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Lacunar Stroke: Risk Factors, Etiology, Pathogenesis, Clinical Picture,
Diagnosis, Treatment
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The article covers literature review concerning a relevant problem – lacunar cerebral infarction: risk factors,
etiology, pathogenesis, clinical picture, diagnosis, treatment, prophylaxis.
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Судинна патологія мозку є однією із значних проблем сучасної медицини, яка пов’язана з високим процентом інвалідності та
смертності не тільки серед хворих похилого віку, але, що особливо відмічається в останні роки, серед осіб середнього і молодого віку. Це пов’язано з несприятливою економічною та екологічною
ситуацією і нерідко є однією з причин неадекватного лікування
початкових форм цієї патології.
Інфаркт мозку переважає в структурі всіх гострих порушень
мозкового кровообігу (ГПМК). За результатами епідеміологічних
досліджень співвідношення ішемічного і геморагічного інсульту
становить 85% до 15% (Р. Рuska, 2001; Р. Арреlros еt аl., 2002;
А.I. Quereshi еt аl., 2004). У 2009 році більше 3 млн українців звернулися по допомогу з приводу різних форм цереброваскулярних
захворювань. В останні роки відмічено зростання числа ішемічних
інсультів, в тому числі у осіб молодого віку (А.І. Зозуля, І.С. Зозуля,
2010). Тактика ведення хворих з ГПМК стала диференційованою
після введення класифікації патогенетичних типів інфарктів мозку,
діапазон уяви про які постійно розширюється по мірі їх вивчення
(Б.С. Виленский, 2005; И.А. Гончар, 2005; Г.К. Недзьведь,
Е.Н. Пономарева и др., 2005). Сучасні міжнародні дослідження з
ішемічних уражень мозку базуються на критеріях ТОАSТ ( G.W. Реttу
еt аl., 1999; P.L. Коlominsky-Rabas, М. Weber еt аl., 2001; G. Sароsnik,
О.Н. Del Brutto, 2003), згідно з якими виділяють чотири основні варіанти розвитку гострої церебральної ішемії: інсульти, які виникли
внаслідок ураження крупних артерій, кардіоемболічні, лакунарні, гемодинамічні та неуточнені/змішаного ґенезу.
Незважаючи на значний прогрес щодо вивчення судинної
патології мозку в останні роки, багато питань, пов’язаних з етіоло-
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гією, патогенезом, особливостями клінічних проявів та морфологічного субстрату, зокрема співвідношення вогнищевих і дифузних
змін білої речовини півкуль мозку, а також причини вибіркового
ураження останньої, продовжують залишатися предметом інтенсивних досліджень. Рішення багатьох із цих питань пов’язане не
тільки з вивченням церебрального кровотоку і метаболізму, але і
з проведенням поглиблених клініко-нейрорадіологічних і морфологічних співставлень.
Лакунарний інфаркт мозку – це особлива форма гострого або
повільно прогресуючого ішемічного порушення мозкового кровообігу при артеріальній гіпертензії (АГ), що зумовлена первинним
ураженням перфоруючих (проникаючих) гілок інтрацеребральних
артерій і характеризується розвитком дрібних осередків некрозу
в глибоких відділах мозку. В процесі організації з них формуються
невеликі за розміром (0,2–0,5 см) порожнини округлої або неправильної форми – лакуни (фр. lacune – озерце, або lacunair –
порожнина), що дало підставу для визначення даного виду
інфаркту мозку терміном «лакунарний інфаркт» (С.М. Fisher, 1965;
J.Р. Mohr, 1986).
Проблема лакунарних інсультів досить широко обговорюється на міжнародних конгресах, конференціях, симпозіумах, присвячених цереброваскулярній патології. В зв’язку з цим особливо
актуальним стає чітке виявлення і визначення цього типу інсультів.
Тільки за останні десятиріччя цій проблемі присвячено багато
наукових праць і оглядів (М.В. Верещагін та ін., 1982; Л.А. Калашникова,
1988; Т.С. Гулевская, 1995; J.Р. Mohr еt аl., 1986; L.I. Карреllе еt аl., 1986;
А. Arboix еt аl., 1990; J. Воiten еt аl., 1991, 1996; D.К. Horowitz еt аl.,
1992; I. Сlavier еt аl., 1994; Н. Мast еt аl., 1995).
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Лакунарний інсульт зустрічається в 14–36% випадків ішемічного інсульту. Слово «лакуна» ввійшло у медицину після того, як DuranFandel, а потім П. Марі (Р. Маrіе, 1901) виявили в головному мозку
похилих людей велику кількість дрібних порожнин (лакун) і вперше
описали клінічний перебіг цієї патології. В подальшому більш
докладно прояви лакунарних інфарктів мозку були описані
Фішером (С.М. Fisher, 1965; 1982). При великій кількості лакунарних
інфарктів у обох півкулях головного мозку формується лакунарний
стан мозку (status lacunaris) як прояв гіпертонічної ангіоенцефалопатії (А.Н. Колтовер та ін., 1981; J. De Reuck еt аl., 1976; Н. Isermann,
1982). Деякі автори як синонім терміна «лакунарний інфаркт»
використовують термін «лакунарний інсульт» (С.М. Fisher, 1982;
V.Т. Мiller, 1983). Незважаючи на досить тривалу історію вивчення
лакунарних інфарктів, інтерес клініцистів до цієї форми судинної
патології не тільки не зменшується, а навіть зростає.
З одного боку це пояснюється поширеністю лакунарних
інфарктів. Так, за даними G. Ваmford еt аl. (1991), F.М. Yatsu еt аl.
(1995), частота їх коливається від 15 до 26% усіх випадків ішемічних
інсультів, а за повідомленням інших авторів (R. Schneider еt аl., 1978)
цей показник сягає 35%. За даними Гарвардського регістра мозкового інсульту лакунарні інфаркти складають близько 19% усіх
інфарктів мозку (J.Р. Мohr еt аl., 1978). Частота їх серед усіх випадків мозкових інсультів, які виникають при АГ, становить в середньому 15% (J.Р. Мohr, 1986). В структурі ішемічних інсультів, серед яких
20–30% зумовлено атеросклеротичними ураженнями екстра- та
інтракраніальних артерій, 20–25% – випадками кардіогенної емболії, 10% – викликаються гемореологічними порушеннями, зокрема
коагулопатіями, ще 10–25% є кріптогенними, частка лакунарних
інфарктів, зумовлена АГ, становить 25–30% (П.В. Волошин,
Т.С. Міщенко, 2002). За класифікацією TOAST лакунарні інфаркти
виникають як наслідок мікроангіопатії, 20–25% розташовуються
субкортикально, мають діаметр 1,5 см (E. Bern Ringelstein et al.,
2007; A. Golds et al., 2010).
