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Метою нашої роботи є дослідження експертизи не-

працездатності при есенціальному треморі. Вивчення ран-

ньої діагностики, прикладів побудови та формулювання 

клінічного діагнозу за чинною класифікацією, профілак-

тика інвалідності, принципи реабілітації.  
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Abstract 

EXPERTISE OF DISABILITY IN ESSENTIAL TREMOR 

Onopriyenko O.P. 

Department of angioneurology, Brovary Multifield Clinical Hospital,  

Kyiv region, Ukraine 

The purpose of our research was to study the medical and social expertise, early diag-

nostics, examples of the formulation of a clinical diagnosis, as well as current issues on the 

prevention of disability, and the principles of rehabilitation in essential tremor.  

Keywords: essential tremor, classification, treatment, expertise of disability, prophy-

laxis, rehabilitation. 
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Целью нашей работы является исследование экспертизы нетрудоспособности 

при эссенциальном треморе. Изучение ранней диагностики, примеров построения и 

формулировки диагноза по действующей классификации, профилактика инвалидности, 

принципы реабилитации.  
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Есенціальний тремор (ЕТ) (синоні-

ми: хвороба Мінора, ідіопатичний тре-

мор, спадковий тремор, тремофілія). 

Спадкове, зазвичай малосимптомне захво-

рювання, що виявляється частіше в пубер-

татному періоді в осіб чоловічої статі ри-

тмічним, дрібним по амплітуді кінетичним 

тремором рук або/і тремором голови за 

типом «ні-ні». Частота тремору індивідуа-

льна і може варіювати, частіше становить 

6-8 коливань на 1 сек. Есенціальний тре-

мор має переважно згинально-

розгинальний характер. Успадковується за 

аутосомно-домінантним типом, можливі 

спорадичні випадки (Бадалян Л.О.,1998; 

Биллер Х., 2005; Левин О.С., 2000). ЕТ – 

найбільш поширене з спадкових захворю-

вань центральної нервової системи. Роз-

повсюдження есенціального тремору ко-

ливається в різних регіонах від 0,3% до 

12,6%. Найбільша поширеність ЕТ – в 

Скандинавських країнах, на території ко-

лишнього СРСР і Індії (6-12,6%). У всіх 

етнічних групах частота ЕТ збільшується з 

віком і досягає максимальних значень в 

групі людей старше 65 років. Тремор збе-

рігається все життя, при цьому з роками 

зазвичай знижується його частота і нарос-

тає амплітуда. Часто він зникає або суттє-

во зменшується після прийому невеликої 

порції алкоголю (Левин О.С., 2005). Діаг-

ностика есенціального тремору не виклю-

чає розвитку в подальшому паркінсонізму  

Аналіз родоводів свідчить про те, що 

для ЕТ характерний аутосомно-

домінантний тип успадкування з варіабе-

льною експресивністю (ступінь виражено-

сті) і неповною пенетрантністю (проявля-

ємість) мутантного гена. Більшість дослі-

дників вважають, що широко розповсю-

джені спорадичні випадки, мабуть, мають 

єдину генетичну основу з сімейними і, 

швидше за все, пояснюються варіабельний 

експресивністю гена у різних родичів в 

сім’ї, неповної пенетрантністю до 70-

річного віку, генетичної гетерогенністю і 

наявністю фенокопій (тремор, схожий з 

ЕТ, але викликаний зовнішніми фактора-

ми). Звертає на себе увагу той факт, що 

число хворих в одному поколінні нерідко 

перевищує 50%. Описано родоводи, де 

тремтінням страждали обоє батьків про-

банда. У такому випадку число хворих в 

наступній генерації часто перевищувало 

50%, прагнучи до 75% (Benito-León J, 

Louis ED., 2006; Труфанов Е.А., 2015, 

2016; Suchowersky O., 2016). 

У попередніх роботах ми розповідали 

про експертизу непрацездастності при 

хворобі Паркінсона, хореї та дистонії 

(Онопрієнко О.П., 2015, 2016, 2017; Тру-

фанов Е.А., 2015, 2016, 2017; Suchowersky 

O., 2016). В цій роботі ми докладно опи-

шемо експертизу непрацездатності у хво-

рих на есенціальний тремор. 

МСЕ у пацієнтів з есенціальним 

тремором. Есенціальний тремор – най-

більш поширене екстрапірамідне захво-

рювання, основним проявом якого є про-

гресуючий постурально-кінетичний тре-

мор. В даний час не існує стандартизова-

них критеріїв для визначення міри обме-

жень здатності до трудової діяльності у 

хворих з діагнозом есенціального тремору, 

що зумовлює труднощі в експертизі пра-

цездатності та визначенні групи інвалід-

ності.  

