñòêè, ùîá 
óíèêíóòè ñòèñêàííÿ íåðâîâî¿ òêàíèíè.

Çàïàëüí³ ïðîöåñè â ëåãåíÿõ

Ïðè÷èíà
Ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â çàïàëüí³ ïðîöåñè â ëåãåíÿõ (ïíåâ-

ìîí³ÿ) âèíèêàþòü ó ïàö³ºíò³â ç ïîðóøåíèì êîâòàííÿì âíà-
ñë³äîê òîãî, ùî ¿æà àáî âì³ñò øëóíêà ïîòðàïëÿº â äèõàëüí³ 
øëÿõè. Öå óñêëàäíåííÿ íàçèâàþòü àñï³ðàö³ºþ, à ïíåâìî-
í³þ, ÿêà âèíèêàº â ðåçóëüòàò³ öüîãî — àñï³ðàö³éíîþ.

²íøîþ ïðè÷èíîþ çàïàëåííÿ ëåãåí³â º òðèâàëå çíåðó-
õîìëåííÿ, ïðèãí³÷åííÿ êàøëåâîãî ðåôëåêñó. Öå óñêëàä-
íåííÿ íàçèâàþòü ã³ïîñòàòè÷íîþ ïíåâìîí³ºþ.

Â îáîõ âèïàäêàõ öå ìîæå òðàïèòèñÿ íà ôîí³ ïîðóøåíî¿ 
ñâ³äîìîñò³.

Ïíåâìîí³ÿ º ïðè÷èíîþ 20–40 % ñìåðòíîñò³ â³ä ³íñóëü-
òó â ãîñòðèé ïåð³îä.

Ïðîô³ëàêòèêà
Ó âèïàäêó ïîðóøåííÿ êîâòàííÿ âèêîðèñòîâóþòü ãîäó-

âàííÿ ÷åðåç çîíä, âñòàâëåíèé ó øëóíîê.
Íåîáõ³äíî ðåòåëüíî ñòåæèòè çà ñòàíîì ðîòîâî¿ ïîðîæ-

íèíè. Âèäàëÿòè ñëèç ³ ìîêðîòèííÿ ç ðîòîãëîòêè. Ïðîìè-
âàòè ðîòîâó ïîðîæíèíó ðîç÷èíàìè, ÿê³ ì³ñòÿòü ðîìàøêó. 
Ìîæíà ïîëîñêàòè ðîòîâó ïîðîæíèíó òàêèì ðîç÷èíîì: íà 
ñêëÿíêó âîäè ïîêëàñòè ïî ï³â ëîæå÷êè (÷àéíî¿) ñîäè òà 
õàð÷îâî¿ ñîë³ òà äîäàòè ïàðó êðàïåëü éîäó. Îáîâ’ÿçêîâå 
÷èùåííÿ çóá³â ï³ñëÿ êîæíîãî ïðèéìàííÿ ¿æ³ ì’ÿêîþ çóá-
íîþ ù³òêîþ.
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ТРОМБ (від грецьк. thrombos — «згорток, згусток») — 
згусток крові.
ТРОМБОЗ (від грецьк. thombosis — «згортання») — утво-

рення внутрішньосудинних згустків крові.
ТРОМБОЛІТИК — лікарський препарат, що застосову-

ється для проведення тромболітичної терапії, або тром-
болізису.
ТРОМБОЛІТИЧНА ТЕРАПІЯ (ТРОМБОЛІЗИС) 

(від грецьк. lysis — «розчинення, розпад, ослаблення, 
розв’язка») — розчинення згустків крові, які викликали за-
купорку судин.
ТРОМБОФЛЕБІТ — запалення стінки вени, що супро-

воджується утворенням тромбу, який закриває її просвіт.
ТРОМБОЦИТОПЕНІЯ — знижена кількість тромбоци-

тів у крові.
ТРОМБОЦИТИ (від грецьк. thrombos — «згорток, згус-

ток» і kytos — «вмістилище, клітина») — клітини, які бе-
руть участь у згортанні крові.
ТРОМБОЕМБОЛ — тромб, який відірвався від місця 

свого утворення й потрапив у циркулюючу кров.
ТРОМБОЕМБОЛІЯ — гостра закупорка кровоносної 

судини тромбом, що відірвався від місця свого утворення.

ФАКТОР РИЗИКУ — фактор, що не є безпосередньою 
причиною певної хвороби, але збільшує ймовірність її ви-
никнення.
ФАРМАКОДИНАМІКА (фармако- + грецьк. dynamikos — 

«який має силу, який діє») — розділ фармакології, що вивчає 
механізм дії та фармакологічні ефекти лікарських речовин.
ФІБРИЛЯЦІЯ ШЛУНОЧКІВ — хаотичне скорочення 

окремих м’язових волокон шлуночків серця з падінням АТ 
до нуля і як наслідок припинення кровообігу по всьому ор-
ганізмі.
ФІБРИЛЯЦІЯ ПЕРЕДСЕРДЬ (від лат. fi brilla — змен-

шувальне від fi bra — «волокно») — те саме, що і миготлива 
аритмія.
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ФОТОПСІЯ (photopsia; грецьк. photos — «світло», opsis — 
«зір») — поява в полі зору безпредметних образів:  крапок, 
що рухаються, плям, фігур, що частіше світяться, блиску-
чих.

ХОЛЕСТЕРИН (від грецьк. chole — «жовч» і stereos — 
«твердий») — речовина із групи ліпідів; уперше виділена з 
жовчних каменів, звідси й назва. Входить до складу клітин 
головного мозку, гормонів кори надниркових залоз і стате-
вих гормонів, регулює проникність клітинних мембран.
ХОЛЕСТЕРИН ЛІПОПРОТЕЇДІВ ВИСОКОЇ ЩІЛЬ-

НОСТІ — холестерин, що міститься в ліпопротеїді високої 
щільності. Холестерин, як і інші ліпіди, не розчиняється в 
крові і для його транспортування по кровоносній системі 
потрібний «візник». Тому холестерин прикріплюється до 
білків. Такий комплекс ліпідів з білками називається лі-
попротеїдом. Ці комплекси можуть бути різної щільності 
(високої або низької).
ХОЛЕСТЕРИН ЛІПОПРОТЕЇДІВ НИЗЬКОЇ ЩІЛЬ-

НОСТІ — холестерин, що міститься в ліпопротеїді низької 
щільності. Див. також Холестерин ліпопротеїдів високої 
щільності.

ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ (від лат. cerebrum — «головний мо-
зок») — пов’язаний з головним мозком. Наприклад, Ц. ате-
росклероз.

ЦИНГА — захворювання людини, зумовлене нестачею у 
їжі вітаміну С.
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