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COVID-19 у людей із захворюваннями нервової системи: 

керівництво для пацієнтів та лікарів 

 

Оцінка ризику 

Експерти намагалися оцінити ризик, пов’язаний із COVID-19, при 

кожному неврологічному стані або під час його лікування. Важко 

провести точну оцінку для кожного стану. Ризик поділяється на три 

рівні – низький, помірний та високий. 

Ми рекомендуємо соціальне дистанціювання всім людям із будь-

якими неврологічними захворюваннями, їхнім опікунам та членам 

сім’ї. Ми рекомендуємо самоізоляцію лише людям із категорії 

високого ризику. 

Ризик COVID-19 підвищується, коли люди із неврологічними 

захворюваннями мають супутню патологію дихальної, серцево-

судинної або видільної систем тощо. 

Важливо підкреслити: ми не очікуємо, що більшість пацієнтів із 

групи підвищеного ризику будуть мати важкі ускладнення вірусної 

інфекції. Лікування ускладненого COVID-19 знаходиться на стадії 

розробки; однак найкраща порада для всіх пацієнтів, особливо для 

тих, хто має підвищений ризик ускладнень, - зменшити або уникати 

ризику інфікування вірусом. 

 

Які чинники можуть підвищити ризик COVID-19 із малою 

ймовірністю? 

 

Пацієнтів із захворюваннями, при яких не порушується ковтання або 

робота дихальних м’язів і без імунних порушень, не відносять до 

групи підвищеного ризику розвитку COVID-19. 



 

Поширені неврологічні захворювання більш легкого або помірного 

ступеня важкості, наприклад, хвороба Паркінсона, розсіяний 

склероз, епілепсія, у даний час не вважаються такими, що 

підвищують ризик COVID-19, якщо у пацієнтів не вражені дихальні 

м'язи та відсутні розлади ковтання. 

 

Яким чином захворювання нервової системи підвищують ризик 

COVID-19? 

 

Захворювання нервової системи та їхнє лікування впливають на 

сприйнятливість до COVID-19 різними способами. Вказівки в 

даному документі поділяють неврологічні стани залежно від 

локалізації ураження: захворювання головного або спинного мозку, 

нейропатії, порушення нервово-м’язової передачі й міопатії. 

Захворювання можна також розділити за тим, яким чином воно або 

його лікування впливає на нервову систему. Більшість станів або 

методів лікування, які підвищують сприйнятливість до COVID-19, 

пригнічують роботу імунної системи. 

Крім того, оскільки коронавірус вражає дихальну систему, будь-

який стан, який впливає на процес ковтання чи дихання, може 

посилити ступінь тяжкості COVID-19. 

Поєднання факторів ризику підвищить шанс виникнення важкої 

форми коронавірусної інфекції. 

Чим вищий ризик виникнення важкої форми COVID-19, тим більше 

ми рекомендуємо соціальне дистанціювання. Особам із групи 

високого ризику ми рекомендуємо самоізоляцію. 

 

Аутоімунні захворювання нервової системи 

 

Аутоімунні захворювання нервової системи, наприклад, розсіяний 

склероз та деякі периферичні нейропатії, можуть впливати на 

нервову систему людей, які не мають патології інших органів. Вони 



 

також можуть виникати у осіб похилого віку з іншими супутніми 

захворюваннями. Захворювання нервової системи може бути лише 

частиною патологічного процесу, який вражає інші системи 

організму, такого як саркоїдоз легень та нейросаркоїдоз або 

системний васкуліт, що збільшує ризик більш важкого перебігу 

COVID-19. Загальний ризик підвищується при наявності більше, ніж 

одного фактору ризику. 

Деякі неврологічні стани пов’язані з розладами ковтання (бульбарні 

порушення), слабкістю дихальних м’язів або порушенням роботи 

серця (наприклад, захворювання моторних нейронів та деякі 

міопатії). Ці фактори підвищують ризик більш важкої інфекції. 

Багато людей з аутоімунними захворюваннями нервової системи 

отримують імунотерапію. Деякі види імунотерапії можуть збільшити 

ступінь важкості COVID-19. Додатковий ризик від цих методів 

лікування не відомий, але слід підкреслити, що ризик припинення 

терапії у деяких пацієнтів високий, і наслідки цього можуть бути 

серйозними. 