Медіко-генетичне консультування у 

випадку ЕТ. Слід враховувати доброякіс-

ний (у більшості випадків) характер ЕТ, 

який рідко призводить до інвалідності, не 

викликає зниження інтелекту, а також 

зниження тривалості життя. Необхідно 

мати на увазі й виражені компенсаторні 

механізми у більшості  хворих, які дають 

їм можливість пристосуватися до наявно-

го дефекту, довгостроково продовжувати 

професійну діяльність. Тому лікар меди-

ко-генетичної консультації, повідомляючи 

подружню пару про досить високий сту-

пінь ризику появи симптомів цього захво-

рювання в потомстві (відповідно до ауто-

сомно-домінантного типу успадкування), 

повинен досить докладно розповісти про 

особливості перебігу та прогнозу цього 

захворювання, за якого у більшості випад-

ків немає підстави утримуватися від наро-

дження дітей (Онопрієнко О.П., 2015, 

2016, 2017; Труфанов Е.А., 2015).  

Для профілактики розвитку важких 

форм ЕТ необхідна організація спеціалізо-

ваного диспансерного спостереження за 

сім’ями, обтяженими цим захворюванням. 

Дітям та підліткам, у яких маніфестували 
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перші симптоми ЕТ чи є високий ризик 

розвитку хвороби, слід допомогти прави-

льно визначитися з професійною орієнта-

цією, режимом праці та побуту, прагнучи 

виключити несприятливі чинники, які по-

силюють тремтіння. 1. В період стаціона-

рного обстеження (первинна діагностика) 

та лікування (ТН – 1-1,5 місяці). 2. За де-

компенсації, ускладненнях тривалої тера-

пії препаратами клоназепамом, пропрано-

лоном – 1-2 місяці. 3. Після оперативного 

лікування з приводу ЕТ (ТН – 2-3 місяці 

залежно від результату операції). 

Характеристика обмеження життє-

діяльності. Міра обмеження життєдіяль-

ності хворих в основному визначається 

вираженістю порушення рухових та пси-

хічних функцій. Основні види обмеження 

життєдіяльності, зумовлені порушенням 

функцій: 1. Тремтіння призводить до по-

рушення тонких та точних рухів, що утру-

днює професійну діяльність в ряді профе-

сій (гравер, ретушер, кресляр та ін.). Знач-

не порушення нерідко поєднується з по-

рушенням мови, суттєво ускладнює мож-

ливість комунікації. У випадку лівобічно-

го тремтіння здатність до професійної 

праці зберігається довше. У випадку помі-

рного порушення рухових функцій в ці-

лому, хворі можуть певний час виконува-

ти адміністративну роботу, використову-

ючи комп’ютер, диктофон, іноді вчаться 

писати лівою рукою. 2. Порушення дові-

льних рухів призводить до утруднення 

функції ходьби по плоскій місцевості, зда-

тності долати сходи, користуватися транс-

портом, бігати, а у випадку вираженої гі-

покінезії міняти положення тіла. У зв’язку 

з цим, рано обмежується можливість ви-

конувати навіть легку фізичну роботу в 

заданому темпі (наприклад, на конвеєрі), в 

професіях, що вимагають швидкої рухової 

реакції (зокрема, всі водійські професії), 

швидкої ходьби та таке подібне. У міру 

посилення рухового дефекту порушується 

здатність до ведення домашнього госпо-

дарства, особистого догляду, до повсяк-

денної діяльності в побуті, тобто значно 

обмежується або втрачається здатність до 

самообслуговування. 3. Ускладнення мови 

позбавляє хворих можливості працювати 

викладачем, адвокатом та т. п., а при анар-

трії різко обмежується здатність до кому-

нікації. 4. Порушення психічних функцій 

обмежують життєдіяльність і працездат-

ність в основному в пізній стадії,  хоча 

можливий ранній психічний дефект змі-

шаного генезу (Louis E.D., 2006; Lorenz 

D., 2007; Труфанов Е.А., 2015). Вони мо-

жуть посилювати ступінь обмеження жит-

тєдіяльності через сповільненість  психіч-

них реакцій, а саме – зниження здатності 

брати участь у загальному ритмі роботи, 

повсякденному житті.  

Працездатні хворі. 1. З початковими 

проявами й легким ступенем ЕТ, при по-

вільному прогресуванні захворювання, й 

відсутності протипоказаних виробничих 

факторів (це стосується осіб не тільки гу-

манітарних професій, але й деяких видів 

фізичної праці). 2. Раціонально працевла-

штовані хворі, в тому числі змінили про-

філь діяльності (за необхідності з обме-

женнями по висновку ЛКК) (Онопрієнко 

О.П., 2015, 2017). 

