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Вступ. Є поодинокі дані, які вказують на те, що емоційний стрес
та депресія можуть впливати на розвиток функціональних органічних розладiв шлунково-кишкового тракту. Однак взаємозв’язок між ними остаточно нез’ясований, тому залишається
невідомим взаємовплив стресу/депресії та хронічного гастриту.
Мета роботи – проаналізувати літературні дані стосовно депресивних розладів з акцентом на вплив пандемії COVID-19, а
також дослідити рівень депресії у хворих з хронічним гастритом
з кишковою метаплазією, з або без дисплазії шлунка.
Матеріали та методи. Літературні дані вивчалися за 2004–
2021 роки за допомогою інтернет-ресурсів англійською, українською та російською мовами. Рівень депресії досліджувався за
допомогою шкала HADS («The hospital Anxiety and Depression
Scale») у 76 хворих на хронічний атрофічний гастрит (з кишковою метаплазією, з або без дисплазії шлунка). Статистична обробка проведена за допомогою програми SPSS 13.0 for Windows.
Результати. Наведені депресивні прояви, згідно з міжнародною
класифікацією хвороб (МКХ-10), методи діагностики, проаналізована розповсюдженість депресивних розладів до і в період
пандемії СOVID-19 за даними наукових публікацій, а також
вплив COVID-19 на вираженість депресивних проявів. Встановлено, що в 23,7 % хворих на хронічний атрофічний гастрит з
кишковою метаплазією були виявлені депресивні зміни, в тому
числі у 13,2 % – субклінічно виражена та у 10,5% – клінічно
виражена депресія, яка потребувала психокоригуючої терапії.
Висновки. СOVID-19 пандемія є тригерним фактором в суспільстві, який може посилювати депресію у хворих з іншою коморбідною патологією і в популяції в цілому. У 23,7 % хворих на
хронічний атрофічний гастрит з кишковою метаплазією були

Introduction. There are some data that suggest that emotional stress
and depression may affect the development of functional organic
disorders of the gastrointestinal tract. However, the relationship
between them is not fully understood. It is not unknown the
relationship between stress / depression and chronic gastritis.
Aim – to analyze the published articles and online sources on
depressive disorders with an emphasis on the impact of the COVID-19
pandemic, and investigate the depression level in patients with
chronic atrophic gastritis with intestinal metaplasia, with or without
gastric dysplasia.
Materials and methods. Literature data were studied for 2004–2021
using Internet resources in English, Ukrainian, and Russian
language. Using the HADS scale (“The hospital Anxiety and
Depression Scale”), the level of depression was studied in 76 patients
with chronic atrophic gastritis (with intestinal metaplasia, with or
without gastric dysplasia). Statistical data analysis was performed
with SPSS Version 13.0.
Results. Having used Internet resources and scientific publications,
depressive manifestations, according to the International Classification
of Diseases (ICD-10), diagnostic methods, the prevalence of
depressive disorders before and during the pandemic COVID-19, as
well as the impact of COVID-19 on the severity of depressive
manifestations were studied. Additionally, it was found in this study
that 23.7 % of patients with chronic atrophic gastritis had depressive
changes. 13.2 % of these changes were subclinically expressed, and
10.5 % of ones were clinically expressed and required psychocorrective
therapy.
Conclusions. The COVID-19 pandemic is a trigger in society that
may exacerbate depression in patients with other comorbid diseases
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виявлені депресивні зміни, які потребували психокоригуючої
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ВСТУП
За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я
(ВООЗ), депресія (від латинського слова «deprimo», тобто
«давити униз, подавити») – це широко поширене психічне порушення, яке характеризується зневірою, втратою
інтересу, нездатністю радіти та отримувати задоволення,
почуттям провини або низькою самооцінкою, порушеннями сну, апетиту, почуттям втоми і поганою концентрацією [1]. За даними ВООЗ, у всьому світі від депресії
страждає понад 264 мільйонів осіб з усіх вікових груп, і
вона є основною причиною інвалідності у світі та робить
значний «внесок» в глобальний тягар хвороб, є причиною
погіршення якості життя пацієнтів, виникнення й ускладнення перебігу супутніх хронічних захворювань, підвищення ризику суїциду та інвалідизації [1, 2]. До того ж
високі витрати на індивідуальному, соціальному й економічному рівні, які тягне за собою поширеність депресивних розладів, є проблемою для національних систем
охорони здоров’я.
Коронавірусна інфекція (COVID-19) чинить значний
вплив на життя населення не тільки через перебіг даної
хвороби, а й тому, що під час пандемії більшість людей стикаються з проблемами, які можуть бути стресовими і
сприяти появі депресивних проявів, що потребують психокоригувальної терапії [3]. До того ж є наукові дослідження,
які вказують, що пацієнти, які перехворіли на COVID-19,
мають підвищений ризик психічних наслідків [4].
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ:

1
2

Проаналізувати літературні дані стосовно депресивних розладів з акцентом на вплив пандемії COVID-19.