 

Імуносупресія в осіб із захворюваннями нервової системи без 

клінічних проявів COVID-19 

 

Люди із захворюваннями нервової системи не повинні припиняти 

або змінювати прийом ліків без попереднього обговорення зі своїм 

лікарем. 

Особи, які приймають азатіоприн, мікофенолату мофетил, 

метотрексат з або без преднізолону, повинні продовжувати 

прийом препаратів у звичному режимі. Докази обмежені, але ці 

препарати можуть підвищувати ризик інфікування COVID-19 та його 

ускладненого перебігу. Однак майже у всіх випадках цей ризик 

переважає користь ліків у зменшенні ймовірності рецидиву 

неврологічного захворювання. 

 



 

Особи, які приймають імуносупресивні препарати (азатіоприн, 

мікофенолату мофетил або метотрексат) у поєднанні з 

преднізолоном, мають підвищений ризик. Рівень ризику 

невизначений, проте будь-який із цих препаратів у поєднанні з 

добовою дозою преднізолону 20 мг або вище вважається 

фактором високого ризику, тому особам, які лікуються таким 

чином, рекомендується самоізоляція. 

 

Інфліксимаб/Ритуксимаб/Окрелізумаб. Інфузії цих препаратів 

помірно підвищують ризик вірусних інфекцій, тому люди можуть 

бути більш схильними до COVID-19 та появи ускладнень. У багатьох 

пацієнтів користь від ритуксимабу під час лікування іншого 

прогресуючого або важкого неврологічного захворювання 

перевищує ризик від інфікування, тому терапія має 

продовжуватися як зазвичай. У всіх випадках лікар, який консультує, 

повинен переглянути терміни повторного лікування та 

відтермінувати лікування, якщо це можливо, або розглянути 

альтернативні варіанти. 

Деякі імуномодулюючі препарати (наприклад, тоцилізумаб) 

проходять дослідження для лікування ускладнень інфекції COVID-19. 

Власне цей факт не означає, що його використання в якості 

хворобо-модифікуючої терапії є безпечним. Кожен випадок 

повинен розглядатись індивідуально спеціалізованим медичним 

персоналом. 

Деякі імунотерапевтичні препарати потребують частого відвідування 

медичних закладів, наприклад, щомісячні інфузії наталізумабу при 

розсіяному склерозі. Оскільки це несумісно із соціальним 

дистанціюванням, такі методи терапії можуть бути неможливими 

під час розпалу епідемії.  

 

Поради для опікунів 

Деякі пацієнти із захворюваннями нервової системи потребують 

щоденної допомоги. Доглядачі повинні усвідомлювати, що вони 

також можуть поширювати коронавірус контактним або повітряно-



 

крапельним шляхом, тому слід дотримуватися правил загальної 

гігієни та рекомендацій щодо профілактики інфекції. 

Користувачі неінвазивних пристроїв для вентиляції з генераторами 

високого потоку можуть виділяти в повітря вірус у великій кількості. 

Слід застосувати відповідні заходи для запобігання ненавмисному 

поширенню інфекції серед людей, які знаходяться поблизу. 

 

Поради лікарям 

Фізикальне обстеження, особливо офтальмоскопія, є процедурою 

високого ризику, якщо пацієнт виділяє вірус у навколишнє 

середовище. Про це важливо пам’ятати офтальмологам та 

отоларингологам. Офтальмологічні щілинні лампи тепер повинні 

мати фізичний бар’єр між лікарем та пацієнтом. 

Отоларингологам необхідно користуватися всіма засобами 

індивідуального захисту, оскільки більшість процедур є аерозоль-

генеруючими. Точних рекомендацій для неврологів не має, але 

принципів уникнення ризику інфікування слід дотримуватися у 

першу чергу. 

 

Розсіяний склероз 

 

Пацієнти з розсіяним склерозом не знаходяться у групі високого 

ризику, окрім випадків, коли у них спостерігаються порушення 

ковтання, утруднення дихання або ж вони отримують імунотерапію. 

Ми не рекомендуємо пацієнтам припиняти ін’єкційну/пероральну 

терапію або прийом наталізумабу, оскільки ризик рецидиву 

розсіяного склерозу перевищує ризик від відміни прийому 

препарату. 