З іншого боку, підвищений інтерес неврологів до вивчення
лакунарних інфарктів зумовлений тим, що згідно з результатами
досліджень комп’ютерної (КТ) та магнітно-резонансної томографії (МРТ), а також клініко-морфологічних співставлень повторні
лакунарні інфаркти, частота яких досягає 11,8% на рік, формують
лакунарний стан мозку, тобто складають морфологічний субстрат
гіпертонічної енцефалопатії (А.Н. Колтовер та ін., 1984; М.М. Яхно
та ін., 1994; Т.С. Гулевская, 1995, H. Ishermann, 1982), транзиторних
ішемічних атак, малого ішемічного інсульту, а також складають
значну частину так званих німих (асимптомних) інфарктів мозку.
Між тим, малі глибинні інфаркти розглядаються як маркер підвищеного ризику розвитку повторних порушень мозкового кровообігу, в тому числі тяжких геморагічних інсультів, а також судинної
(мультиінфарктної) деменції (Н. Yao, 1992; F. Тіесks, 1995; Т. Таtemichi,
1995; Zijlmans, 1995; van Swieten, 1996; Wetterling, 1996).
За даними досліджень, проведених в США та країнах Західної
Європи, захворюваність на лакунарний інсульт становить 13,4–19,5
на 100 тисяч населення на рік; а за даними двох інших популяційних досліджень, які проводилися виключно в країнах Західної
Європи, цей показник дорівнює 31,7–53,0 на 100 тисяч населення
(Н.W. Edward, 2005). Різницю автор пояснює різними критеріями
відбору хворих.

Лакунарні, або малі глибинні інфаркти розвиваються при закупорці дрібних перфоруючих артерій мозку діаметром 200–500 мікрон
(А.С. Кадыков, 2004). Основними причинами лакунарного інсульту
є АГ з характерними змінами дрібних інтракраніальних артерій та
стенозуючий ешелонований атеросклероз (В.А. Моргунов, 1994;
Н.В. Верещагин, 1997), тромбоз гілок основної артерії головного
мозку (К. Ючино, Дж. Пари, Дж. Грота, 2009) повторні кардіоемболії
(частіше при миготливій аритмії), стенози магістральних артерій
голови, антифосфоліпідний синдром (А.С. Кадыков, 2005).
За своєю морфологією лакунарні інфаркти є різновидом білого
інфаркту мозку, специфічними морфологічними змінами в мілких
артеріях є гіаліноз, артеріолосклероз, артеріолонекроз (А.И. Федин,
С.А. Руменцева, 2004). Як вказано вище, при організації лакунарного інфаркту мозку формується невелика за розміром порожнина
(лакуна) розмірами від 0,2 до 0,5–0,7 см, рідше 0,7–1,0 см, з чіткою
межею. Усередині, а також навкруги лакуни виявляють осередки
неповного некрозу білої та сірої речовини, аксональну дистрофію,
валлерівську дегенерацію волокон білої речовини, проліферацію
гліоцитів, набряк. При локалізації лакунарного інфаркту в межах
сірої речовини спостерігається характерні для ішемії зміни нейронів. Коли лакуни зливаються, наступає вторинне переродження
волокон білої речовини головного мозку з демієлінізацією, виникненням за їх ходом зернистих куль і змін аксонів (М.В. Верещагін
та ін., 1981; L.J. Kappell еt аl., 1986; D.R. Horowitz et аl., 1992).
Вважають, що в основі ураження білої речовини мозку лежить
комплекс морфологічних змін: численні лакунарні інфаркти, осередки неповного некрозу, периваскулярний енцефалолізис з
розповсюдженим розширенням периваскулярного простору та
формуванням кріблюр (М.В. Верещагін та ін., 1988).
Відкритим залишається питання, чому ішемія вибірково уражає
білу речовину головного мозку. На сьогоднішній день провідним
фактором дії ішемії вважають деякі особливості кровопостачання
головного мозку. Біла речовина півкуль мозку кровопостачається, в
основному, за рахунок довгих пенетруючих артерій (rami medullares),
які відходять під прямим кутом від судин поверхні мозку і розташовані в лептикоменісці (R. Van den Bergh, 1968). На своєму шляху ці
артерії не розгалужуються, а віддають перпендикулярно орієнтовані короткі гілки, які і забезпечують білу речовину кров’ю. Прошарок
волокон білої речовини (шириною від 3 до 4 мм), розташований під
корою мозку (так звані U-волокна), кровопостачається, крім того,
за допомогою більш коротких корково-медулярних артерій, які
формують капілярну мережу не тільки в корі, але й у відділах білої
речовини, яка до неї прилягає. Ця особливість лежить в основі збереження U-волокон при хронічних ішемічних ураженнях головного
мозку. Область білої речовини, яка прилягає до шлуночків, отримує
кровопостачання від перфорантних артерій, які є гілками середньої
мозкової артерії, а також хоріоідальних артерій та термінальних
гілок rami medullares (басейн передньої мозкової артерії).
Перфорантні судини йдуть у напрямку до проникаючих артерій,
однак анастомози між цими двома групами судин – або недостатні, або відсутні (К. Derek еt аl., 1999). За даними J. Dе Reuck (1971),
середні і глибокі (в тому числі перивентрикулярні) відділи білої речовини є внутрішньомозковою зоною суміжного кровопостачання між
гілками корково-медулярних артерій, які відходять від поверхні мозку
та хоріоідальних артерій, внаслідок чого є найбільш чутливими до
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редукції мозкового кровотоку. В силу зазначених особливостей
ангіоархітектоніки саме в цій зоні найбільш рано розвивається
ішемія в результаті системного та місцевого кровотоку. Більше того,
існує гіпотеза, за якою вентрикулофугальні судини, можливо, є не
артеріями, а венами (Л.А. Калашникова и др., 1996; J. Aharon-Peretz
et al., 1988, М. Nelson еt аl., 1991). Якщо це так, перивентрикулярну
білу речовину можна розглядати як зону термінального кровопостачання, або зону так званого «останнього поля» – найбільш віддалену від джерел кровопостачання ділянку і тому особливо чутливу
до ішемії, навіть в умовах помірного дефіциту мозкового кровотоку.
Подібні особливості кровопостачання відмічаються також у
вертебробазилярному басейні, де, за спостереженнями
С.М. Віничука (2006), внаслідок ураження дрібних і глибоких перфоруючих гілок задньої мозкової та основної артерій розвивається до 18% лакунарних інсультів.
Задня вертебробазилярна система еволюційно більш давня,
ніж передня – каротидна. Вона розвивається цілком окремо від
каротидної і утворюється артеріями, які мають різні структурні і
функціональні характеристики: хребцевими та основною артеріями, їх гілками.
В системі вертебробазилярного басейну виділяють три групи
артерій (Ч.П. Варлоу та співавт., 1998):
– дрібні артерії, так звані парамедіанні, які безпосередньо
відходять від стовбурів хребцевої і основної артерій, від
передніх спінальних артерій, а також глибокі перфоруючі
артерії, які беруть початок від задньої мозкової артерії;
– короткі огинаючі (або кругові) артерії, які кровопостачають
відповідні бокові території стовбура мозку, ділянка покришки та довгі огинаючі артерії – задня нижня мозочкова артерія, передня нижня мозочкова артерія, верхня мозочкова
артерія, задня мозкова артерія з її гілками та передня
ворсинчаста артерія;
– крупні та великі артерії (хребцеві та основна) в екстра- та
інтракраніальних відділах.
