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У  статті подано огляд закордон-
ної літератури, присвяченої емпірич-
ним доказам гіпотези резерву мозку. 
Дослідження особливостей структури, 
механізмів функціонування та  змін 
обсягу резерву мозку дають змогу 
пояснити, чому зі старінням одні осо-
би і далі працюють ефективніше, ніж 
інші їхні однолітки, чому одним па-
цієн там вдається протистояти більшій 
кількості патологічних змін мозку без 
когнітивного або  функціонального 
зниження, ніж іншим особам з  цім 
же захворюванням мозку. За останніх 
років отримано достатньо доказів, 
що  підтверджують здатність мозко-
вого і когнітивного резервів впливати 
на  старіння мозку, клінічне прогре-
сування, перебіг лікування, ефектив-
ність реабілітації, ступінь відновлення 
та  вихід при  нейродегенеративних 
патологіях, гострих станах (інсульт, 
черепно-мозкова травма), психічних 
розладах. Врахування індивідуаль-
них відмінностей мозку, що сприяють 
протистоянню і компенсуванню пато-
логічних змін, дасть нагоду прогнозу-
вати та вчасно діагностувати початок 
когнітивного зниження, поліпшити 
через проксі-змінні досвіду життя ре-
зультати реабілітації і  профілактики 
когнітивних порушень та  деменції.

Ключові слова: мозковий резерв, 
когнітивний резерв, нейрональна ком-
пенсація, деменція

В  статье представлен обзор зарубеж-
ной литературы, посвящённой эмпири чес-
ким доказательствам гипотезы резерва 
мозга. Исследования особенностей струк-
туры, механизмов функционирования и из-
менений объёма резерва мозга позволяют 
объяснить, почему при  старении одни 
люди продолжают работать эффективнее, 
чем другие их  ровесники, почему одним 
пациентам удаётся противостоять больше-
му количеству патологи чес ких изменений 
мозга без когнитивного или функциональ-
ного снижения, чем другим пациентам 
с  тем же  заболеванием мозга. За  послед-
ние годы получено достаточно доказа-
тельств, подтверждающих способность 
мозгового и когнитивного резервов влиять 
на старение мозга, клини чес кое прогрес-
сирование, ход лечения, эффективность 
реабилитации, степень восстановления 
и  исход при  нейродегенеративных пато-
логиях, острых состояниях (инсульт, череп-
но-мозговая травма), психи чес ких рас ст-
ройствах. Учёт индивидуальных отличий 
мозга, способствующих противостоянию 
и компенсации патологи чес ких изменений, 
может позволить прогнозировать и свое-
временно диагностировать начало когни-
тивного снижения, улучшить с  помощью 
прокси-переменных жизненного опыта 
результаты реабилитации и профилактики 
когнитивных нарушений и  деменции.

Ключевые слова: мозговой резерв, ког-
нитивный резерв, нейрональная компен-
сация, деменция

The article presents a review of lite-
rature sources on  empiric evidence 
of the hypothesis of the reserve of brain. 
Researches of  structure peculiarities, 
mechanisms of functioning, and chang-
es in the reserve of brain allow us to ex-
plain why some persons have been 
operating more effectively during their 
ageing, as  compared with their peers, 
and why some patients are possible 
to cope with a higher number of brain 
pathological changes without cognitive 
of functional declines, as compared with 
other patients who have the same brain 
pathologies. During recent years, a suf-
ficient amount of evidence has been re-
ceived to support an ability of brain and 
cognitive reserves to  influence on  the 
brain ageing, clinical progress, course 
of  treatment, effectiveness of  rehabili-
tation, levels of recovery, and outcomes 
in neurodegenerative patho logies, acute 
conditions (brain stroke, brain injury), 
mental health disorders. The  consid-
eration of  individual brain differences, 
which promote coping with and com-
pensation of pathological changes, can 
enable to  predict and timely diagnose 
an onset of the cognitive decline, to im-
prove results of rehabilitation and pre-
vention of  cognitive impairments and 
dementia by  means of  proxy-variables 
of  the life experience.

