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ПроблемаПроблема ушкодженняушкодження ЦНСЦНС післяпісля
оперативнихоперативних втручаньвтручань підпід загальноюзагальною
анестезієюанестезією єє однієюоднією зз актуальнихактуальних та
глобальних проблем в сучасній медицині та
анестезіології, зокрема з огляду на збільшення
числа хворих з різними когнітивними
розладами



Післяопераційна когнітивна дисфункція (ПОКД) - це когнітивний

розлад, що розвивається в ранній і зберігається в пізній

післяопераційний періоди, клінічно проявляється у вигляді порушень

пам'яті, труднощів у зосередженні (концентрації) уваги і порушень

інших вищих кіркових функцій (мислення, мови і т.п.), що тягне за

собою проблеми навчання, зниження розумової працездатності та

настрою (депресію). 

Варто звернути увагу, що ранні ПОКД є головним предиктором

розвитку стійких ПОКД у віддаленому післяопераційному періоді.



НаНа когнітивнікогнітивні ((пізнавальніпізнавальні) ) іі психомоторніпсихомоторні
функціїфункції маютьмають несприятливийнесприятливий впливвплив фактичнофактично
всівсі відомівідомі анестетикианестетики. . ТакТак, , вв сучаснійсучасній літературілітературі
єє відомостівідомості пропро негативнийнегативний впливвплив нана ЦНСЦНС
навітьнавіть среднетерапевтическихсреднетерапевтических доздоз анестетиківанестетиків іі
наркотичнихнаркотичних анальгетиківанальгетиків, , вв томутому числічислі
морфінуморфіну, , фентанілуфентанілу, , галотанугалотану, , ooксибутиратуксибутирату
натріюнатрію, , кетамінукетаміну, , пропофолупропофолу ((диприванадипривана).).



СучасніСучасні причинипричини необхідностінеобхідності
корекціїкорекції ПОКДПОКД

1). 1). ЗбільшенняЗбільшення числачисла оперативнихоперативних втручаньвтручань заза участюучастю геріатричнихгеріатричних хвориххворих ((заза
данимиданими ВОЗВОЗ заза останніхостанніх 10 10 роківроків зз 3,5% 3,5% додо 8,5%)8,5%) з вихідним зниженням або
порушенням пізнавальних функцій.

2).2). Підвищення хронічного психоемоційного стресу, порушення харчування і

способу життя з вагомим місцем в ній шкідливих звичок, несприятливі екологічні

фактори.

3).  У частини молодого населення працездатного віку можлива наявність змін, 

типових для процесів старіння головного мозку, що формує латентну стадію

цереброваскулярної недостатності і «омолодження» захворювань похилого віку.



ЧиЧи проводитьпроводить анестезіологанестезіолог аналізаналіз
ПОКДПОКД уу своїхсвоїх хвориххворих, , щобщоб чіткочітко

стверджуватистверджувати впливаєвпливає ««йогойого
анестезіяанестезія»» нана хворогохворого: : 

тактак чичи ніні????????????????????
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ХтоХто проводитьпроводить??????
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Всім відомий крилатий вислів –
майбутнє за медициною профілактичною



 В одному з останніх великих оглядів літератури (Большедворов та ін., 

2009), що охоплює 80 самостійних досліджень, наведено частоту

післяопераційних когнітивних дисфункцій (ПОКД), яка, за даними

різних авторів, становить:

 • в середньому 36,8% (J. Canet і співавт., 2003);

 • після кардіохірургічних операцій - від 3% до 47%, при цьому у 42% 

хворих навіть через 3-5 років (M.F.Newman і співавт., 2001);



Acta Anaesthesiol Scand. 2016 Mar 29. Post-operative cognitive dysfunction at 3 

months in adults after non-cardiac surgery: a qualitative systematic review.
Paredes S1, Cortínez L1, Contreras V1, Silbert B2,3.

Висновок: найбільш часто когнітивні
порушення спостерігаються у
пацієнтів старше 60 років

Anesthesia and Postoperative Cognitive Dysfunction (POCD)
Central Nervous System Agents in Medicinal Chemistry, 2016 8(1): 37-47.
Author(s): Gerhard Rammes, Bettina Jungwirth, Walter Zieglgansberger and Eberhard Kochs.
Affiliation: Department of Anesthesiology, Technical University Munich, 
Clinic Rechts der Isar, Munich, Germany.