Ризики інфікування COVID-19 та його ускладнень помірно 

підвищуються разом із прийомом окрелізумабу, тому ми 

рекомендуємо бути обережними під час початку лікування даним 

препаратом та відкласти курс повторного лікування на час 

епідемії. 



 

Ми радимо не проводити аутотрансплантацію гемопоетичних 

стовбурових клітин, лікування алемутузумабом або кладрибіном, 

оскільки вони представляють найвищий ризик для пацієнтів. 

Пацієнти із важкими ускладненнями COVID-19 та розсіяним 

склерозом безпечно можуть припинити прийом 

імунотерапевтичних препаратів на термін до чотирьох тижнів, але 

лише після консультації зі своїм лікарем. 

 

Міопатії 

 

Пацієнти із міопатіями можуть бути у групі високого ризику COVID-

19. 

Конкретні захворювання та можливі фактори ризику розглядаються 

в таблиці 1. Пацієнти із слабкістю м’язів грудної клітки або 

діафрагми, внаслідок чого об’єм легень менше прогнозованого 

на 60% (форсована життєва ємність легень – фЖЄЛ <60%), 

знаходяться в групі високого ризику незалежно від основного 

діагнозу. Пацієнти з кіфосколіозом мають додатковий фактор 

ризику. 

Пацієнти із серцевою патологією, що та/або приймають 

кардіологічні препарати, знаходяться в групі високого ризику. 

Британське серцево-судинне товариство не рекомендує 

припиняти прийом інгібіторів АПФ (ангіотензин-перетворюючого 

ферменту) або бета-блокаторів пацієнтам із міопатією та 

серцевою патологією. 

Пацієнти під час активного запального процесу (міозиту), яким 

призначено імуносупресивні препарати, піддаються додатковому 

ризику внаслідок прийому ліків. 

Ми не рекомендуємо пацієнтам під час загострення рутинно 

припиняти прийом медикаментів, оскільки ризик загострення 

захворювання перевищує ризик внаслідок відміни препарату. 

Пацієнти, що приймають стероїди, не повинні припиняти терапію. 



 

Деяким пацієнтам насправді можуть знадобитися більш високі 

дози стероїдів під час гострої інфекції.  

Ми б не рекомендували зупиняти прийом стероїдів у пацієнтів із 

м'язовою дистрофією Дюшена. 

Зауважте, що доза преднізолону 20 мг на день або вище 

вважається додатковим фактором ризику.  

Пацієнти з гострим COVID-19 повинні призупинити прийом 

препаратів, що пригнічують роботу імунної системи, але не 

стероїдів, та відновити лікування після одужання. 

 

Таблиця 1. Фактори ризику COVID-19 при різних міопатіях 

Захворювання Фактори ризику 

Міозит, поліміозит Слабкість дихальних м’язів, а також наявне 

інтерстиціальне захворювання легень, яке 

часто зустрічається у таких пацієнтів, та інші 

патології сполучної тканини. 

Імуносупресія, але не слід припиняти 

прийом стероїдів. 

М'язові дистрофії 

(Дюшена/Беккера) 

фЖЄЛ<60%, неінвазивна вентиляція, 

кардіоміопатія.  

Переконайтесь, що у пацієнтів із 

дистрофією Дюшена є достатній запас 

стероїдів та кардіологічних препаратів. Не 

зупиняйте прийом стероїдів, інгібіторів АПФ 

чи бета-блокаторів. У разі погіршення стану 

(симптоми важчі, ніж при застуді) слід 

подвоїти дозу стероїдів на 3 дні, а потім 

зменшити до початкової протягом 5 днів. При 

важкому перебігу призначають стероїди 

системної дії.  

Тазово-плечова 

м’язова дистрофія 

 

Вроджена м’язова 

дистрофія 

фЖЄЛ <60%, неінвазивна вентиляція, 

кардіоміопатія.  

Переконайтесь, що пацієнти приймають 

кардіологічні препарати, не відміняйте 

інгібітори АПФ чи бета-блокатори. 

Міотонічна 

дистрофія  

Кашель, ризик інфекції органів грудної клітки 

та аспірації під час кашлю. 

Спінальна м’язова Високий ризик у випадку СМА 2 типу. 



 

атрофія (СМА) Високий ризик у випадку СМА 3 типу, якщо 

фЖЄЛ <60% або використовується СPAP 

(постійний двофазний позитивний тиск у 

дихальних шляхах). 

