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православної традиції  
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Невротична релігійність       Протоієрей Павло Веліканов

Введення

Слово «невроз» запозичене з французької 
мови, де «nevrose» утворено від давньогрець
кого νεῦρον, тобто «нерв» [1].

Самуель Пфайфер пропонує узагальне
ний опис неврозів. Це психологічні розлади 
з певними симптомами хвороби, такими як 
тривога, манія, компульсивність, депресія, 
істерична гіперчутливість з певними особис
тісними ознаками, такими як комплекси, не
впевненість, емоційна нестабільність і скру
пульозність [2]. Невроз також може бути 
визначений як психологічна криза, при якій 
людина відчуває розлад своєї особистості, 
порушення розумової діяльності і емоційних 
проявів, а в окремих випадках — соматич
ні розлади. На відміну від більш важких 
психічних станів, неврози, як правило, не 
призводять до порушення соціокультурних 

норм, але ускладнюють, іноді суттєво, со
ціальні відносини і можуть негативно по
значитись на рівні професійної діяльності.

У ХХ столітті сталася значна зміна у ро
зумінні природи неврозів. Якщо на початку 
століття І. П. Павлов визначав невроз як 
хронічне тривале порушення вищої нервової 
діяльності, викликане зіткненням процесів 
збудження і гальмування, патофізіологічни
ми реакціями головного мозку [3], то пізніші 
психоаналітичні теорії в їх різних варіаці
ях (З. Фрейд, К. Юнг, А. Адлер, К. Хорні, 
В. Франкл та ін.) розглядали невроз насам
перед як на наслідок глибинного психоло
гічного конфлікту, причому спектр причин, 
або, точніше, «конфліктуючих сторін», дуже 
широкий — залежно від загальної концепції 
тієї чи іншої школи. 

Визначення та ознаки невротичної 
релігійності

Невротична релігійність, а також токсична 
віра [4], (термін, введений С. Артерберном 

Протоієрей Павло Веліканов, кандидат богослів’я 

Резюме
Невротична релігійність є проблемою, пов'язаною з комбінацією релігійної віри та певних психологічних 
розладів людської особистості. Незважаючи на свою поширеність, у контексті православного пастирсь
кого богослов'я та релігійної антропології невротична релігійність все ще залишається недостатньо 
дослідженим явищем. У даній статті автор пропонує аналіз генези та феноменології невротичної 
релігійності, побудований таким чином, щоб спростити його богословський розгляд. Автор визна
чає перспективи богословського розгляду даної проблеми та основні пастирські методи, необхідні для 
годування людей із невротичною релігійністю. Методологія автора включає звернення до класичних 
джерел з даної проблематики, насамперед до робіт З. Фрейда, К. Юнга, К. Хорні та С. Пфайфера, які 
розглядаються в контексті досвіду сучасних православних дослідників, таких як прот. Андрій Лоргус, 
І. Корнаракіс, М. Філоник та Н. Скуратовська.
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Дослідження

та Дж. Фелтоном і більш поширений у США) 
або екклезіогенний невроз [2] (термін, вве
дений в науковий обіг берлінським гінеко
логом Е. Шетцингом в середині ХХ століття, 
також екклезіоморфічний розлад (О. Пфай
фер) — в основному в європейській психіат
рії) — є поняттями в психології та психіат рії, 
що розкриває причиннонаслідковий зв'язок 
між релігійною вірою (або релігійним ви
хованням) та розвитком невротичних роз
ладів [2]. Цим поняттям описують різнорідні 
явища та чинники у релігійному житті лю
дини, що надають негативний вплив на його 
психологічний стан та психічне здоров'я. 

Прп. Порфирій Кавсокалівіт у властивій 
йому емоційній манері дуже добре описує 
невротичну релігійність. Він каже, що суть 
християнства — це любов, натхнення, жа
доба Божественного, і досягнення цього є 
природною потребою нашої душі. 

Але для багатьох релігія — це бороть
ба, занепокоєння та стрес. Тому багатьох 
«релігійних» людей вважають людьми не
щасними, бо бачать, у якому жалюгідному 
стані вони перебувають. І це справді так. 
Якщо не зрозуміти релігію в її глибині, якщо 
не жити нею, то релігія (благочестя) пере
творюється на страшну хворобу. Настільки 
страшну, що людина втрачає контроль над 
своїми вчинками, стає безвільною і без
силою, відчуває занепокоєння і стрес, вона 
керується злим духом. Вона кладе поклони, 
плаче, волає, як би упокорюється, але вся 
ця смиренність є сатанинським дійством. 
Деякі з таких людей релігію сприймають як 
один із видів мук. У церкві вони кладуть 
поклони, хрестяться, кажуть: «Ми грішні, 
недостойні», але тількино вийдуть на вули
цю, починають говорити хулу, якщо їм хтось 
хоч трохи докучатиме. Стає очевидним, що 
в них «оселився демон» [5].

Для невротичної релігійності характер
ним є поєднання протилежних крайнощів 
у судженнях та поведінці. 

Людина одночасно страждає від комп
лексу провини — і тут же відчуває перевагу 
над іншими через свою приналежність до 
«найправильнішої» (у деяких випадках — 
«єдино істинної») форми релігії (наприклад, 

вона знає «єдиного справжнього старця», 
«самого молитовного батюшку» тощо). У та
кому стані відмова від самостійних суджень, 
індоктринація та залежність від зовніш
нього авторитету розвивається одночасно 
з недовірою та зарозумілим відкиданням 
всього, що виходить із середовища, яке не
вротик вважає своїм. Звідси — невротич
не занепокоєння недостатністю покаяння 
в «звичайній» Церкві та пошук «справжньо
го покаяння» в маргінальному середовищі 
«старчиків» та інших «неформальних» ду
ховних лідерів. Заявлений перфекціонізм 
у сфері моралі супроводжується періодич
ним проявом крайнього аморалізму, який 
сприймається як «спокуса» на шляху до «до
сконалості». Смирення і покірність обрано
му авторитету поєднується із прагненням 
копіювати цей авторитет і як наслідок до
мінувати над тими, кого невротик вважає 
нижчими за себе. 

Як пише ще один психолог, який вив чає 
феномен невротичної релігійності, Марина 
Філонік, для будьякого невротика харак
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диційних релігій. Православна Церква, зро
зуміло, не є єдиним чи унікальним контек
стом для розвитку невротичної релігійності.
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невротичної релігійності

Ганс Кюнг виділяє такі причини формування 
«екклезіогенного неврозу»:
– Церковна система примусу з виправдан

ням насильства «в ім'я Боже».
– «Сліпа слухняність» як абсолютна чесно

та, що підтримує незаперечний авторитет 
кліриків.

– Репресивна практика сповіді, у якій спо
відник за визначенням перебуває у стано
вищі «жертви».

– Інфантилізм та залежність віруючих від ду
ховенства як наслідок перших трьох причин.

– Постійне придушення та витіснення сек
суальності.

– Принизливе ставлення до жінки.
– Вороже ставлення до науки та прогресу.
– Подвійність стандартів у сфері моралі 

та моральності щодо духовенства та прос
тих віруючих [7].

 У формуванні невротичної особистості 
ключове значення, зазвичай, має дитячий 
період, саме перші роки життя. Якщо дитина 
не отримала достатньої любові, уваги, ласки, 
у неї формується «базальна (базова, фун
даментальна) тривога» замість «базальної 
довіри». Навколишній світ вона сприймає 
як загрозу, себе — самотньою, нікому не по
трібною, безпорадною. Це глибинне, ірраціо
нальне усвідомлення себе може залишитися 
на все життя.

 Формування невротичного образу Бога 
багато в чому зумовлено саме дитячим до
свідом. Ось що каже прп. Порфирій Кавсока
лівіт: «Через батьків у дитячій душі утворю
ється такий стан, який накладає відбиток на 
решту життя. Їхня поведінка в майбутньому, 
їхні стосунки з іншими людьми залежать 
безпосередньо від життєвого досвіду їхніх 
дитячих років. Вони виростають, здобува
ють освіту, але у глибині своїй залишаються 
такими ж» [8]. 

На жаль, «занадто часто образ караючо
го БогаОтця свідомо використовується як 
інструмент виховання, заради досягнення 
дисципліни, з далекосяжними негативними 
наслідками для релігійності підростаючої 
людини», — пише Г. Кюнг [7]. 

Примітний образ Бога, описаний одним 
із пацієнтів Пфайфера: «Я бачу Бога як вели
чезну загрозливу Істоту, яка постійно спо
стерігає за всіма моїми діями та думками. 
Я ні за що не зможу сховатися від Нього. Він 
вимагає відданості, святості і бути свідченням 
для Нього, але я відчуваю себе зв'язаним, без 
рук і ніг. Віра робить мене хворим!» [2]. 

Відчуття «покинутості», що сформувало
ся в ранньому дитинстві, нестерпне — тому 
для компенсації, «детоксикації», починають 
формуватися захисні механізми, щоб знизити 
тривогу і адаптуватися до життя. «Спілку
ватися з батьками так, як хотілося б, не ви
ходить, — пише Наталя Скуратовська, — ось 
і доводиться шукати способи спілкування, 
на які вони краще реагують. Одні реагують 
на плач, інші — коли за них чіпляються або 
на них висять, треті — коли воюють і трощать 
усе навколо. А якщо батьків не проймеш ні
чим, залишається одне: піти в ізоляцію, спо
діваючись, що хоч так звернуть увагу» [9]. 
Непомітно для себе, батьки виявляються за
лученими до цієї гри — тим самим підтвер
джуючи глибинний страх дитини: ти стаєш 
потрібним і поміченим батьками тільки коли 
ти змушуєш їх до цього — такий, який ти є 
«неадаптивний» — ти їм не цікавий і не по
трібний. Так починає формуватися у дитини 
«ідеальне „Я”», «хибна особистість, маска, 
яка приховує її від світу довгі роки» [9]. Хорні 
докладно розбирає процес появи цієї «личи
ни», яка дозволяє приховати відчуття себе 
«справжнього» насамперед від себе самого, 
і тим самим утримує людину в стані втра
ченого контакту із самим собою — тільки 
не «уявним», а «справжнім» [10]. 

Як пише Хорні, невротик намагається 
«переплавити» у вищу істоту самого себе. Він 
ставить перед собою ним же створений об
раз «досконалості» і несвідомо говорить сам 
собі: «Забудь про ту жалюгідну істоту, якою 
ти є; ось яким тобі треба бути і бути таким 
ідеальним — це єдине, що важливо. Ти пови
нен бути в стані витерпіти все, зрозуміти все, 
подобатися всім, завжди бути на висоті» [10]. 
І це лише деякі з внутрішніх безжальних 
і непохитних приписів, які Хорні і називає 
«тиранією „треба”».
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Дослідження

Що ж стається, коли у невротичної осо
бистості відбувається неминуче відступ за
кликаючої благодаті? 

«Ідеальне Я», що несвідомо сформува
лось як захист від зовнішнього світу і від 
себе самого, набуває тепер особливого ста
тусу: адже тепер цей ідеал — не самозва
ний, не самоіндукований, а з погляду самого 
невротика є богооткровенний, спирається 
на авторитет Святого Письма, святих отців 
і всієї Церкви. «Релігія, — пише сучасний 
грецький дослідник Іоан Корнаракіс, є від
мінним способом для невротика стати кру
тішим за всіх, стати ще ідеальнішим. Вона 
(релігія) дає чітку систему розпоряджень, 
визнані рольові моделі поведінки, почуття 
переваги над невіруючими — і це дозво
ляє невротику почуватися успішним і ви
знаним» [11]. Штучно сформований образ 
особистої праведності чи навіть святості 
стає життєвою домінантою, при тому, що до 
конкретної людини вона майже не має жод
ного стосунку. Бажане видається за дійсне. 
«Фантастичний християнин створює образ 
себе, яким він хоче бути або яким він має 
бути», — зазначає Корнаракіс [11].

Напруга між ідеалом — фактично не
досяжним (а це є одним із ключових показ
ників неврозу) і між очевидною «поганою 
гріховністю» (від якої нікуди не подітися) 
досягає свого апогею. У такому стані жити 
вже неможливо, і залишається одне: пові
рити в те, що цей ідеал майже досягнутий — 
за винятком деяких дрібничок.

«Токсичність» виникає тоді, коли «ста
рій», не перетвореній внутрішній людині 
вдається «запакувати (втиснути)» в себе 
«нову», підпорядкувати її своїм колишнім 
шаблонам. Місце продуктивної внутрішньої 
напруги, яка виштовхувала людину у свя
тість, займає контрпродуктивна, а по суті — 
руйнівна, токсична напруга. Вона може мати 
різний вектор напряму, залежно від типу 
невротизації: всередину себе («смиренний 
тип»), може бути звернена зовні — на «во
рогів» («зарозумілий тип» або на життя за
галом («відставницький тип»). Душа, яка 
відчула смак Божественної благодаті, але не 
«переквашена» нею, за наявності «базальної 

тривоги» легко може увійти в стан «коротко
го замикання» на собі самій і постійно отру
ювати життя нерозв'язним конфліктом між 
«вимогами „треба”» і образом «ідеального 
Я». Тому, з точки зору психотерапії, осно
вним завданням є «відділення внутрішньо
психічного конфлікту від його «релігійної» 
системи оборони» [2]. 

Саме в стані токсичної релігійності 
яскраво проявляється пафос «викриття», 
«захисту чистоти Православ'я», «ревності 
про недоторканність традиції» тощо. Те, що 
в нормі є вторинним, похідним — у стані 
неврозу посідає центральне місце. Замість 
старанного, тривалого і чесного пошуку Жи
вого Бога, визнання з болем Його втрати 
в серці, духовної безпорадності та оголеності 
(як у ап. Павла — «похвалюсь своїми не
мочами» (2 Кор. 12, 5), «коли я немічний — 
тоді я сильний» (2 Кор.12.10), відбувається 
«застигання» пластичної досі релігійності. 
Замість постійно живої, динамічної, чуйної, 
релігійність перетворюється на закляклий, 
жорсткий цементний мур з правил, канонів, 
звичаїв. Такій людині «все зрозуміло», вона 
не має здивувань, сумнівів, на будьяке за
питання є відточена відповідь. Тільки в «ма
триці» заздалегідь передбачуваних рішень 
невротик почувається в безпеці, і все, що 
хоча б малою мірою здатне їх похитнути, 
поставити під сумнів, сприймається як зазі
хання на святість і авторитет Церкви.

 Оскільки у невротика втрачено кон
такт із самим собою, він постійно відчуває 
дефіцит схвалення, який через неусвідомлю
вані напруження неможливо задовольнити 
в принципі. Тому для нього — особливо 
«смиренного» та «зарозуміломстивого» — 
вкрай важлива соціальнозначуща актив
ність, регулярні публікації в соцмережах, 
поява в ЗМІ тощо. Йому життєво важли
во «тримати руку на пульсі», відчувати, як 
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під загрозу всю вигадану конструкцію — 
ідеальні люди не помиляються — і викликає 
панічний страх» [9]. 

 Для кращого розуміння процесів, що 
відбуваються при формуванні невротичної 
релігійності, доречно навести наступний 
образ. Первинний релігійний «спалах» Од
кровення не підпалив «дрова душі», що ви
явилися просоченими вологою «неврозу», 
а лише запустив процес «тління» — при яко
му чадний газ душі, що тліє, сприймається як 
підтвердження дії Божественної благодаті. 
«Фантастичний християнин, — пише Кор
наракіс, — має певний досвід благодатних 
станів. І це стверджує його в тому, що він 
добрий християнин. Тому він і задоволений 
своїм духовним життям. У такому стані він 
не звертає належної уваги на падіння, що 
трапляються з ним. Він відпочиває в ком
фортному просторі своєї фантазії, відчува
ючи себе християнином, хай і недосконалим, 
звісно, але принаймні непоганим» [11]. 

Непізнана, неопрацьована і тому не
компенсована невротичність при «відібран
ні благодаті» та глибокому «воцерковленні» 
може призвести до «оцерковлення» душевної 
травми, яка блокує можливість лікування. 
Рана душі, яка раніше була болючою і кричала 
про допомогу, може набути статусу «духов
ного діяння» і «виключного подвигу», який 
не всякий смертний може зрозуміти і досягти 
через винятковість образу «ідеального „Я”. 

Якщо узагальнити безліч невротичних 
моделей поведінки, ми отримаємо такі типи: 
перший — «загарбницький», чи, як пише 
Хорні, «рішення захопити все навколо є по
кликом влади» або домінантою «Треба!»; 
другий — «покірний», вічно у всьому ви
нний «безквитковий безправний пасажир» 
з яскраво вираженою домінантою «Не мож
на!»; і, нарешті, третій тип — «інертний» 
або такий, «що пішов у відставку», «капі
тулював», а це є несвідомою відмовою від 
активної участі в житті. Для третього типу 
характерна «відсутність серйозного праг
нення чогось і огида до спонукань» [10]. 
А основна внутрішня установка зводиться 
до «наплювати», «яка різниця?», «Кому по
трібні ці зміни?». 

При формуванні неврозу у зв'язку з ре
лігійністю ці моделі можуть легко трансфор
муватися в ту чи іншу видимість доброчес
ності. Наприклад, невміння вибудовувати 
стосунки з протилежною статтю, глибинний 
тваринний страх фізичної близькості, зумов
лений травматичним дитячим досвідом, легко 
може трансформуватися в уявне «покликан
ня до чернецтва». Невротична гординя як 
один із різновидів адаптивної поведінки «за
гарбника» може стати джерелом нестримної 
«ревності» у подвигах, трудоголізмі, бездо
ганному виконанні правил та установлень. 
«Упадницький тип» може набути рис «ідеаль
ного послушника», який повністю відрікся 
від власної волі і пізнав смак невпинного 
«плачу про себе» та хворобливої залежності 
від духівника, який сприймається як єдиний 
«теплий», «люблячий», що дає право існувати. 