Висновок: вплив анестетиків на синаптичну
передачу і синаптичну пластичність проявляється
когнітивною дисфункцією в післяопераційному
періоді. Це потребує більш глибокого обговорення
та розуміння механізмів їх впливу. 
Повинні визначитись чіткі показники для
ідентифікації, синтезу і розробки нових хімічних
речовин, придатних для терапевтичного застосування.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27027720
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Paredes%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27027720
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cort%C3%ADnez%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27027720
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Contreras%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27027720
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Silbert%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27027720
http://benthamscience.com/journals/central-nervous-system-agents-in-medicinal-chemistry/contents-and-abstracts/
http://benthamscience.com/journals/central-nervous-system-agents-in-medicinal-chemistry/volume/8/
http://benthamscience.com/journals/central-nervous-system-agents-in-medicinal-chemistry/volume/8/issue/1/
http://benthamscience.com/journal/render-search-results.php?cx=partner-pub-2685163628273835%3A7983360493&cof=FORID%3A10&ie=UTF-8&q=Gerhard%20Rammes
http://benthamscience.com/journal/render-search-results.php?cx=partner-pub-2685163628273835%3A7983360493&cof=FORID%3A10&ie=UTF-8&q=Bettina%20Jungwirth
http://benthamscience.com/journal/render-search-results.php?cx=partner-pub-2685163628273835%3A7983360493&cof=FORID%3A10&ie=UTF-8&q=Walter%20Zieglgansberger
http://benthamscience.com/journal/render-search-results.php?cx=partner-pub-2685163628273835%3A7983360493&cof=FORID%3A10&ie=UTF-8&q=%20Eberhard%20Kochs


ПатогенетичніПатогенетичні причинипричини розвиткурозвитку
ПОКДПОКД

Post-operative cognitive dysfunction: pre-operative risk assessment and peri-operative risk 
minimization: A pragmatic review of the literature

M.P. Vizcaychipi
Received: February 24, 2016; Accepted: March 14, 2016; Published: March 21, 2016
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а) Нейротоксичність - анестетики є потужними модуляторами розвитку порушення

функцій нейронів Jevtovic-Todorovic V (2013) Functional implications of an early exposure to general anesthesia: are we changing the 

behavior of our children? MolNeurobiol 48: 288-293.

Zhou Z, D Ma (2014) Anaesthetics-induced neurotoxicity in developing brain: an update on preclinical evidence. Brain Sci 4: 136-149.
Savage S, Ma D (2014) The neurotoxicity of nitrous oxide: the facts and "putative" mechanisms. Brain Sci 4: 73-90.

б) Дефект в синапсах (зміни кількості ацетилхоліну, мелатоніну, норадреналіну, 

дофаміну тощо)

Maldonado JR (2013) Neuropathogenesis of delirium: review of current etiologic theories and common pathways. Am J Geriatr Psychiatry 21: 1190-1222.

Trzepacz PT (2000) Is there a final common neural pathway in delirium? Focus on acetylcholine and dopamine. SeminClin Neuropsychiatry 5: 132-148.
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в) Нейрозапалення - стає все більш зрозуміло, що імунна система і медіатори

запалення відіграють ключову роль у формуванні пам'яті і навчання, їх дерегуляція

грає певну роль в патогенезі когнітивної дисфункції.

Terrando N, ReiFidalgo A, Vizcaychipi M, Cibelli M, Ma D, et al. (2010) The impact of IL-1 modulation on the development of lipopolysaccharide-
induced cognitive dysfunction. Crit Care 14: R88.
Lyman M, Lloyd DG, Ji X, Vizcaychipi MP, Ma D (2014) Neuroinflammation: the role and consequences. Neurosci Res 79: 1-12.
Pawlak CR, Chen FS, Wu FY, Ho YJ (2012) Potential of D-cycloserine in the treatment of behavioral and neuroinflammatory disorders in 
Parkinson's disease and studies that need to be performed before clinical trials. Kaohsiung J Med Sci 28: 407-417.
Eckenhoff RG,Laudansky KF (2013) Anesthesia, surgery, illness and Alzheimer's disease. ProgNeuropsychopharmacolBiol Psychiatry 47: 162-
166.



