
 

УКРАЇНА 
(19) UA         (11) 131656        (13) U 

(51) МПК (2018.01)  
A61K 9/72 (2006.01) 
A61M 15/00 
A61F 7/00 
A61P 25/00  

 
МІНІСТЕРСТВО 

ЕКОНОМІЧНОГО 
РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ 

УКРАЇНИ 
 

 

 

 
 

U
A

  
 1

3
1

6
5

6
  

 U
 

 

 

(12) ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ 

(54) СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ  

 

(57) Реферат: 

Спосіб лікування психічних розладів шляхом призначення гіпертермії. При цьому проводиться 
інгаляція інертного газу ксенону з подальшою помірною церебральною гіпо-, гіпертермією.  

(21) Номер заявки: u 2018 07944 

(22) Дата подання заявки: 16.07.2018 

(24) Дата, з якої є чинними 
права на корисну 
модель: 

25.01.2019 

(46) Публікація відомостей 
про видачу патенту: 

25.01.2019, Бюл.№ 2 

 

(72) Винахідник(и): 
Шевченко-Бітенський Костянтин 
Валерійович (UA), 
Бітенський Валерій Семенович (UA) 

(73) Власник(и): 
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "УКРАЇНСЬКИЙ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА 
КУРОРТОЛОГІЇ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ", 

пров. Лермонтовський, 6, м. Одеса, 65014 
(UA) 

 



UA   131656   U 

 

 



UA   131656   U 

1 

Корисна модель належить до медицини, а саме до медичної реабілітації та психіатрії, і може 
бути застосовано для лікування та реабілітації хворих з психосоматичними, невротичними і 
органічними психічними розладами. 

Проблема психічних розладів вкрай актуальна. Психічними розладами страждають більш 
10 % мешканців планети. Не має сумнівів, що психічні розлади значно погіршують якість життя 5 

хворих. Залежно від тяжкості та вираженості симптомів психічного розладу, хворі відчувають 
значний психологічний дискомфорт, а подекуди навіть і фізичний. Вони мають значні труднощі у 
соціальній і професійній адаптації та нерідко потребують інвалідності. Постійний клопіт про своє 
здоров'я або страх виходити з дому, або значні вади пам'яті є суттєвими перешкодами у 
виконанні основних життєвих функцій, таких як догляд за собою, прогулянки, пошук партнера 10 

для життя. Соціальні фобії можуть заважати хворому працювати на певних роботах, навчатися 
у громадських навчальних закладах, займатися деяким спортом, доглядати за членами сім'ї та 
інше. Значне зниження когнітивного рівня при деменції нерідко представляє для рідних хворого 
особливу психологічну проблему зв'язану з постійним нервуванням за компрометуючу поведінку 
хворого, неможливість залишити його без нагляду, та часто виражену агресію направлену на 15 

опікунів. Ще більшу проблему породжує наявність галюцинаторних та маячних переживань у 
хворих на деменцію. Крім того лікування та реабілітація психічних розладів є досить дорогими, 
заважає соціалізації хворого, улаштуванню особистого життя. 

Відомо багато способів лікування психічних розладів. Найбільш близьким до заявленої 
корисної моделі спосіб лікування психозів шляхом використання гіпотермії (А.С. СССР, № 20 

906577, МПК: А61В 18/02, А61М 21/00, Спосіб лікування психозів, публ. 23.02.1982). 
Недоліком відомого способу є його низька терапевтична ефективність і ряд ускладнень від 

застосування з метою премедикації таких препаратів, які здійснюють нейровегетативную 
блокаду, як: оксибутират натрію 20 % до 50,0 в/в у поєднанні з 1 % тіопенталом натрію - 1,0 в/в, 
супрастин 3,0 в/в, седуксен 2,0 в/в. 25 

В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалення способу лікування психічних 
розладів, використовуючи ефект прекондиційонування: церебральную гіпо- і гіпертермію та 
ксенонову інгаляцію, що дозволить досягти стабілізації стану хворого та переходу в тривалу 
стійку ремісію. 

Поставлена задача вирішується, тим, що у способі лікування психічних розладів шляхом 30 

використання гіпотермії, відповідно до корисної моделі, проводиться інгаляція інертного газу 
ксенону з подальшою помірною церебральною гіпо-, гіпертермією. 