Key words: brain reserve, cognitive re-
serve, neuronal compensation, dementia

1З кінця 60-х років було зафіксовано велику кіль-
кість спостережень щодо розбіжностей між  тяж-
кістю патологічних змін у мозку, пов’язаних з віком 
або хворобою, та ступенем когнітивних або функціо-
нальних порушень. Наприклад, тільки у  50  % ви-
падків ступінь когнітивного зниження при старінні 
відповідає клінічним проявам вікових змін або пато-
логії мозку, як-от хвороба Альцгеймера (ХА), судинна 
деменція  [1]; у  осіб з  черепно-мозковою травмою 
(ЧМТ) однакового ступеня тяжкості фіксується 
різний рівень когнітивних та  поведінкових пору-
шень, різна швидкість та ступінь відновлення [2; 3]. 
За  останнім опитуванням Alzheimer’s Association 
International Society to Advance Alzheimer’s Research 
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and Treatment (ISTAART) здебільшого (84,9  %) клі-
ніцисти та дослідники пов’язують різну чутливість 
когнітивних і  поведінкових функцій до  старіння 
та хвороб мозку з резервом мозку — гіпотетичною 
здатністю мозку дорослої людини завдяки його 
структурним та  функціональним можливостям 
впоратися з  патологією та  мінімізувати клінічну 
симптоматику  [4]. За  консенсусним визначенням 
провідних фахівців з  проблеми «резерв мозку  — 
це пристосованість, яка допомагає пояснити різну 
сприйнятливість когнітивних здібностей або повсяк-
денних функцій до  мозкового старіння, патології 
або інсульту» [5].

Згідно з теорією, індивідуальна здатність мозку, 
що дає змогу впоратися з віковою нейродегенера-
цією або  пошкодженнями, що  їх  спричинили 
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неврологічні патології, та поліпшує прогноз, забез-
печується двома міцно пов’язаними між собою ти-
пами резерву. Мозковий резерв (МР) є структурним 
резервом, що залежить від анатомічних параметрів 
мозку (кількісні показники та швидкість анатомічних 
змін, які безпосередньо на них впливають) і виконує 
роль «апаратного забезпечення». Обсяг МР визнача-
ється величиною пошкодження, яку МР є  здатним 
компенсувати, перш ніж з’являться симптоми цього 
пошкодження  [6; 7], тобто «пасивний» захисний 
потенціал мозку є тим більшим, чим більшими є пре-
морбідний розмір мозку, товщина кори, кількість 
нейронів, синап тична щільність і т. ін. (рис. 1) [6—11]. 

Когнітивний резерв (КР) є  функціональним резер-
вом, що виконує роль «програмного забезпечення», 
маючи «активні» механізми пом’якшення наслідків 
патологічних змін мозку, що  залежать від  (1)  гнуч-
кості, ємності та ефективності наявних нейрональних 
мереж та/або когнітивних парадигм (нейрональний 
резерв) та (2) здатності на тлі патологічних змін, коли 
наявні нейрональні мережі та/або стандартні пара-
дигми виявляються неефективними, використовува-
ти альтернативні підходи, рекрутуючи і «навчаючи» 
інші структури і нейрональні мережи для виконання 
непритаманних їм  раніше функцій (нейрональна 
компенсація) [6; 7; 9; 10; 12—14].
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Рис. 1. Структура, зв’язки та модулятори мозкового та когнітивного резервів

Вищій КР є пов’язаним з менш тяжкими або від-
строченими клінічними проявами патології мозку, 
оскільки більш ємнісні або  більш пластичні ней-
рональні мережі можуть бути менш вразливими 
до  пошкодження, а  індивідуальна варіабельність 
структури і функціонування мереж може сприяти змі-
нам когнітивних та поведінкових стратегій в разі ви-
никнення нейропатологічних порушень [9; 12; 15; 16]. 
Отже, МР стосується індивідуальних відмінностей 
у  кількості доступного нейронального субстрату, 
тоді як КР стосується відмінностей у рівні активності 
нейрональних мереж, тому при однаковому струк-
турному потенціалі (МР) мозку пацієнт з  більшим 
набором функціональних опцій (КР) може краще 
переносити більші ураження мозку [7].