Наявність у вертебробазилярному басейні артерій різного
калібру з відмінностями в їх будові, анастамозному потенціалі і
з різними зонами кровопостачання дрібних, глибинних перфоруючих артерій, коротких та довгих огинаючих артерій, а також
крупних артерій у більшості випадків визначає локалізацію вогнища ураження, його розміри та клінічний перебіг задньоциркуляторних інфарктів (С.М. Виничук и соавт., 2005).
Лакунарні інфаркти формуються внаслідок причин, які викликають локальний дефіцит мозкового кровообігу, зумовлюють
циркуляторну гіпоксію та знижують нейрональну активність. У тканині мозку виявляють ділянки з ішемічними змінами або ділянки
випадіння нейронів із розвитком гліозу.
Вважається, що колатеральний кровообіг у басейнах перфоруючих артерій виражений слабко, внаслідок чого стеноз або
закупорка цих артерій ліпогіалінозом, фібриноїдним некрозом,
мікроатеромами або тромбоз призводять до розвитку локальної
ішемії та невеликого інфаркту в басейні ураженої артерії.
В переліку можливих механізмів розвитку лакунарних інфарктів
мозку слід зазначити, що в цілому вони є складовими морфологічної картини гіпертонічної васкулопатії: ліпогіаліноз, мікроатероми та мікроаневризми Шарко–Бушара (F.М. Yatsu et al., 1995).
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Згідно з дослідженнями I.В. Ганнушкіної (1996), первинне ураження стріарних артерій, а також судин у зонах суміжного кровообігу при АГ відбувається внаслідок зриву реакції ауторегуляції
мозкового кровообігу, що призводить до збільшення внутрішньосудинного тиску, розвитку фільтраційного набряку, внаслідок чого
здавлюються судини мікроциркуляторного русла і виникає вторинна ішемія мозку. Це здебільшого призводить до формування
осередків некрозу в ділянці підкіркових утворень, стовбура мозку.
Отже, у виникненні лакунарних інфарктів мозку має значення не
локальний спазм, а пасивне розтягування судин внаслідок зривання реакції ауторегуляції. Наведені факти підтверджують значення гемодинамічних порушень на мікроциркуляторному рівні в
патогенезі лакунарних інфарктів мозку (R. Schneider еt аl., 1985).
Поряд з порушенням ауторегуляції мозкового кровообігу, яка з
віком все більше залежить від стану системної гемодинаміки, велике значення має старіння нервової, дихальної та серцево-судинної
систем, що призводить до посилення гіпоксії мозку (Н.Н. Яхно,
В.В. Захаров, 1997) і порушення метаболізму головного мозку з тенденцією до зниження активності окислювально-відновних процесів
зі зниженням активності ферментів, що беруть участь у процесах
трансамінування та дефосфорування (Г.В. Важенина, 2003).
Провідними етіологічними факторами розвитку лакунарних
інфарктів є АГ, ускладнена або неускладнена цукровим діабетом,
та цукровий діабет – ЦД (С.М. Fisher, 1982; Р. Маrх еt аl., 1994), вік,
гіперхолестеринемія, тютюнопаління та серцеві емболії.
У ході досліджень було також показано, що поряд з гіпертонічними глибинними лакунарними інфарктами причинами їх виникнення, хоча і рідше, може бути стенозуючий ешелонований атеросклероз екстра- й інтракраніальних артерій, артеріо-артеріальна та кардіогенна емболія цих судин, васкуліти, порушення
загальної і церебральної гемодинаміки, зміни реологічних властивостей крові.
Т. Seifert (2005) головні фактори ризику розвитку лакунарних
інфарктів розподілив таким чином: АГ – 72%, гіперхолестеринемія –
55,9%, ЦД – 32,3%, тютюнопаління – 38,7%, серцеві емболії – 26,9%.
При цьому він не виявив жодних статистичних відмінностей розвитку цієї патології у чоловіків та жінок.
S. Каul (2000) на основі спостереження за частотою виникнення,
клінічними особливостями та факторами ризику розвитку ГПМК у
893 хворих в Південній Індії зазначає, що частка хворих з лакунарними інфарктами становила 16%, що значно менше від показників, які
представлені у дослідженнях у Східних країнах, зокрема в Китаї
(27–30%). Цю різницю він пов’язує з етнічним фактором. Фактори
ризику він розподілив таким чином: АГ – 62%, ЦД – 38%, тютюнопаління – 28%, серцеві емболії – 6%. При цьому висловлена думка, що
кардіоемболічні розлади є маловірогідним фактором розвитку лакунарних інфарктів. У 22% випадків фактори ризику не були ідентифіковані. На відміну від попереднього автора він зазначає, що лакунарні інфаркти у чоловіків виникають в 3,5 рази частіше, ніж у жінок.
Статеву та расову різницю підтверджує H.W. Edward (2005):
частота виникнення лакунарних інфарктів вища у афроамериканців, мексиканців та китайців; у чоловіків лакунарні інфаркти виникають дещо частіше, ніж у жінок.
Вивчаючи частоту окремих етіологічних факторів у 203 хворих
із підтвердженим лакунарним інфарктом мозку, R. You та співавто-
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ри (1995) відмічають, що АГ суттєво збільшує імовірність розвитку
даного виду церебрального інфаркту: коефіцієнт зростання ризику становить 8,9. Встановлено, що АГ призводить не тільки до розвитку гострих (плазморагії, фібриноїдний некроз, міліарні аневризми) та хронічних (гіаліноз, склероз) змін дрібних інтрацеребральних артерій, а й до руйнування еластичного каркасу магістральних
артерій голови й утворення деформацій із септальними стенозами.
У багатьох дослідження переконливо доведено, що АГ зумовлює
виникнення гострих і хронічних ішемічних порушень мозкового
кровообігу (С. Fisher, 1982; М. Ноmmеl, 1990; Н. Fukuda, 1995;
А. Сhamorro, 1996; Т. Strassburger, 1997), насамперед – малих глибинних (лакунарних) інфарктів мозку і субкортикальної атеросклеротичної енцефалопатії, яка є основою судинної деменції бінсвангероського типу (В.А. Моргунов, Т.С.улевская, 1980–1994;
H. Jung, 1995; J. Lopez, 1995; К. Mineura, 1995; А. Ylikoski, 1995;
В. Greenwald, 1996; С. Loeb, 1996; W. Longstreth‚ 1996; R. Schmidt,
1996; V. Кwа, 1997; V. Sawlani, 1997; М. Watanabe, 1998).