Суть способу полягає у тому, що церебральна гіпо-, гіпертермія, окрім основної легкої 
стресової дії, яка є фактором прекондиціонування, має особливий спектр психотропної 
активності, а саме в вигляді змін функціонального стану медіаторних систем організму шляхом 35 

стимулювання та гальмування синаптичних процесів, підвищує проникність для 
фармакологічних препаратів гістогематологічних бар'єрів головного мозку, нормалізує тонус 
судин головного мозку і відновлює церебральну гемодинаміку, впливає на нейронну 
пластичність, знижує внутрішньочерепний тиск; в свою чергу, ксенон як антагоніст NMDA-
рецепторів має аналгетичний, нейропротекторний, антидепресивний, анксіолітичний ефекти, та 40 

підвищує адаптивні можливості організму за рахунок створення т. зв. "гетеростазу" (Г. Селье, 
1950; Гаркави Л.И. та соавт., 1979). Призначають курс церебральної гіпо-, гіпертермії з 
частотою 5 сеансів в неділю, курс 10-15 сеансів з зниженням температури у вушному проході 
34-36 °С і через 5 хвилин підвищенням температури 37-38 °C. Зміна гіпо-, і гіпертермічних станів 
- 10-15 разів за процедуру. Експозицією всієї процедури до 1,5-2 годин в залежності від 45 

патології. Кожну процедуру проводять після киснево-ксенонової інгаляції (70/30 % відповідно) з 
повторенням курсу у весняно-осінній період та в період психо-емоційного стресу. 

Спосіб виконується наступним чином. 
Перед лікуванням одержували дозвіл на згоду хворого щодо проведення запропонованої 

терапії. Лікування проводили амбулаторно. Хворим на психосоматичні, невротичні, органічні 50 

психічні розлади призначали, курс церебральної гіпотермії за стандартною методикою 
("Застосування краніоцеребральної гіпотермії при лікуванні депресивних розладів у хворих із 
суїцидальною поведінкою". Марута Н.А. и співавт., Харків, 2007), але не з використанням 
гіпотермічного шолома з фреоновим охолоджувачем, а електричними, напівпровідниковими 
пластинами, що робили на ефекті Пельтье, з частотою 5 сеансів на тиждень, курс 10-15 сеансів 55 

залежно від патології, процедуру проводили після киснево-ксенонової інгаляції (у концентрації 
70 % на 30 % відповідно), протягом 3 хвилин. Хворі отримували стандартну фармакологічну 
терапію, залежно від клінічної симптоматики. 

Запропонованим способом з використанням церебральної гіпо-, гіпертермії на тлі інгаляції 
ксеноно-кисневої суміші разом з стандартним фармакологічним лікуванням проліковано 32 60 
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хворих (основна група) з одержанням стійкої ремісії протягом 12 місяців. За цей період було 
проведено повторення курсу у весняний та осінній період. Контрольна група склала 15 хворих з 
аналітичною клінічною симптоматикою (невротичні тривожно-депресивні розлади, F. 40) та 
терапією, яка включає тільки традиційно застосовані фармакологічні препарати, без ксеноно-
кисневої суміші та гіпо-, гіпертермії. 5 

Кожна з груп хворих (контрольна і основна) піддалися ретельному клініко 
психопатологічному і експериментально-психологічному дослідженню до і після проведеного 
лікування. Отримані результати свідчать про статистично достовірну (Р<0,001) більшу 
ефективність терапії із застосуванням прекондиціонуючих агентів у вигляді киснево-ксенонових 
інгаляцій і сеансів церебральної гіпо-, гіпертермії. 10 

Спосіб пояснюється наступним прикладом: 
Приклад. Хворий А., 23 роки, звернувся до клініки з приводу виражених приступів тривоги і 

паніки, що періодично рецедивують, зауважує, що вони не обмежені якоюсь особливою 
ситуацією, або комплексом обставин, тому непередбачувані. У цей час він відчуває сильне 
серцебиття, болі за грудиною, відчуття задухи, нудоту, та відчуття нереальності. У цей період 15 

з'являється страх смерті. Було призначено стандартну медикаментозну терапію разом з 
краніоцеребральною гіпо-, гіпертермією. До сеансу гіпо-, гіпертермії за 10-15 хв. проводилась 
інгаляція киснево-ксеноновою сумішшю (70/30 % відповідно) протягом 3 хвилин. 

Анксіолітичний та вегетостабілізуючий ефекти з'явилися вже на 5 день. У пацієнта на 3 день 
зникла роздратованість, а на 5 - значно знизився рівень тривоги та з'явилася жага до активного 20 

життя, покращився сон. Наприкінці тижня лікування панічні атаки зникли, соматичні відчуття не 
відзначалися, але турбувало "передчуття" можливої панічної атаки, пацієнт подовгу не міг 
заснути, так як «…тривожні думки не покидають…», але не просинався посеред ночі як раніше, 
а спав до ранку. Наприкінці другого тижня тривожне "передчуття" більш не турбувало, сон 
покращився. 25 

У порівнянні з відомими способами лікування корисна модель, що заявляється, дозволить 
досягти стабілізації стану хворого та переходу в тривалу стійку ремісію. 

 
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 

  30 

Спосіб лікування психічних розладів шляхом призначення гіпертермії, який відрізняється тим, 
що проводиться інгаляція інертного газу ксенону з подальшою помірною церебральною гіпо-, 
гіпертермією. 
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