Вивчити рівень депресії у хворих з хронічним гастритом з кишковою метаплазією, з або без дисплазії
шлунка, і які перебували на стаціонарному лікуванні у ДУ
«Інститут гастроентерології НАМН України».

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
Аналіз літератури проводився за період 2004–2021 роки за
допомогою інтернет-ресурсів, вивчалися джерела, представлені англійською, українською та російською мовами.
Для вивчення депресії була використана Госпітальна
шкала тривоги та депресії (The Hospital Anxiety and
Depression Scale, HADS) [5]. Результати тестування трактувалися наступним чином: якщо хворий за даними анкетування набирав 0–7 балів за шкалою депресії, то це трактувалося як норма, 8–10 балів – як субклінічно виражена
депресія, більше ніж 7 балів, 11 балів і вище – клінічно виражена депресія.
В обстеження включені 76 хворих на хронічний атрофічний гастрит (з кишковою метаплазією, з або без
дисплазії шлунка), які знаходилися на стаціонарному
лікуванні у ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» у 2019–2020 роках. Серед обстежених хворих було
57 жінок та 19 чоловіків, середній вік яких становив
(52,1 ± 1,37) роки.
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Усі вихідні дані з метою оптимізації математичної обробки вводилися у базу даних Microsoft Excel та оброблялися за
допомогою програми SPSS 13.0 for Windows [6].
ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
Депресивні розлади, які є найпоширенішою психічною
патологією в загальносоматичній практиці, часто виступають як причини обтяження перебігу соматичної/неврологічної патології, збільшення ризику інвалідизації
та смертності пацієнтів. Діагностика депресії є клінічною, ґрунтується на визначених критеріях для депресивного епізоду, коли, принаймні два тижні, хворий відчуває принаймні два з трьох основних симптомів (постійне зниження настрою, втрата інтересів і задоволення,
зниження енергії або втому після мінімальних зусиль і
принаймні два з семи вторинних симптомів (зниження
концентрації уваги; почуття провини й нікчемності, зниження самооцінки й впевненості в собі; зміни апетиту і
ваги; порушення сну; песимістичні думки та заглибленість в себе; суїцидальні думки та суїцидальні дії). Діагностика синдромальна і спирається на три характеристики: симптоми повинні бути чітко визначені; тривалість їх повинна бути довше, ніж 2 тижні; має бути негативний вплив на соціальну, міжособистісну і професійну діяльність [2, 7].
Міжнародна класифікація хвороб (МКХ-10) охоплює
депресію під наступними діагностичними кодами: F31,
біполярні розлади; F32, депресивний епізод; F33, рекурентний депресивний розлад; F34.1, дистимия; і F06.3,
розлад настрою у зв’язку з органічними причинами [8].
Крім широко використовуваних діагностичних критеріїв
МКХ-10, що роблять основний упор на ступінь вираженості депресивного розладу (легка, середня і важка), актуальним є використання і психопатологічної класифікації
(поділ депресій згідно з ведучим патологічним афектом:
тужливі, тривожні, апатичні та інше, за своєю природою
походження: реактивні, ендогенні; виділення в окрему
групу атипових форм депресій і ін.).
Розпізнавання клінічних характеристик афективних
розладів є принципово важливим і визначає подальшу
тактику ведення пацієнта і підходи до терапії. І в психіатричній, і у загальносоматичній практиці можуть зустрічатися депресивні стани різної клінічної структури:
легші невротичні й важчі ендогенні/ендогеноморфні.
Необхідно підкреслити, що в умовах клінічної практики
лікарі-інтерністи можуть зіткнутися з низкою складнощів: труднощі в діагностиці (гіпер- і гіподіагностика депресій), відсутність досвіду використання психофармакотерапії, недостатність відомостей про сумісність з
іншими лікарськими препаратами й про можливі побічні ефекти, а також недоліком знань з класифікації депресії [2]. При цьому також насилу розпізнаються легкі
депресивні стани, які на думку багатьох лікарів є «звичайними» реакціями на зовнішні негаразди, а також атипові форми депресій (маскованих, соматизованих). За
літературними даними, поширеність депресій і депресивних розладів у пацієнтів з соматичною патологією в
середньому коливається від 20 % до 45 % [2, 9, 10], і вони
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найбільш розповсюджені серед осіб, госпіталізованих у
гастроентерологічне, неврологічне, кардіологічне, і ендокринологічне відділення. До того ж багато років на території пострадянського простору для цілого ряду хворих
деякими лікарями й досі використовується термін
«синдром вегетативної дистонії» (СВД), під яким розуміють психогенно обумовлені різні полісистемні вегетативні порушення. А за психовегетативним синдромом,
як найбільш частим варіант СВД, досить часто маскуються депресія, а також порушення адаптації та тривога.
У подібних випадках мова йде про соматизованих формах психопатології, коли пацієнти вважають себе соматично хворими та звертаються лише до лікарів терапевтичних спеціальностей (гастроентерологів, кардіологів,
неврологів та ін.) [11]. Слід відзначити, що багато пацієнтів з депресією звертаються до лікарів загально медичної мережі зі скаргами виключно соматичного характеру [12].
Фактори ризику розвитку депресії та підхід до її
діагностики наведено на рис. 1 та рис. 2.
У розвитку і перебігу депресивних розладів беруть
участь різні фактори – нейробіологічні, психосоціальні,