Вважають, що лакунарні інфаркти виникають внаслідок процесів, які супроводжують АГ і спричиняють облітерацію дрібних
пенетруючих артерій: плазморагії, здебільшого повторні з набряканням стінок судин, розвитком фібриноїдного некрозу, вираженого мікрогіалінозу артерій і склеротичних змін стінок судин
(М.В. Верещагін та співавт., 1983; С.М. Fisher, 1965; 1982; J.Р. Моhr,
1986; J. Воiten еt аl., 1991, 1996). Оклюзії дрібних пенетруючих артерій можуть бути зумовлені тромбозом, емболією, мікроатеромою,
місцевим спазмом або комбінацією зазначених факторів різного
ступеня вираженості (J.Р. Моhr, 1986; S.Н. Ноrowitz еt аl., 1992).
Разом зі збільшенням кількості хворих на ЦД збільшується
і кількість пацієнтів з ускладненнями цієї патології, в тому числі
з лакунарними інфарктами. ЦД характеризується генералізованим ураженням дрібних судин (мікроангіопатія) та судин середнього та крупного калібру (макроангіопатія), що отримало загальну назву «діабетична ангіопатія».
У хворих на ЦД найчастіше розвиваються атеротроботичний
та лакунарний інсульти (Т.С. Мищенко и соавт., 2005).
Цукровий діабет підвищує ризик розвитку лакунарних інфарктів у 2,3 разу. Причому на фоні ЦД у хворих частіше розвиваються
невеликі за розмірами, але численні лакунарні інфаркти
(С. Gandolfo еt аl., 1988; А. Ghika еt аl., 1989). Для ілюстрації досить
навести результати клінічних спостережень Н. Мast та співавторів
(1995), які базуються на аналізі 1237 випадків ішемічного інсульту.
Автори показали, що ЦД у 2,3 разу збільшує можливість розвитку
численних лакунарних інфарктів мозку. На думку Б.М. Маньковського
(1997), така схильність до розвитку лакунарних церебральних
інфарктів у хворих на ЦД пояснюється формуванням діабетичних
мікроангіопатій, генералізованим ураженням судин дрібного
калібру різних судинних басейнів. При цьому необхідно враховувати той факт, що ЦД часто поєднується з АГ, а відтак і підвищується ймовірність розвитку лакунарних інфарктів мозку.
В розвитку лакунарних інфарктів мозку у хворих на ЦД провідна роль належить АГ, яка часто супроводжує ЦД, а також хронічній мозковій недостатності. Лакунарні інфаркти виникають у хворих
при активній діяльності. У цей час суттєво збільшується потреба в
підвищеному мозковому кровообігу, внаслідок чого створюються
умови для зростання цереброваскулярної недостатності.

В структурі інших факторів ризику розвитку лакунарних інфарктів
необхідно звернути уваги на дані дослідження, проведеного в
Харкові, в ході якого вивчалася частота лакунарних інфарктів на
фоні фібриляції передсердь. За даними цього спостереження
лакунарні інфаркти виявлялися у 30,2% хворих і локалізувалися переважно в глибоких відділах білої речовини великих півкуль, базальних
гангліях та на основі варолієвого мосту (О.Е. Дубенко, 2000).

Локалізація
Лакунарні інфаркти мозку зазвичай мультифокальні і локалізуються в глибоких відділах півкуль головного мозку, зокрема в семіовальному центрі, підкіркових вузлах, зоровому горбі, внутрішній
капсулі, базальних відділах мосту, білій речовині та ядрах мозочку
(М.В. Верещагін та ін., 1981; А. Аrboix еt аl., 1990; J. Воiten еt аl.,1991;
Н.Р. Аdams еt аl., 1993). Вважають, що 80% лакунарних інфарктів
мозку розташовані в білій речовині півкуль великого мозку, базальних гангліях або зоровому горбу і 20% – у мозочку та варолієвому
мосту (F.М. Yatsu et al., 1995).
При атеросклеротичному походженні і при антифосфоліпідному синдромі частіше зустрічається коркова локалізація інфарктів.
У вертебробазилярному басейні лакунарні інфаркти найчастіше виникають внаслідок ураження окремої парамедіанної гілки
хребцевої, загальної артерій або однієї з перфоруючих таламогениретикулярних артерій – гілки задньої мозкової артерії.

Гемодинаміка
Порушення мозкової гемодинаміки при лакунарному інфаркті
мозку проявляється, головним чином, генералізованою гіпоперфузією тканини головного мозку, про що свідчать показники загального об’ємного мозкового кровотоку (440±12,4 мл/хв). Відмічено
також зниження мозкового кровотоку по внутрішніх сонних
(184,8±7,4 мл/хв) і хребетних (82,2±7,1 мл/хв) артеріях (р<0,05).
Надлишкова перфузія мозкових судин у хворих на лакунарний
інфаркт не спостерігається. Зазначені порушення поєднуються
переважно з еукінетичним типом центральної гемодинаміки.

Клініка
Клінічні особливості лакунарних інфарктів, на думку J. Моhr
(1982), С.М. Fisher (1965, 1972, 1980), зумовлена їх дрібними розмірами та унікальною локалізацією. I.В. Ганнушкіна (1987) звертає
увагу на відсутність кореляції даних анамнезу про перенесені
інсульти чи минущі порушення мозкового кровообігу і число лакунарних вогнищ в підкоркових вузлах.
У багатьох випадках лакунарні інфаркти мозку на початковому
етапі захворювання не носять драматичного характеру, є поступовими, на перших порах поява слабкості в руці або в нозі не дуже
турбує хворого. Загальномозкові симптоми не виражені. Момент
появи неврологічних симптомів не завжди супроводжувався значним підвищенням артеріального тиску.
Клінічно лакунарні інфаркти можуть проявлятися в формі транзиторних ішемічних атак, у формі малого інсульту або у формі
поступового розвитку клінічної картини мультифокальної деменції,
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нерідко на фоні псевдобульбарного синдрому, паркінсонізму.
Зустрічаються парціальні симптоми у вигляді центрального парезу
лицьового нерва, парезу тільки руки або тільки ноги. Переважають
симптоми ураження пірамідної та екстрапірамідної систем.
Е.М. Бурцев (1999) зазначає, що хронічний, повільнопрогредієнтний тип розвитку зустрічається лише у 20% хворих.
Загальномозкові, менінгеальні симптоми відсутні, розлади свідомості не характерні. Осередкова симптоматика у більшості
випадків розвивається протягом декількох годин або діб, часто
під час сну або відразу після нього. Характерною рисою лакунарних інфарктів мозку є сприятливий вихід з частковим дефіцитом
або повним відновленням функцій. У випадках повторних аналогічних судинних епізодів збільшується розмір ішемічних осередків
і ділянок демієлінізації, а відтак формується клінічна картина
судинної енцефалопатії.