У своїй книзі «Фрейд і майбутнє релігії»  
Г. Кюнг наводить ряд критеріїв, за якими 
відрізняють здорову релігійність від хворо
бливої. Здорова релігійність звільняє, а не 
поневолює; вона зцілює, а не шкодить; вона 
стабілізує, а не розхитує внутрішній світ лю
дини; вона «є основою для істинної само
реалізації і цілеспрямованого досягнення 
поставлених завдань як у особистому, так  
і суспільному просторі» [7]. Кюнг зазначає, 
що здорова релігійність сприяє прийняттю 
людиною самої себе без регресії, тобто без 
«відкату назад», сприяє особистісному зрос
танню, не пригнічує волю, але, приймаючи 
межі та розуміючи гріховність природи лю
дини, забезпечує свободу вибору та відпові
дальність за збереження гідності та суверен
ності особи. Творча релігійність допомагає 
перемогти страхи та сприяє розвитку таких 
базових чеснот, як довіра, любов, підтримує 
дружбу та повагу до інших людей. Окремо 
Кюнг зазначає, що здоровій релігійності влас
тиво розвивати чутливість та емоційність, 
творчі здібності, розширювати горизонти 
свідомості та спонукати до активної діяль
ності у напрямку справжнього гуманізму [7]. 

Дуже важливий критерій, який дозволяє 
відрізнити носія невротичної релігійності від 
здорової, це вдячність та її протилежність —  
невдоволення. Як було розглянуто вище,  
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невротик живе у просторі своїх уявлень про 
те, як «все має бути». І, оскільки реальне жит
тя дуже відрізняється від його бачення, такій 
людині неможливо бути вдячною за те, що 
вона вже має «тут і зараз», чим вона вже є. 
Можна позначити дві крайні позиції, стосов
но яких можна охарактеризувати людину як 
носія «токсичної» або здорової, релігійності. 
Це, з одного боку, позиція «вдячного при
йняття» життя, обставин, свого внутріш
нього стану, оточуючих людей з усіма їхніми 
особливостями, або «радісного кохання»,  
і смирення, — тоді як протилежна позиція — 
це «вимогливе невдоволення», якому немож
ливо догодити і поруч з яким неминуча поява 
невиразного почуття провини, навіть коли 
для цього, здавалося б, немає жодних підстав.

Ознаки невротичних конфліктів  
при невротичній релігійності

Пфайфер виділяє кілька областей, у яких 
найчастіше відбувається невротичний кон
флікт у релігійних пацієнтів [2]:
– Орієнтованість на конфліктні відносини, 

необхідність «захищати» віру.
– Конфлікт між ідеалами та реальністю.
– Конфлікт між «легалізмом» та християнсь

кою свободою.
– Залежність від Бога проти особистої від

повідальності.
– Почуття провини як наслідок неперебор

ної гріховності.
– Конфлікт між особистим переживанням 

несправедливості та сімейною (або цер
ковною, общинною) лояльністю до не
справедливості.

– Загальний тривожний стан, тенденція до 
зростання занепокоєння.

Для зменшення невротичної напруги 
використовується низка засобів, які необ
хідно розглянути у релігійному контексті.

Екстерналізація, самовідчуження
Перший засіб подолання або зменшення нап
руги — це відчуження від себе, винесення 
зовні внутрішніх переживань (екстерналіза
ція), як «засіб підтримки ідеального образу, 
коли провина за всі недоліки або біди, що 
не вкладаються в цей образ, перекладається  

на інших» [10]. У невротичній релігійності 
такими джерелами проблем стають не лише 
інші люди, а й біси («біс поплутав!»), само
проголошений стан невротика як «бісну
вання» — що, на його думку, знімає відпо
відальність, а також «цей світ» з усіма його 
спокусами та тотальним віровідступництвом.

Відчуження від себе, втрата здатності 
сприймати себе без призми «диктату „тре
ба”», яка все спотворює, неминуче призво
дить до дефіциту цінності себе, що набуває 
особливого статусу в контексті аскетичних 
настанов православної чернечої традиції. Ма
рина Філонік звертає увагу на те, що йдеться 
не про «низьку» або «високу» самооцінку, 
а про відсутність «безоцінного прийняття» 
себе самого, яка не вимагає наявності чи 
відсутності будьяких досягнень та заслуг: 
душа сама собою має безумовну цінність, 
для невротика не очевидну. Дослідник гово
рить про цю проблему як «фундаментальну 
психологічну проблему», вирішення якої, як 
правило, призводить до вирішення безлічі 
інших, похідних від неї [12] .

На жаль, у випадку з віруючими подіб
не оцінююче мислення, де планка бажаного 
ідеалу поставлена вкрай високо, а самооцінка, 
відповідно, опущена низько, легко призво
дить до інтерпретації самою людиною тако
го невротичного стану, як смирення, яким 
треба дорожити і далі розвивати. Найбільш 
яскраво це проявляється в «смиренному» 
і «капітулюючому» типах неврозів. Без ро
зуміння того, що це невротичний комплекс, 
а не смирення як найважливіша християн
ська чеснота, прогноз подальшого душевно
го стану такої людини буде несприятливим. 
У своїх крайніх проявах ця «підміна» може 
призводити до самокатування, ненависті до 
себе самого, аж до шкідництва — при цьому 
самим невротиком сприйматиметься як свого 
роду «свідчення» того, що він «на передньому 
краї» боротьби з «старою людиною» (вет
хим человеком), що він «наслідує великих 
святих», і тому тепер він «на правильному  
шляху». Небезпека цього була добре помі
чена архім. Софронієм (Сахаровим), який 
на своєму особистому досвіді переконався  
у небезпеці подібної підміни: 
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«З благословення духівника один час при 
всякому збудженні в тілі я бив сам себе до 
кривавих синців, поки нарешті біль, дійшов
ши до серця, погашав і приборкував рух пло
ті. Але тепер залишив я цей спосіб з двох 
причин: поперше, при хворобливому стані 
тіла та за відсутності у нас на Афоні спокус 
пристрасть блудна не так сильно докучає, 
а подруге — цей спосіб при довготривалому 
та частому застосуванні сильно вражає всю 
нервову систему. Тож доводиться віддавати 
перевагу лише молитві. Один раз мало не вбив 
себе. Кавалком патика, що був у мене в руках, 
вдарив між ребер біля самого серця. Два тижні 
ледве рухався, ліва рука майже віднялася. Ле
жати було боляче, дихати також важко було. 
Але, слава Богу, оговтався» [13].

Як зазначає Філонік, дефіцит цінності 
себе призводить до хворобливого фокусу
вання на собі і перешкоджає перенесенню 
фокусу уваги на Бога [12]. 

Невротична втрата контакту з собою 
призводить до залежності від авторитету 
або утворюється «співзалежність як чес
нота», а це є ще одною невротичною «під
міною», характерною для токсичної віри. 
У своїй монографії «Залежність — сімейна 
хвороба» [14] В. Д. Москаленко докладно 
розбирає феномен співзалежності у дис
функціональних сім'ях, проте відносини 
між невротичним духовним чадом та ду
хівником нерідко будуються за таким самим 
«токсичним» шаблоном співзалежності. Як 
пише Філонік, відбувається «переймену
вання» невротичних симптомів термінами 
з аскетичної літератури: віктимність і куль
тивація співзалежних відносин називається 
«християнською чеснотою жертовної любові 
до ближнього» [12]. Але справа в тому, що 
ця «жертовність» зовсім не є вільним і сві
домим вибором людини. «Співзалежний 
не може не „рятувати”, інакше він опиниться 
в нестерпному мороці страхів, потужного 
почуття провини, відчуття своєї поганості 
та відсутності права на життя, невиправда
ної агресії, безпорадності» [12]. З цієї позиції 
найчастіше випливають співзалежні стосун
ки з духівником, які намагаються називати 
послухом. Замість «болісного дорослішання» 

невротик вважає за краще перекласти відпо
відальність за своє життя, за свій шлях до 
спасіння на духівника, не розуміючи, що ним 
насправді рухає компульсивність, в осно
ві якої лежить страх залишитися наодинці 
зі своїм справжнім «Я».

Фрагментарність
Наступний спосіб зняття напруженості — 
це фрагментарність, внутрішня роздробле
ність, а її наслідком є «суперечливість ціннос
тей, які в цьому невротику співіснують»  [10]. 
Невротик не може відчувати і переживати 
себе як цілісність: він сприймає себе як набір 
не пов'язаних між собою частин [10]. 

Алекситимія 
Марина Філонік говорить про одну з ха
рактерних при релігійному неврозі «під
мін» — про алекситимію (ἀ — приставка 
з негативним значенням, λέξις  — слово, 
θυμός — почуття, буквально «без слів для 
почуттів»). Алекситимія у випадку з ві
руючими невротиками обумовлена релігій
ною забороною на наявність почуттів, які 
не відповідають образу праведного христи
янина. Найчастішим прикладом є ситуація 
з роздратуванням — постійним супутником 
більшості сповідей, коли людина вважає 
гріхом, який потребує каяття, сам факт під
свідомого роздратування на неналежне. Такі 
переконання, на думку Марини Філонік, 
лише посилюють внутрішньоособистісний 
конфлікт, що може призводити до витіс
нення однієї сторони конфлікту у вигляді 
неусвідомлення своїх «гріховних» почут
тів [12]. Наслідком цього стає «дефіцит са
моусвідомлення» і  подальше прогресування 
неврозу при переконаності в тому, що у самої 
людини — на відміну від оточуючих — все 
в цілковитому порядку.

Головною причиною алекситимії при 
невротичній релігійності є глибоко прихо
вана нелюбов до себе, страх зустрічі з собою  
справжнім, невіра та неприйняття себе без
відносно ідеалістичних установок [12]. Алек
ситимія допомагає провести несвідому «анес
тезію» душі, втікши від зустрічі із реальним 
«Я» в образ «фантастичного християнина».



1348

Невротична релігійність       Протоієрей Павло Веліканов

«З благословення духівника один час при 
всякому збудженні в тілі я бив сам себе до 
кривавих синців, поки нарешті біль, дійшов
ши до серця, погашав і приборкував рух пло
ті. Але тепер залишив я цей спосіб з двох 
причин: поперше, при хворобливому стані 
тіла та за відсутності у нас на Афоні спокус 
пристрасть блудна не так сильно докучає, 
а подруге — цей спосіб при довготривалому 
та частому застосуванні сильно вражає всю 
нервову систему. Тож доводиться віддавати 
перевагу лише молитві. Один раз мало не вбив 
себе. Кавалком патика, що був у мене в руках, 
вдарив між ребер біля самого серця. Два тижні 
ледве рухався, ліва рука майже віднялася. Ле
жати було боляче, дихати також важко було. 
Але, слава Богу, оговтався» [13].

Як зазначає Філонік, дефіцит цінності 
себе призводить до хворобливого фокусу
вання на собі і перешкоджає перенесенню 
фокусу уваги на Бога [12]. 

Невротична втрата контакту з собою 
призводить до залежності від авторитету 
або утворюється «співзалежність як чес
нота», а це є ще одною невротичною «під
міною», характерною для токсичної віри. 
У своїй монографії «Залежність — сімейна 
хвороба» [14] В. Д. Москаленко докладно 
розбирає феномен співзалежності у дис
функціональних сім'ях, проте відносини 
між невротичним духовним чадом та ду
хівником нерідко будуються за таким самим 
«токсичним» шаблоном співзалежності. Як 
пише Філонік, відбувається «переймену
вання» невротичних симптомів термінами 
з аскетичної літератури: віктимність і куль
тивація співзалежних відносин називається 
«християнською чеснотою жертовної любові 
до ближнього» [12]. Але справа в тому, що 
ця «жертовність» зовсім не є вільним і сві
домим вибором людини. «Співзалежний 
не може не „рятувати”, інакше він опиниться 
в нестерпному мороці страхів, потужного 
почуття провини, відчуття своєї поганості 
та відсутності права на життя, невиправда
ної агресії, безпорадності» [12]. З цієї позиції 
найчастіше випливають співзалежні стосун
ки з духівником, які намагаються називати 
послухом. Замість «болісного дорослішання» 

невротик вважає за краще перекласти відпо
відальність за своє життя, за свій шлях до 
спасіння на духівника, не розуміючи, що ним 
насправді рухає компульсивність, в осно
ві якої лежить страх залишитися наодинці 
зі своїм справжнім «Я».

Фрагментарність
Наступний спосіб зняття напруженості — 
це фрагментарність, внутрішня роздробле
ність, а її наслідком є «суперечливість ціннос
тей, які в цьому невротику співіснують»  [10]. 
Невротик не може відчувати і переживати 
себе як цілісність: він сприймає себе як набір 
не пов'язаних між собою частин [10]. 

Алекситимія 
Марина Філонік говорить про одну з ха
рактерних при релігійному неврозі «під
мін» — про алекситимію (ἀ — приставка 
з негативним значенням, λέξις  — слово, 
θυμός — почуття, буквально «без слів для 
почуттів»). Алекситимія у випадку з ві
руючими невротиками обумовлена релігій
ною забороною на наявність почуттів, які 
не відповідають образу праведного христи
янина. Найчастішим прикладом є ситуація 
з роздратуванням — постійним супутником 
більшості сповідей, коли людина вважає 
гріхом, який потребує каяття, сам факт під
свідомого роздратування на неналежне. Такі 
переконання, на думку Марини Філонік, 
лише посилюють внутрішньоособистісний 
конфлікт, що може призводити до витіс
нення однієї сторони конфлікту у вигляді 
неусвідомлення своїх «гріховних» почут
тів [12]. Наслідком цього стає «дефіцит са
моусвідомлення» і  подальше прогресування 
неврозу при переконаності в тому, що у самої 
людини — на відміну від оточуючих — все 
в цілковитому порядку.

Головною причиною алекситимії при 
невротичній релігійності є глибоко прихо
вана нелюбов до себе, страх зустрічі з собою  
справжнім, невіра та неприйняття себе без
відносно ідеалістичних установок [12]. Алек
ситимія допомагає провести несвідому «анес
тезію» душі, втікши від зустрічі із реальним 
«Я» в образ «фантастичного християнина».

49

Дослідження

Автоматичний контроль

Оскільки почуття для невротика є підвище
ною небезпекою внаслідок їхньої спонтан
ності та непередбачуваності, потрібне особ
ливе зусилля для «приборкання почуттів». 
Хорні називає це «автоматичним контролем», 
коли «через відчуження від себе та психічну 
фрагментарність зникає відчуття органіч
ної єдності, необхідно підключити штучний 
конт роль, щоб втримати особистість від роз
паду на частини» [10]. Це є постійним «бло
куванням» не лише прояву, а й наявності 
почуттів «заборонених» «ідеальним Я». «Не
вротик, — пише Хорні, — здатний відчувати 
співчуття до інших, до себе ж відчути хоча б 
його краплю для нього є абсолютно немож
ливим» [10]. Дослідник зазначає, що залежно 
від типу неврозу можуть спостерігатися різні 
конфігурації, що піддається «автоматичному 
контролю», проте найчастіше про його наяв
ність свідчать певні фізичні прояви у вигляді 
м'язової напруги при ході, позах, застиглому 
виразі обличчя, утрудненому диханні та ін
ших соматичних проявах [10]. 

 Слід зазначити, що не йдеться про «роз
пущеність» як альтернативу «автоматичному 
контролю». На відміну від здорового свідо
мого контролю своїх почуттів, який регулює 
крайні прояви, наприклад імпульсні спалахи 
гніву, «автоматичний контроль» керує самими 
почуттями, тримає їх «на короткому повід
ку». Аскетична установка на «недовірі своїм 
почуттям» — щоб не впасти в оману — при 
невротичній релігійності стає прекрасним об
ґрунтуванням для повної відмови в прийнятті 
будьяких почуттів, якщо вони не пройшли 
перевірку згідно вимог «ідеального „Я”».

Перевага розуму
Ще одним способом зменшення внутрішньої 
напруги є домінування розуму над усім іншим. 
«Більше немає єдності — розум і почуття, ро
зум і тіло, розум і Я, а є протиставлення — ро
зум проти почуттів, розум проти тіла, розум 
проти Я» [10]. Як не парадоксально це може 
звучати, але саме серед страждаючих невро
тичною релігійністю найчастіше зустрічається 
крайня раціоналізація віри як такої, прагнення 
«втиснути» Божественне Об'явлення у чіткі 

формули, схеми, описати та визначити відно
сини між складовими елементами віровчення. 
Звідси народжується агресія та нетерпимість 
до інших підходів, особливо якщо ці підходи 
знаходяться за межами суворої раціональності, 
як, наприклад, поетика, риторика, іконогра
фія. Як можна раціоналізувати музику, образ, 
чи найголовніше для будьякого християни
на — складно сплетену з безлічі мистецтв живу 
тканину богослужіння? «У разі невротика, — 
пише Хорні, — розум, позбавлений друже
любності, є прискіпливим глядачем, він більш 
менш зацікавлений, він більш менш садист, але 
він завжди відсторонений — ніби спостерігає 
за чужою людиною, з якою зіткнувся випад
ково» [10]. Зрозуміло, що при такому підході 
все, що тим чи іншим чином звернене до по
чуття, є передусім естетичними творами, і вони 
не  знаходять відгуку та розуміння у невротика. 
Найбільший прояв раціоналізація знаходить 
у «зарозуміломстивого» типу, оскільки для ньо
го розум є основним інструментом оволодіння, 
реалізації свого несвідомого «поклику влади»: 
для нього «привабливість життя полягає у владі 
над ним» [10] — відповідно, те, що не може 
бути «охоплено» раціональним інструмента
рієм, випадає зі сфери інтересу.

Перспективи богословського аналізу 
невротичної релігійності

Визначимо низку питань, які вимагають по
дальшого богословського осмислення.