генетичні, особистісні, сезонні та інші [13]. також до розвитку депресії може приводити наявність хронічних соматичних захворювань [14].
Як видно з рис. 2, визначити наявність депресивних
змін допомагають численні тести, які широко використовуються у загальній практиці лікарів, а деякі з них навіть
пропонуються пройти пересічним громадянам через
інтернет-ресурси з метою ранньої діагностики депресивних змін [15, 16, 17]. Крім того, на сьогодні для діагностики виражених форм депресії (біполярні розлади тощо)
розроблено тест, базований на зменшенні рівня нейротрофічного фактору мозку (brain-derived neurotrophic
factor, BDNF) у крові [18, 19]. Слід зазначити, що якщо
для скринінгу депресії широко використовуються різні
тести для самооцінки, то діагноз депресії встановлюється
лікарем на підставі діагностичних критеріїв депресивного
розладу.
Нині взаємозв’язок між органічними порушеннями
шлунково-кишкового тракту та стресом/депресією в цілому невизначений, є лише окремі дослідження по деяким
патологіям [20–24]. Так, дослідники показали, що експериментальний гастрит приводить до розвитку тривожної

Рис. 1 / Fig. 1. Фактори ризику розвитку депресії та підхід до її діагностики /
Risk factors for depression and some approaches to its diagnosis.
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Тести для оцінки ментального здоров'я
(в тому числі і депресивних розладів) /
Mental health tests
(including depressive disorders)

PHQ-9 – Анкето здоров'я пацієнта / Patient Health Questionnaire
DAS-21 – Шкала депресії, тривоги та стресу-21 / The Depression, Anxiety and
Stress Scale-21
WHO-5 – Індекс добробуту ВООЗ / The World Health Organisation-Five Wellbeing Index
SDS

– Шкала інвалідності Шихана / Sheehan Disability Scale

BDI-II – Шкала депресії Бека / Beck's Depression Inventory
CES-D – Шкала центра епідеміологічних досліджень депресії / Center for
Epidemiologic Studies Depression Scale

Рис. 2 / Fig. 2. Тести для оцінки ментального здоров’я / Mental health tests.
та депресійно-подібної поведінки у щурів-самок, той час
як у щурів-самців такі особливості не виявлені [24].
Згідно з кортико-вісцеральною теорією Бикова–Курцина (лат. cortex кора + viscera нутрощі, патологія), при
вісцеральній патології виникає циклічний процес: з одного боку, до органу від мозкових центрів направляються імпульси, що змінюють його функцію, трофіку,
кровопостачання, а з іншого – в мозкові центри йдуть
імпульси, які посилюють їх патологічну активність. Таке
порушення роботи організму може закріплюватися і підтримуватися за допомогою механізмів умовного рефлексу. В рамках даної концепції розлади роботи організму
розглядаються як такі, що мають психотропний характер і однією з причин розвитку хвороби є порушення активності мозку. Відомо, що сама коркова активність
обумовлена зовнішнім середовищем, і залежить від тієї

обстановки, в якій живе людина [25]. В теперішній час в
багатьох дослідженнях також враховується в патогенезі
вісцеральної патології увесь комплекс біологічних, психологічних та соціальних факторів. Можливо припустити, що, з одного боку, тривала депресія разом з іншими
чинниками (H.pylori та ін.) сприяють розвитку та тяжчому перебігу хронічного гастриту, з другого боку, наявність хронічного гастриту особливо у поєднанні з іншою
патологією призводять до посилення депресивних змін у
хворих. Практика показує, що зростанню депресивних
проявів у хворих на хронічний гастрит (ХГ) можуть
сприяти виявлення у них кишкової метаплазії та/або
дисплазії слизової оболонки шлунка, які є передраковими змінами й потребують ендоскопічного спостереження, про що обов’язково інформується хворий. Таким
чином, депресивні стани можуть розвиватися у відпо-

Рис. 3 / Fig. 3. Результати HADS /
HADS results.
Примітки / Notes:
1 – субклінічна депресія;
2 – клінічна депресія;
3 – депресія відсутня /
1 – subclinical depression;
2 – clinical depression;
3 – depression is absent.