Необхідно враховувати, що лакунарні інфаркти можуть мати
безсимптомний перебіг. Так, С.М. Fisher (1965) вважав, що 80%
лакунарних інфарктів перебігають безсимптомно або клінічно не
розпізнаються. За даними інших авторів, які ґрунтуються на застосовуванні методів нейровізуалізації, «німі» лакунарні інфаркти
складають близько 30% їх загальної кількості, а частота виявлення
цих змін зростає залежно від стадії недостатності кровообігу та
переважає у хворих віком старше 55 років (О.Е. Дубенко, 2000).
До класичних лакунарних синдромів належать ізольований
моторний, ізольований сенсорний, сенсо-моторний синдроми,
атактичний геміпарез, синдром «дизартрії і незграбної руки»
і геміхореї-гемібалізму (М.Дж. Хеннерици, Ж. Богуславская,
Р.Л. Сакко, 2008).
У літературі описані більше 25 лакунарних синдромів. У клінічній практиці найбільш часто зустрічається чотири з них, які були
описані С.М. Фішером у 1965 році:
– «чистий» руховий інсульт;
– «чистий» сенсорний інсульт;
– атаксичний геміпарез;
– синдром «дизартрії/незграбної руки».
Інші спостереження, які базуються на аналізі випадків лакунарних інфарктів мозку, верифікованих методами КТ і МРТ, а також
дані літератури демонструють, що крім наведених зустрічаються
й інші клінічні синдроми: гіперкінетичний, псевдобульбарний,
паркінсонізму, мутизму, деменції тощо.
«Чистий» руховий інсульт
інсульт, або «чиста» моторна геміплегія зустрічається найбільш часто (за різними джерелами – від 33 до 60% усіх
випадків лакунарних інфарктів мозку). Лакуни локалізуються в
задній третині заднього стегна внутрішньої капсули і суміжних
ділянках семіовального центру, в базальних відділах ніжок мозку,
варолієвого мосту. М. Fisher (1967) описав рухові розлади з порушенням функції узгоджених рухів очних яблук, патогномічних для
коркових уражень. А. Raskol і співавтори (1962) виділили 3 вогнища,
які відповідають за «чистий» моторний інсульт:
– капсуло-путамо-каудальний інфаркт, який поширюється
на значну відстань від переднього до заднього стегна
внутрішньої капсули;
– капсуло-паллідарні інфаркти, які локалізуються переважно
в задньому стегні внутрішньої капсули (дрібні медіальні
ретикулостріальні гілки);
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–

маленькі передні капсуло-каудальні інфаркти переднього
стегна – зона васкуляризації передньої мозкової артерії,
включаючи басейн артерії Гейбнера. В останніх випадках
геміплегія значно виражена і зберігається протягом років.
При частковому ураженні руки і ноги лакуни знаходяться в
волокнах білої речовини, при цьому слабкість у проксимальних
відділах виражена більше, ніж у дистальних. При слабкості м’язів
обличчя вогнище часто локалізується в коліні внутрішньої капсули,
а при більш вираженій слабкості в нозі – в її задній ніжці.
Прогноз при частковому геміпарезі більш сприятливий, ніж у
випадках з грубими руховими розладами.
«Чистий» руховий інсульт переважає також серед лакунарних
інфарктів, які розвиваються в вертебробазилярному басейні
(Виничук и соавт., 2005). В цих випадках він зумовлюється ураженням
рухових шляхів в ділянці основи мозку, яку забезпечують кров’ю
дрібні парамедіанні артерії, гілки основної артерії. Клінічно він
супроводжується парезом мімічних м’язів і м’язів руки, або страждають рука і нога з одного боку, і не супроводжується об’єктивними
симптомами розладу чутливості, явними порушеннями стовбура
мозку: випадінням полів зору, зниженням слуху або глухотою, шумом
у вухах, диплопією, мозочковою атаксією або грубим ністагмом.
До групи «чистий» руховий інсульт не включають порушення
мозкового кровообігу, які проявляються ізольованою слабкістю
руки або ноги. Ці випадки розглядають як неповні кіркові інфаркти
в басейні середньої або передньої мозкових артерій.
«Чистий» сенсорний інсульт,
інсульт або «чиста» геміанестезія зустрічається у 20% випадків лакунарних інфарктів мозку (С.М. Віничук,
М.М. Прокопів, 2006). Синдром розвивається при ураженні заднього вентрального (основного сенсорного) та латерального ядер
таламусу (внаслідок оклюзії таламогенікулярної артерії), семіовального центру, а також зони спиноталямічного пучка в ніжках
мозку. Неврологічний дефіцит проявляється повним або частковим
порушенням чутливості на контрлатеральній половині тіла.
Повний гемісенсорний синдром проявляється зниженням
поверхневої і/або глибокої чутливості або онімінням шкірного покриву за гемітипом за відсутності гомонімної геміанопсії, афазії, агнозії
та апраксії. При неповному гемісенсорному синдромі чутливі розлади реєструються не на всій половині тіла, а на обличчі, руці або
нозі: хейро-оральний (cheiro-oral) синдром (порушення чутливості
в області кута роту і долоні гомолатерально), хейро-педо-оральний
(cheiro-oral-pedal) синдром (порушення чутливості в ділянці кута
рота та долонь і стоп з одного боку без моторних порушень).
У випадках локалізації лакуни в сенсорній ділянці таламуса
характерною рисою є чітка межа порушень чутливості по середній лінії тіла. Розлади її можуть супроводжуватися дизестезією,
гіперпатією, болем. Чутливі порушення здебільшого повністю або
частково регресують. При формуванні лакун у ділянці заднього
стегна внутрішньої капсули, променистого вінця виникають сенсомоторні порушення, гомонімна геміанопсія.
Описані випадки розвитку сенсомоторного інсульту з локалізацією лакунарних вогнищ у ділянці латеральних ядер таламуса
з дією на прилеглу тканину внутрішньої капсули. Неврологічна
симптоматика при цьому характеризувалася порушенням чутливості і рухів, але розлади чутливості передують порушенням моторики (Виничук и соавт., 2005).

Лекції, огляди, новини

Поліпшення стану при даному виді інфаркту настає протягом
одного тижня, а топографія відновлення чутливості може бути найрізноманітнішою.
Атаксичний геміпарез формується при локалізації лакун на
основі варолієвого мосту або заднього стегна внутрішньої капсули. Частота його розвитку – близько 10% усіх лакунарних інфарктів
мозку. Неврологічні порушення проявляються помірною слабкістю
в нозі переважно в дистальних відділах при мінімальних проявах
парезу руки. В клінічній картині на перший план виступають атаксичні порушення в обох кінцівках (геміатаксія).
Випадок атаксичного тетрапарезу з лакунарними інфарктами
в ділянці покришки варолієвого мосту описав Ван-Гійом.
Тетрапарез у поєднанні з мовними порушеннями за типом
мутизму (повна відсутність власної мови і спроб до неї при збереженні розуміння) може виникати при білатеральних капсулярних
лакунарних інфарктах. При цьому формується своєрідна дрібцювата хода за типом «пташиної».