Показання для направлення на 

МСЕК. 1. Неможливість продовження ро-

боти за фахом при порушенні рухових, 

мовних функцій, навіть у разі легкого сту-

пеню ЕТ. 2. Швидко прогресуючий пере-

біг захворювання і значне порушення фу-

нкцій, що обумовлюють неможливість 

трудової діяльності, необхідності соціаль-

ного захисту і допомоги. 3. Посилювання 

клінічних проявів основного захворюван-

ня у хворих з ЕТ. 4. Резистентність до па-

тогенетичної терапії та/чи значні її ускла-

днення. 

Необхідний мінімум обстеження при 

направленні на МСЕ. 1. Висновок тера-

певта (при необхідності профпатолога й 

інших спеціалістів). 2. ЕКГ. 3. Результати 

дослідження вегетативних функцій (при 

необхідності). 4. КТ, МРТ (за свідчення-

ми). 5. Експериментально-психологічне 

дослідження. Основні критерії: тяжкість й 

клінічна своєрідність рухових порушень, 

психічного дефекту, темп прогресу ЕТ, 

ефективність патогенетичної терапії 

(Онопрієнко О.П., 2015; Труфанов Е.А., 

2015; Zesiewicz T.A., 2005). 

Критерії інвалідності. Перша група 

не встановлюється. Друга група: помір-

ний ступінь тяжкості ЕТ у разі істотного 
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обмеження життєдіяльності та значної со-

ціальної недостатності (за критеріями по-

рушення здатності, спілкування другого 

ступеню, до трудової діяльності другого 

ступеня). Третя група: помірне обмежен-

ня життєдіяльності легкого ступеня (за 

критеріями обмеження здатності, трудової 

діяльності першого ступеня). Інвалідність 

визначається безстроково у випадку вира-

женого стійкого порушення рухових фун-

кцій, незважаючи на адекватну терапію 

(після спостереження за хворим впродовж 

5 років). 

Причини інвалідності: звичайне за-

гальне захворювання, рідко професійне 

захворювання, трудове каліцтво, військова 

травма або захворювання, отримане в пе-

ріод військової служби. 

Принципи профілактики. 1. Первин-

на профілактика: а) попередження захво-

рювань, ЧМТ, професійних інтоксикацій; 

б) своєчасна діагностика й адекватне ліку-

вання подібних хворих. 2. Вторинна про-

філактика: а) вчасна діагностика; б) дис-

пансерне спостереження (огляд 1 раз на 3-

4 місяці залежно від стадії захворювання, 

для корекції лікування); в) постійна пато-

генетична терапія; г) у хворих з початко-

вими проявами ЕТ та за сприятливого пе-

ребігу захворювання вчасна зміна умов, 

профілю трудової діяльності, що дозво-

лить продовжити роботу в повному об’ємі 

або з обмеженнями по визначенню ЛК 

(наприклад, для викладача, інженера, дис-

петчера та ін.). 3. Третинна профілакти-

ка: а) попередження зривів компенсації у 

працюючих хворих; б) своєчасне та об-

грунтоване визначення III групи інвалід-

ності з подальшим раціональним працев-

лаштуванням; в) здійснення інших заходів 

соціальної допомоги. (Онопрієнко О.П., 

2015, 2016, 2017; Труфанов Е.А., 2015). 

Принципи реабілітації. У основі 

здійснення індивідуальної програми реа-

білітації хворого ЕТ лежать принципи 

партнерства лікаря та хворого, єдності бі-

ологічних й психосоціальних методів, 

своєчасності, безперервності та етапності 

реабілітаційних заходів.  

1. Медична реабілітація: а) адекват-

на патогенетична медикаментозна терапія 

з урахуванням клінічної форми й етіології 

ЕТ; б) індивідуальна групова психотера-

пія, аутогенне тренування, лікувальна фіз-

культура, рефлексотерапія та ін.; в) сана-

торно-курортне лікування в місцевому са-

наторії (хворих з 1-2-ою стадією захворю-

вання).  

