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Канадські рекомендації: розлади настрою після інсульту 

 

Депресія після інсульту 

У пацієнта з підозрою на цей діагноз, можуть спостерігатися 

пригнічений настрій, втрата інтересу чи задоволення разом із 

чотирма іншими симптомами депресії (наприклад, втрата ваги, 

безсоння, психомоторне збудження, зниження концентрації, 

спроба самогубства) протягом двох або більше тижнів. 

 

Симптоми зазвичай виникають протягом перших трьох місяців 

після інсульту (рання депресія), однак можуть виникнути в будь-

який період (пізня депресія). Симптоми такі ж як і під час депресії, 

викликаної іншими етіологічними факторами, хоча існують деякі 

відмінності; у людей, у яких депресія виникла після інсульту, 

спостерігаються переважно порушення сну, вегетативні розлади 

та соціальна самоізоляція. 

 

Судинна депресія – це більш новий термін, що включає ширший 

спектр депресивних розладів. Судинна депресія пов'язана з 

ішемією дрібних судин, і в людей із судинною депресією можуть 

спостерігатися зміни білої речовини мозку під час візуалізації. До 

судинної депресії також відносять депресію після інсульту.  

 

У людей, в яких після інсульту може розвиватися судинна 

депресія, інсульт зазвичай виникає пізніше, спостерігаються більш 

виражені когнітивні порушення, часто необтяжений сімейний та 

особистий анамнез та більш виражені фізичні порушення, 

порівняно з особами похилого віку з несудинною депресією. 

Було виявлено, що у них спостерігається різна відповідь на 



 

лікування та різні прогнози. Крім того, люди із судинною 

депресією та виконавчою дисфункцією та/або особи, у яких 

спостерігається посилення гіперінтенсивності білої речовини з 

часом під час візуалізації, слабо реагують на лікування 

антидепресантами та мають більш хронічний та рецидивуючий 

клінічний перебіг захворювання.  

 

Апатія: Найчастіше визначається як синдром, що включає 

зниження цілеспрямованої поведінки, емоційні та когнітивні 

порушення. Люди, у яких спостерігаються знижені мотивація, 

увага, інтерес та уповільнення емоційних реакцій, що призводить 

до втрати ініціативності, соціальної ізоляції та зниження інтересу 

до соціального життя. Це може негативно вплинути на відновлення 

після інсульту. Апатія може виникати як самостійний синдром 

або ж проявлятися і як симптом депресії або деменції. 

Повідомлялося, що апатія спостерігається у 29–40% людей, які 

перенесли інсульт.  

 

Тривога: Тривожність, що виникає після інсульту, характеризується 

відчуттям напруженості, надмірного занепокоєння та 

соматичними розладами, такими як підвищення артеріального 

тиску. Тривожні розлади виникають, коли симптоми стають 

надмірно вираженими або хронічними. У літературі тривожність 

після інсульту визначалася за наявністю та вираженістю 

симптомів за допомогою шкал для скринінгу та оцінки, так і 

шляхом визначення синдромів за допомогою діагностичних 

критеріїв (наприклад, панічні розлади, генералізований 

тривожний розлад, соціофобія). 

 

Рекомендації 

 



 

 Всі пацієнти після інсульту мають ризик розвитку депресії, 

яка може виникнути на будь-якій стадії одужання [рівень 

доказовості А]. 

 Людям, які перенесли інсульт, та членам сім’ї слід надати 

інформацію про потенційні порушення настрою після 

інсульту [рівень доказів С].  

 Людям, які перенесли інсульт, та членам сім’ї слід надати 

можливість говорити про вплив інсульту на їхнє життя на всіх 

етапах медичної допомоги [рівень доказів С].  

 

Скринінг на депресію після інсульту 

 

 Всім людям після інсульту, слід провести скринінг на 

депресію у разі медичної доцільності, враховуючи значну 

поширеність постінсультної депресії та доказовість лікування 

депресії після інсульту [рівень доказовості B]. 

 

Примітка: "Медична доцільність" виключає людей після інсульту, які 

не відповідають на лікування або мають дефіцит, що 

перешкоджає скринінгу на розлади настрою. Під час 

обстеження слід враховувати будь-які психічні або когнітивні 

порушення. 

 

 Скринінг повинен проводитися кваліфікованими фахівцями 

з використанням затвердженого інструменту для скринінгу 

[рівень доказовості B].  

 Оцінка повинна включати наявність факторів ризику 

депресії, особливо в осіб з обтяженим анамнезом [рівень 

доказовості С].  

 Для людей, які відчувають певні порушення в комунікації або 

дефіцит після інсульту, слід застосовувати відповідні стратегії, 

які не базуються на вербальній комунікації, для обстеження 



 

можливої депресії після інсульту, щоб забезпечити 

адекватну діагностику, оцінку й відповідне лікування [рівень 

доказовості C].  