Обсяг МР і  КР не  є  фіксованим або  обмеженим, 
але МР потенційно може збільшуватися згодом наба-
гато повільніше, ніж КР [8—9], який може бути підви-
щеним на будь-якому етапі життя, навіть на тлі пато-
логічних змін мозку [6; 17—20]. Індивідуальні зміни 
структурних характеристик мозку (МР) під впливом 
віку, тягаря патологій (атрофія, попередні інсульти, 
ЧМТ та ін.), певним чином модулюють КР, впливаючи 
на когнітивні показники [11; 22; 24], але найважли-

віший внесок до  обсягу КР роблять проксі-змінні, 
як-от досвід раннього життя, зокрема і перинатальні 
та постнатальні чинники; коефіцієнт інтелекту (англ. 
IQ — intelligence quotient); соціально-економічний 
статус; спосіб життя; роки і  рівень освіти, про-
фесійної діяльності, когнітивно-стимулювальної, 
соціальної, фізичної активності  [7; 10; 17—22] (див. 
рис. 1). Багато з проксі-змінних досвіду життя мають 
прямий вплив не тільки на КР і на МР, зокрема, умо-
ви розвитку у  ранньому дитинстві безпосередньо 
відбиваються на  більшості кількісних показників 
мозку (об’єм, нейрональна і синаптична щільність), 
кількості та  складності нейрональних мереж і  ког-
нітивних парадигм; у  дорослому житті фізична 
активність та когнітивно-стимулювальна діяльність 
сприяють нейро- і синаптоґенезу, регулюють моду-
лятори нейрональної пластичності [6—10; 17; 20; 22]. 
Запобігають когнітивним порушенням у  похилому 
віці не тільки проксі-змінні раннього та середнього 
віку [20]; у літніх людей на ранній стадії когнітивного 
спаду активне дозвілля позитивно впливає на когні-
тивні функції [19], тобто внески у МР і КР на пізньому 
етапі життя також забезпечують додатковий захист 
від  деменції  [21] та  сприяють успішному старінню, 
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подовжуючи автономне функціо нування та  підви-
щуючи якість життя [25].

На думку дослідників, резерв мозку є пов’язаним 
не  стільки з  уповільненням когнітивного спаду, 
скільки з повільнішими темпами клінічного прогре-
сування (рис. 2) [5; 8; 10; 18—20].

Зі  збільшенням ступеня тяжкості патологічних 
або вікових змін здатність мозку впоратися з цими 
змінами завдяки МР і КР очікувано зменшується [28]. 
У випадку низького вихідного рівня або зниження 
МР/КР через хворобу когнітивні порушення та/або 
моторний дефіцит можуть розвинутися навіть 
при обмеженому ураженні мозку [10; 26—29].

«ПАСИВНИЙ МЕХАНИЗМ» «АКТИВНІ МЕХАНИЗМИ»

СТРУКТУРНИЙ 
РЕЗЕРВ

НЕЙРОНАЛЬНА 
КОМПЕНСАЦІЯ

Старіння
Травма

Хвороба
Клінічна 

симптоматика

НЕЙРОНАЛЬНИЙ 
РЕЗЕРВ

Ураження

Рис. 2. Механізми впливу МР і КР на перебіг та клінічні прояви 
патологічних змін мозку

Незважаючи на те, що концепцію КР було розроб-
лено в контексті старіння мозку та деменції, на тепер 
активно вивчається роль КР при інших нейродегене-
ративних патологіях, а також при гострих ураження 
мозку, різних психоневрологічних розладах  [3; 4; 
15; 16; 23; 26; 29; 30]. Зокрема, при гост рому інсуль-
ті МР і  КР обмежують шкідливі наслідки повільної 
нейродегенерації. КР є предиктором тяжкості інва-
лідності (за шкалою Ренкіна) і когнітивних дефіцитів; 
визначає ступінь мінливості симптомів неглекту 
і процес відновлення (при низькому МР/КР неглект 
може виникнути навіть при  обмеженому уражен-
ні)  [26; 30]; може бути прогностичним критерієм 
лікування і  когнітивного відновлення  [31]. Проксі-
змінні КР позитивно корелюють зі  сприйняттям 
постінсультними пацієнтами своїх функціональних 
здібностей у повсякденному житті та з прихильністю 
до лікування [31], можуть впливати на результат мо-
торної реабілітації з використанням роботизованих 
пристроїв [32].