2. Професійна реабілітація: а) трудо-

терапія в стаціонарі, реабілітаційному від-

діленні; б) профорієнтація, раціональне 

працевлаштування інвалідів III групи з 

максимальним використанням наявних 

трудових навичок. Перенавчання нової 

професії звичайне недоцільно, частіше ре-

комендується робота за фахом в зменше-

ному об’ємі, зі зміною умов праці; в) інва-

лідам II групи певних професій (науко-

вець, інженер, юрист та ін.) із збереженим 

інтелектом, що має високу кваліфікацію, 

може бути дозволена робота в спеціально 

створених умовах (з доставкою до місця 

роботи, вдома). Нечасто використовується 

можливість виконання некваліфікованої 

звичної роботи вдома, в спеціальних умо-

вах на виробництві.  

3. Соціальна реабілітація: а) розви-

ток навичок самообслуговування; б) сі-

мейна психотерапія й навчання догляду за 

важким хворим ЕТ; в) постачання побуто-

вими пристосуваннями, технічними засо-

бами реабілітації з дистанційним управ-

лінням, спеціальним устаткуванням для 

оснащення житла, та ін. Можливість соці-

альної адаптації хворих залежить від сту-

пеня тяжкості ЕТ. При цьому інтелектуа-

льно-мнестичні порушення особливо поз-

начаються на трудовій й сімейнопобутовій 

активності, істотно не впливаючи на рі-

вень самообслуговування. Значно знижує 

показники адаптації вираженість гіпокіне-

зії, кращі показники спостерігаються при 

тремтливій формі захворювання, особливо 

у сфері сімейно-побутової активності та 

самообслуговування. Як показує клінічна 

практика, якщо правильно підібране ліку-

вання есенціального тремору й воно ком-

плексне, то спостерігаються значні поліп-

шення: зменшується тремтіння, пацієнти 

почуваються впевненіше, вони можуть се-

бе обслуговувати й виконувати різну не-

складну роботу. Помічено цікавий факт, 

який свідчить про те, що в родинах хворих 

на есенціальний тремор часто спостеріга-
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ється, хоч як це дивно, довгожительство й 

багатодітність (Македонский П.В., 2005; 

Zesiewicz T.A., 2005). А самі пацієнти час-

то характеризуються підвищеними розу-

мовими здібностями й досягненнями в рі-

зних галузях виробничої та наукової дія-

льності. Людям похилого віку варто 

пам’ятати, що якщо почало турбувати 

тремтіння в руці, у голові, став змінюва-

тися почерк, з’явилися утруднення із при-

йомом їжі, особливо рідких страв, коли 

потрібно тримати ложку, варто негайно 

звернутися до лікаря-невролога. Оскільки 

що раніше буде почато лікування причин 

тремтіння в руках, то кращим буде його 

результат (Онопрієнко О.П., 2015, 2016, 

2017; Труфанов Е.А., 2015; Suchowersky 

O., 2016). 

Медико-генетичне консультування 

при ЕТ. Слід враховувати доброякісний (у 

більшості випадків) характер ЕТ, який 

рідко призводить до інвалідності, не ви-

кликає зниження інтелекту, а також зни-

ження тривалості життя. Необхідно мати 

на увазі й виражені компенсаторні механі-

зми у більшості хворих, які дають їм мож-

ливість пристосуватися до наявного дефе-

кту, довгостроково продовжувати профе-

сійну діяльність. Тому лікар медико-

генетичної консультації, повідомляючи 

подружню пару про досить високого сту-

пеня ризику появи симптомів цього захво-

рювання в потомстві, (відповідно до ауто-

сомно-домінантним типом успадкування) 

повинен досить докладно розповісти про 

особливості й прогнозі цього захворюван-

ня, при якому в більшості випадків немає 

підстави утримуватися від народження ді-

тей (Труфанов Е.А., 2015; Suchowersky O., 

2016). Для профілактики розвитку важких 

форм ЕТ необхідна організація спеціалізо-

ваного диспансерного спостереження за 

сім’ями, які мають спадковий анамнез за-

хворювання. Дітям та підліткам, у яких 

маніфестували перші симптоми ЕТ чи є 

високий ризик розвитку хвороби, слід до-

помогти правильно визначитися з профе-

сійною орієнтацією, режимом праці й по-

буту, прагнучи виключити несприятливі 

чинники, які посилюють тремор. Есенціа-

льний тремор нечасто призводить до інва-

лідності. Він не відбивається ні на трива-

лості життя, ні на працездатності, якщо 

пристосуватися до цього дефекту. Отже 

вкрай  важливо, щоб кожна подружня па-

ра, яка мріє про спадкоємця, повинна 

пам’ятати про прогноз цього захворюван-

ня у їхніх дітей. Зрозуміло, але це не є 

привід для утримування від народження 

дітей. Тому при перших симптомах тре-

мору важливо допомогти їм правильно ви-

значитися з майбутньою професією, та 

спадкоємцями.  
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