Розуміння генези та природи «невротич
ної гордині» в концепції Карен Хорні ставить 
питання про правомірність засудження гор
дині як результат встановлення свідомої пе
реваги себе перед Богом та оточуючим. Якщо 
в невротику гординя є насамперед захисним 
механізмом, який формується в ранньому 
дитинстві, причому саме сфері несвідомого 
тут належить головна роль, то гординя не є 
результатом вільного та свідомого мораль
ного вибору. Через обставини раннього ди
тинства, що сформували в дитині «базальну 
тривогу», нестримна спрямованість до влади 
і жага до приниження інших є компенсацією 
глибинного страху, який, як правило, самим 
невротиком може і не усвідомлюватися. Тому 
в даному випадку класичні засоби боротьби 
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з гординею такі, як прийняття ганьби, само
докори, послух — можуть тільки змінити 
форму гордині, не торкнувшись причин. Чи 
не звідси народжується те саме «смирення 
понад гордість»?

 Розгляд гріха як стану глибокої дезін
теграції, роз'єднаності душевних сил є ще 
одним перспективним напрямком для бо
гословського осмислення. Розуміння не
врозу як нерозв'язаного чи пом'якшеного 
компенсаторними захистами внутрішнього 
конфлікту дозволяє значно розширити ро
зуміння гріховності, насамперед пов'язаної 
з поняттям «прабатьківського гріха», і зро
зуміти, яким чином він передається від по
коління до покоління.

 Непросте питання, яке потребує усві
домлення та дослідження — як примирити 
вимоги заповідей Старого та Нового Завіту 
з невротичною «тиранією «треба»»? Яким 
чином може бути побудована траєкторія 
духовного зростання християнина, який 
має в анамнезі невроз, щоб «замість хліба 
не подати йому камінь» — не замінити зви
чайний невроз релігійним? Адже, як пише 
Хорні, невротик намагається бути у всьому 
відповідним «ідеальному „Я”» [10]. Але хіба 
не до такого ж «самозабуття» і «суворого 
дотримання ідеалів» закликає здебільшого 
священник, який вислуховує сповідь і духов
но керує пасомим?

У формуванні образу «ідеального „Я”» 
чимале значення має література, читання 
якої створює основні переваги у сфері мо
ральності. Наскільки правомірним є пи
тання про вплив читання житійної літера
тури на формування невротичного образу 
«ідеального „Я”», фактично недосяжного 
для більшості — але при цьому однозначно 
«правильного» та високопривабливого?

Непросте питання, яке також потребує 
глибокого дослідження, пов'язане з харак
терною для неврозу ненавистю до себе. «Сут
тєвою характеристикою кожного невротика 
є те, що він воює з самим собою» [10], — 
пише Хорні. У цьому контексті важливо 
зрозуміти, яким чином співвідносяться не
вротична ненависть до себе і здорове, творче 
виконання заповіді Христа — «Той, хто лю

бить душу свою загубить її; а хто ненавидить 
душу свою в цьому світі збереже її в життя 
вічне» (Ін. 12, 25) Примітно, що ненависть 
до себе в невротичному стані — процес не
свідомий, або, вірніше, хибно усвідомлений, 
і тому в кращому разі безплідний, а найчасті
ше — руйнівний. Виконання Божої заповіді 
приносить духовний плід лише тоді, коли 
основою і метою цього діяння є спрямова
ність людини до Бога як джерела свого блага; 
це є «зовнішнім» мірилом у процесі діяння 
(рос.делания). Несвідоме (механічне) і тим 
більше хибно усвідомлюване (невірно мо
тивоване) виконання заповіді не тільки не 
приносить духовного плоду, але може ви
явитися «служінням богам іншим», тобто 
пристрастям та порокам. Невротична «війна 
з собою», яка підміняє війну з гріхом, а часом 
і прямо веде до гріха — це яскравий приклад 
помилкового усвідомлення заповіді Христо
вої про «погублення» своєї душі.

Якщо теорію Хорні та її систематизацію 
неврозів перенести в область релігійності, 
то можна побачити, як це робить Наталія 
Скуратовська [9], ось наступні чотири групи 
основних невротичних спотворень віри.
1) «Релігія страху» відповідає стану, який 

можна назвати «пішов у відставку». У цій 
групі переважає страх як домінуючий: 
страх перед зовнішнім світом, який лежить 
у злі; страх перед пеклом та бісами; страх 
перед начальниками, особливо коли вони 
перебувають в священному сані. У цьому 
стані людині властиво або «зменшуватися», 
«зникати», сховатися від небезпек, або, 
навпаки, постійно «заробляти» добрі став
лення, щоб не бути покараним.

2) «Релігія влади» відповідає «мстивоза
розумілому» типу. Така людина сприй
має свою приналежність до Церкви як 
«гарантію спасіння», а суворе і неухиль
не дотримання канонів, правил, тради
цій — як показник своєї «обраності» та 
інструмент для придушення інакодумців. 
Представникам цієї групи характерне по
чуття «переваги» над «зовнішніми», «не
церковними», ідеологізованість, з поєд
нанням прагнення до непідконтрольності 
та водночас — «непогрішності».
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з гординею такі, як прийняття ганьби, само
докори, послух — можуть тільки змінити 
форму гордині, не торкнувшись причин. Чи 
не звідси народжується те саме «смирення 
понад гордість»?

 Розгляд гріха як стану глибокої дезін
теграції, роз'єднаності душевних сил є ще 
одним перспективним напрямком для бо
гословського осмислення. Розуміння не
врозу як нерозв'язаного чи пом'якшеного 
компенсаторними захистами внутрішнього 
конфлікту дозволяє значно розширити ро
зуміння гріховності, насамперед пов'язаної 
з поняттям «прабатьківського гріха», і зро
зуміти, яким чином він передається від по
коління до покоління.
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свідомий, або, вірніше, хибно усвідомлений, 
і тому в кращому разі безплідний, а найчасті
ше — руйнівний. Виконання Божої заповіді 
приносить духовний плід лише тоді, коли 
основою і метою цього діяння є спрямова
ність людини до Бога як джерела свого блага; 
це є «зовнішнім» мірилом у процесі діяння 
(рос.делания). Несвідоме (механічне) і тим 
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то можна побачити, як це робить Наталія 
Скуратовська [9], ось наступні чотири групи 
основних невротичних спотворень віри.
1) «Релігія страху» відповідає стану, який 

можна назвати «пішов у відставку». У цій 
групі переважає страх як домінуючий: 
страх перед зовнішнім світом, який лежить 
у злі; страх перед пеклом та бісами; страх 
перед начальниками, особливо коли вони 
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стані людині властиво або «зменшуватися», 
«зникати», сховатися від небезпек, або, 
навпаки, постійно «заробляти» добрі став
лення, щоб не бути покараним.

2) «Релігія влади» відповідає «мстивоза
розумілому» типу. Така людина сприй
має свою приналежність до Церкви як 
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цій — як показник своєї «обраності» та 
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3) «Релігія самоприниження» або «смирен
ний тип». Для цієї групи властиві відчут
тя власної «нікчемності», невротичних 
провин та сорому, безпорадності перед 
неминучим покаранням, прагнення до 
заподіяння болю як способу лікування 
від егоїзму. «Життя — біль, на завершен
ня — смерть» — так можна було б коротко 
охарактеризувати світогляд цієї групи.

4) «Релігія чудес» або змішана з представни
ків інших груп. На думку Скуратовської, тут 
переважає магічне мислення, відбувається 
постійний пошук чудес, знамень, «сильних 
старців», інших доступних інструментів 
«маніпулювання» Богом та святими.

Специфіка пастирської опіки людей  
з невротичною релігійністю

Останнє питання, яке слід порушити — це пи
тання ролі духовного опікування в процесі 
формування невротичної релігійності. До
свідчений, розважливий духівник покликаний 
швидко розпізнати наявність тієї чи іншої 
деструктивної моделі у людини, яка шукає її 
духовного керівництва, і відмовитися дотри
муватися правил її гри. Але для цього духівник 
сам повинен бути внутрішньо стійкий, мати 
добрий імунітет до психологічних ігор та ма
ніпуляцій. Найважливішим показником адек
ватності духівника є розуміння ним самим 
власної душевної травматизації та механізмів 
її компенсації. В іншому випадку він ризи
кує не помітити, як сам опиниться залученим 
у  деструктивні відносини, і, замість допомоги, 
спричинить ще більшу душевну шкоду.

 «Коли невротик зустрічає сильну ха
ризматичну особу, — зазначає прот. Андрій 
Лоргус, — ...для невротика це спосіб схопи
тися за цю людину, покластися на неї і ска
зати: веди мене, я такий грішний, нічого не 
знаю і не розумію, і мені треба, щоб хтось 
мене вчив і вів. Починається невротичне 
неофітство, в якому неофіт — інфантильна 
дитина. Він хоче, щоб його вели, але вод
ночас боїться, що його покинуть, що йому 
не дадуть того, що він шукає, а дати йому 
не можуть, бо він нікому не вірить» [15]. 
Наслідком цього неминуче стає розчаруван
ня в духівнику чи наставнику, його заміна, 

нове захоплення та нове перекладання від
повідальності на іншого — і такий цикл буде 
повторюватися знову і знову.

Тиранія «треба» є одним із проявів невро
тичної релігійності, досвідченими духівника
ми взагалі виключається з «інструментарію» 
духовного життя. Геронда афонського монас
тиря Симонопетра Еміліан (Вафідіс) пише:

«У християнському житті немає жод
них „потрібно”. „Потрібно” — це розумо
вий висновок ... Слово „потрібно” не чіпає, 
не хвилює. Слово „потрібно” дає відчуття 
рабства, відбиває бажання просуватися впе
ред. Слово „потрібно” не приводить до Бога. 
Слово „потрібно” відноситься до людської 
волі, до людського наміру, який, як ми всі зна
ємо, крихкий. …Немає жодного „потрібно”. 
Тому я не можу відповісти на запитання: 
„Що потрібно тепер робити?” Нехай душа 
рухається назустріч до Бога, спираючись на 
свої спостереження та відчуття» [16].

З «невротичною релігійністю» сьогодні 
можна зустрітися на будьякій парафії. У пев
ному сенсі — це доля всього людства після 
гріхопадіння — більшою чи меншою мірою. 
Однак, щоб не «покласти в руку камінь замість 
хліба» (Мф. 7, 9), необхідно розуміти специ
фіку духовного ведення невротичної особис
тості. Коротко це зводиться до таких правил.

 Насамперед, необхідно уникати пато
логічних «зачіпок» між душевною травма
тизацією духівника та пасомого. Психічно 
міцний духівник може допомогти слабкому,  
травмованому чаду  — але й внутрішньо 
стійкий послушник може надати не меншу 
допомогу у виході духівника із жорсткого 
кола співзалежності, відмовляючись грати 
у пропоновані рольові ігри.

Слід навчитися приймати людину без
умовно, такою, якою вона є — але при цьому 
не підтримувати невротизацію, не підливати 
масла у вогонь тривожності, і добре розуміти,  
що саме рухає людиною в той чи інший мо
мент її життя: справжні потреби особистос
ті — чи конкретні невротичні потреби.

Дуже важливим етапом душевного 
та  духовного одужання є відокремлення 
духовних проблем, що перебувають у полі 
відносин між «я» і Богом, і психологічних — 
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у сфері відносин із самим собою та оточу
ючими людьми. Розділивши ці дві області, 
далі буде легше розібратися зі страхами, 
невротичною гординею та хибним смирен
ням — цією «бронею», яка не дозволяє поба
чити та усвідомити джерело неврозу. Тільки 
таким шляхом можна навчитися тверезо 
бачити та приймати свої недоліки та пере
ваги — не через призму «фантастичного 
християнина», а в реальності.

Висновок
Проведене дослідження дає підстави вважа
ти, що богословське осмислення феномену 
невротичної релігійності є одним із важли
вих і перспективних. У роботі було проведе
но огляд основних теорій неврозів ХХ сто
ліття, починаючи з І. Павлова та закінчуючи 
К. Хор ні. Були описані основні невротичні 
потреби і як вони знаходять своє задоволен
ня у релігійному житті. Окрема глава була 
присвячена питанням формування невро
тичної релігійності та факторів, які мають 
на цей процес основний вплив. Було також 
порушено питання духовної опіки і позна
чений широкий спектр тем для подальшого 
богословського дослідження.

Невротична релігійність — явище на
самперед психологічне, в крайніх проявах — 
психіатричне. Це хвороба, і тому подолати 
її лише духовними засобами неможливо. 

Завдання священнослужителя: не лише 
зрозуміти, що перед ним перебуває людина 
з духовними проблемами, а й допомогти 
їй усвідомити необхідність кваліфікованої 
допомоги у спеціаліста або за неможливос
ті такої, як мінімум, не посилювати її стан 
травмуючими пастирськими рекоменда
ціями. Ситуація може бути серйознішою, 
якщо невротичною релігійністю страждає 
сам релігійний діяч, що посідає головуюче 
становище у своїй структурі.

На жаль, сьогодні багато хто, пересту
паючи поріг Церкви, схильний сприймати 
Бога «інструментально». Вони йдуть до Нього 
за вирішенням своїх проблем, здебільшо
го душевних, не усвідомлюючи, що Христос 
пропонує щось незрівнянно більше, ніж стан 
душевного спокою, благодушності та відсут
ності тривоги. Архім. Еміліан (Вафідіс) пише:

«Якщо людина, вступаючи до монастиря, 
хоче побачити Бога або якнайшвидше стати 
святою, вона перебуває в полоні своїх очіку
вань, і шукає не Бога, а знамень. І тут варто 
замислитися, бо ми самі часто говоримо, що 
прийшли в монастир заради Бога, тоді як ми 
шукаємо свого. За нашими духовними праг
неннями ховається якийсь евдемонізм, егоїзм, 
зверненість на себе, а не на Бога. Адже ми 
хочемо отримати благодатну втіху, відчути 
на собі Божу поблажливість, відчути радість, 
побачити Бога та Його славу» [17].
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Невротична релігійність       Протоієрей Павло Веліканов

у сфері відносин із самим собою та оточу
ючими людьми. Розділивши ці дві області, 
далі буде легше розібратися зі страхами, 
невротичною гординею та хибним смирен
ням — цією «бронею», яка не дозволяє поба
чити та усвідомити джерело неврозу. Тільки 
таким шляхом можна навчитися тверезо 
бачити та приймати свої недоліки та пере
ваги — не через призму «фантастичного 
християнина», а в реальності.

Висновок
Проведене дослідження дає підстави вважа
ти, що богословське осмислення феномену 
невротичної релігійності є одним із важли
вих і перспективних. У роботі було проведе
но огляд основних теорій неврозів ХХ сто
ліття, починаючи з І. Павлова та закінчуючи 
К. Хор ні. Були описані основні невротичні 
потреби і як вони знаходять своє задоволен
ня у релігійному житті. Окрема глава була 
присвячена питанням формування невро
тичної релігійності та факторів, які мають 
на цей процес основний вплив. Було також 
порушено питання духовної опіки і позна
чений широкий спектр тем для подальшого 
богословського дослідження.

Невротична релігійність — явище на
самперед психологічне, в крайніх проявах — 
психіатричне. Це хвороба, і тому подолати 
її лише духовними засобами неможливо. 

Завдання священнослужителя: не лише 
зрозуміти, що перед ним перебуває людина 
з духовними проблемами, а й допомогти 
їй усвідомити необхідність кваліфікованої 
допомоги у спеціаліста або за неможливос
ті такої, як мінімум, не посилювати її стан 
травмуючими пастирськими рекоменда
ціями. Ситуація може бути серйознішою, 
якщо невротичною релігійністю страждає 
сам релігійний діяч, що посідає головуюче 
становище у своїй структурі.

На жаль, сьогодні багато хто, пересту
паючи поріг Церкви, схильний сприймати 
Бога «інструментально». Вони йдуть до Нього 
за вирішенням своїх проблем, здебільшо
го душевних, не усвідомлюючи, що Христос 
пропонує щось незрівнянно більше, ніж стан 
душевного спокою, благодушності та відсут
ності тривоги. Архім. Еміліан (Вафідіс) пише:

«Якщо людина, вступаючи до монастиря, 
хоче побачити Бога або якнайшвидше стати 
святою, вона перебуває в полоні своїх очіку
вань, і шукає не Бога, а знамень. І тут варто 
замислитися, бо ми самі часто говоримо, що 
прийшли в монастир заради Бога, тоді як ми 
шукаємо свого. За нашими духовними праг
неннями ховається якийсь евдемонізм, егоїзм, 
зверненість на себе, а не на Бога. Адже ми 
хочемо отримати благодатну втіху, відчути 
на собі Божу поблажливість, відчути радість, 
побачити Бога та Його славу» [17].
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Час до настання корисного серцево-судинного  
ефекту емпагліфлозину: post hoc аналіз 
дослідження EMPA-REG OUTCOME
Subodh Verma, Lawrence A. Leiter, Bernard Zinman, Abhinav Sharma,  
Michaela Mattheus, David Fitchett, Jyothis George, Anne Pernille Ofstad, 
Mikhail N. Kosiborod, Christoph Wanner, Silvio E. Inzucchi

Резюме
Цілі. У дослідженні EMPA-REG OUTCOME у пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу та встановленим 
атеросклеротичним серцево-судинним (СС) захворюванням емпагліфлозин порівняно з плацебо знижу-
вав ризик госпіталізації через серцеву недостатність (ГСН) на 35 %, серцево-судинної смерті / ГСН 
на 34 % і СС смерті на 38 %, з раннім розділенням кривих кумулятивної частоти. Ми досліджували, 
в який момент часу після рандомізації ця користь стала очевидною.