МР і  КР пом’якшують негативний вплив тягаря 
розсіяного склерозу на  когнітивні і  функціональ-
ні показники хворих, підтримуючи ефективне 
когнітивне функціонування на  тлі структурних 
пошкоджень (уражень білої речовини, кіркової 
і підкіркової атрофії) [15; 16; 23; 24; 33—36]. Рівень 
КР при  розсіяному склерозі є  важливим предик-
тором кращих нейропсихологічних виходів зго-
дом: особи з  високим КР мають кращі показники 
швидкості обробки інформації, уваги, швидкості 
мовлення, гальмівного конт ро лю, вербальної і зо-
рово-просторової пам’яті [23; 33—38]. Захисна роль 
КР може зменшуватися з прогресуванням хвороби 

та з віком [16; 24; 33; 38], однак результати багатьох 
досліджень продемонстрували, що  втручання, 
спрямовані на збільшення КР, можуть забезпечити 
тривалість і стійкість протективної дії КР щодо збіль-
шення об'єму уражень, запобігаючи когнітивним 
порушенням [16; 34; 36].

При  хворобі Паркінсона (ХП) особи з  вищим 
КР мають менші рухові порушення та  кращі когні-
тивні показники, особливо виконавчих функцій, 
коротко часної пам’яті, абстрактного мислення [39; 
40]. Незважаючи на той факт, що КР має обмежений 
вплив на швидкість когнітивного зниження і ризик 
деменції при  ХП  [41], хворі з  високим КР мають 
кращій прогноз когнітивного стану згодом, і захис-
на роль КР особливо чітко проявляється на  пізніх 
стадіях хвороби [40—42]. Рівень КР також визначає 
результативність тренування рівноваги залежно 
від  складності реабілітаційних програм: пацієнти 
з  низьким КР мають набагато більше поліпшення 
за  Berg Balance Scale після звичайної програми 
реабілітації, пацієнти з  високим КР краще відпові-
дають на  більш стимулювальні втручання з  вико-
ристанням роботизованих пристроїв, віртуальної 
реаль ності [24; 41].

КР має захисний ефект від впливу ЧМТ, незалеж-
но від її ступеня: у загальній популяції вищі рівень 
освіти та преморбідний показник IQ є пов’язаними 
з  кращими виходами після ЧМТ  [43—45]. Рівень 
КР має прямий зв’язок з результатами реабілітації 
після ЧМТ: особи с  вищим КР після реабілітації 
мають кращі показники когнітивного відновлення 
(за  шкалою оцінки інвалідності)  [2; 3]. Збагачене 
середовище може стати стратегією профілактики 
та  лікування післяопераційної когнітивної дис-
функції [46].

Високі МР і  КР є  пов’язаними зі  зменшенням 
ризику легких когнітивних порушень або  демен-
ції на 43—47 % у осіб з вищою освітою, складною 
професійною діяльністю та різноманітністю дозвіл-
лєвої активності  [20; 21; 47], тоді як при низькому 
рівні освіти і при некваліфікованій праці відносний 
ризик ХА  збільшується до  2,87 (95  % ДІ дорівнює 
1,32—3,84) [7]. При хворобі Альцгеймера і МР, і КР 
незалежно пом’якшують когнітивні симптоми  [48; 
49], однак при  високому КР ефект з  ослаблен-
ня клінічного прогресування є  максимальним 
на  ранній стадії хвороби, після появи клінічних 
симптомів відбувається прискорене когнітивне зни-
ження (рис. 3) [48; 50]. Саме через те, що пацієнти 
з більшим КР можуть довше витримувати більший 
ступінь ХА, перш ніж когнітивний спад стане клі-
нічно очевидним, більший ступінь хвороби довше 
залишається непомітним [7; 10; 20; 21; 27; 48—52]. 
При деменції, як при ХП або після інсульту, КР може 
модулювати результат когнітивного тренування 
і  бути прогностичним критерієм ефективності 
нейропсихологічної реабілітації [51], оскільки аль-
тернативні або  додаткові нейрональні мережі КР 
можуть вибірково модулювати тяжкість клінічної 
деменції [12; 28].
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Рис. 3. Вплив рівня когнітивного резерву  
на прогресування клінічної симптоматики при деменції  