ДітиДіти, , якіякі отрималиотримали загальнийзагальний наркознаркоз уу віцівіці додо 4 4 роківроків, , 
показалипоказали зниженнязниження IQ IQ іі мовнихмовних здібностейздібностей, , щощо виявилосявиявилося
повпов''язаноязано зізі зменшеннямзменшенням щільностіщільності сіроїсірої речовиниречовини вв задніхзадніх
областяхобластях їхїх мозкумозку, , згіднозгідно зз новимновим дослідженнямдослідженням, , опублікованимопублікованим
вв останньомуостанньому номеріномері журналужурналу PediatricsPediatrics (2015)(2015).. Застосування
загального наркозу для дітей у віці до чотирьох років
може привести до зниження рівня їх розумового
розвитку, повідомляє Medical News Today (2015)(2015)..

ДослідникиДослідники зз Hospital Medical Center Hospital Medical Center ЦинциннатіЦинциннаті
рекомендувалирекомендували додатковідодаткові дослідженнядослідження, , щобщоб визначитивизначити якяк точноточно
анестезіяанестезія впливаєвпливає нана мозокмозок дітейдітей іі якийякий внесоквнесок вонавона можеможе
внестивнести вв зниженнязниження різнихрізних функційфункцій мозкумозку. . 

ДослідникиДослідники говорятьговорять, , щощо цеце знаннязнання дозволитьдозволить розробитирозробити
більшбільш помпом''якшувальнуякшувальну стратегіюстратегію дитячоїдитячої анестезіїанестезії, , якаяка нана думкудумку
авторівавторів роботироботи єє потенційноюпотенційною дилемоюдилемою длядля здоровздоров''яя дитинидитини..



МетодиМетоди діагностикидіагностики ПОКДПОКД
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З метою уточнення етіології ПОКД ряд авторів рекомендує використовувати:

-Неврологічні тести: міні-схема дослідження психічного стану (Mini-Mental
State Examination – MMSE), тест Лурія та ін.

-лабораторні дослідження газів крові (артеріальної та венозної), гемоглобіну, 
електролітів, глюкози

-сироваткового протеїну S-100. Показано, що сироватковий протеїн S-100 
може бути значущим маркером розвитку когнітивних порушень в
післяопераційний період після більшості некардіохірургічних операцій, в той
час як NSE не відображає післяопераційний когнітивний дефіцит в
загальнохірургічної практиці. 

-визначення осмолярності сироватки крові, вмісту креатиніну, сечовини, 
кальцію і магнію в крові, а також аналіз стану функції печінки. Відзначено, що
ризик розвитку ПОКД в більшій мірі залежить від ступеня вираженості
ацидозу, ніж від алкалоза (помірно виражений ацидоз може призводити до
серйозних порушень в ЦНС). Зміни осмолярності крові, гіпонатріємія або
гіпернатріємія, гіпокальціємія або гіперкальціємія також підвищують ризик
розвитку ПОКД.



СучасніСучасні нене вирішеннівирішенні питанняпитання
ПОКДПОКД

-- нене розробленірозроблені стандартизованістандартизовані неврологічніневрологічні рекомендаціїрекомендації зз приводуприводу
виборувибору методуметоду анестезіїанестезії припри вихідномувихідному когнітивномукогнітивному дефіцитідефіциті. . 

-- відсутнівідсутні стандартистандарти, , щощо забезпечуютьзабезпечують безпечнебезпечне виконаннявиконання ЗАЗА уу хвориххворих
похилогопохилого вікувіку тата//абоабо зізі значнимзначним соматичнимсоматичним іі неврологічнимневрологічним
дефіцитомдефіцитом..