На основі спостереження за хворими, оперованими з приводу
пухлини мозочку, у яких відмічався післяопераційний розвиток «синдрому мозочкового аутизму з подальшою дизартрією», Н. van Dongen
та співавтори (1994) відмітили, що ізольоване ураження мозочка не
викликає даного синдрому, значення має супутнє ураження стовбура мозку. Спостереження Л.А. Калашникової та співавторів (1997)
за хворими з ішемічними ураженнями у вертебробазилярному
басейні підтверджує цю думку. Так, нею описаний випадок «мозочкового мутизму» у хворого з розвитком двобічних інфарктів у мозочку
в поєднанні з невеликим вогнищем в покришці середнього мозку
праворуч. Значення супутнього ураження покришки мозку остаточно не зрозуміло, але дослідники висловлюють думку, що в цих випадках важливе місце посідає інтактність розташованої тут активуючої
ретикулярної формації і збереженість її впливу на денторуброталамічний шлях, який проходить в покришці стовбура мозку.
Синдром «дизартрії/незграбної руки»,
руки» описаний R.S. Spetell та
В.R. Fanson у 1979 році, становить близько 6% серед усіх лакунарних
інфарктів мозку. Цей синдром зумовлений локалізацією лакун поблизу коліна внутрішньої капсули, у базальних відділах варолієвого
мосту. Неврологічна клініка проявляється мовними порушеннями
типу дизартрії, поєднаними з контрлатеральною атаксією в руці.
Можливим є розвиток слабкості в кінцівках і м’язах обличчя. Дизартрія
частіше виникає при ураженні базальних відділів мосту зліва (100%),
ніж справа (73%) (Н. Тоhgi еt аl., 1996). У жодного хворого не виявляли появу статичного тремору рук (I.В. Ганнушкіна, Н.В. Лебедєва,
1997). На сьогоднішній день ряд авторів розглядають цей синдром
як варіант атаксичного геміпарезу (H.W. Edward, 2005).
При чисельних інфарктах (М. Fisher, 1979) з обох боків у задньому стегні і коліні внутрішньої капсули зліва у хворих спостерігалася
тяжка анартрія, дисфонія при легкій слабкості у правих кінцівках.
У хворих з цереброваскулярною недостатністю, при численних
двобічних лакунарних інфарктах з ураженням корково-ядерних
шляхів, в основному в пре-фронтальних відділах кори, operculum,
у внутрішній капсулі чи верхніх відділах варолієвого мосту формується псевдобульбарний синдром. Клінічно він проявляється порушенням мови за типом дизартрії, дисфагією, епізодами насильного сміху
або плачу, позитивними аксіальними рефлексами, слинотечею,
нерідко – нетриманням сечі та інтелектуально-мнестичними розла-

дами з подальшим розвитком субкортикальної деменції. Голос стає
тихим, глухим, монотонним, з носовим відтінком. У хворих досить
часто відмічається пірамідна симптоматики (гіперрефлексія, патологічні рефлекси, парези) й аміостатичні порушення (олігобрадикінезія, гіпомімія, відмічається порушення ходи під час якої рухи уповільнюються, кроки стають короткими – «хода невеликим кроком»
(marche a petites pas), яку вперше описав П. Марі у 1901 році).
Об’єктивно виявляється незначне дифузне підвищення тонусу м’язів
за пластичним типом, який з роками поступово прогресує. Внаслідок
двобічного ураження пірамідних шляхів виникають порушення сечовиділення: імперативні позиви, періодичне нетримання сечі.
При КТ і МРТ у хворих з псевдобульбарним синдромом судинного ґенезу візуалізуються чисельні вогнища ішемії, лейкоареоз,
як правило – на фоні розширення утворень головного мозку, які
містять ліквор, особливо шлуночкової системи.
Слід підкреслити, що синдром недостатності кровообігу в вертебробазилярній системі діагностується частіше, ніж недостатність
каротидної системи. Не виключено, що в деякій частині випадків
має місце гіпердіагностика одного з них і недооцінка іншого.
На відміну від бульварного ядерного паралічу при боковому
аміотрофічному склерозі, при судинному псевдобульбарному
синдромі ніколи не буває атрофії і фібриляції м’язів язика, відмічається підвищення рефлексів орального автоматизму, емоційна
лабільність.
Гіперкінетичний синдром спостерігається досить рідко, зумовлений він розвитком лакун у ділянці смугастого тіла, таламуса і
субталамічних ядер, променистого вінця. Неврологічні розлади
характеризуються геміхореєю і гемібалізмом, а також дистонічними порушеннями. Причому при останніх розладах лакуни
локалізуються в таламусі, сочевичному ядрі.
У випадках локалізації лакун у головці хвостатого ядра можливий розвиток симптомів паркінсонізму. Питання про співвідношення
хвороби Паркінсона і судинного паркінсонізму неодноразово
розглядалося в публікаціях (Г.А. Максудов, 1975; А.С. Точиловский,
1978, 1983; В.К. Каменецький, 1979). На сьогоднішній день є достатньо підстав вважати, що це не ідентичні нозології. Синдром судинного паркінсонізму, як правило, посилюється після порушення
мозкового кровообігу, частоти гіпертонічних кризів, хоча в подальшому він наростає сам по собі. При ньому переважає ригіднобрадикінетична форма з переважним ураженням ніг.
Типові для хвороби Паркінсона зміни в чорній субстанції при
судинному паркінсонізмі відсутні. Поєднання екстрапірамідних
змін тонусу з пірамідним синдромом, змінами психіки, розладами
чутливості, мозочковими симптомами дозволяють досить чітко
діагностувати судинний паркінсонізм.
Гомолатеральна мозочкова симптоматика виявляється при
локалізації лакун у півкулях мозочка.
Л.А. Калашникова (1981) описала ще два синдроми лакунарних інфарктів. Перший синдром – поєднання геміпарезу, більше
вираженого в нозі, з геміанопсією. Лакунарний інфаркт знаходився в задніх відділах задньої ніжки внутрішньої капсули. Характерна
риса другого – підгострий розвиток легких симптомів паркінсонізму.
Лакуни в цьому випадку локалізуються в головці хвостатого ядра.
Отже, неврологічна клініка лакунарних інфарктів зумовлена
локалізацією лакун. Разом з тим, для них характерні деякі загаль-
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ні риси, пов’язані з дрібними розмірами лакун, розташуванням їх
у глибоких відділах мозку, обмеженим ураженням провідникових
систем (М.В. Верещагін та ін., 1981). Насамперед це:
– відсутність порушень вищих кіркових функцій (афазії, аграфії,
агнозії, апраксії) при ураженні утворень лівої півкулі мозку;
– відсутність характерної психопатологічної симптоматики –
апрактоагностичного синдрому при правопівкульних лакунарних інфарктах;
– повне або значне відновлення втрачених функцій.
За даними J. Ваmford та співавторів (1987), 66% хворих, що
перенесли лакунарний інфаркт і пережили перший рік, були
повністю незалежні від оточуючих в повсякденному житті.