Порушення обміну 

жирних кислот 

Ризик виникнення гострого рабдоміолізу з 

лихоманкою, інфекцією, голодування. Може 

знадобитися в/в введення декстрози. 

Мітохондріальні 

захворювання 

Ризик декомпенсації захворювання під час 

інфікування, кардіоміопатії. 

Хворі на цукровий діабет, пацієнти, що 

приймають імунодепресивні препарати 

перед трансплантацією органів, знаходяться 

у групі високого ризику. 

Потребують інтенсивного лікування судомі 

напади під час епілепсії чи інсультоподібних 

епізодів. 

Глікогенози  Пацієнти з хворобою Помпе з фЖЄЛ <60% 

або під час СPAP мають ризик розвитку 

дихальної недостатності. 

Пацієнти з порушеннями роботи 

гліколітичних ферментів (хвороба Мак-

Ардля) мають ризик виникнення 

рабдоміолізу. 

Пацієнти з вторинним діабетом та 

ішемічною хворобою серця у групі високого 

ризику. 

 

 

Нейропатії 

 

Більшість пацієнтів із периферичними нейропатіями не мають 

додаткових факторів ризику COVID-19, за винятком деяких 

спеціальних категорій.  

Пацієнти із захворюванням у стадії загострення, які приймають 

імуносупресивні препарати, піддаються додатковому ризику 

внаслідок вживання ліків. 

 



 

Ми не рекомендуємо пацієнтам під час лікування загострення 

рутинно припиняти прийом препаратів, оскільки ризик 

прогресування захворювання перевищує ризик внаслідок відміни 

препарату. Пацієнти, що приймають стероїди, не повинні їх 

відміняти.  

Деяким пацієнтам можуть знадобитися більш високі дози стероїдів 

під час гострої інфекції. Дозу преднізолону 20 мг на добу або вище 

слід вважати незалежним фактором ризику, що переводить 

пацієнта з категорії помірного до категорії високого ризику. 

Пацієнти з гострою інфекцією COVID-19 повинні призупинити 

прийом імунодепресивних препаратів, але не стероїдів, і відновити 

його після одужання. 

 

Захворювання мотонейронів 

 

Пацієнти з більш важчою формою захворювання моторних 

нейронів мають вищий ризик COVID-19. Особливо, це стосується 

пацієнтів зі слабкістю бульбарної або дихальної груп м’язів. 

Пацієнти зі слабкістю м’язів грудної клітки або діафрагми, 

внаслідок чого об’єм легень менше прогнозованого на 60% 

(фЖЄЛ<60%), знаходяться в групі високого ризику, як і пацієнти на 

апараті ШВЛ (штучної вентиляції легень). 

Пацієнти, яким надається респіраторна підтримка шляхом 

неінвазивної вентиляції, мають більш високий ризик інфікування 

COVID-19, ніж пацієнти без респіраторної підтримки. 

 

Порушення нервово-м’язової передачі 

 

Пацієнти з порушеннями нервово-м’язової передачі (НМП) 

знаходяться в групі високого ризику COVID-19. 

Пацієнти з порушенням НМП та пов’язаною з цим слабкістю м’язів 

грудної клітки або діафрагми, внаслідок чого об’єм легень менше 



 

прогнозованого на 60% (фЖЄЛ <60%), знаходяться в групі високого 

ризику. 

Лікування імунодепресантами може додатково збільшити ризик 

інфікування коронавірусом. Дозу преднізолону 20 мг на добу або 

вище слід вважати незалежним фактором ризику, що переводить 

пацієнта з категорії помірного до категорії високого ризику. 

Ми не рекомендуємо пацієнтам під час медикаментозного 

лікування загострення рутинно припиняти прийом медикаментів, 

оскільки ризик прогресування захворювання перевищує ризик 

внаслідок відміни препарату. Пацієнти не повинні припиняти 

прийом стероїдів і можуть потребувати підвищення їхньої дози під 

час гострої інфекції. Потрібно пам’ятати, що під час надмірного 

підвищення дози преднізолону при міастенії може посилитись 

м'язова слабкість. Слід звернутися за консультацією до фахівців. 

Пацієнти з гострою коронавірусною інфекцією та міастенією 

гравіс не повинні припиняти прийом імуносупресивних препаратів. 