Методи та результати. Ми виражали тимчасові траєкторії впливу об’єднаних доз емпагліф-
лозину порівняно з плацебо на ГСН, СС смерть / ГСН та СС смерть на основі відношень ризиків (95 % 
довірчий інтервал) і розрахували відношення ризиків у день, коли ефект досягав значущості, за до-
помогою моделей пропорційних ризиків Кокса. Загалом 7020 пацієнтів віком ≥ 18 років отримували 
емпагліфлозин 10 мг (N = 2345), емпагліфлозин 25 мг (N = 2342) або плацебо (N = 2333) один раз на добу 
на додаток до стандартної терапії. Середній вік (роки ± СВ) становив 63,1 ± 8,6; 72 % були чолові-
ками. Корисний ефект емпагліфлозину на СС смертність вперше досяг статистичної значущості 
на 59-й день (ВР [95 % довірчий інтервал]) (0,28 [0,08, 0,96], P = 0,0424) і загалом зберігався протягом 
усього періоду випробування (загалом 0,62 [0,479, 0,79]), P < 0,0001). Зниження ризику при застосуванні 
емпагліфлозину з точки зору ГСН досягло статистичної значущості на 17-й день (0,10 [0,01, 0,87], P = 
0,0372) і зберігалося протягом усього періоду випробування (загалом 0,65 [0,50, 0,85], P = 0,0017). Щодо 
комбінованого наслідку — СС смерті або ГСН, зниження ризику при застосуванні емпагліфлозину до-
сягло статистичної значущості на 27-й день (0,28 [0,08, 0,97], P = 0,0445) і зберігалося протягом усього 
періоду спостереження (загалом 0,66 [0,55, 0,79]), P < 0,0001). 

Висновки. У дослідженні EMPA-REG OUTCOME користь емпагліфлозину щодо зниження ризику 
ГСН, СС смерті / ГСН та СС смерті виникала протягом кількох тижнів після початку лікування. 
Найперший корисний ефект, як вбачається, був стосовно ГСН.

Ключові слова: Серцево-судинні наслідки; емпагліфлозин; серцева недостатність; цукровий діа-
бет 2-го типу
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Обгрунтування

явищ при цукровому діабеті (ЦД) 2-го типу 
залишається пріоритетом фармакологічної 
терапії. Це особливо важливо для пацієнтів 

ризик рецидиву є підвищеним і часто раннім.
Попередні дослідження чітко продемон-

стрували, що пацієнти з ЦД 2-го типу та 
попереднім ішемічним явищем в анамнезі 
мають значний ризик наступних подій і СС 
смерті [1, 2]. Нещодавні аналізи свідчать про 
те, що інтенсивний контроль артеріального 
тиску покращує наслідки при ЦД 2-го типу, 
причому криві Каплана-Мейєра розділяють-
ся приблизно через 1 рік [3]. 

Подібним чином, інтенсивна терапія, 
спрямована на зниження рівня холестери-
ну ліпопротеїдів низької щільності, та інші 
види лікування атеросклерозу покращують 
наслідки при ЦД 2-го типу з поділом кривих 
подій, що також відбувається приблизно 
через 1 рік після рандомізації [4]. Тим часом 
інгібітори натрійзалежного котранспортера 
глюкози 2-го типу (НЗКТГ-2) продемонстру-
вали значні переваги щодо СС ускладнень 
із значно більш раннім ефектом лікування.

Під час дослідження EMPA-REG 
OUTCOME [5] емпагліфлозин знижував ри- 
зик госпіталізації через серцеву недостатність 
(ГСН) на 35 %, СС смерті на 38 % та комбіно-

у пацієнтів з ЦД 2-го типу і встановленим 
атеросклеротичним СС захворюванням (АС 
ССЗ). Зниження ризику ГСН відбувалось на 
ранній стадії [6].

Цілі

У поточних апостеріорних аналізах ми праг-
нули дослідити, в який момент часу після 
рандомізації ці корисні ефекти набули ста-
тистичної значущості.

Методи

У дослідженні EMPA-REG OUTCOME були 
рандомізовані особи віком ≥ 18 років із ЦД 
2-го типу, встановленим АС ССЗ та розра-
хунковою швидкістю клубочкової фільтрації 
≥ 30 мл/хв/1,73 м2. Комітет з клінічних по-
дій проспективно підтвердив всі випадки
ССЗ та смертності (включаючи ГСН). Ми
виражали тимчасові траєкторії для ефекту
(відношення ризиків, (ВР) [95 % довірчий
інтервал]) об’єднаних доз емпагліфлозину
порівняно з плацебо на СС смерть, першу
ГСН та комбінований показник СС смерті
або ГСН (за винятком летального інсульту). 
Ми розраховували ВР кожного дня після
рандомізації до останнього спостережен-
ня за останнім пацієнтом, використовуючи
модель пропорційних ризиків Кокса, яка
включала терміни для лікування, віку, статі,
вихідного індексу маси тіла, вихідної розра-
хункової швидкості клубочкової фільтрації, 
вихідного рівня глікованого гемоглобіну та
географічного регіону. Таким чином, були
враховані усі події до відповідного дня, спо-
стереження за пацієнтами без подій було
припинено у той же день.

Потім ми оцінили час, коли ефект ліку-
вання вперше досяг статистичної значущості 
на основі P-значення < 0,05.

Результати 

Загалом 7020 пацієнтів отримували подвійне 
сліпе лікування емпагліфлозином 10 мг (N = 
2345), емпагліфлозином 25 мг (N = 2342) або 
плацебо (N = 2333) 1 раз на добу на додаток 
до стандартної терапії. Середній вік (роки ± 
СВ) становив 63,1 ± 8,6; 72 % були чоловіка-
ми. Корисний ефект емпагліфлозину на СС 
смертність вперше досяг статистичної значу-
щості на 59-й день (ВР [95 % довірчий інтер-
вал]) (0,28 [0,08, 0,96], P = 0,0424) і значною 
мірою зберігався під час спостереження.
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Рис. 1. Згладжені криві для послідовних відношень ризику (ВР; 95 % довірчі інтервали [ДІ]) для 
емпагліфлозину порівняно з плацебо для (A) серцево-судинної смерті, (B) госпіталізації через серцеву 
недостатність та (C) госпіталізації через серцеву недостатність/сердечно-судинної смерті (крім 
летального інсульту), де вертикальна лінія день, коли користь досягає статистичної значущості. 

Примітки: Відношення ризиків та ДІ 95 % наведені відносно моменту цензурування даних — на масиві 
пролікованих учасників. Узагальнені результати застосовні до всієї тривалості дослідження.
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Хоча було запропоновано кілька механіз-
мів для пояснення корисного впливу ліку-
вання інгібіторами НЗКТГ-2 на СС явища, 
посередницькі аналізи дослідження 
EMPA-REG OUTCOME показали, що 
найсильнішим медіатором зниження СС 
смерті було підвищення гематокриту (і 
гемоглобіну), що потенційно відображає 
гемоконцентрацію [7]. Хоча зменшення 
об’єму плазми (що призводить до покра-
щення тиску наповнення лівого шлуночка 
[ЛШ] і зниження напруги стінки) може 
частково пояснити це явище, останні дані 
свідчать про те, що збільшення еритро-
поезу також може сприяти підвищенню 
гематокриту, оскільки протягом місяця 
лікування емпагліфлозином рівень 
еритропоетину значно підвищується [8]. 
Імовірно, це ендогенне збільшення може 
покращити доставку кисню до ішемізова-
ного міокарду, а також покращити роботу 
шлуночків (хоча екзогенна терапія препа-
ратами, що стимулюють еритропоез у 
пацієнтів з хронічним захворюванням 
нирок, насправді пов’язана з підвищенням 
смертності) [9].

Крім того, було встановлено, що емпа 
гліфлозин порівняно з плацебо спричиняє 
значне зниження індексу маси ЛШ у осіб з 
ЦД 2-го типу та ішемічною хворобою сер-
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Минуща втрата значущості спостері-
галася приблизно на 300-й день, після чого 
відзначався стійкий ефект протягом усього 
періоду випробування із загальним ВР 0,62 
(0,49, 0,77), Р < 0,0001. Щодо ГСН, зниження 
ризику при застосуванні емпагліфлозину 
порівняно з плацебо досягло статистичної 
значущості на 17-й день (0,10 [0,01, 0,87], 

усього періоду випробування та загальним 
ВР 0,65 (0,50, 0,85), P = 0,0017. Подібним 
чином, для комбінованого наслідку СС смер-
ті або ГСН зниження ризику при застосу-
ванні емпагліфлозину досягло значущості 

-
стереження із загальним ВР 0,66 (0,55, 0,79), 
P < 0,0001 (Рис. 1).

Висновки

ця. Ці корисні ефекти на регресію маси ЛШ 
спостерігалися рано, протягом 6-місячного 
періоду лікування [10]. Таке раннє виникнен-
ня користі від лікування емпагліфлозином 
має важливі наслідки. При додаванні до від-
повідної фонової терапії (статини, інгібітори 
ренін-ангіотензинової системи, контроль 

терапія) емпагліфлозин може бути корисним 
для пацієнтів із ЦД 2-го типу та АС ССЗ 

невдовзі після початку лікування. Профілак-
тика СН є особливо важливою, оскільки по-
ширеність цього захворювання у популяціях 
з ЦД 2-го типу, здається, зростає, а контроль 
традиційних факторів ризику СС, таких як 
на рівень глюкози, кров’яний тиск та ліпіди,
як вбачається, є більш ефективним у запобі-
ганні атеросклеротичних явищ, ніж проявів
СН [3, 4, 11–13]. У пацієнтів із СН та зни-
женою фракцією викиду подібний ранній
корисний вплив на СС смертність або погір- 
шення СН спостерігався у пацієнтів, які
отримували дапагліфлозин [14], а також
емпагліфлозин порівняно з плацебо [15]. 

Загальні результати стосуються повної 
тривалості дослідження.

Також у таких популяціях емпагліф-
лозин впливає на ремоделювання серця: 

спостерігалося зниження діастолічного та 
кінцевого систолічного об’ємів ЛШ через 
6 місяців і 36 тижнів лікування емпагліф-
лозином порівняно з плацебо [16, 17]. Крім 
цього, за даними нещодавнього досліджен-
ня, емпагліфлозин був безпечним і добре 
переносився також при декомпенсації  у па-
цієнтів із СН та зниженою фракцією викиду, 
що додатково підтверджує ранній профіль 
користь / ризик інгібіторів НЗКТГ-2 [18].

На заключення, цей post hoc аналіз де-
монструє, що емпагліфлозин забезпечує 
клінічно та статистично значущі СС пере-
ваги протягом кількох тижнів після початку 
лікування, які зберігаються протягом три-
валого часу. Ця інформація може бути ко-
рисною для клініцистів, створюючи основу 
для терапевтичних рішень щодо визначен-
ня пріоритетів та індивідуальних методів  
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Хоча було запропоновано кілька механіз-
мів для пояснення корисного впливу ліку-
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ня, емпагліфлозин був безпечним і добре 
переносився також при декомпенсації  у па-
цієнтів із СН та зниженою фракцією викиду, 
що додатково підтверджує ранній профіль 
користь / ризик інгібіторів НЗКТГ-2 [18].

На заключення, цей post hoc аналіз де-
монструє, що емпагліфлозин забезпечує 
клінічно та статистично значущі СС пере-
ваги протягом кількох тижнів після початку 
лікування, які зберігаються протягом три-
валого часу. Ця інформація може бути ко-
рисною для клініцистів, створюючи основу 
для терапевтичних рішень щодо визначен-
ня пріоритетів та індивідуальних методів  
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лікування для якнайшвидшого зменшення 
ризику серцево-судинних захворювань та 
смертності. Вона також може допомогти 
пацієнтам з ЦД 2-го типу і встановленим АС 
ССЗ розпізнати потенціал швидкої користі 
від призначеної терапії.
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Вступ: відомо, що неоптимальний контроль глікемії у людей з цукровим діабетом (ЦД) 1-го типу 
призводить до довгострокових мікро- та макросудинних ускладнень, і, на жаль, він все ще пошире-
ний навіть у найбагатших суспільствах. Хоча моніторинг глікозильованого гемоглобіну вважаєть-
ся золотим стандартом для оцінки контролю глікемії, такий моніторинг не дозволяє надійно 
виміряти гострі коливання рівня глюкози. Було показано, що безперервний моніторинг рівня 
глюкози (БМГ) покращує контроль рівня глюкози та знижує частоту гіпоглікемії, а також дозво-
ляє повніше оцінити загальний контроль глікемії та гіпер- і гіпоглікемічні коливання. Застосуван-
ня БМГ призвело до того, що за мету лікування було прийнято час, протягом якого пацієнт знахо-
диться в діапазоні глікемії від 3,9 до 10 ммоль/л. На сьогоднішній день доступні тільки обмежені 
дані з порівняння інсулінів другого покоління гларгіну 300 Од/мл (Гла-300) і деглюдеку 100 Од/мл 
(ІДег-100) в осіб з ЦД 1-го типу, і немає літератури щодо порівняння результатів використання 
БМГ для оцінки первинних, вторинних і третинних кінцевих точок. Мета дослідження InRange 
полягала в тому, щоб задовільнити цю потребу.

Методи: InRange — це багатоцентрове рандомізоване 12-тижневе відкрите порівняльне дослі-
дження IV фази з активним препаратом порівняння в паралельних групах. Дорослі з ЦД 1 типу 
будуть рандомізовані в групи прийому один раз на добу Гла-300 або ІДег-100 шляхом підшкірної 
ін’єкції вранці. Після 8-тижневого періоду титрування дані БМГ будуть збиратися протягом 20 
послідовних днів.

Заплановані результати: основна мета полягає в підтвердженні не меншої ефективності 
Гла-300 порівняно з ІДег-100 з точки зору контролю глікемії (час в діапазоні від від ≥ 3,9 до ≤ 10 
ммоль/л) та оцінці варіабельності за допомогою БМГ у дорослих з ЦД 1-го типу. Очікується, що 
результати допоможуть підтвердити корисність БМГ у клінічній практиці в цій популяції та 
дадуть уявлення про його застосування для вимірювання результатів у клінічній практиці.

Ключові слова: безперервний моніторинг рівня глюкози; рівень глюкози в плазмі натщесерце; 
варіабельність рівня глюкози; глікозильований гемоглобін; інсулін; інсулін деглюдек; інсулін гларгін; 
самоконтроль рівня глюкози в плазмі; час в діапазоні; цукровий діабет 1-го типу
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Вступ

Близько 10 % від загальної популяції 
з цукровим діабетом (ЦД) страждають на 
ЦД 1-го типу, і захворюваність неухильно

зростає протягом останніх 30 років. Резуль-
тати дослідження з контролю діабету та 
його ускладнень свідчать, що підтримка 
рівня глікозильованого гемоглобіну 
(HbA1c) близько 7 % є важливою для 
зниження ризику довгострокових мікросу-
динних ускладнень цукрового діабету [1]. 
Однак, незважаючи на досягнення в галузі 
технологій, гіпоглікемія та побоювання, яке 
вона викликає, залишаються основними 
перешкодами в підтримці низького рівня 
глюкози [2, 3], і багато осіб з ЦД 1-го типу 
безуспішно намагаються досягти цього 
рекомендованого цільового рівня глікемії 
[4, 5]. Хоча існує безліч причин, через які 
важко досягти цільових показників гліке-
мії, перехід на стабільніший і надійніший 
базальний інсулін може сприяти кращому 
контролю глікемії [6].

Безперервний моніторинг рівня глюко-
зи — це метод вимірювання рівня глюкози 
в крові, який в останні роки став поширені-
шим серед осіб з цукровим діабетом, які 
перебувають на інсулінотерапії [7]. При-
строї БМГ включають датчик для носіння, 
в якому для вимірювання рівня глюкози в 
міжклітинній рідині використовується 
ферментативна технологія, передавач, який 
за бездротовою технологією передає елек-
тричні показання, та приймач, який пред-
ставляє інформацію користувачеві [7].

За допомогою БМГ вимірюються рівні 
глюкози з інтервалом 5–15 хвилин, що 
означає, що дані можуть бути негайно 
використані для коригування способу 
життя та терапії з метою сприяння знижен-
ню частоти гіпоглікемії та поліпшенню 
контролю глікемії
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Основні положення -

Ж. Босняк, Б. Мукерджі, В. Пілорже 
Санофі С. А., Париж, Франція

С. Едельман 
Каліфорнійський університет, Сан-Дієго, 
Каліфорнія, США 

П. Чоудхарі
Лікарня Королівського коледжу Довірчого фонду 
Національної служби охорони здоров’я, Лондон, 
Велика Британія;
Кафедра діабету, Школа наук про життя, Коро-
лівсь кий коледж Лондона, Лондон, Велика Британія

Е. Ренар
Відділення ендокринології, діабету та харчування, 
лікарня Університету Монпельє, Університет 
Монпельє, Монпельє, Франція;
Інститут функціональної геноміки, Університет 
Монпельє, Монпельє, Франція;
Центр клінічних досліджень INSERM, Монпельє, 
Франція

Р. Бергенсталь
Міжнародний діабетичний центр в Park Nicollet, 
Міннеаполіс, США

Використання безперервного моніторингу 
рівня глюкози (БМГ) дозволяє повніше 
оцінити загальний контроль глікемії та 
підтримує час в діапазоні (час, коли пацієнт 
знаходиться в діапазоні рівня глюкози від 3,9 
до 10 ммоль/л) як мети лікування.

Наразі немає літератури щодо застосуван-
ня БМГ для порівняння аналогів базального 
інсуліну другого покоління гларгіну 300 
Од/мл (Гла-300) і деглюдеку 100 Од/мл 
(ІДег-100).

В межах InRange, багатоцентрового 
рандомізованого 12-тижневого відкритого 
порівняльного дослідження IV фази з актив-
ним препаратом порівняння в паралельних 
групах, збиратимуть дані БМГ протягом 20 
днів поспіль у дорослих з ЦД 1-го типу, 
рандомізованих в групи прийому Гла-300 
або ІДег-100.