Смертність у перший місяць після початку захворювання становила 1%, протягом першого року – 9,8%.
У процесі розвитку лакунарних інфарктів поодинокі кістозновогнищеві зміни можуть ставати численними, причому це частіше
виявляється в основі головного мозку і в лівій півкулі.
Лакунарний стан – це тяжка форма патології головного мозку,
зумовлена стійкою АГ, поширеними деструктивними змінами
інтрацеребральних артерій, численними лакунарними інфарктами в різних стадіях їх організації. Частота виявлення лакунарного
стану у хворих коливається від 16 до 79% (А.В. Медведева, 1995).
Ця патологія головного мозку проявляється псевдобульбарним,
аміостатичним синдромами, тазовими розладами і є причиною
розвитку мультиінфарктної [42, 46] судинної деменції. При лакунарному стані спостерігається формування криблюр, які являють
собою розширені перивентрикулярні простори, формування яких
зумовлено персистуючим набряком внаслідок порушення проникності судинної стінки. Розвиток дрібновогнищевих і дифузних
змін у білій речовині великих півкуль головного мозку при гіпертонічній хворобі називають феноменом гіпертонічної лейкоенцефалопатії (Т.С. Гулевская, 1995).
У хворого, що багато років страждає на АГ, розвиваються
множинні лакунарні інфаркти – десятки і навіть сотні. В таких випадках головний мозок нагадує «головку сиру». Це і визначає вихід у
«лакунарний стан мозку, гіпертонічну демієлінізуючу енцефалопатію». При цьому вогнища повторних лакунарних інфарктів морфологічно можуть знаходитися на різних стадіях свого розвитку, хоча
заключний етап – це завжди утворення лакун. Утворення «лакунарного стану» – прямий шлях до деменції, паркінсонізму, псевдобульбарного синдрому, великих крововиливів (В.С. Мякотних,
Т.А. Боровкова, 2004). А.С. Кадиков, Н.В. Шахкаронова (2007) вказують на інколи повний або значний прогрес.
У структурі клінічної картини лакунарного стану окремого
розгляду потребує патогенез і діагностична значимість аміостатичного синдрому. Екстрапірамідні розлади при лакунарних
інфарктах зустрічаються не часто, в першу чергу це стосується
так званого «судинного паркінсонізму». Лакунарні інфаркти і судинна деменція можуть призводити до розвитку аміостатичних розладів у вигляді вираженої акінезії (олігобрадикінезії, гіпомімії,
порушення ініціації рухів) і негрубої ригідності м’язів, частіше
в нижніх кінцівках з позитивним феноменом «протидії»
(нім. gegenhalten), коли опір м’язів підсвідомо наростає при
спробі виконати швидкий пасивний рух. Зазвичай аміостатичні
розлади поєднуються з пірамідними порушеннями, мозочковою
симптоматикою, псевдобульбарними розладами, деменцією,
тремор при них відсутній. Таким чином, паркінсоноподібний синдром входить у комплекс більше широкого неврологічного дефек-
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ту. Важливо й те, що характерні для хвороби Паркінсону зміни в
чорній субстанції у цих хворих відсутні. При КТ і МРТ візуалізується
виражена змішана церебральна атрофія, лейкоареоз і численні
дрібні вогнища, яка не характерна для пацієнтів із хворобою
Паркінсона. Призначення препаратів леводопи, як правило, не
зумовлює суттєве покращення, нерідко при їх застосуванні може
відмічатися погіршення стану, яке проявляється прогресуючими
психічними розладами. Все вказує на те, що аміостатичний акінетикоригідний синдром не може бути окремим проявом лакунарного інфаркту, а є однією з основних ланок двобічного ураження корково-стріарних і корково-стовбурових зв’язків, які викликають весь комплекс порушень: пірамідний, псевдобульбарний,
дискоординаторний, аміостатичний і психоорганічний синдроми.
Судинне ураження головного мозку може призводити до виникнення поєднання екстрапірамідних порушень і деменції за відсутності вогнищевих неврологічних розладів, що може нагадувати клініку прогресуючого надядерного паралічу при хворобі тілець
Леві. У цій ситуації в діагностиці допомагає оцінка анамнезу і
результати нейровізуалізаційних методів обстеження.
Таким чином, лакунарний стан головного мозку може відповідати терміну «дисциркуляторна енцефалопатія III», для оцінки тяжкості
якого слід враховувати і вираженість соціальної дезадаптації:
– 1-ша стадія – хворий може обслуговувати себе в звичайних
умовах, труднощі виникають лише при підвищеному навантаженні (емоційному або фізичному);
– 2-га стадія – потребує певної допомоги в звичайних умовах;
– 3-тя стадія – внаслідок неврологічного і/або когнітивного
дефекту неспроможний здійснювати навіть прості функції,
потребує сторонньої допомоги.

Психічні розлади
Лакунарні інфаркти мозку здебільшого проявляються неврологічним дефіцитом, але можуть мати і асимптомний перебіг – «тихий»
початок інсультів: «Лакуни лижуть сому та вражають психіку».
Слід зазначити, що найбільш частими проявами судинної недостатності мозку є когнітивні розлади (розлади уваги, пам’яті, здатності до аналізу ситуації та прийняття рішень, орієнтації в просторі),
які в 1990-х роках увійшли до категорії «судинні когнітивні розлади»
(англ. vascular cognitive impairment, VCI) (В.И. Мамчур, 2006).
На сьогодні виділяють два варіанти судинних когнітивних розладів. Перший розвивається при патології крупних судин (атеросклероз, кардіогенна тромбоемболія), другий – при ураженні
судин дрібного калібру, що призводить до розвитку лакунарних
інфарктів (Н.Н. Яхно, 2005).
Описані чотири типа парціального дефекту у хворих:
– мнестичний – спостерігається переважне порушення
пам’яті і зниження продуктивності розумової праці. На
початкових етапах це практично не помітно, лікарі трактують такий стан як особливості зміни пам’яті, набуті з віком.
Ці порушення в процесі розвитку можуть набувати вираженого характеру і переходити в картину деменції;
– афективний – з перевагою афективних порушень у вигляді
експлозивності та гнівливості в поєднанні з слабкодухими
реакціями, які визначають патологічні характерологічні
зміни і психопатоподібну поведінку або (не так часто) розвиток затяжної іпохондричної депресії;
– паранояльний – з вираженими паранояльними розладами
і надцінними проявами, які призводять до кверулянтної
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поведінки. Сам хворий і нерідко його близькі оцінюють таку
поведінку як «боротьбу за правду та справедливість»;
– псевдодементний – помилкове уявлення про наявність у
хворих недоумства створює виражені прояви депресії
(Е.М. Бурцев, 1998).
Взагалі, психічні розлади, насамперед когнітивні й емоційні
порушення, є одним із найчастіших проявів органічних захворювань головного мозку, зокрема судинної мозкової недостатності.