У такому випадку необхідно звернутися за консультацією до лікаря. 

Пацієнтів із добре контрольованою міастенією гравіс 

(імуносупресивною терапією) та/або із ураженням дихальних 

шляхів відносять до групи високого ризику інфікування COVID-19. 

 

Запальні або аутоімунні захворювання центральної нервової 

системи (окрім розсіяного склерозу) 

 

Пацієнти із запальними або аутоімунними захворюваннями 

центральної нервової системи (ЦНС) не перебувають у групі 

високого ризику COVID-19, за винятком випадків, коли у них 

спостерігаються порушення ковтання або слабкість дихальних 

м’язів, наприклад, при оптиконейромієліті або церебральному 

васкуліті. 

Лікування імунодепресантами може додатково підвищити ризик 

інфікування коронавірусом. Дозу преднізолону 20 мг на добу або 



 

вище слід вважати незалежним фактором ризику, що переводить 

пацієнта з категорії помірного до категорії високого ризику. 

Ми не рекомендуємо пацієнтам із запальними захворюваннями 

ЦНС припиняти імунотерапію, оскільки ризик рецидиву зазвичай 

перевищує ризик інфікування. Для пацієнтів, які приймають 

ритуксимаб, неврологи можуть розглянути можливість затримки 

повторного курсу лікування, за винятком пацієнтів, де ризик 

рецидиву може бути дуже високим, наприклад, при 

оптиконейромієліті. 

Неврологи повинні рекомендувати відміну імунотерапевтичних 

препаратів пацієнтам із серйозними ускладненнями COVID-19. В 

умовах, коли рецидиви можуть виникати раптово та бути 

небезпечними для життя, наприклад, при оптиконейромієліті, 

розумним кроком буде замінити імуносупресивне лікування 

кортикостероїдами під час коронавірусної інфекції або, у деяких 

рідкісних випадках, продовжувати імунотерапію, коли ризик 

рецидиву високий. 

 

Рекомендації для пацієнтів з оптиконейромієлітом без симптомів 

інфекції COVID-19 

 

Пацієнти з оптиконейромієлітом не повинні припиняти прийом або 

змінювати препарати без попереднього обговорення зі своїми 

лікарями внаслідок наявності ризику рецидиву. 

Особи, яким призначено азатіоприн, мікофенолату мофетил, 

метотрексат з або без регулярного прийому преднізолону, повинні 

продовжувати приймати свої таблетки у звичайному режимі. 

Докази обмежені, але ці препарати можуть підвищити ризик 

інфікування COVID-19 та його ускладнень. Однак майже у всіх 

випадках цей ризик не перевищує перевагу прийому ліків для 

зменшення ймовірності рецидиву оптиконейромієліту. Для тих 

пацієнтів, які приймають імуносупресивний препарат (азатіоприн, 

мікофенолату мофетил або метотрексат) у поєднанні з 

преднізолоном, існує підвищений ризик. Рівень ризику 



 

невизначений; однак будь-який із цих препаратів у поєднанні з 

добовою дозою преднізолону 20 мг або вище вважається 

фактором високого ризику, тому таким пацієнтам 

рекомендується самоізоляція. 

Інфузії ритуксимабу помірно підвищують ризик вірусних інфекцій, 

тому пацієнти можуть бути більш схильними до COVID-19 та його 

ускладнень. У більшості осіб з оптиконейромієлітом цей ризик 

переважає ефективність ритуксимабу під час рецидивів, і лікування 

триватиме у звичайному режимі. Іноді лікар може переглянути 

терміни повторного лікування та розглянути альтернативні варіанти, 

наприклад, якщо люди з оптиконейромієлітом мають додаткові 

фактори ризику або не мають антитіл до аквапорину-4. 

 

Рекомендації для пацієнтів з оптиконейромієлітом із COVID-19 

 

Будь ласка, повідомте свого лікаря по телефону, якщо ви 

інфіковані COVID-19, і він проконсультує щодо подальших дій. 

Під час легкого перебігу COVID-19 ми не рекомендуємо припиняти 

лікування. 

Під час важкого перебігу інфекції ваш невролог може порадити 

тимчасово припинити прийом імунодепресантів, часто в таких 

випадках призначається преднізолон у високих дозах, залежно від 

імунного статусу. 