Дослідження призначене підтвердити 
неменшу ефективність Гла-300 порівняно з 
ІДег-100 з точки зору контролю глікемії (час 
в діапазоні від ≥ 3,9 до ≤ 10 ммоль/л) та 
коефіцієнту варіації за допомогою БМГ у 
дорослих з ЦД 1-го типу.

Очікується, що результати дослідження 
InRange нададуть більш детальну інформа-
цію про корисність БМГ для вимірювання 
результатів у клінічній практиці.
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між двома препаратами інсуліну за жодним 
з оцінених показників БМГ, включно з се- 
реднім ЧВД, середнім часом нижче діапазо-
ну (ЧНД; < 3,9 та < 3,0 ммоль/л) і середнім 
коефіцієнтом варіації (КВ); КВ < 36 % вважа-
ється стабільним рівнем глікемії [18, 19]. 
Однак Kawaguchi та співавт. спостерігали 
значно нижчі показники КВ і ЧНД в 
будь-який час (24 години) та вночі 
(00:00–06:00 годин) при прийомі Гла-300, ніж 
при прийомі ІДег-100 [17]. Прямі порівнян-
ня Гла-300 та ІДег-100 у осіб з ЦД 1-го типу 
наразі обмежені двома дослідженнями, в 
жодному з яких не використовувався БМГ. 
Цікаво, що результати цих досліджень 
контрастують один з одним: одне було одно-
центровим рандомізованим подвійним 
сліпим перехресним дослідженням методом 
фіксації еуглікемічного стану, результати 
якого свідчать, що Гла-300 один раз на добу 
викликає менші коливання профілів ФД у 
рівноважному стані та рівномірніше розпо-
ділені профілі ФК, ніж ІДег-100 [13], а 
результати іншого, з аналогічним перехрес-
ним дизайном, свідчать, що ІДег-100 забезпе-
чував нижчу варіабельність рівня глюкози (в 
межах доби та міждобову) порівняно з 
Гла-300 [20].

Клінічне дослідження InRange стане 
першим дослідженням, в якому показники 
БМГ будуть використовуватися як первинна 
кінцева точка для порівняння аналогів 
базального інсуліну другого покоління 
Гла-300 та ІДег-100 у осіб з ЦД 1 типу. Гіпоте-
за, що перевіряється, полягає в тому, що 
Гла-300 має не меншу за ІДег-100 ефектив-
ність у дорослих з ЦД 1-го типу на основі 
ЧВД у відсотках на 12-му тижні. В цій статті 
ми опишемо методологію, яка буде вико-
ристовуватися.

Методи

Дизайн дослідження

InRange (ідентифікаційний номер дослід-
ження: LPS14947) являє собою багатоцентро-
ве рандомізоване 12-тижневе відкрите порів-
няльне дослідження IV фази з активним 
препаратом порівняння в паралельних гру-
пах для порівняння рівня глюкози та різ-
ниці між Гла-300 та ІДег-100 за допомогою

в цілому [7–9]. На додаток до моніторингу 
рівня глюкози в крові ключовим показни-
ком, отриманим шляхом БМГ, є час в 
межах цільового діапазону рівня глюкози 
від 3,9 до 10 ммоль/л [час в діапазоні 
(ЧВД)] [9]. Профілі ЧВД можуть бути 
використані для визначення частоти та 
тривалості коливань глікемії, а також вони 
можуть допомогти медичним працівникам 
встановити індивідуальні цільові рівні 
глікемії [9]. У недавньому консенсусному 
звіті ЧВД був виділений як найважливі-
ший практично застосовний показник, 
який можна отримати шляхом БМГ [9].

Інсулін гларгін 300 Од/мл (Гла-300) та 
інсулін деглюдек 100 Од/мл (ІДег-100) є 
аналогами базального інсуліну другого поко-
ління тривалої дії, показаними для лікуван-
ня як ЦД 1 типу, так і ЦД 2-го типу [10, 11]. 
У клінічних дослідженнях III фази при 
застосуванні Гла-300 та ІДег-100 один раз на 
добу спостерігалися кращі оптимізовані 
фармакокінетичні (ФК) і фармакодинамічні 
(ФД) профілі, ніж при застосуванні аналогу 
інсуліну першого покоління інсуліну гларгі-
ну 100 Од/мл, з тривалістю дії більше 24 
годин [12–14]. У недавньому дослідженні 
неменшої ефективності у осіб з неконтро-
льованим ЦД 2-го типу, які раніше не отри-
мували інсулінотерапію, при прийомі 
Гла-300 спостерігалася менша частота в 
будь-який час (24 год) підтвердженої гіпоглі-
кемії (≤ 3,9 ммоль/л) і (< 3,0 ммоль/л)], ніж у 
пацієнтів, які отримували ІДег-100, в період 
активного титрування дози (0–12 тижнів); 
однак в цілому поліпшення показників 
глікемічного контролю та ризику гіпогліке-
мії були порівнянні між двома препаратами 
інсуліну [15]. Друге пряме порівняльне 
дослідження, проведене за участю дорослих 
з ЦД 2-го типу, які раніше отримували інсу-
лін, не підтвердило більшої ефективності 
ІДег-100 порівняно з Гла-300 протягом 
періоду підтримуючої терапії [16]. Наскільки 
нам відомо, було опубліковано два невеликі 
дослідження, в яких порівнюються Гла-300 
та ІДег-100 у осіб з ЦД 2-го типу з викорис-
танням БМГ, обидва були проведені в Японії 
[17, 18]. Yamabe та співавт. повідомили про 
відсутність статистично значущої різниці 
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між двома препаратами інсуліну за жодним 
з оцінених показників БМГ, включно з се- 
реднім ЧВД, середнім часом нижче діапазо-
ну (ЧНД; < 3,9 та < 3,0 ммоль/л) і середнім 
коефіцієнтом варіації (КВ); КВ < 36 % вважа-
ється стабільним рівнем глікемії [18, 19]. 
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ня Гла-300 та ІДег-100 у осіб з ЦД 1-го типу 
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Перспективні методи лікування: препарати та схеми

БМГ. Це дослідження було зареєстроване 
-

теки США ClinicalTrials.gov (NCT04075513).

Досліджувана популяція
Приблизно 338 чоловіків і жінок будуть 
включені з декількох центрів після надан-
ня підписаної інформованої згоди. Кри-
терії включення: особи віком 18–70 років 

≤ 10 % при скринінгу; попереднє лікування 
ін’єкціями по кілька разів на добу з викорис-
танням аналога базального інсуліну один 
раз на добу та аналогів інсуліну швидкої дії 
протягом щонайменше 1 року; та лікування 

схемою інсулінотерапії протягом 30 днів 

Критерії невиключення: наявність будь-
яких клінічно значущих відхилень або неба-
жаних явищ (НЯ), які можуть перешкоджати 
безпечному завершенню дослідження або 
обмежувати оцінку ефективності; захво-
рювання нирок на кінцевій стадії; недавні 
(протягом 3 місяців) або заплановані інтра-
вітреальні ін’єкції, лазерне лікування або 
операція вітректомії з приводу ретино- 
патії або макулопатії; вагітність; і рівні 
білірубіну > 1,5 разів вище норми або рівні 
С-пептиду натще > 0,2 нмоль/л. Крім того, 

тіла ≥ 5 кг протягом 3 місяців до скринінгу, 
учасники не повинні використовувати інсу-
лінову помпу протягом 6 місяців до скринін-
гу або отримувати Гла-300 або ІДег-100 як 

-
нінгу, гіпоглікемічні препарати, крім анало-

протягом 3 місяців до скринінгу.
Перед включенням протокол буде розгля-

нуто та затверджено відповідно до етичних 
стандартів наглядових рад медичних закладів 
та незалежних комітетів з етики кожної уста-
нови, що бере участь, відповідно до Гельсінк-
ської декларації. Повний перелік наглядових 
рад медичних закладів та незалежних комі-

матеріалі. Це дослідження буде проводитися 

відповідно до Гельсінкської декларації з усіма 
відповідними поправками, міжнародного 
керівництва з етики Ради міжнародних на-
уково-медичних організацій (CIOMS), засто-
совних керівництв ICH з належної клінічної 
практики та всіх застосовних законодавчих 
актів та нормативних вимог.

Рандомізація та досліджуване лікування
Учасники повинні перебувати під наглядом 

1–2 тижні скринінгу з наступним 4-тижневим 
вступним періодом, 12-тижневим періодом 
лікування та 2–4-денним періодом спостере-
ження (рисунок 1). Протягом 4-тижневого 

проходять стабілізацію своєї поточної терапії 
базальним і прандіальним інсуліном і навча-
ються процедурам, пов’язаним з досліджен-

БМГ у сліпому режимі (з –3 по –1 тижні). 
Щоб відповідати вимогам проведення ран-
домізації, пацієнти повинні мати не менше 

-
ми для використання даними БМГ, отрима-
ними протягом вступного періоду. Протягом 
вступного періоду учасники титрують дози 
базального та прандіального інсулінів до до-
сягнення цільового самоконтрольованого 
рівня глюкози в плазмі крові (SMPG) натще-

рівня 2-годинного постпрандіального SMPG 
від ≥ 7,2 до ≤ 10 ммоль/л [електронні додат-
кові матеріали (ЕДМ), таблиця 1]. На 0-му 
тижні учасники, які відповідають критеріям 
включення/виключення, включно з даними 
БМГ та дотриманням інструкцій виробника, 
рандомізуються в співвідношенні 1:1 (стра-
тифікуються шляхом скринінгу рівня HbA1c 
< 8,0 та ≥ 8,0 %) для прийому один раз  
на добу Гла-300 або ІДег-100 шляхом підшкір-
ної ін’єкції вранці. Період рандомізованого 
лікування (тижні 0–12) включає період тит-
рування дози інсуліну (тижні 0–8) і період 
збору даних БМГ (більше 20 днів поспіль 
протягом тижнів 9–12). Протягом періоду 
титрування дози Гла-300 або ІДег-100 тит-
рують принаймні щотижня (але не частіше, 

вступного періоду (з -4 по -1 тижні) учасники
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ніж кожні 3 дні), поки учасники не досяг-
нуть цільового SMPG натщесерце від ≥ 3,9 до  
< 5,6 ммоль/л, уникаючи при цьому епізодів 
гіпоглікемії (ЕДМ, таблиця 1). Коригування 
дози засновані на медіані SMPG натщесерце 
за останні 3 дні, включно із зареєстрованими 
в день титрування значеннями, виміряними 

-
ших наданих приналежностей. Дані БМГ за-
сліплені як для дослідників, так і для учасни-

після прийому останньої дози для збору ін-
формації про безпеку після лікування.

Заплановані результати

Цілі дослідження

Основна мета полягає в підтверджен-
ні не меншої ефективності Гла-300 по-

-
лих з ЦД 1-го типу. Вторинні цілі поляга-
ють в оцінці контролю глікемії та інших 
параметрів варіабельності в кожній групі 

БМГ згідно з критеріями міжнародної гру-
пи з дослідження гіпоглікемії (IHSG) [21] 

та методів лікування діабету (ATTD) [22] 
для класифікації гіпоглікемії та порівняння 
профілів безпеки лікування.

Кінцеві точки

Первинною кінцевою точкою є час у відсо-

-
цеві точки включають в себе: загальний КВ 

і рівня глюкози в плазмі крові натщесер-
-

раторії; відсоток часу та середнє значення 
годин на добу з рівнем глюкози < 3,9 ммоль/л 

подією гіпоглікемії та кількість подій гіпо-

Дорослі пацієнти 
віком 18–70 років з ЦД1

HbA1c від > 7 % до < 10 %
Режим БЩІ з будь-яким 

базальним інсуліном 
1 р/доба та аналогами 

швидкої дії Без Гла-300 
або ІДег-100 протягом 

останніх 30 днів 
N = 338

Рандомізація 
1:1

Первинна кінцева
 точка на 12-му тижніІДег-100 1 р/доба вранці

Гла-300 1 р/доба вранці Первинна кінцева 
точка на 12-му тижні

Р
(день 1)

Титрування базального інсуліну 
(тиждень 0–8)*

БМГ
(тиждень 9–12)

SMPG в 7 точках
 (тиждень 12)

БМГ
(тиждень –3/–1)

SMPG в 7 точках
(перед Р)

Стабілізація 
дози інсуліну

(тиждень –4/–3)

Скринінг 
(1–2 тижні)

Вступний період 
(4 тижні)

Відкритий період лікування 
(12 тижнів)*

Рис. 1. Дизайн дослідження

Примітки: Зірочка вказує на телефонні дзвінки дослідників для моніторингу щотижневого титрування дози 
інсуліну між візитами до дослідницького центру для всіх учасників, крім випадків, коли дослідники відвідують 
дослідницький центр для заміни датчика. Учасник має можливість відвідати дослідницький центр в день–10 

 
HbA1c — глікозильований гемоглобін; ІДег-100 — інсулін деглюдек 100 Од/мл; БЩІ — багаторазові щоденні 
ін’єкції; 1 р/доба — один раз на добу; Р — рандомізація; SMPG — самоконтроль рівня глюкози в плазмі крові; 
ЦД1 — цукровий діабет 1-го типу.
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1:1

Первинна кінцева
 точка на 12-му тижніІДег-100 1 р/доба вранці

Гла-300 1 р/доба вранці Первинна кінцева 
точка на 12-му тижні

Р
(день 1)

Титрування базального інсуліну 
(тиждень 0–8)*

БМГ
(тиждень 9–12)

SMPG в 7 точках
 (тиждень 12)

БМГ
(тиждень –3/–1)

SMPG в 7 точках
(перед Р)

Стабілізація 
дози інсуліну

(тиждень –4/–3)

Скринінг 
(1–2 тижні)

Вступний період 
(4 тижні)

Відкритий період лікування 
(12 тижнів)*

Рис. 1. Дизайн дослідження

Примітки: Зірочка вказує на телефонні дзвінки дослідників для моніторингу щотижневого титрування дози 
інсуліну між візитами до дослідницького центру для всіх учасників, крім випадків, коли дослідники відвідують 
дослідницький центр для заміни датчика. Учасник має можливість відвідати дослідницький центр в день–10 

 
HbA1c — глікозильований гемоглобін; ІДег-100 — інсулін деглюдек 100 Од/мл; БЩІ — багаторазові щоденні 
ін’єкції; 1 р/доба — один раз на добу; Р — рандомізація; SMPG — самоконтроль рівня глюкози в плазмі крові; 
ЦД1 — цукровий діабет 1-го типу.
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-
ють подальший аналіз параметрів конт ролю 
глікемії та варіабельності на 12-му тижні 

-
ну; результати, що повідомляються пацієн-
тами з точки зору задоволеності лікуванням, 
сприйняття контролю рівня глюкози в крові, 
сну та продуктивності; та профілі SMPG  
в 7 точках (детальніша інформація представ-
лена в інформаційному файлі ЕДМ).

Збір даних

Безперервний моніторинг рівня глюкози

Вихідні та досліджувані значення БМГ оці-
нюються протягом 0–3 і 9–12 тижнів від-
повідно з використанням системи БМГ 

Каліфорнія, США). Цей пристрій БМГ ре-
єструє рівні глюкози в міжклітинній рідині 
з інтервалом в 5 хвилин протягом 10 днів 
поспіль за допомогою підшкірного датчи-
ка, введеного в черевну стінку на відстані 
не менше 8 см (3 дюйми) від місць ін’єкцій 
інсуліну.

Протягом кожного періоду БМГ учас-

поспіль, щоб забезпечити збір придатних 
для використання даних протягом щонай-
менше 10 днів (не обов’язково поспіль). При-

часу запису за 24 години та відсутність 
пропущених даних за ≥ 2 години протягом 

-
чика після установки. Учасники, дослідники 

до даних БМГ дослідження. Дані будуть за-
вантажені на окремий сервер, який викорис-
товує програмне забезпечення постачаль-
ника (Quintilesims study Management Suite; 
IQVIA, Дарем, Північна Кароліна, США) 
для збереження анонімності даних; ці дані 
використовуються для створення звіту про 
прий нятність даних з щоденними резуль-
татами БМГ. Дослідник використовуватиме 
зведені дані БМГ для аналізу щоденних ре-
зультатів кожного учасника та визначення 
якості записів БМГ.

Самоконтроль рівня глюкози в плазмі

Учасники самостійно контролюють рівень 
глюкози в плазмі з тижня –4, використову-
ючи надані глюкометри Roche Accu-check® 
(Roche Diabetes Care, Inc., Мангейм, Німеч-
чина) та відповідні приналежності (ланцет, 
контрольні розчини та тест-смужки). Доза 
інсуліну та час ін’єкції базального інсуліну 
(до рандомізації) та протягом досліджувано-
го лікування (після рандомізації), а також всі 
дози прандіального інсуліну щодня реєстру-
ються в наданому щоденнику. SMPG перед 
ін’єкцією вимірюється за 30 хвилин до вве-
дення Гла-300 або ІДег-100 перед сніданком 
з 1-го дня до завершення підвищення дози 
та стабілізації рівня SMPG перед сніданком 
натщесерце в цільовому діапазоні, а потім 
≥ 3 разів на тиждень. SMPG у 7 точках про-
водиться до (перед ін’єкцією після рандомі-
зації) та через 2 години після всіх прийомів 
їжі, а також перед сном не рідше одного разу 
протягом тижнів –1 і 11.

Записи в щоденнику SMPG перевіряють-
ся дослідниками при кожному відвідуванні 
на предмет епізодів гіпоглікемії та даних 
глюкометрів. Щотижневі телефонні дзвін-
ки будуть завантажуватися на комп’ютери 
дослідницького центру на 0, 8 і 12 тижнях. 
Дані SMPG будуть використовуватися для 
коригування титрування доз базального та 
прандіального інсулінів для досягнення ці-
льових показників глюкози.

