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Мачерет Е.Л., Поканевич В.В.

РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ XXI ВЕКА

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика,  
кафедра неврології і рефлексотерапії, Київський медичний університет УАНМ

В настоящее время мир переживает последствия загрязнения окружа-
ющей среды и экологической катастрофы. По мере старения общества, в 
связи с изменением современных заболеваний, когда все больше выявляют-
ся побочные и токсические влияния химических медикаментозных средств, 
когда возрастает доля ятрогенных заболеваний, все более повышается ин-
терес к методам естественной медицины. Создается редкий шанс для тра-
диционной медицины, в том числе для рефлексотерапии и лазеротерапии. 
В связи с этим, необходимо привлечь внимание медиков всего мира и все-
го современного общества, заинтересовать их своими методиками лечения, 
проблематикой исследований и позитивными практическими результатами. 
В последние годы отмечаются почти повсеместная тенденция к усиленному 
внедрению в медицину альтернативных методов лечения. Более того, раз-
витие рефлексотерапии все больше и больше привлекает внимание прави-
тельства различных стран и мировой медицинской общественности. В ряде 
стран страховые компании ввели в перечень медицинских услуг рефлексо-
терапию. 

Ныне в Китае и ряде других стран придан легальный статус примене-
нию рефлексотерапии, проводится стандартизация обучения и номенклату-
ры. Создаются этические кодексы для врачей занимающихся рефлексоте-
рапией, что бы они отвечали требованию времени и отражали особенности 
лечения, гарантировали бы здоровое развитие профессиональной деятель-
ности врача-рефлексотерапевта.   

Для успешного изучения акупунктуры следует приложить большие уси-
лия к полному пониманию традиционной китайской медицины. Боле того, 
при рассмотрении теории традиционной китайской медицины, которая бе-
рет начало из клинической практики, для овладения традиционной китай-
ской медициной необходимо  понять подлинную сущность четырех методов 
диагностики: наблюдение, аускультация, исследование и пальпация, обоб-
щение клинических, диагностических и терапевтических правил при лечении 
болезней в соответствии с дифференциацией синдромов, а также опытом 
владения различными техниками акупунктуры. 

Для жителей Украины рефлексотерапия, как вид лечения, давно уже пе-
рестала восприниматься, как что-то диковинное и экстраординарное. Этот 
метод лечения прочно стал в единый ряд современных и традиционных на-
правлений медицины. 

Тысячелетний опыт успешного врачевания, умноженный на высочайшие 
возможности последних достижений мировой медицины, позволяет даже в 
очень сложных случаях, редких и тяжелых, надеяться на благополучное ис-
целение. Накоплен большой опыт лечения самых разнообразных заболева-
ний по неврологии, внутренних болезней, кожных заболеваний и т.д. Реф-
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лексотерапия способна помочь даже в тех случаях, где самые современные 
методы лечения испытывают определенные трудности.

Начиная вместе с лабораторией академика А.П. Ромаданова и лабо-
раторией Киевского государственного университета им. Т.Г.Шевченка, а 
также Московским институтом МИРА на базе кафедры неврологии и реф-
лексотерапии было создано первое на Украине методическое пособие для 
практических врачей, руководство по рефлексотерапии и проведена первая 
апробация первых приборов низкоинтенсивной лазерной терапии. С начала 
семидесятых годов и по настоящее время мы тесно сотрудничаем с веду-
щими лазерными центрами, участвуем в научных изысканиях, государствен-
ных программах, связанных с использованием низкоинтенсивного лазерно-
го излучения (НИЛИ) как в эксперименте, так и в клинике, разрабатываются 
методические рекомендации по применению НИЛИ в клинике.

Наши научные публикации авторитетны в мире специалистов по лазер-
ной медицине и рефлексотерапии в целом, а применяемые нами лечебные 
методики являются современными комплексными медицинскими технологи-
ями. Все научные достижения кафедры тщательно отрабатываются в экспе-
риментах, теоретически обосновываются, обсуждаются со специалистами 
различного профиля, публикуются в научной печати, представляются в виде 
докладов на конференциях и семинарах, затем используются в клинике и 
издаются в методических пособиях, статьях и усовершенствованных меди-
цинских технологиях для практических врачей.

Уникальность кафедры заключается в том, что все без исключения годы 
работы ее кадрового состава были посвящены системному подходу в реф-
лексотерапии и изучению воздействия низкоинтенсивного лазера на от-
дельные биологические ткани и на организм человека в целом. За эти годы 
защищено 60 диссертационных работ, из которых 40 посвящены вышеука-
занным вопросам. Наши специалисты занимались и занимаются разработ-
кой и практическим применением методик воздействия НИЛИ на биоткани, 
непрерывно совершенствуют свой профессиональный уровень. В нашей 
клинике используется индивидуализированый подход к больному. Результа-
ты комплексного медикаментозного и рефлексотерапевтического лечения, 
включая лазеропунктуру и лазеротерапию, оцениваются с помощью клини-
ческих, биохимических, иммунологических исследований, критериев оценки 
липидного обмена, указателей общего психофизического состояния орга-
низма, что позволяет подобрать для каждого пациента оптимальную мето-
дику комплексного лечения, наиболее эффективную в каждом конкретном 
случае.  