-- ризикризик ПОКДПОКД уу такихтаких пацієнтівпацієнтів повиненповинен обговорюватисяобговорюватися нана
міждисциплінарномуміждисциплінарному рівнірівні, , включаючивключаючи пацієнтапацієнта, , родичівродичів

-- пацієнтипацієнти зз високимвисоким ризикомризиком ПОКДПОКД повинніповинні бутибути оглянутіоглянуті іі обстеженіобстежені вв
динаміцідинаміці протягомпротягом, , принаймніпринаймні, 7, 7--10 10 першихперших днівднів післяопераційногопісляопераційного
періодуперіоду

-- ВІДСУТНІСТЬВІДСУТНІСТЬ стандартизованогостандартизованого пп//оо моніторингумоніторингу ««когнітивногокогнітивного»»
станустану пацієнтапацієнта
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Одне з останніх проведених дослідженнь по ПОКД виявило
механізм мозкової дисфункції, в якій беруть участь рецептори
пам'яті. 

Цей механізм запускається від використання
анестезіологічних препаратів, які застосовуються для того, 
щоб усунути травматичні спогади пацієнта про проведену
операцію. 

Як стверджують канадські вчені, деякі препарати, що
використовують під час загальної анестезії можуть мати
досить тривалі негативні наслідки для пам'яті, із-за чого її
стан може погіршуватися протягом довгого часу навіть після
повного виведення анестетика з організму
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АцетилхолінАцетилхолін -- одинодин зз найважливішихнайважливіших нейромедіаторівнейромедіаторів, , вінвін здійснюєздійснює
нервовонервово--мм''язовуязову передачупередачу, , єє основнимосновним уу парасимпатичноїпарасимпатичної нервовоїнервової системисистеми. . 
РуйнуєтьсяРуйнується ферментомферментом -- ацетилхолінестеразоюацетилхолінестеразою..

ПериферичнийПериферичний мускаріноподобнихмускаріноподобних діюдію ((мускаринмускарин -- цеце тойтой, , щощо вв
мухоморімухоморі) ) ацетилхолінуацетилхоліну::

-- УповільненняУповільнення серцевихсерцевих скороченьскорочень

-- СпазмСпазм акомодаціїакомодації

--ЗниженняЗниження артеріальногоартеріального тискутиску

-- РозширенняРозширення периферичнихпериферичних кровоноснихкровоносних судинсудин

-- СкороченняСкорочення мускулатуримускулатури бронхівбронхів, , жовчногожовчного іі сечовогосечового міхураміхура, , маткиматки

-- ПосиленняПосилення перистальтикиперистальтики шлункашлунка, , кишечникакишечника,,

-- ПосиленняПосилення секреціїсекреції травнихтравних, , потовихпотових, , бронхіальнихбронхіальних, , слізнихслізних залоззалоз, , міозміоз..

ЗвуженняЗвуження зіницізіниці повпов''язаноязано зз пониженнямпониженням внутрішньоочноговнутрішньоочного тискутиску..
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НавіщоНавіщо потрібенпотрібен АцетилхолінАцетилхолін::

••УтворенийУтворений вв організміорганізмі беребере участьучасть уу передачіпередачі нервовогонервового збудженнязбудження
вв ЦНСЦНС, , вегетативнихвегетативних вузлахвузлах, , закінченняхзакінченнях парасимпатичнихпарасимпатичних, , руховихрухових
нервівнервів..

••АцетилхолінАцетилхолін повпов''язанийязаний зз функціямифункціями пампам''ятіяті. . ЗниженняЗниження припри
хворобіхворобі АльцгеймераАльцгеймера ведеведе додо ослабленняослаблення пампам''ятіяті..

••АцетилхолінАцетилхолін відіграєвідіграє важливуважливу рольроль уу пробудженніпробудженні іі засипаннізасипанні. . 
ПробудженняПробудження відбуваєтьсявідбувається, , коликоли збільшуєтьсязбільшується активністьактивність
холінергічниххолінергічних нейронівнейронів..

ФізіологічніФізіологічні властивостівластивості

••УУ малихмалих дозахдозах ацетилхолінацетилхолін єє фізіологічнимфізіологічним передавачемпередавачем нервовогонервового
збудженнязбудження, , аа уу великихвеликих дозахдозах можеможе блокуватиблокувати передачупередачу збудженнязбудження..

1717



Сьогодні основним класом медикаментозних
препаратів, спрямованих на подолання
холінергічної недостатності при гострій

церебральної патології, 

є попередники холіну.



МеханізмМеханізм діїдії холінахоліна альфосцератаальфосцерата
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