ISSN 2413-7944

267

ЖУРНАЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ | 2021 | т. 27 | № 4
відь на звістку про наявність тяжкої соматичної патології або навіть від думок хворого про можливість прогресування наявних передракових змін (наприклад, дисплазії шлунка при ХГ). Також негативний вплив на психоемоційний статус хворих з розвитком депресії можуть
чинити навколишні катаклізми: затоплення, пожежі,
пандемія Сovid-19 та ін.
Враховуючі теорію Бикова-Курцина та і сучасні дослідження стає зрозумілим, що пандемія Covid-19 та ситуація, яку вона обумовила, в значною мірою відбилася на
розвитку і на перебігу інших захворювань, в тому числі й
вісцеральній патології.
COVID-19 та депресія. За даними ВООЗ станом на
15 липня 2021 року у всьому світі зареєстровано 188 128 952
підтверджених випадків та 4 059 339 смертей від COVID-19
[26], і епідемія даного захворювання представляє серйозну

загрозу не тільки фізичному, а й ментальному здоров’ю
населення (mental health). Численні дослідження показали,
що психічний дистрес, істотно збільшився під час пандемії
COVID-19, і, відповідно, рівень депресії у суспільстві [27–
30]. Розповсюдження депресивних розладів серед населення
у період COVID-пандемії наведено у таблиці [28].
Як видно з таблиці, поширеність депресії в період
COVID-19 пандемії досить значна, і за даними деяких авторів досягає 48,3 %. В той час як в офіційному звіті
ВООЗ за 2015 рік вказано, що депресією страждали лише
4,4 % населення планети (5,1 % у жінок проти 3,6 % у
чоловіків). Американські дослідники Ettman CK et al.
(2020) зазначають, що поширеність симптомів депресії в
США була більш ніж 3 рази вище впродовж COVID-19
пандемії, ніж до неї. До того ж вони підкреслюють той
факт, що індивідууми з нижчими соціальними та еконо-

ТАБЛИЦЯ / TABLE
РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ДЕПРЕСИВНИХ РОЗЛАДІВ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ В ПЕРІОД COVID-ПАНДЕМІЇ (ДАНІ BUENO-NOTIVOL J
ET AL, 2021) / PREVALENCE OF DEPRESSIVE DISORDERS AMONG THE POPULATION DURING THE COVID PANDEMIC (DATA
FROM BUENO-NOTIVOL J ET AL, 2021)
Кількість /
Number
(n)

Середній
вік /
Average
age, (SD)

% жінок /
% fmales
(n)

% осіб, які
відповіли /
% of
respondents

Тест для
оцінки
депресії * /
Depression
test *

Китай /
China

1074

33,54
(11,13)

46,80
(503)

Не представлено /
Not
presented

BDI-II

37,10

Gao et al. (2020)

Китай /
China

4872

32,20
(10)

67,70
(3,267)

83,30

WHO-5

48,30

Huang & Zhao
(2020)

Китай /
China

7236

35,30
(5,60)

54,60
(3,952)

85,30

CES-D

20,10

Індія / India

1000

NR

62,0
(620)

66,70

DASS-21

38,90

Китай /
China

1593

32,30
(9,80)

61,30
(976)

80,20

SDS

14,70

Італія / Italy

2766

32,94
(13,2)

71,66
(1,982)

98,40

DASS-21

32,70

Nguyen et al.
(2020)

В’єтнам /
Vietnam

3947

44,40
(17)

55,70
(2,197)

NR**

PHQ-9

7,40

Ni et al. (2020)

Китай /
China

1577

NR

60,80
(959)

NR

PHQ-9

19,20

Великобританія /
Great Britain

2025

45,44
(15,90)

51,70
(1,047)

NR

PHQ-9

22,10

Sønderskov et al.
(2020)

Данія /
Denmark

2458

49,10
(NR)

51,0
(1,254)

NR

WHO-5

25,40

Wang, Pan et al.
(2020)

Китай /
China

1210

NR

67,30
(814)