Глікозильований гемоглобін

Рівні глікозильованого гемоглобіну оціню-
ються на тижні –6/–5 (скринінг), тижні 0 
(рандомізація) та тижні 12. Рівень HbA1c 
аналізується відповідно до центральної сер-
тифікованої Національної програми стан-
дартизації глікозильованого гемоглобіну 
рівня I.

Рівень глюкози в плазмі крові натще

Рівні глюкози в плазмі крові натщесер-
це вимірюються в зразках крові, взятих 

-
-

бораторії.
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Оцінка безпеки

Збираються всі НЯ з моменту підписання 
форми згоди до закінчення спостереження 
для забезпечення безпеки пацієнта. НЯ ви-
значається як будь-яка несприятлива медич-
на подія в учасника, яка пов’язана за часом 

незалежно від того, чи розглядається вона 

чи ні. Серйозне НЯ (СНЯ) визначається як 
будь-яка несприятлива медична подія, яка 
при будь-якій дозі призводить до летального 
наслідку, є небезпечною для життя, потре-
бує госпіталізації або призводить до стійкої 
інвалідизації/непрацездатності. Дослідник 
зобов’язаний оцінити взаємозв’язок між до-
сліджуваним лікуванням і кожним випад-

лікування. Всі епізоди гіпоглікемії докумен-
туються у спеціальній формі для гіпоглікемії 
електронної індивідуальної реєстраційної 
картки (еІРК), а записи в щоденнику SMPG 
перевіряються дослідниками на наявність епі-
зодів гіпоглікемії. Частота та розподіл гіпоглі-

гіпоглікемія, та добовий розподіл гіпоглікемії 
-

риканської діабетичної асоціації (ADA) для 
класифікації гіпоглікемії (тяжка, задокументо-
вана симптоматична, безсимптомна, ймовірна 

критеріям серйозності, додатково документу-
ється в формі СНЯ в еІРК.

Статистичний аналіз

Розмір вибірки
Розмір вибірки заснований на відсотку часу  
в діапазоні глюкози від ≥ 70 до ≤ 180 мг/дл  
(від ≥ 3,9 до ≤ 10 ммоль/л) на 12-му тижні, 
згідно з оцінкою з використанням показни-
ків БМГ, отриманих протягом тижнів 10–12. 
Не меншу ефективність буде перевірено за до-
помогою однобічної помилки I типу, буде вра-
ховуватися відносна межа не меншої ефектив-
ності 10 %. Розмір вибірки на групу лікування 
розрахований таким чином, щоб забезпечити 
статистичну потужність щонайменше 90 %, 

припускаючи, що ЧВД у відсотках становить 
56 % в контрольній групі, загальне стандартне 
відхилення (СВ) становить 14,7 % та рівень 
непідлягання оцінці — 22 %.

Аналіз первинної кінцевої точки
Відсоток часу в діапазоні глюкози від ≥ 3,9 до 
≤ 10 ммоль/л на 12-му тижні оцінюватиметься 
в обох групах з використанням даних БМГ 

-
гом 0–3 та 9–12 тижнів. Модель коваріаційно-
го аналізу (ANCOVA), що включає фіксовані 
категоріальні ефекти кожної групи лікування, 
страту при рандомізації за рівнем HbA1c при 

-
чення ЧВД у відсотках як постійну фіксовану 
коваріату, підібрана для отримання серед-
ніх оцінок, скоригованих на вихідному рівні 
за методом найменших квадратів, на 12-му 
тижні для обох груп лікування та різниць між 

-
-

ми (ДІ). Неменша ефективність оцінюється 

0,9 m0 на 12-му тижні. Її буде підтверджено, 
якщо нижня межа двобічного 95 % ДІ для цієї 
оцінки перевищує 0.

Аналіз вторинних кінцевих точок
Кінцеві точки БМГ аналізуються з викорис-
танням тієї ж моделі, що описана для первин-
ної кінцевої точки з використанням даних по-
пуляції ITT. Зміни в рівні HbA1c аналізують  
з використанням моделі ANCOVA, яка вклю-
чає фіксовані категоріальні ефекти лікування 
Гла-300 та ІДег-100 і постійну фіксовану ко-
варіату вихідного рівня HbA1c. Зміни в рівні 

моделі ANCOVA, яка включає страту при 
рандомізації за рівнем HbA1c при скринінгу  
(< 8,0 %, ≥ 8,0 %), фіксовані категоріальні ефек-

фіксовану коваріату вихідного рівня ГПН. 
Зміни від вихідного рівня в профілях SMPG 
в 7 точках (рівень глюкози в плазмі крові  
до прийому їжі та через 2 години після прийо-
му їжі під час всіх прийомів їжі та перед сном) 

 

в популяції з призначеним лікуванням (ITT)
за скоригованою різницею між оцінками m1 –
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Оцінка безпеки

Збираються всі НЯ з моменту підписання 
форми згоди до закінчення спостереження 
для забезпечення безпеки пацієнта. НЯ ви-
значається як будь-яка несприятлива медич-
на подія в учасника, яка пов’язана за часом 

незалежно від того, чи розглядається вона 

чи ні. Серйозне НЯ (СНЯ) визначається як 
будь-яка несприятлива медична подія, яка 
при будь-якій дозі призводить до летального 
наслідку, є небезпечною для життя, потре-
бує госпіталізації або призводить до стійкої 
інвалідизації/непрацездатності. Дослідник 
зобов’язаний оцінити взаємозв’язок між до-
сліджуваним лікуванням і кожним випад-

лікування. Всі епізоди гіпоглікемії докумен-
туються у спеціальній формі для гіпоглікемії 
електронної індивідуальної реєстраційної 
картки (еІРК), а записи в щоденнику SMPG 
перевіряються дослідниками на наявність епі-
зодів гіпоглікемії. Частота та розподіл гіпоглі-

гіпоглікемія, та добовий розподіл гіпоглікемії 
-

риканської діабетичної асоціації (ADA) для 
класифікації гіпоглікемії (тяжка, задокументо-
вана симптоматична, безсимптомна, ймовірна 

критеріям серйозності, додатково документу-
ється в формі СНЯ в еІРК.

Статистичний аналіз

Розмір вибірки
Розмір вибірки заснований на відсотку часу  
в діапазоні глюкози від ≥ 70 до ≤ 180 мг/дл  
(від ≥ 3,9 до ≤ 10 ммоль/л) на 12-му тижні, 
згідно з оцінкою з використанням показни-
ків БМГ, отриманих протягом тижнів 10–12. 
Не меншу ефективність буде перевірено за до-
помогою однобічної помилки I типу, буде вра-
ховуватися відносна межа не меншої ефектив-
ності 10 %. Розмір вибірки на групу лікування 
розрахований таким чином, щоб забезпечити 
статистичну потужність щонайменше 90 %, 

припускаючи, що ЧВД у відсотках становить 
56 % в контрольній групі, загальне стандартне 
відхилення (СВ) становить 14,7 % та рівень 
непідлягання оцінці — 22 %.

Аналіз первинної кінцевої точки
Відсоток часу в діапазоні глюкози від ≥ 3,9 до 
≤ 10 ммоль/л на 12-му тижні оцінюватиметься 
в обох групах з використанням даних БМГ 

-
гом 0–3 та 9–12 тижнів. Модель коваріаційно-
го аналізу (ANCOVA), що включає фіксовані 
категоріальні ефекти кожної групи лікування, 
страту при рандомізації за рівнем HbA1c при 

-
чення ЧВД у відсотках як постійну фіксовану 
коваріату, підібрана для отримання серед-
ніх оцінок, скоригованих на вихідному рівні 
за методом найменших квадратів, на 12-му 
тижні для обох груп лікування та різниць між 

-
-

ми (ДІ). Неменша ефективність оцінюється 

0,9 m0 на 12-му тижні. Її буде підтверджено, 
якщо нижня межа двобічного 95 % ДІ для цієї 
оцінки перевищує 0.

Аналіз вторинних кінцевих точок
Кінцеві точки БМГ аналізуються з викорис-
танням тієї ж моделі, що описана для первин-
ної кінцевої точки з використанням даних по-
пуляції ITT. Зміни в рівні HbA1c аналізують  
з використанням моделі ANCOVA, яка вклю-
чає фіксовані категоріальні ефекти лікування 
Гла-300 та ІДег-100 і постійну фіксовану ко-
варіату вихідного рівня HbA1c. Зміни в рівні 

моделі ANCOVA, яка включає страту при 
рандомізації за рівнем HbA1c при скринінгу  
(< 8,0 %, ≥ 8,0 %), фіксовані категоріальні ефек-

фіксовану коваріату вихідного рівня ГПН. 
Зміни від вихідного рівня в профілях SMPG 
в 7 точках (рівень глюкози в плазмі крові  
до прийому їжі та через 2 години після прийо-
му їжі під час всіх прийомів їжі та перед сном) 

 

в популяції з призначеним лікуванням (ITT)
за скоригованою різницею між оцінками m1 –

зі стандартними значеннями, одержаними в 
лабораторії, на яку можуть впливати аеробні 
вправи [30].

Однак в межах даного дослідження ці 
обмеження будуть аналогічним чином відо-
бражені в обох групах лікування.

Відкритий характер дослідження є харак-
терним обмеженням; однак, оскільки 
Гла-300 та ІДег-100 розрізняються, не було 
спроб проводити досліджуване лікування, 
розподілене випадковим чином, в сліпому 
режимі. Проте оцінка результатів базується 
на об’єктивно зібраних даних БМГ, отрима-
них у сліпому режимі (первинна та вторин- 
на кінцеві точки), і даних SMPG, зібраних у 
відкритому режимі (вторинна кінцева 
точка); окремі дані БМГ недоступні учасни-
ку, досліднику та спонсору, щоб уникнути 
прийняття рішень щодо лікування на основі 
даних для первинної кінцевої точки.

Висновки
InRange — це перше дослідження, в якому 
використовуються дані БМГ для оцінки 
первинних кінцевих точок шляхом вивчення 
подібностей та відмінностей аналогів базаль-
ного інсуліну другого покоління (Гла-300 та 
ІДег-100) відповідно до затверджених 
інструкцій для медичного застосування у 
дорослих пацієнтів із ЦД 1-го типу. Завдяки 
прямому порівнянню двох найновіших 
доступних базальних інсулінів тривалої дії 
дослідження InRange має надати вичерпні 
глікемічні профілі, виміряні одним із найточ-
ніших методів, для учасників з ЦД 1 типу, які 
приймають Гла-300 та ІДег-100. Крім того, 
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відповідають за інтерпретацію даних у цьому 
протоколі дослідження.

Редакторська допомога. Редактор-
ська допомога була надана Ребеккою Лоу-
сон (Rebecca Lawson), доктором філософії, 

компанією Санофі С.А.
Авторство. Всі названі автори відпові-

дають критеріям Міжнародного комітету ре-
дакторів медичних журналів (ICMJE) щодо 
авторства цієї статті, несуть відповідальність 
за цілісність роботи в цілому та надали своє 
схвалення на публікацію статті в цій редакції.

Внески авторів. Усі автори брали участь 
в інтерпретації даних, написанні, рецен-
зуванні та редагуванні рукопису та взяли 

-
твердження опублікованої версії.

Розкриття інформації. Тадей Баттелі-
но отримав гонорари за участь у радах екс-

-
кож як доповідач для компаній AstraZeneca, 

установа Т. Б. отримала підтримку гранту 

компаній Abbott Diabetes Care, Medtronic, Novo 

Томас Данне отримав гонорари за ви-
ступи та підтримку в дослідженнях, а також 
консультував компанії Abbott, Bayer, Bristol-
Myers Squibb, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, 

та Roche. Т. Д. є акціонером компанії DreaMed.
Стів Едельман є членом ради директорів 

компанії Senseonics і є членом бюро допо-
відачів і консультативної групи компаній 
AstraZeneca, Dexcom, Eli Lilly, MannKind, 

Пратік Чоудхарі є членом консульта-
тивних груп компаній Abbott, Cellnovo, 
Eli Lilly, Medtronic, Novo Nordisk, Roche та 

від компаній Beta-O2 і Medtronic; і працює 
в бюро доповідачів компаній Abbott, Eli Lilly, 
Johnson & Johnson, Medtronic, Merck (MSD), 

Ерік Ренар отримав гонорари за консуль-
тації від компаній A. Menarini Diagnostics, 
Abbott, Becton-Dickinson, Cellnovo, Dexcom, 
Eli Lilly, Insulet, Johnson & Johnson, Medtronic, 

-
тримку в дослідженнях від компаній Abbott, 
Dexcom, Insulet і Roche.

Річард Бергенсталь отримував підтрим-
ку в дослідженнях, консультував або був 
членом науково-консультативної ради ком-
паній Abbott Diabetes Care, Dexcom, Eli Lilly, 
Johnson & Johnson, Medtronic, Novo Nordisk, 

Його дослідження частково фінансуються 
Національним інститутом діабету, захво-
рювань органів травлення та нирок (грант 
Національних інститутів охорони здоров’я 
DK108611). Роботодавець Р. М. Б., некомер-
ційний інститут HealthPartners, укладає 

-
мує жодних особистих доходів.

Жолт Босняк, Бхасваті Мукерджі та Ва-
лері Пілорже є співробітниками та акціоне-

Дотримання етичних рекомендацій. 
Перед зарахуванням протокол буде роз-
глянуто та схвалено наглядовими радами 
медичних закладів та незалежними комі-
тетами з етики кожної установи, що бере 
участь, відповідно до Гельсінкської декла-
рації. Повний перелік наглядових рад ме-

-
-

повідно до Гельсінкської декларації з усіма 
відповідними поправками, міжнародного 

-
ково-медичних організацій (CIOMS), засто-
совних керівництв ICH з належної клінічної 
практики (GCP) та всіх застосовних законо-
давчих актів та нормативних вимог.

Доступність даних. Компанія Санофі 
публікує результати клінічних досліджень 

-
но до зобов’язань компанії, міжнародних 
та місцевих законодавчих та нормативних 

-
криття інформації про клінічні дослідження, 
встановлених асоціаціями фармацевтичної  

Санофі С.А., Париж, Франція. Всі автори

на дослідження та витрати на відрядження від
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промисловості, включно з https://clinicaltrials.
gov, https ://www.clinicaltrialsregister.eu, https:// 

реєстрами. Анонімізовані дані окремих учас-
ників та підтверджувальні клінічні докумен-
ти будуть доступні для запиту за адресою 
https://clinicalstudydatarequest.com. Детальну 
інформацію про критерії обміну даними 
та процес запиту доступу можна знайти за 
адресою https://clinicalstudydatarequest.com .
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Чим відділення кардіометаболічних захворювань відрізняється від звичайних кардіологічних 
та ендокринологічних установ?
Ми ставимо на перше місце взаємозв’язок між цукровим діа бетом та серцево-судинними захво-
рюваннями та неможливість лікувати одну з проблем, випускаючи з поля зору іншу. У відділенні 
кардіометаболічних захворювань наявний повний спектр діагностично-лікувальних можливостей 
для ведення пацієнтів із кардіологічною патологією та ендокринними порушеннями обміну (зокрема 
цукровим діабетом). Відділення кардіометаболічних захворювань є підрозділом кардіоцентру, де, за 
необхідності, крім терапевтичного лікування можливе будь-яке втручання на серці та судинах, якого 
можуть вимагати кардіоваскулярні ускладнення цукрового діабету.

Чи можливе швидке всестороннє обстеження пацієнта на наявність кардіометаболічних 
захворювань?
Так! Відділення є першим в Україні, що працює за визнаним у Європі принципом «ДІАБЕТ ОДНОГО 
ДНЯ». Пацієнт із підозрою на поєднану кардіометаболічну патологію протягом одного дня проходить 
повне кардіологічне та ендокринологічне обстеження, яке включає: огляд кардіолога та ендокри-
нолога, розширений перелік аналізів (крім стандартних — новітній моніторинг глікемії, глікований 
гемоглобін, біохімічну панель, оцінку функції нирок, обстеження щитоподібної залози), електро- та 
ехокардіографію, тест із фізичним навантаженням. 

Впродовж одного дня пацієнту надається вся інформація про стан його здоров’я. 
При необхідності більш детального обстеження (коронарографія, КТ, МРТ, консультація нефролога, 
офтальмолога, кардіо хірурга) — ми маємо всі можливості провести їх у нашому Центрі.

Люди з діабетом 2-го типу мають  

у 2-6 разів   
вищий ризик смертності від СС захворювань

На кожні 1 % збільшення HbA1c ризик інсульту,  
ІХС та смерті збільшується  

з 10 до 30 %

Після першого серцевого нападу люди  
з діабетом 2-го типу мають  

на 30 % 
 вищий ризик повторного серцевого нападу

Серцево-судинні захворювання  
є основною причиною втрати працездатності  

та смерті людей, які страждають на цукровий діабет

Наявність діабету майже 

в 4 рази збільшує  
ризик інфаркту міокарду та інсульту 

В Клініці для дорослих ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології 
та кардіохірургії МОЗ України» вперше у нашій країні засноване відділення кардіо-
метаболічних захворювань, в якому надається комплексна допомога хворим на по-
рушення обміну речовин та серцево-судинні захворювання.
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СПАДОК МЕЦЕНАТІВ
Київська єврейська лікарня
Михайло Кальницький

Київська обласна місцева лікарня донині залишається 
одним з найбільших медичних комплексів столиці. 
Базою цього комплексу послужила колишня Київ-
ська єврейська лікарня — зразковий заклад охорони 
здоров’я кінця XIX — початку XX століття.