 

Примітка. Розповсюджені фактори ризику, пов’язані з депресією 

після інсульту, включають тяжкість інсульту, функціональні 

порушення, наявність когнітивних порушень та депресію в 

анамнезі. Підвищена функціональна залежність (наприклад, 

допомога сторонніх у повсякденному житті) та наявність в 

анамнезі депресії можуть бути двома найважливішими 

факторами ризику розвитку депресії після. Дефіцит комунікації 

та соціальна ізоляція також можуть розглядатися як можливі 

фактори ризику депресії.  

 

Оцінка депресії після інсульту 

 

 Особам після інсульту, результати скринінгу яких свідчать 

про високий ризик депресії, медичні працівники, які мають 

досвід діагностики, лікування депресії та спостереження за 

пацієнтами з цією патологією, повинні своєчасно проводити 

оцінку [рівень доказовості С]. 

 

Терміни скринінгу на депресію після інсульту (нове в 2019 році) 

 Скринінг на депресію після інсульту може проходити на 

різних етапах протягом усього періоду лікування інсульту, 

особливо в «точках переходу», оскільки час виникнення 

депресії після інсульту може змінюватись. «Точки переходу» 

включають: 

a. Перехід із відділення інтенсивної терапії до стаціонару 

реабілітаційного закладу; 

b. Від стаціонару реабілітаційного закладу до повернення 

додому; 



 

c. Під час відвідувань закладу вторинної профілактики; 

d. Під час проведення консультацій, а також під час 

періодичних медичних оглядів лікарями первинної 

ланки. 

 

 Скринінг на наявність симптомів депресії може розглядатися 

під час перебування у відділенні інтенсивної терапії, якщо 

його буде визнано доцільним, особливо якщо у разі 

присутності симптомів депресії, змін настрою або наявності 

факторів ризику. 

 Повторний скринінг може проводитися, оскільки терміни для 

проведення скринінгу невизначені. 

 

Нефармакологічне лікування депресії після інсульту 

 

Доцільно розглядати або когнітивно-поведінкову терапію, або 

міжособистісну терапію як один із методів вибору лікування 

симптомів депресії після інсульту [рівень доказовості B]. 

 

Лікування депресії після інсульту може включати психотерапію як 

допоміжний засіб у поєднанні з антидепресантами [рівень 

доказовості А] у разі необхідності особі, у якої спостерігалися 

стани, пов’язані з інсультом та інші порушення (наприклад, 

дефіцит спілкування та ін.). 

 

Існують інші підходи до додаткового лікування депресії після 

інсульту, дослідження знаходяться на ранніх стадіях. До них 

належать музикотерапія, самоусвідомлення та мотиваційне 

консультування. Ці методи можуть розглядатися в індивідуальних 

випадках на розсуд лікаря та за бажанням пацієнта. 

 



 

Фармакотерапія депресії після інсульту 

 

 Люди, які перенесли інсульт, з легкими депресивними 

симптомами або ті, у кого діагностовано легку депресію, 

спочатку можуть знаходитися під «динамічним наглядом» 

(рівень доказовості B).  

 

Примітка: «динамічний нагляд» визначається як період, коли 

пацієнт із легкими проявами депресії знаходиться під ретельним 

наглядом без додаткових терапевтичних втручань із метою 

визначити, чи покращиться стан. Час проведення «динамічного 

нагляду» варіюється в літературі, як правило, від 2 до 4 тижнів. 

 

 Фармакологічне лікування слід розглянути і розпочати, якщо 

симптоми депресії зберігаються, погіршуються або 

перешкоджають досягненню мети терапії. 

 Людям, у яких діагностовано депресивний розлад, слід 

призначати антидепресанти [рівень доказовості А]. 

 Не було виявлено жодного найкращого препарату чи групи 

препаратів для лікування депресії після інсульту. Перелік 

побічних ефектів, однак, дозволяє припустити, що деякі 

селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну 

можуть бути ефективними для цієї групи пацієнтів [рівень 

доказовості А]. 

 Вибір антидепресанту буде залежати від симптомів 

депресії, потенційних побічних ефектів, взаємодії лікарських 

засобів з іншими препаратами та основних захворювань.  

 Відповідь на лікування повинна регулярно оцінюватись 

медичним працівником. Моніторинг повинен включати 

оцінку будь-яких змін вираженості депресії, потенційних 

побічних ефектів та оновлення поточних планів щодо 

лікування [рівень доказовості С]. 

 



 

 Якщо досягнуто відповідної реакції, лікування слід 

продовжувати мінімум від 6-ти до 12 місяців [рівень 

доказовості C]. 