92,80

DASS-21

30,30

Wang, Di et al.
(2020)

Китай /
China

600

34
(12)

55,50
(333)

99,20

SDS

17,20

Автори та рік
публікації /
Autors and
publication year

Країна /
Country

Ahmed MZ et al.
(2020)

Kazmi et al.
(2020)
Lei et al. (2020)
Mazza et al.
(2020)

Shevlin et al.
(2020)

Поширеність
депресії /
Prevalence of
depression
(%)

Примітка / Notes: * – BDI-II – Тест депресії Бека / Beck Depression Inventory-II (BDI-II).
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мічними ресурсами, більше підпадали під негативний
вплив стресу (наприклад, через втрату роботи), що сприяло більшому тягарю симптомів депресії [30].
Ці факти переконливо свідчать про негативні наслідки
всесвітньої пандемії коронавірусної інфекції на ментальне здоров’я населення, що потребує концентрації зусиль
ВООЗ та лікарів на їх подолання [31].

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ
За допомогою HADS у 23,7 % хворих на хронічний атрофічний гастрит з кишковою метаплазією були виявлені
депресивні зміни, в тому числі у 13,2 % – субклінічно ви-

ражена та у 10,5 % – клінічно виражена депресія, яка потребувала психокоригувальної терапії.

ВИСНОВКИ

1
2

СOVID-19 пандемія є тригерним фактором в суспільстві, який може посилювати депресію у хворих з
іншою коморбідною патологією і в популяції в цілому.
У 23,7 % хворих на хронічний атрофічний гастрит з
кишковою метаплазією були виявлені депресивні зміни, в тому числі у 13,2 % – субклінічно виражена та у
10,5 % – клінічно виражена депресія, яка потребувала
психокоригувальної терапії.
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РЕЗЮМЕ

Депрессивные расстройства:
в общей популяции,
в гастроэнтерологии
и в период COVID-19 пандемии
Ю. М. Степанов, Л. В. Демешкина ,
Л. Н. Мосийчук, Э. В. Зыгало, В. Б. Ягмур,
О. П. Петишко
ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины»,
пр. Слобожанский, 96, Днепр 4907, Украина
Введение. Имеются единичные данные, указывающие на то, что
эмоциональный стресс и депрессия могут влиять на развитие
функциональных и органических расстройств желудочно-кишечного тракта, но взаимосвязь между ними окончательно невыясненным, в том числе неизвестный между стрессом/депрессией и хроническим гастритом.
Цель – проанализировать литературные данные о депрессивных
расстройств с акцентом на влияние пандемии COVID-19, а также
исследовать уровень депрессии у больных с хроническим гастритом с кишечной метаплазией, с или без дисплазии желудка.
Материалы и методы. Литературные данные изучались с 2004
по 2021 год с помощью интернет-ресурсов на английский, украинский и русском языке. Уровень депрессии исследовался с
помощью Госпитальной шкалы тревоги и депрессии (The
Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS) в 76 больных с хроническим атрофическим гастритом (с кишечной метаплазией, с
или без дисплазии желудка). Статистическая обработка проведена с помощью программы SPSS 13.0 for Windows.
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Результаты. Приведеные депрессивные проявления согласно
международной классификации болезней (МКБ-10), методы
диагностики, проанализирована распространенность депрессивных расстройств до и в период пандемии СOVID-19 по данным
научных публикаций, а также влияние COVID-19 на выраженность депрессивных проявлений. Установлено, что у 23,7 %
больных с хроническим атрофическим гастритом с кишечной
метаплазией были обнаружены депрессивные изменения, в том
числе у 13,2 % – субклинически выраженная и у 10,5 % – клинически выраженная депрессия, которая нуждалась в психокорригирующей терапии.
Выводы. СOVID-19 пандемия является триггерным фактором в
обществе, который может усиливать депрессию у больных с
другой коморбидной патологией и в популяции в целом. У
23,7 % больных с хроническим атрофическим гастритом с кишечной метаплазией были обнаружены депрессивные изменения, которые требовали психокорригирующей терапии.
Ключевые слова: депрессия, общая популяция, COVID-19, хронический атрофический гастрит, кишечная метаплазия, дисплазия.
Для цитрования: Степанов ЮМ, Демешкина ЛВ, Мосийчук ЛН,
Зыгало ЭВ, Ягмур ВБ, Петишко ОП. Депрессивные расстройства: в общей популяции, в гастроэнтерологии и в период
COVID-19 пандемии. Журнал Национальной академии медицинских наук Украины. 2021;27(4):263–270. DOI: 10.37621/
JNAMSU-2021-4-5.
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