У листопаді 1861 року уряд Російської імперії дав згоду на створення в Києві благодійної лікарні 
для незаможних євреїв. Через рік заклад на 20 ліжок було відкрито у найманому будинку в уро-
чищі Гончарі-Кожум’яки. Певний час утримувачам доводилося миритися с тіснотою та вбогістю 
пристосованих для догляду за хворими приміщень. Але єврейська громада в місті неухильно 
зростала, тут з’явилися резиденції багатьох підприємців юдейського походження, насамперед 
«цукрових королів» Бродських. У 1883 році Ізраїль Бродський відкрив новий етап в історії Київ-
ської єврейської лікарні. Він пожертвував величезну для тих часів суму — 150 тисяч карбован-
ців, на ті гроші було придбано окраїнну садибу площею понад 3 гектари на Лук’янівці, на вулиці 
Багговутівській, 1. У 1885-му році єврейська лікарня справила новосілля. За проєктом відомого 
архітектора Володимира Ніколаєва для неї було зведено адміністративну будівлю, чотири цегляні 
корпуси («бараки», з яких найбільшими були хірургічний і терапевтичний) загалом на 112 ліжок 
і декілька допоміжних споруд. Їх економно опорядили в так званому цегляному стилі, поширеному 
у XIX столітті, коли основним декоративним елементом ставав візерунок цегляної кладки.

Ізраїль Бродський помер у 1888 році, але справу, налагоджену батьком, продовжили його 
сини — Лазар і Лев Бродські. Упродовж 1890-х років той-таки Володимир Ніколаєв на кошти 
Лазаря Бродського збудував дитячий корпус. На початку минулого століття територія лікарні 
отримала значне прирощення в бік Макарівської вулиці (тепер вулиця Академіка Ромоданова). 

Ізраїль Бродський 

Київська єврейська лікарня. Загальний вигляд, 1912 рік



Київська єврейська лікарня. Загальний вигляд, 1912 рік
Статут Єврейської лікарні  
м. Києва. Початкова сторінка

«Проект кухни и прачечной при Еврейской больнице».  
Архітектор В. Ніколаєв, 1883 рік. З фондів Державного 
архіву Києва

Турботу про долю доброчинного закладу охоче поділяли 
чисельні заможні юдеї. Нові й нові філантропи викладали 
кругленькі суми у спорудження ті обладнання різних спе-
ціалізованих корпусів. Зазвичай на їх фасадах позначали 
імена жертвувателів, і це служило прикладом для інших.

Приміром, у 1901–1902 роках за проєктом Василя 
Осьмака було споруджено очний корпус єврейської лікарні. 
Цукрозаводчик Макс Закс і його дружина Ернестина опла-
тила не тільки медичне устаткування, але й влаштування 
при будівлі гарно опорядженої синагоги для потреб пацієн-
тів. У 1906-му подружжя багатіїв Соломон і Дора Френкель 
збудували неврологічний корпус (розробив проєкт інженер 
Розенберг у стилі модерн). Серед використаних тут новацій 
можна згадати простору залу для гідропатичних процедур.

Після смерті у 1904 році Лазаря Бродського його спад-
коємці вшанували пам’ять покійного зведеним на його честь 

інфекційним корпусом. Будівниц-
тво тривало у 1905–1906 роках 
за проєктом архітектора Адольфа 
Мінкуса. У плані цей корпус має 
характерну Н-подібну форму — 
спеціально для того, щоб заразні 
хворі з різних палат не спілкува-
лися один з одним у коридорах.

Також до послуг Мінкуса вдав-
ся цукрозаводчик, комерційний 
радник Мойсей Гальперін. Його 
коштом у 1909 році було споруд-
жено «туберкульозний барак» — 
відділення для легеневих хворих. 
Згодом родина Гальперіних збу-
дувала в лікарні ще й невеликий 
урологічний корпус.

Загалом у 1910-ті роки Ки-
ївська єврейська лікарня являла 
собою ціле містечко з більш ніж 
20 капітальними будівлями, серед 
яких була навіть власна електро-
станція. Число ліжок у закладі 
перевищувало 250. Щороку тут 
у стаціонарі лікувалося 3–4 тисячі 
хворих, а кількість відвідувачів 
амбулаторії перевищувала 20 ти-
сяч за рік. Усі вони могли розра-
хувати на кваліфіковану допомо-
гу з боку персоналу, керованого  
відомим у Києві медиком Петром 
Нейштубе. У складних випадках 
для консультації регулярно за-
прошували провідних київських 
фахівців, професорів університету.
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дувала в лікарні ще й невеликий 
урологічний корпус.

Загалом у 1910-ті роки Ки-
ївська єврейська лікарня являла 
собою ціле містечко з більш ніж 
20 капітальними будівлями, серед 
яких була навіть власна електро-
станція. Число ліжок у закладі 
перевищувало 250. Щороку тут 
у стаціонарі лікувалося 3–4 тисячі 
хворих, а кількість відвідувачів 
амбулаторії перевищувала 20 ти-
сяч за рік. Усі вони могли розра-
хувати на кваліфіковану допомо-
гу з боку персоналу, керованого  
відомим у Києві медиком Петром 
Нейштубе. У складних випадках 
для консультації регулярно за-
прошували провідних київських 
фахівців, професорів університету.

християни (вони становили 15–20% 
від загальної кількості пацієнтів).

Після революції на різницю між 
сповіданнями не надто зважали, та 
й рівними мали стати всі, тому перей-
менували на Першу робітничу. Зго-
дом вона отримала статус Обласної, 
частину приміщень зайняли навчальні 
клініки. Вигляд комплексу зазнав по-
мітних змін. Декілька старих корпу-
сів (зокрема, очний та акушерсько-
гінекологічний) поступилися місцем 
новим великим просторим будівлям. 
Переважну більшість історичних спо-
руд було надбудовано та реконстру-
йовано, при цьому присвятні написи 
з фасадів зникли. У первісному вигляді 
зберігся хіба що колишній інфекційний 
корпус (останнім часом його викорис-
товували як очний), але на його фрон-
тоні від давнього напису «Інфекційний 
барак у пам’ять Лазаря Ізраїлевича 
Бродського. 1906 рік» залишилася 
тільки дата… Проте наявний комп-
лекс Київської обласної клінічної лі-
карні виконує ті самі гуманні завдання, 
що й колишня єврейська лікарня, і це 
знаменую гідне ставлення до цінної 
спадщини меценатів минулих століть.

Вперше опубліковано в журналі 
Антиквар, 2021, №6 (120).
Публікується з люб'язного  

дозволу автора. 

Титульний аркуш «Історичної за-
писки» в пам’ять 50-річчя Київсь-
кої єврейської лікарні. 1912 рік

«Проект здания Инфекционного Отделения при Ев-
рейской Больнице в Киеве». Архітектор А. Мінкус, 
1905 рік. З фондів Державного архіву м. Києва

Фасад інфекційного відділення. 1912 рік

Фасад туберкульозного барака. 1912 рік

У 1912 році, коли єврейська лікарня відзначила 50-річ-
чя, було підготовлено спеціальне видання, що містило док-
ладну довідку з історії закладу та різноманітні ілюстрації. 
У ювілейних торжествах брали участь перші особи міста 
й губернії. Особливу увагу влада звернула на те, що статут 
лікарні не забороняв приймати хворих будь-якого спові-
дання, тож у єврейському закладі лікувалися й нужденні 
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Роман з медициною

Этот вопрос может вызвать недоумение. 
«То есть, как это, чего хотят? Вылечиться, 
чего же ещё!». Все годы пребывания в меди-
цинском институте будущих врачей обучают 
только одному — как диагностировать и ле-
чить болезни. Поэтому, когда дверь врачебно-
го кабинета открывается, и входит очередной 
пациент, молодой врач уже изготовился снова 
решать медицинскую задачу. Сам посети-
тель его не интересует. И в самом деле, что 
изменится, если, помимо привычных условий 
задачи (где болит, когда заболел и т.п.), док-
тор узнает вдобавок, что этот больной, ска-
жем, тревожный ипохондрик или, напротив, 
уравновешенный, спокойный человек? Какое 
диагностическое значение имеют такие об-
стоятельства, как, например, женат ли паци-
ент, или же он недавно овдовел; есть ли у него 
дети, или он совершенно одинок; работает ли 
он, или его недавно отправили на пенсию? 
Все эти детали кажутся не относящимися 
к делу. А вот что по-настоящему важно, так 
это выяснить, на что больной жалуется, ког-
да болезнь началась, чем больного лечили 
в прошлом. Каждый больной — это просто 
очередная медицинская проблема: доктору 
надо всего-навсего понять, в чём заключается 
поломка, и как её исправить. 

Такой подход отличается от обычного 
общения между людьми. Ведь когда на нас нет 
белого халата, то, встречая незнакомца, мы хо-
тим узнать, что за человек перед нами, а вовсе 
не решать диагностическую задачу. Но в сво-
ем кабинете врач ведет себя с больным не так, 
как в нерабочее время с остальными людьми. 
Мы невольно создаем своеобразный барьер 
между собой и пациентом: я здесь, а он там, 
и наши роли совершенно различны. Этот 
бесстрастный профессиональный взгляд на 
собеседника является одним из источни-

ков нашей силы, ибо он помогает оценить 
больного объективно. Например, имея дело 
с попыткой самоубийства, мы не удовлетво-
ряемся обывательским объяснением соседей 
и родственников о несчастной любви, а ищем 
(и находим!) в анамнезе указания на склон-
ность к депрессии или на истерические ре-
акции. Но в то же время эта невидимая бар-
рикада мешает проникнуть в душевный мир 
нашего пациента. 

Мы нередко забываем, что у больного 
есть своя точка зрения, как на свою болезнь, 
так и на врача. И только когда мы сами забо-
леваем и потому вдруг оказываемся по дру-
гую сторону барьера, мы невольно приобре-
таем ментальность больного человека. Тогда 
мы начинаем понимать, что эта ментальность 
имеет свои особенности, и что она может 
совершенно неожиданным образом влиять 
на результаты лечения. Вот почему полезно 
помнить о существовании этого барьера, по-
чаще пытаться перейти на позицию больного, 
чтобы понять, чего же он хочет от нас на са-
мом деле? Итак, каковы истинные мотивы, 
побуждающие больных обращаться к нам? 

Самая очевидная и, возможно, самая 
частая причина — это желание выздоро-
веть. Но даже в этой простейшей ситуации 
далеко не всегда бывает полное взаимопо-
нимание. Мы назначаем лечение, исходя 
из диагноза болезни, и рассчитываем на без-
оговорочное послушание. Да и как иначе: ведь 
больной сам просит о помощи! Но помимо 
клинической фармакологии есть еще пробле-
ма психологической приемлемости лечения. 
Так, назначая при артериальной гипертензии 
среди прочих лекарств также и мочегонное, 
нередко я слышу тревожный вопрос — не по-
вредит ли это моим почкам? Обычно это опасе-
ние легко рассеять, но иногда предубеждение  

Норберт Александрович Магазаник
д. мед. н, профессор (Израиль)
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остается: когда при следующей встрече я 
выписываю очередную ежемесячную пор-
цию постоянных лекарств, больной сму-
щенно просит не выписывать дизотиазид: 
«Он у меня еще есть». — Значит, он его не 
принимал! Причины этого внутреннего со-
противления различны, и иногда они стано-
вятся понятными не сразу. Это и расхожее 
мнение «Одно лечат, другое калечат», и не-
желание принимать сразу множество табле-
ток, и высокая стоимость какого-то лекар-
ства, и прочитанная инструкция — вкладыш 
с перечислением всевозможных побочных 
действий и т.д. Нередко это внутреннее со-
противление сочетается парадоксальным 
образом с уважением и доверием к врачу: 
«Врач хороший, старается. Не буду обижать 
его отказом. Но ведь дай им волю, так ведь 
совсем залечат. Нет уж, у меня своя голова 
на плечах!». Вот почему при неудаче лечения 
необходимо, в первую очередь, выяснить, вы-
полнил ли наш подопечный все назначения 
или нет. Это требует деликатности и мягко-
сти: больной понимает, что его непослушание 
означает для врача обидное недоверие, и по-
тому он может солгать, не желая огорчать 
нас. Впрочем, и успешное лечение не должно 
сразу же льстить нам: ведь и в этом случае 
больной мог следовать нашим предписаниям 
не в полной мере.... 

Но не всегда у больного есть потребность 
именно в лечении. Часто его приводят к врачу 
страх, тревога и надежда услышать от врача 
успокоительные слова. Вот случай, многому 
научивший меня. 

Долгое время под моим попечением была 
женщина 80 лет, страдавшая сахарным диабе-
том. Обращалась она ко мне изредка, только 
за тем, чтобы получить очередной рецепт 
на свои постоянные лекарства. Как-то она 
рассказала мне, что живет с дочерью-инвали-
дом, у которой очень тяжелая шизофрения; 
никаких родных у них нет. Однажды старуш-
ка пришла с жалобой на боли в правой сто-
пе. Я осмотрел ногу, не нашел ничего, кроме 
умеренного артроза и выписал обезболива-
ющие таблетки. Через неделю она вернулась 
с прежними жалобами. Я выписал другие 
таблетки, но через несколько дней она по-

явилась снова. Озадаченный, я еще раз самым 
тщательным образом осматриваю всю ногу. 
Артериальная пульсация хорошая, суставы 
подвижны, отеков нет, кожа чистая; имеет-
ся лишь умеренный Hallux Valgus, немного 
болезненный при пальпации. «Я Вас пошлю 
к ортопеду» — «Не надо, голубчик, у меня 
нет сил идти куда-то. Может, Вы сами дадите 
какую-нибудь мазь?» — «Мазь не поможет. 
Видите, как деформирован сустав? В старину 
это называли отложением солей». Старушка 
просияла: «Правда? А я думала, что это от 
сахара». Тут только я догадываюсь. «Что Вы, 
гангрена Вам не грозит, пульсация у Вас хоро-
шая!». — «Ой, спасибо, доктор, я ведь только 
этого и боялась. Вы же знаете мою дочь...». 

Больше с этой жалобой она ко мне не 
обращалась, хотя вряд ли боли исчезли....
Если бы не эта догадка, я бы действительно 
послал больную к ортопеду. Тот назначил бы 
рентгеновские снимки и прописал бы этой 
убогой старушке какое-нибудь новейшее 
и дорогое лекарство, вроде Etopan (Etodolac), 
Vioxx (Rofecoxib) или Arcoxia (Etoricoxib), 
а то и ортопедическую обувь. Но поскольку 
всё это также не успокоило бы мучительную 
тревогу больной, тот, в свою очередь, напра-
вил бы её к невропатологу или к специалисту 
по сосудам... 

Иногда единственная или же глав-
ная просьба больного — это направить его 
на какое-то обследование (анализ крови, ЭКГ, 
рентген и т.п.). Здесь побудительным мотивом 
обращения к врачу является не потребность 
в лечении, а забота о своем здоровье, которая 
могла обостриться из-за внезапной болезни 
кого-то из его окружения. В части таких слу-
чаев нарочито внимательный расспрос и под-
черкнуто обстоятельное физикальное об-
следование снимают тревогу, но нередко это 
не удовлетворяет больного, и он по-прежнему 
настаивает на анализах. В чем тут дело? Ведь 
сам больной не в состоянии истолковать 
результаты специальных обследований. 
Просто он хочет получить независимое, 
объективное и, во всяком случае, дополни-
тельное подтверждение, что он вне опасно-
сти, что у него все в порядке. Он с благодар-
ностью выслушивает наши уверения в этом,  
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остается: когда при следующей встрече я 
выписываю очередную ежемесячную пор-
цию постоянных лекарств, больной сму-
щенно просит не выписывать дизотиазид: 
«Он у меня еще есть». — Значит, он его не 
принимал! Причины этого внутреннего со-
противления различны, и иногда они стано-
вятся понятными не сразу. Это и расхожее 
мнение «Одно лечат, другое калечат», и не-
желание принимать сразу множество табле-
ток, и высокая стоимость какого-то лекар-
ства, и прочитанная инструкция — вкладыш 
с перечислением всевозможных побочных 
действий и т.д. Нередко это внутреннее со-
противление сочетается парадоксальным 
образом с уважением и доверием к врачу: 
«Врач хороший, старается. Не буду обижать 
его отказом. Но ведь дай им волю, так ведь 
совсем залечат. Нет уж, у меня своя голова 
на плечах!». Вот почему при неудаче лечения 
необходимо, в первую очередь, выяснить, вы-
полнил ли наш подопечный все назначения 
или нет. Это требует деликатности и мягко-
сти: больной понимает, что его непослушание 
означает для врача обидное недоверие, и по-
тому он может солгать, не желая огорчать 
нас. Впрочем, и успешное лечение не должно 
сразу же льстить нам: ведь и в этом случае 
больной мог следовать нашим предписаниям 
не в полной мере.... 

Но не всегда у больного есть потребность 
именно в лечении. Часто его приводят к врачу 
страх, тревога и надежда услышать от врача 
успокоительные слова. Вот случай, многому 
научивший меня. 

Долгое время под моим попечением была 
женщина 80 лет, страдавшая сахарным диабе-
том. Обращалась она ко мне изредка, только 
за тем, чтобы получить очередной рецепт 
на свои постоянные лекарства. Как-то она 
рассказала мне, что живет с дочерью-инвали-
дом, у которой очень тяжелая шизофрения; 
никаких родных у них нет. Однажды старуш-
ка пришла с жалобой на боли в правой сто-
пе. Я осмотрел ногу, не нашел ничего, кроме 
умеренного артроза и выписал обезболива-
ющие таблетки. Через неделю она вернулась 
с прежними жалобами. Я выписал другие 
таблетки, но через несколько дней она по-

явилась снова. Озадаченный, я еще раз самым 
тщательным образом осматриваю всю ногу. 
Артериальная пульсация хорошая, суставы 
подвижны, отеков нет, кожа чистая; имеет-
ся лишь умеренный Hallux Valgus, немного 
болезненный при пальпации. «Я Вас пошлю 
к ортопеду» — «Не надо, голубчик, у меня 
нет сил идти куда-то. Может, Вы сами дадите 
какую-нибудь мазь?» — «Мазь не поможет. 
Видите, как деформирован сустав? В старину 
это называли отложением солей». Старушка 
просияла: «Правда? А я думала, что это от 
сахара». Тут только я догадываюсь. «Что Вы, 
гангрена Вам не грозит, пульсация у Вас хоро-
шая!». — «Ой, спасибо, доктор, я ведь только 
этого и боялась. Вы же знаете мою дочь...». 

