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Особливості раннього виявлення ПТСР у осіб-учасників
кризових ситуацій
Нездатність сотень тисяч військовослужбовців учасників війни у В'єтнамі
адаптуватися до умов тієї війни та реадаптуватися до мирного життя (в США
більше 150 тисяч з них, так чи інакше покінчили з собою) змусила звернути
особливу увагу на бойовий стрес і його наслідки. Обширна багаторічна
програма обстежень комбатантів, які повернулися з війни, дозволила описати
складну багатофакторну симптоматику психічних і тілесних розладів у
ветеранів, що пов'язують з комплексним впливом на них фізичних,
психологічних, інформаційних та інших факторів війни. За місцем де
відбувалися події і за факторами, що впливали на їх учасників специфічна
симптоматика, яка виникла у багатьох з них та характеризувала їх хворобливий
стан отримала назву синдромів відповідних війн («в'єтнамський синдром»,
«синдром Перської затоки», «афганський синдром» і т.п.).
Спочатку, основною причиною такого стану учасників подій вважали
психічні розлади, викликані травматичними подіями, стресовими ситуаціями,
які (після подій В'єтнамської війни) отримали назву посттравматичний
стресовий розлад (ПТСР). Але в учасників кризових ситуацій (війн, збройних
конфліктів), які мали місце в подальшому, разом з ПТСР виникали вже й інші,
властиві тільки їм характерні симптоми. Слід зазначити, що ПТСР (або
симптоми, що з ним асоціюються) та інша подібна специфічна симптоматика
має місце у багатьох ветеранів практично всіх війн и воєнних (збройних)
конфліктів.
Виявлення та скрінінг ПТСР зараз здійснюється на основі проведення
психіатричного тестування-опитування (Наказ МОЗ №121 від 23.02.2016
«Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та
третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Реакція на важкий стрес

та розлади адаптації. Посттравматичний стресовий розлад») [1, 2]. Але питання
інструментального діагностування до цього часу не було вирішеним.
Тому створення інструментів, методів, методик і технологій, які
дозволяють своєчасно виявляти, розпізнавати і класифікувати результати
наслідки та прояви всього спектра впливів, які сприяли формуванню «синдрому
гібридної війни», стрес-асоційованих розладів та ПТСР на основі здійснення
об'єктивної
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виявлення та вірне розпізнання є запорукою результативності та ефективності
подальшого лікування та реабілітації.
На цей час дослідження щодо створення методів і апаратно-програмних
комплексів для такої інструментальної діагностики проводяться в багатьох
країнах світу. Одним з напрямів є пошук «біологічних маркерів» ПТСР та
інших стрес-асоційованих розладів поволі проводиться в ряді досліджень [7], а
саме з уклоном вивчення діяльності ендокринної, вегетативної та нервової
систем організму [3, 4]. Рядом дослідників було встановлено та доведено, що
при деяких соматичних та психосоматичних розладах, порушеннях когнітивних
функцій спостерігаються зміни руху очей [5, 6].
В нашому дослідженні усі особи були поділені на контрольну та основну
(досліджувану) групи. Їм роз'яснили цілі та мету дослідження, отримали
попередню згоду на участь в дослідженні, призначено місце та час зустрічі.
Протокол дослідження був узгоджений та схвалений з місцевою контрольною
комісією та відповідав Гельсінській декларації.
Основну групу склали: особи чоловічої статі, сержантсько-рядового
складу, з сільської місцевості, у ЗСУ з 2014 року (тобто призвані по мобілізації
та, які продовжили службу за контрактом) у віці від 27 до 45 років, які брали
участь в ООС в період з 2015 року на Сході України, безпосередньо на лінії
зіткнення з ворогом, входили до складу Сухопутних Військ Збройних Сил
України, з встановленим діагнозом: «Посттравматичний стресовий розлад» та
були практично соматично здоровими, заперечували ЗЧМТ, струс головного
мозку чи інші захворювання психічної чи нервової сфери; лише один боєць

повідомив, що мав контузію, однак підтверджуючі медичні документи були
відсутні.
Контрольну групу склали: особи чоловічої статі, переважно з сільської
місцевості, у віці від 23 до 31 року, сержантського-рядового-офіцерського
складу, Сухопутних Військ Збройних Сил України, соматично практично
здорові, не брали участі в жодних бойових діях, не мали в анамнезі розладів
психічної та нервової сфери.
За даними психологічного тестування, в усіх обстежених, які входили в
основну групу, виявлено достовірні ознаки ПТСР, чого не було виявлено в
контрольній групі (здорових осіб).Обстеження та дослідження основної та
контрольної груп здійснювалося за однаковими схемами та методиками. У всіх
досліджуваних отримано результати, які можливо співставити для проведення
подальших розрахунків. З метою розробки та відпрацювання методики
раннього виявленнянаявності та розвитку ПТСР у досліджених осіб на
основівиявлення та фіксацією об’єктивних показників (ЧСС, АТ, рух очей) –
біомаркерів, та специфічного тестового аудіо-подразника, дослідження деяких
функцій органа зору з мінімальним суб’єктивним компонентом.
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головногомозку та ока, що надало нові об’єктивні маркери ПТСР в сфері
нейробілогії та нейрофізіології, які враховуютьвзаємозалежність рефлексу
ЦНС, спрямованого на виживання організму, активації/депресії амігдалярнолімбічної системи та реакції зіниць.
Підчас
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низку
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експериментальних досліджень та відпрацьовано склад засобів та методику для
здійснення інструментального виявлення та діагностики стрес-асоційованих та
ПТСР.Таким чином, було розроблено та практично досліджено методику
раннього апаратного обстеження пацієнтів для виявлення ПТСР с одночасною
фіксацією об’єктивних показників.
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