(за S. Villeneuve, S. Belleville, 2010 [52])

У  пацієнтів з  першим психотичним епізодом, 
шизо фре нією, біполярним розладом та  великим 
депресивним розладом КР розглядають як модера-
тор впливу патології на клінічний перебіг, функціо-
нальний результат та  когнітивні показники: рівень 
КР позитивно корелює з (1) ефективністю когнітив-
ного функціонування (швидкість обробки інформації, 
виконавчі функції, робоча пам’ять, вербальна та зо-
рова пам’ять), (2) якістю психосоціального функціо-
нування, (3) фізичним станом (за SF-36), (4) кращим 
виходом; високий КР є пов’язаним з пізнішим віком 
дебюту  [29; 53—56]. При  першому психотичному 
епізоді КР впливає на перебіг лікування і реабіліта-
ції [29; 54] при шизо фре нії визначення рівня КР має 
клінічну важливість для  створення/призначення 
програм соціально-когнітивної реабілітації  [57]. 
Важливу роль МР і КР відіграють у розвитку та тяж-
кості наркоманій, їх  лікуванні та  прогнозі виходів 
(ймовірність і кількість рецидивів, абстиненція, при-
хильність до лікування): низькі МР і КР збільшують 
ймовірність початку вживання наркотичних речо-
вин, тоді як високий КР послаблює вплив уживання 
наркотичної речовини на  когнітивні показники, 
сприяє результативному лікуванню [9]. При тяжких 
формах залежності від  психоактивних речовин КР 
може модулювати перебіг відміни та  вплив часу 
невживання на показники когнітивних функцій, зо-
крема пам’яті [58].

У  підсумку, співвідношення тяжкості порушень 
мозку з рівнем МР і КР до хвороби визначає ступінь 
проявів клінічних симптомів, перебіг та  ступінь 
відновлення, оскільки високі МР і КР є пов’язаними:

1)  з  вищим рівнем когнітивних можливостей 
до початку когнітивного спаду;

2) зі зменшенням ризику легких когнітивних по-
рушень та/або  деменції, навіть якщо є  патологічні 
зміни мозку;

3) із затримкою маніфестації симптомів когнітив-
них порушень на початку патологічних змін мозку, 
що їх спричинили старіння або захворювання;

4)  з  компенсуванням більшої кількості/об'єму 
пошкоджень нейрональних мереж та  структур, 
що забезпечують когнітивне функціонування; 

5) з кращою здатністю переносити наслідки по-
ступового накопичення патології при недементних 
когнітивних порушеннях, зокрема завдяки вищому 
рівню когнітивних результатів;

6)  з  кращими результатами відновлення, 
як  за  швидкістю, так і  за  ступенем, після гострих 
уражень мозку (ЧМТ, інсульт);

7) з кращими результатами моторної і когнітив-
ної реабілітації при  використанні роботизованих/
комп’ютеризованих пристроїв, віртуальної реаль-
ності і т. ін.;

8) з більш значним зниженням когнітивних функ-
цій, що  відбувається швидшими темпами, після 
прояву клінічних симптомів деменції (див. рис. 3).

Неврахування рівня КР може призвести до поми-
лок під час діагностування когнітивних змін, оскільки 
стандартні клінічні когнітивні тести при високому КР 
можуть не  виявити когнітивні порушення, що  клі-
нічно проявляться пізніше на  більш тяжкій стадії; 
при низькому КР ці тести можуть призвести до по-
милкового діагнозу когнітивного зниження. 

Має  бути врахований також зв’язок рівня КР 
з  ефективністю різних реабілітаційних програм, 
оскільки особи з вищим КР можуть отримати вигоду 
від таких видів нетрадиційної реабілітації, що більше 
стимулюють (наприклад, роботизована, віртуаль-
на реальність), тоді як  у  осіб з  низьким КР складні 
види реабілітації знижують настрій та прихильність 
до тренувань. 

Отже, поглиблення знань про МР і  КР може іс-
тотно поліпшити наше розуміння індивідуальних 
відмінностей і  дати змогу прогнозувати та  вчасно 
діагностувати початок когнітивного зниження, поліп-
шити через проксі-змінні досвіду життя результати 
реабілітації і  профілактики когнітивних порушень 
та деменції.
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