Больше с этой жалобой она ко мне не 
обращалась, хотя вряд ли боли исчезли....
Если бы не эта догадка, я бы действительно 
послал больную к ортопеду. Тот назначил бы 
рентгеновские снимки и прописал бы этой 
убогой старушке какое-нибудь новейшее 
и дорогое лекарство, вроде Etopan (Etodolac), 
Vioxx (Rofecoxib) или Arcoxia (Etoricoxib), 
а то и ортопедическую обувь. Но поскольку 
всё это также не успокоило бы мучительную 
тревогу больной, тот, в свою очередь, напра-
вил бы её к невропатологу или к специалисту 
по сосудам... 

Иногда единственная или же глав-
ная просьба больного — это направить его 
на какое-то обследование (анализ крови, ЭКГ, 
рентген и т.п.). Здесь побудительным мотивом 
обращения к врачу является не потребность 
в лечении, а забота о своем здоровье, которая 
могла обостриться из-за внезапной болезни 
кого-то из его окружения. В части таких слу-
чаев нарочито внимательный расспрос и под-
черкнуто обстоятельное физикальное об-
следование снимают тревогу, но нередко это 
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ностью выслушивает наши уверения в этом,  
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но  нередко ему хочется дополнительной 
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подтвердить статус страдальца в сво-
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лизы, повторные консультации ортопедов 
и кардиологов, позволяли говорить лишь 
об умеренном остеопорозе. Применение 
всевозможных медикаментов и физиоте-
рапия не давали облегчения. Вновь и вновь 
больной приходил на прием, плачущим го-
лосом жаловался на боли и просил помо-
щи — обычно повторный курс инъекций 
вольтарена и новую, более авторитетную 

консультацию. Безуспешным оказалось 
и лечение в специализированной клинике 
боли при крупном госпитале. Постепенно я 
пришел к выводу, что наша ортодоксальная 
медицина здесь бессильна: по-видимому, 
болезнь поддерживается каким-то осо-
бым душевным состоянием или конфлик-
том. Я посоветовал больному обратиться 
к нетрадиционной медицине (иглоукалы-
вание, остеопатия и т.п.), надеясь больше 
на психотерапевтической эффект этих эк-
зотических методов. Больной с энтузиазмом 
воспринял этот совет, побывал у несколь-
ких «целителей», но тоже безрезультатно. 
В повторных беседах я старался воспитать 
у больного стоическое отношение к своему, 
по-видимому, неизлечимому страданию, 
смириться и жить с ним. Но и эта попытка 
не помогла. Наконец, я решил назначить ему 
наркотики, которые, как известно, теперь 
иногда применяют при хронических болях 
неракового происхождения. Я объяс нил 
больному суть проблемы и заверил, что на 
сей раз его страдания прекратятся. Я вы-
писал наркотические таблетки на 10 дней  
и просил его явиться через неделю. К моему 
удивлению он пришел только через месяц, 
да и то — совсем по другому поводу. Лишь 
на прямой вопрос, помогли ли таблетки, он 
смущенно ответил, что в тот день таблеток 
в аптеке не оказалось, а потом он переду-
мал и хочет снова обратиться в клинику 
боли. Я решил, что он просто не доверяет 
рекомендации обычного семейного врача, 
и дал ему направление на консультацию. 
Через несколько дней он принес мне оттуда 
заключение с рекомендацией.... — дать нар-
котическое средство, правда, другое. Я вы-
писал то, что рекомендовала авторитетная 
клиника, и снова попросил его показаться 
через неделю. Однако теперь я был почти 
уверен, что он не придет ко мне так скоро 
и вряд ли воспользуется этими таблетками. 
И действительно, когда он, наконец, через 
месяц явился, то, упредив меня, сразу стал 
настаивать на новой консультации. На во-
прос о наркотических таблетках он нехотя 
и вскользь сказал, что попробовал, но, не по-
лучив облегчения, оставил их. Тут, наконец,  
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все стало ясно. Больной явно не хотел осво-
бодиться от своих болей! Роль многолетне-
го страдальца стала главным содержанием 
жизни моего пациента! Если у него не станет 
болей, то он потеряет свой престиж и значи-
тельность в глазах окружающих, ущерб будет 
нанесен и самооценке. Надо подчеркнуть, 
что здесь не было и речи о материальной вы-
годе (пенсия, инвалидность и т.п.). Напро-
тив, больной продолжал тратить немалые 
деньги на все новых целителей и шарлатанов. 
Зачем же тогда он обращался ко мне, зная, 
что я могу предложить лишь новую порцию 
малоэффективных аналгетиков? — Просто 
каждый визит к врачу вновь подтверждал 
его статус тяжелого и загадочного больного. 
В этом смысле очередной курс инъекций 
был, конечно, гораздо солиднее, чем таблет-
ки или свечи. Выходит, я действительно ну-
жен был ему именно как врач, но не для 
борьбы с болезнью, а для получения оче-
редного аттестата, так сказать, морального 
больничного листа... 

Эта ситуация встречается не так уж ред-
ко, и потому заслуживает более подробного 
рассмотрения. Если истинная цель больно-
го — выздороветь или, по крайней мере, 
получить облегчение, а доктор не может ему 
помочь, то больной обычно уходит к дру-
гому врачу. Отказ от наших услуг является 
чувствительным уколом для самолюбия, но 
мы быстро утешаемся, поскольку свиде-
тель нашего бессилия исчезает. Кроме того, 
в большинстве других случаев мы всё-таки 
оказываемся на высоте и потому вновь ут-
верждаемся в хорошей самооценке. Но если 
визит к врачу нужен больному лишь для 
того, чтобы подтвердить свой статус не-
счастного, неизлечимого страдальца, то все 
лечебные назначения заранее обречены 
на неуспех. Больной либо не будет выпол-
нять наши предписания, либо будет гово-
рить, что они не помогли. Однако в этом 
случае больной не ищет врача получше. Как 
ни парадоксально, его как раз устраивает, 
что мы не можем ему помочь! Вновь и вновь 
он приходит к нам с унылым видом, вновь 
и вновь он демонстрирует нам наше бесси-
лие и некомпетентность. 

Вообще-то привязанность больного 
льстит врачу и ободряет его, но в этой си-
туации неотступная верность становится 
тяжким испытанием. Особенно угнетает 
ясное понимание, что перед нами не какой-
то по-настоящему безнадежный случай, не 
рак с метастазами в последней стадии. Ведь 
многим больным с подобной клинической 
картиной нам удавалось помочь. «Господи, 
хоть бы этот зануда оставил меня в покое!» 
Мы отсылаем его на всевозможные консуль-
тации в надежде избавиться от него, но, увы! 
Он снова возвращается... 

Что же делать, как избавиться от унизи-
тельного чувства собственной никчемности 
и преодолеть неприязнь к такому больному? 
Да, мы бессильны заставить его улыбнуться 
и произнести слова, которые всегда являются 
для нас лучшей наградой: «Спасибо, доктор, 
мне гораздо лучше!». Но ведь если он по-
прежнему обращается к нам, это значит, что 
он всё-таки получает от нас нечто важное 
и полезное для себя. Что же это может быть? 
Один ответ мы уже знаем: больной хочет 
подтвердить статус мученика, страдальца. 
Это дает ему право на сочувствие окружа-
ющих, освобождает от угрызений совести 
за безделье и даже позволяет претендовать 
на снисхождение и помощь близких. С точки 
зрения морали такая мотивация заслужива-
ет осуждения, но ведь доктор не судья. Мы 
можем лишь пытаться пробудить у больного 
стоицизм, мужество, чувство долга перед 
семьей, но как врачи мы понимаем, что не-
редко такое поведение вызвано не злой волей, 
а несчастными особенностями характера 
данного человека. Но ведь и такой человек 
имеет право на врачебную помощь. Досад-
но, что в некоторых случаях единственная 
помощь, которую мы можем предоставить, 
это снова и снова выдавать — не освобож-
дение от работы («бюллетень»), но... аттестат 
о неизлечимости болезни. Впрочем, чем это 
хуже выдачи рецепта на наркотики в случае 
упорной хронической боли, даже если она 
не ракового происхождения? 

Но есть и другая причина, заставляю-
щая обращаться к врачу повторно, несмо-
тря на видимое отсутствие эффекта от лече-
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бодиться от своих болей! Роль многолетне-
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для нас лучшей наградой: «Спасибо, доктор, 
мне гораздо лучше!». Но ведь если он по-
прежнему обращается к нам, это значит, что 
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ния. Нередко ко мне приходят старые люди 
с какими-то неопределенными, расплывча-
тыми жалобами (слабость, головокружение, 
летучие боли, парестезии и т.п.). Подробный 
расспрос и дополнительные обследования  
не позволяют склониться к четкому диагнозу. 
Правда, заметен депрессивный фон, но он не 
настолько велик, чтобы назначить антиде-
прессанты. Этих пациентов приводит к вра-
чу одиночество, потребность человеческого 
тепла и участия. Тяжело сознавать, что ты 
никому не нужен и что не от кого ждать при-
ветливого слова. Только врач, просто в силу 
своего положения, обязан спросить о само-
чувствии, нет ли одышки и болей, есть ли 
аппетит, каков сон. И пусть все эти вопросы 
носят профессиональный характер, они все 
же отвечают страстной потребности в чело-
веческом интересе и участии. В этой ситуации 
жалобы могут являться просто предлогом для 
встречи и беседы с врачом. Больной ждет от 
нас не рецепта, а хотя бы видимости сочув-
ствия и интереса. Даже если врач не догады-
вается об истинной цели визита, все-таки 
беседа с ним согревает душу. Если же врач 
вдобавок по-настоящему приветлив, мягок  
и участлив, то больной получит в полное мере 
именно то, чего он жаждет. Конечно, такая 
психотерапевтическая помощь не переменит 
его обстоятельств, но некоторое время ему 
будет легче справляться с жизненными труд-
ностями. Затем он снова придет, но не потому, 
что мы не помогли ему в прошлый раз, а пото-
му, что он нуждается в новой дозе ободрения 
и тепла. Я полагаю, что помощь такого рода 
является столь же полноценной врачебной 
работой, как и выдача рецепта или направ-
ления на анализы. И не надо бояться, что 
такая беседа отнимет у нас слишком много 
времени или душевных сил — старость и оди-
ночество учат смирению и неприхотливости. 
Просто надо помнить о такой возможности  
и не сердиться на бестолковые или пустяш-
ные жалобы — быть может, не в них дело! 
Заканчивая беседу такого рода, я иногда про-
писываю — чисто символически! — какое-
нибудь недорогое и безвредное лекарство... 

Кстати, в такой ситуации не стоит 
применять антидепрессанты. Эти химиче-

ские модуляторы настроения полезны при 
эндогенной депрессии, то есть, при особом 
психиатрическом заболевании. Согласно со-
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которые вдруг и так жестоко нарушили его 
благополучие. Прекрасно написал об этом 
еще в  1922 г. знаменитый немецкий психиатр 
Эрнст Кречмер в своей книге 

«Медицинская психология»: «Душев-
ная установка, с которой пациент прихо-
дит к врачу, бывает очень различна. Толь-
ко часть больных ждет просто исцеления 
от телесного недуга или же хочет дать себя 
успокоить и утешить в ипохондрических 
заботах энергичными уверениями врача.... 
В очень многих случаях прибегают к по-
мощи врача не потому, что необходимо ос-
новательное лечение тела, а для того, чтобы 
он помог пациенту и его семье изжить свя-
занные с болезнью негативные аффекты: 
боязнь, ипохондрию, заботу, неопределен-
ность, безнадежность. Большую часть всех 
предписаний диеты и лекарств требуют от 
врача для того, чтобы противостоять судьбе 
больного, выйти из парализующего чув-
ства бессилия и достичь в этой «игре» хотя 
бы некоторых шансов на выигрыш; чтобы, 
возможно, и малонадежными средствами, 
при постоянной смене способов лечения, 
поддерживать в себе сознание борющегося, 
ещё не побежденного человека». 

Даже если врач не догадывается о та-
ком мотиве, он часто отвечает на этот немой 
призыв просто самим актом обстоятель-
ного, добросовестного обследования и на-
значением лечения: мольба услышана, по-
дана надежда... Но иногда доктор, особенно 
молодой, решительно и даже как бы бравируя 
своей прямотой и откровенностью, заявляет, 
что лечения в данном случае нет никако-
го, и что помочь нельзя. Ему кажется, что 
он самым похвальным образом выполнил 
свой профессиональный долг: ведь больной 
должен знать всю правду и только правду! 
Но для больного такая правда означает, что 
мольба перед судьбой о пощаде отвергнута, 
и что теперь деваться некуда. Как же это же-
стоко и потому неверно! Разве не первейшая 
наша обязанность — всегда облегчать стра-
дание, а оно бывает не только телесным.  
В самой безнадежной ситуации можно при-
думать и предложить какие-то меры, которые, 
даже если и не дадут реального облегчения, 

окажутся всё же тем символическим актом 
помощи, которого так жаждет больной или 
его близкие. И пусть серьезные научные ис-
следования отвергают даже минимальную 
эффективность этих мер, они всё же психоло-
гически оправданы: наука — против, но муд-
рость — за! Здесь уместно процитировать 
Кречмера: «Доктора приглашают не для того, 
чтобы он просто пожал плечами...» 

Вот невыдуманный пример. Женщина 
80 лет находится в конечной стадии рака 
яичников. Несмотря операцию и интенсив-
ную химиотерапию вскоре возникли мно-
жественные метастазы в брюшной полости. 
Пришлось наложить колостому по поводу 
непроходимости кишечника, но боли в жи-
воте и вздутие остаются. Любящая и предан-
ная дочь с тоской вновь и вновь спрашивает: 
«Доктор, неужели ничего нельзя сделать?» 
Я терпеливо, уже в который раз объясняю, 
что, увы, конец близок, и что наша с ней за-
дача — просто облегчать страдания нарко-
тиками, обеспечивать чистоту, опрятность, 
уход и окружить больную любовью и внима-
нием. В ответ — гневные слова: «Я не верю, 
что нельзя вылечить! Ведь нельзя опускать 
руки!». Так и хочется резко сказать: «Неуже-
ли Вы не видите, что ей осталось жить недели 
две, а то и меньше! О каком лечении может 
идти речь? Не мучьте ее и не тратьте деньги 
на всяких шарлатанов!». В таких словах — 
всё правда, но, увы, ничего, кроме правды: 
нет милосердия.... Ведь эта несчастная дочь 
и сама каждый день видит, как неуклонно 
ухудшается состояние ее любимой матери, 
и потому она даже лучше врача РАЗУМОМ 
понимает неизбежность близкого конца. 
В сущности, она молит о символической 
помощи, чтобы хоть немного заглушить 
свое отчаяние. Так почему же не пойти ей 
навстречу? Не надо обманывать, не надо 
обнадеживать, но ведь можно, например, 
сказать: «Знаете что, давайте-ка попробуем 
поливитамины (или женьшень, или пчели-
ное молочко, или еще какое-нибудь впол-
не невинное средство): ведь это оказывает 
общеукрепляющее действие...». 

Такой деликатной уступкой мы не только 
облегчим горе дочери. Возможно, она тогда  
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не станет лихорадочно искать целителей 
среди шарлатанов или безумцев и, тем са-
мым, мы убережем больную от нелепого, 
а то и мучительного «чудодейственного» 
лечения (нередко, вдобавок, разорительно-
го). Искусство врачевания заключает в себя 
не только обширные научные знания и опыт, 
но и сочувствие, сострадание и милосердие. 

Иной энтузиаст новейшей, доказа тель-
ной медицины может возразить, прочтя 
эту главу: «Такие рассуждения, может быть 
и любопытны, но ведь это просто умствен-
ная гимнастика, пустяки, которые не имеют 
практического значения. У врача есть мно-
го гораздо более важных дел, чем гадать, 
чего же в действительности хочет от него 
больной». Однако мой полувековой опыт 
показал мне, что поднятый в этой главе во-
прос имеет самое непосредственное отноше-
ние к нашей лечебной работе. Представим 
себе энергичного, компетентного и успеш-
ного врача, у которого нет отбоя от паци-
ентов. У него каждая минута на счету, и он 
не склонен копаться в таких мелочах, как, 
скажем, истинная причина визита больно-

го. Он сразу приступает к делу. «На что вы 
жалуетесь?» — отрывисто спрашивает он, 
и уже из первых фраз больного быстро вы-
лавливает те несколько слов, которые он 
определит привычным термином «главная 
жалоба». После этого диагностический про-
цесс неизбежно пойдет по наезженной колее. 
Все дальнейшие вопросы врач будет задавать 
с единственной целью — уточнить и детали-
зировать именно эту, «главную» жалобу. Это 
поможет ему решить, какая болезнь вызвала 
эту главную жалобу, и как лучше всего ле-
чить эту болезнь. Но ведь эта первая жалоба 
может оказаться всего лишь робким или не-
ловким вступлением, поводом для обраще-
ния к врачу. Быть может, больной растерян 
и напуган своим внезапным нездоровьем; 
он не понимает, с какой стороны грозит ему 
наибольшая опасность, что из его неприят-
ных ощущений важно для доктора больше 
всего, он не знает, с чего начать. Но  доктору 
нет дела до этих мелочей, он уже сформули-
ровал главную жалобу, и теперь он будет 
лечить не то, что в действительности заботит 
больного, а эту «главную жалобу»... 
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