Провідну роль у формуванні когнітивної недостатності судинної
етіології відіграє ураження глибинних відділів білої речовини
і базальних гангліїв головного мозку, що призводить до порушення
зв’язку лобних часток з підкірковими структурами (феномен
роз’єднування) і є причиною виникнення вторинної дисфункції
лобних часток головного мозку. Лобні частки мають дуже істотне
значення в когнітивній діяльності. Згідно з теорією А.Р. Лурія, яку на
сьогодні розділяє переважна більшість нейропсихологів, лобні
частки відповідають за регуляцію довільної діяльності: формування мотивації, вибір мети діяльності, побудову програми і контроль
за її досягненням [10–12]. При цьому дорсолатеральна лобна
частка кори та її зв’язки із стріарним комплексом забезпечують
переключення уваги, яке необхідне для зміни алгоритму діяльності. Орбітофронтальні відділи беруть участь у пригніченні нерелевантних цілей спонукання і забезпечують таким чином стійкість
уваги та адекватність поведінки. Крім того, орбітофронтальна
лобна кора знаходиться в тісному взаємозв’язку з гіпокампом
і забезпечує стійкість уваги при мнестичній діяльності [13, 37].
Дисфункція лобних часток головного мозку призводить до
формування дизрегуляторного синдрому, що характеризується
збереженням операційних механізмів пам’яті, сприйняття, рухових
та мовних навичок при порушенні програми діяльності: розвивається патологічна інертність, пов’язана з недостатністю переключення уваги або, навпаки, надмірна імпульсація внаслідок нестійкої довільної уваги, або різні їх поєднання. Пояснюється це ураженням фронто-стріато-паллідо-таламо-кортикальних зв’язків
і роз’єднуванням лобних часток, базальних гангліїв і таламуса.
Саме ці порушення, а не пірамідні розлади в переважній більшості випадків визначають якість рухового дефекту при дизрегуляторному синдромі (И.В. Дамулин и соавт., 2004).
Слід зазначити, що прогредієнтний тип розвитку лакунарних
інфарктів є морфологічною основою хронічних захворювань головного мозку, при якому формується мультиінфарктний стан (МІС), що
характеризується розвитком численних дрібних інфарктів у білій
речовині, підкіркових вузлах, внутрішній капсулі, варолієвому мосту.
Інше, подібне до МІС, хронічне захворювання головного мозку –
субкортикальна артеріосклеротична енцефалопатія (САЕ), її
синоніми: хвороба Бінсвангера, хронічна прогресуюча енцефалопатія. В 95–98% випадків САЕ, як і лакунарні інфаркти, розвивається на фоні АГ. Рідше причинами її розвитку є амілоїдна ангіопатія
і спадкове захворювання CADASIL (церебральна аутосомнодомінантна ангіопатія з субкортикальними інфарктами і лейкоенцефалопатією, ген якої картирований на 19-й хромосомі). Клінічними
проявами цього захворювання є розвиток у досить молодому віці
повторних ішемічних порушень мозкового кровообігу з подальшим
прогресуванням псевдобульбарного синдрому і підкоркової судинної деменції. При цьому у хворих відсутні такі провідні фактори
ризику розвитку інсульту, як АГ та церебральний атеросклероз.
Основою САЕ є атеросклероз дрібних перфоруючих артерій
(але на відміну від лакунарних інфарктів – діаметром менше
150 мікрон) перивентрикулярної білої речовини, внаслідок чого роз-

вивається дифузний спонгіоз (губчастість), численні вогнища неповного некрозу, вогнища енцефалолізису. Крім того, в білій речовині,
підкоркових вузлах, варолієвому мосту, мозочку при САЕ можуть
спостерігатися постінсультні кісти (після перенесених лакунарних
інфарктів, часто клінічно «німі»). Для клінічної картини САЕ характерна тріада симптомів, яка була описана ще О. Бінсвангером:
– прогресуюче наростання когнітивних порушень до ступеня деменції;
– прогресуюче порушення функції ходи (від шаркаючої ходи
дрібними кроками до повної неможливості ходити, незважаючи на відсутність парезів – так звана лобна диспраксія
ходи);
– прогресуючі тазові порушення: від періодичного нетримання сечі до повної втрати контролю за сечовипусканням
та дефекацією.
При САЕ, як і при МІС, можуть спостерігатися підкорковий
і псевдобульбарний синдроми, легкі парези.
Вважається (А.С. Кадыков, 2005), що якщо при САЕ клінічна
симптоматика частіше розвивається поступово, то при лакунарних інфарктах – сходоподібно. Враховуючи це, важливо звернути
увагу на перші симптоми розвитку лакунарних інфарктів.
Вогнищева неврологічна симптоматика, перебіг та результат
лакунарних інсультів залежать не тільки від величини та локалізації
інфаркту, а значною мірою – від попередніх та супутніх дифузних
та вогнищевих змін тканини мозку. Тому зазвичай для більшості
лакунарних інфарктів, які розвиваються вперше, характерним є
сприятливий перебіг, при повторних же інфарктах, що розвиваються у хворих з ангіоенцефалопатією, спостерігаються більш
виражена симптоматика і когнітивні розлади.
Так, у пацієнти, які перенесли інсульт з лакунарним інфарктом,
буде спостерігатися зниження когнітивних функцій протягом року після
інсульту. Для спостереження за динамікою рівня когнітивних функцій
після інсульту P. Appelros (Orebro University Hospital) та А. Аndersson
(Кarolinska Institute, Stockholm) у 2006 році обстежили 160 пацієнтів
з інсультом в анамнезі, із них 70 пацієнтів перенесли великий судинний
інсульт, 49 – лакунарний інсульт, 18 – емболічний інсульт, 18 – геморагічний інсульт, 5 пацієнтів мали інсульт невизначеного типу. Протягом
першого року після інсульту когнітивні функції покращилися у 55%
пацієнтів, в той час як у 32% – погіршилися і у 13% – залишилися без
змін. В цілому, на кінець першого року були продемонстровані покращені результати за Мini Мental State Ехаminations (ММSЕ), однак
аналіз підтипу інсульту підтвердив, що пацієнти з лакунарними інсультами мали зниження когнітивних функцій, у випадках інших підтипів –
когнітивні функції покращувалися. Поясненням може бути той факт,
що лакунарний інсульт служить замісним маркером для супутніх
захворювань, типу прогресуючої судинної лейкоенцефалопатії,
за яких когнітивні функції знижуються (P. Appelros, А. Аndersson, 2006).
Хворих з лакунарними інфарктами, які виникли вперше у житті,
за кількістю патологічних вогнищ можна розподілити на дві групи:
з одиночними та численними лакунарними інфарктами.
Цукровий діабет, лейкоареоз і високий гематокрит належать
до важливих факторів ризику розвитку гострих порушень мозкового кровообігу за наявності двох і більше лакунарних інфарктів.
Наявність численних лакунарних інфарктів може бути не лише
важливим прогностичним фактором відновної функції, але й розвитку рецидивів (А. Арауз та співавт., 2004).
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