Ці поради, ймовірно, залежать від конкретних випадків, як і рішення 

щодо оптимальних термінів повторного початку імуносупресивної 

терапії.  

 

Незапальні захворювання центральної нервової системи 

 

Ці стани самі собою не роблять пацієнта сприйнятливим до 

інфекції, проте інвалідність, особливо бульбарні порушення та 



 

дихальна недостатність, або наявність супутніх захворювань 

підвищують ризик виникнення COVID-19. 

 

Таблиця 2. Фактори ризику COVID-19 при незапальних 

захворюваннях ЦНС 

Захворювання  Фактори ризику 

Інсульт Ступінь інвалідності та супутні 

захворювання, включаючи серцеву 

патологію та діабет. 

Дегенеративні 

захворювання/атаксії 

Бульбарні порушення 

Когнітивні порушення Більш важкі форми деменції є 

фактором вищого ризику, 

особливо зі зниженою 

рухливістю/слабкістю. 

Бульбарні порушення. 

Церебральний параліч Залежить від ступеня інвалідності 

Неконтрольована епілепсія Ризик, пов’язаний з основним 

захворюванням. 

Виражена слабкість бульбарної та 

дихальної груп м’язів. 

Патологія дихальної системи 

внаслідок кіфосколіозу та 

моторних порушень. 

Фебрильні судоми (наприклад, 

синдром Драве), прийом 

імуносупресивних препаратів для 

лікування енцефаліту Расмусена.  

Ідіопатична 

внутрішньочерепна 

гіпертензія 

ІМТ ≥40 (група високого ризику)  

Черепно-мозкова травма Значні бульбарні порушення 

Моторні розлади Пацієнти у притулках для людей 

похилого віку. 

Значні бульбарні або моторні 

розлади. 

Додаткові когнітивні порушення, які 

можуть обмежувати здатність 

пацієнтів розуміти та дотримуватися 

порад для профілактики інфекції. 



 

Імуносупресивна терапія  

 

Пацієнти, які приймають імуносупресивний препарат (азатіоприн, 

мікофенолат мофетил або метотрексат) у поєднанні з 

преднізолоном, знаходяться у групі підвищеного ризику. Рівень 

ризику невизначений; однак будь-який із цих препаратів у поєднанні 

з добовою дозою преднізолону 20 мг або вище вважається 

фактором високого ризику, тому таким пацієнтам 

рекомендується самоізоляція. 

Фактори ризику під час імуносупресивної терапії: 

- високі дози препаратів; 

- комбінована імунотерапія (необов’язково прийом препаратів 

у даний момент); 

- загострення захворювання; 

- порушення ковтання чи слабкість дихальних м’язів; 

- наявність інших супутніх захворювань (наприклад, 

інтерстиціальна хвороба легень/легеневий фіброз, легенева 

гіпертензія/легенева артеріальна гіпертензія, 

гломерулонефрит/порушення функції нирок будь-якої 

етіології, нейтропенія, лімфопенія, захворювання печінки, 

цукровий діабет, ішемічна хвороба серця, вагітність та 

похилий вік).  

Пацієнти не повинні раптово припиняти прийом преднізолону, їм 

може знадобитися призначення більш високих доз препарату під 

час інфекції. 

Пацієнти можуть продовжувати прийом гідроксихлорохіну та 

сульфасалазину, якщо захворіли на COVID-19. 

Якщо пацієнт має COVID-19, він повинен тимчасово припинити 

свою звичайну хворобо-модифікуючу та біологічну терапію, якщо у 

нього немає міастенії або оптиконейромієліту. Про будь-яку 

відміну препарату слід повідомити медичних працівників не 

неврологічного профілю. Будь-які питання щодо припинення 

лікування міастенії або оптиконейромієліту повинні обговорюватися 

спочатку з неврологами. 



 

Внутрішньовенне введення імуноглобуліну, ймовірно, не підвищує 

ризик COVID-19. 

Преднізолон у дозі до 10 мг, а також на інші імунодепресанти – 

помірний ризик COVID-19; 10–19 мг/добу, монотерапія – низький 

ризик; якщо в поєднанні з іншими імунодепресантами – високий; 

доза 20 мг або більше на добу – високий ризик. 

 

Джерело: https://bit.ly/3clrdH8  
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