 

Примітка. Приклади «відповідної реакції»:позитивні зміни в думках 

та сприйнятті себе (наприклад, відчуття безнадії, нікчемності, 

провини), зниження емоційних розладів (наприклад, смуток, 

плаксивість), нейровегетативних симптомів (наприклад, сон, 

апетит) та покращення мотивації до виконання щоденних вправ. 

 

 Якщо настрій людини не покращується після 2–4 тижнів від 

початку лікування, перевірте, чи не порушує пацієнт режим 

прийому препаратів. Якщо ні, слід розглянути можливість 

підвищення дози, призначення додаткового препарату або 

переходу на інший антидепресант [рівень доказовості B]. 

 Після початкового курсу лікування призначення підтримуючої 

терапії розглядається індивідуально (враховуйте дані 

анамнезу та фактори ризику виникнення депресії) [рівень 

доказовості C]. 

 Якщо приймається рішення про відміну антидепресанту, 

дозу слід знижувати протягом одного-двох місяців [рівень 

доказовості С]. 

 Після початкового курсу лікування депресії після інсульту слід 

проводити спостереження з метою виявлення рецидиву 

депресії [рівень доказовості С]. 

 

 Афективна лабільність: у випадках вираженої, стійкої або 

тривожної плаксивості, емоційної нестриманості або 

лабільності слід розглянути призначення антидепресантів 

[рівень доказовості А]. 

 



 

 Перелік побічних ефектів свідчить про те, що деякі селективні 

інгібітори зворотного захоплення серотоніну можуть бути 

кращими за інші препарати для цієї популяції. Немає 

доказів ефективності немедикаментозних втручань щодо 

цього стану.  

 

 Зворотній зв’язок людей, які перенесли інсульт, членів сім'ї та 

піклувальників, є важливим компонентом постійного 

моніторингу змін настрою після інсульту. 

 Консультації та навчання повинні включати інформацію про 

можливе повторне виникнення симптомів, важливість 

дотримання встановленого режиму прийому ліків та 

необхідність звернення до лікаря первинної медичної 

допомоги або психіатра, якщо ці ознаки знову з’являються. 

 

Профілактичне лікування депресії після інсульту  

 

 Хоча визначено, що профілактичне лікування попереджує 

появу депресії після інсульту [рівень доказовості А]. У цей час 

рутинне призначення антидепресантів із метою 

профілактики ВСІМ людям, які перенесли інсульт, не 

рекомендується, оскільки співвідношення ризик-користь не 

було чітко встановленим [рівень доказовості B]. 

 Визначено, що формування навичок вирішення проблем 

(наприклад, когнітивно-поведінкова терапія), є ефективним 

для профілактичного лікування депресії після інсульту [рівень 

доказовості B]. 

 

Інші порушення настрою  

 



 

 Скринінг на тривожні розлади може проводитися людям, які 

перенесли інсульт, оскільки було продемонстровано 

підвищену поширеність цих розладів після інсульту [рівень 

доказовості B].  

 Для виявлення наявності тривоги слід використовувати 

перевірений інструмент скринінгу [рівень доказовості B].  

 Людям, які перенесли інсульт із наслідками дефіциту 

спілкування, слід проводити скринінг на наявність тривожних 

розладів за допомогою відповідних методів, затверджених 

для пацієнтів з афазією після інсульту [рівень доказовості B]. 

 

 Тривожні розлади часто супроводжують депресію після 

інсульту або можуть виникати у людей, які перенесли 

інсульт, без клінічно вираженої депресії. Людям із 

вираженою тривожністю з клінічно вираженою депресією 

або без неї, доцільно запропонувати фармакотерапію 

[рівень доказовості С]. 

 Хоча докази обмежені, людям після інсульту 

психотерапевтичні інтервенції можуть призначатися 

додатково до фармакотерапії [рівень доказовості С]. 

 Визначено, що формування навичок вирішення проблем 

(наприклад, когнітивно-поведінкова терапія), є ефективним 

для профілактичного лікування депресії після інсульту [рівень 

доказовості B]. 

 

 Апатія часто супроводжує депресію після інсульту або 

можуть виникати у людей, які перенесли інсульт, без клінічно 

вираженої депресії. Людям із вираженою апатією з клінічно 

вираженою депресією або без неї, доцільно запропонувати 

нефармакологічні втручання, такі як фізичні вправи або 

музикотерапія [рівень доказів С].  

 Досліджувалася необхідність призначення 

психостимуляторів, але докази залишаються обмеженими 

[рівень доказовості C]. 



 

 

Постійний моніторинг, підтримка та навчання 

 

 Людям, які перенесли інсульт, та членам сім’ї слід 

продовжувати надавати інформацію про потенційні 

порушення настрою після інсульту [рівень доказів С].  

 Людям, які перенесли інсульт, та членам сім’ї слід надати 

можливість говорити про вплив інсульту на їхнє життя на всіх 

етапах медичної допомоги [рівень доказів С]. 
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