Преимущества лазеротерапии:
1. Повышает эффективность медикаментозного лечения.
2. Позволяет значительно сократить дозу и количество применяемых ме-

дикаментов.
3. Сокращает реабилитационный период в 2—3 раза, удлиняет период 

ремиссии.
4. Сокращает сроки стационарного лечения.
5. Практически не имеет противопоказаний.
6. Не имеет побочных эффектов, является неинвазивным методом.
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7. В нашем стационаре лазеротерапия и лазеропунктура проводится не 
только при помощи фиксированного стационарного аппарата, но и в пала-
тах, что позволяет оказывать помощь пациентам с ограниченной двигатель-
ной активностью.

В заключение можно сказать, что на основе строжайшего следования 
традиции, за счет богатой клинической практики, глубоких теоретических 
исследований, обобщения клинических наблюдений и экспериментальных 
исследований мы должны прилагать все усилия, что бы идти в ногу с со-
временной наукой, быть новаторами. Благодаря обмену академическими 
материалами мы способствуем развитию и процветанию рефлексотерапии. 
Мы уверены, что рефлексотерапия сделает существенные успехи в XXI веке, 
внесет большой вклад в дело оздоровления людей.

•
Коваленко О.Є., Мачерет Є.Л., Гарник Т.П.

РОЛЬ ТА МІСЦЕ РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ  
В СИСТЕМІ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ

Оптимізація системи медичної реабілітації хворих з різною патологією є 
одним із пріоритетних напрямків роботи служби охорони здоров‘я не тільки 
в Україні, але й в усьому світі. Це питання не втрачає своєї актуальності, що 
пов‘язане з високою захворюваністю населення, зростанням техногенних та 
психоемоційних навантажень тощо.

Медична реабілітація, в сучасному розумінні, являє собою диференційо-
вану етапну систему лікувально-профілактично-лікувальних заходів, що за-
безпечують цілісність функціонування організму і, як наслідок — максималь-
не відновлення здоров‘я хворого до оптимального рівня працездатності, за 
допомогою поєднаного, послідовного та узгодженого застосування індиві-
дуального комплексу методів фармакологічної, хірургічної, фізичної і психо-
фізіологічної дії на функціонально або патологічно змінені органи і системи 
організму. 

За визначенням ВООЗ: «Реабілітація — це сукупність заходів, покликаних 
забезпечити особам з порушеннями функцій внаслідок хвороб, травм і уро-
джених дефектів пристосування до нових умов життя в суспільстві, в якому 
вони живуть».

Медична реабілітація складається з наступних етапів:
1. Госпітальний (лікарня) етап — від моменту надходження людини до 

стаціонару в гострому періоді. В цей час необхідно сформувати програму 
реабілітації вцілому.

2. Амбулаторно-поліклінічний етап (поліклініки, МСЧ, медичні центри), 
спрямовані на заходи по регенерації та компенсації порушених функцій.

3. Санаторно-курортний етап (санаторії, профілакторії, дома відпочинку) 
спрямовані на попередження рецидивів, консолідації ремісій, збільшення 
адаптаційних резервів організму.
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4. Побутова реабілітація (оздоровчі центри, спортивно-оздоровчі секції, 
групи загально-фізичної підготовки) спрямовані на розширення фізологічних 
резервів організму, профілактику функціональних розладів та здатність та 
здатність хворого до самообслуговування). 

Однією з потужних систем реабілітації хворих заслужено слід вважати реф-
лексотерапію (РТ), концептуальні засади якої перевірені тисячоріччями. Визна-
чаючи роль та місце РТ в системі медичної реабілітації хворих, слід розглянути 
визначення, механізм дії та основні спрямування рефлексотерапії. 

Рефлексотерапія (РТ) — це лікувально-профілактична система, яка ба-
зується на оцінці параметрів периферійних рефлексогенних зон (точок аку-
пунктури) й впливу на них з метою регуляції функціональних систем.

В наш час техногенних впливів, психологічних та інформаційних пере-
вантажень перед лікарями різних спеціальностей нерідко постає склад-
не завдання: як далі «вести» хвору людину, коли використані найсучасніші 
фармакологічні препарати згідно їх призначень, а очікуваного ефекту до-
сягти не вдалось, або застосування необхідного препарату та його аналогу 
є неможливим з-за наявності протипоказань з боку патології інших органів 
та систем. Особливо проблематичними щодо традиційної терапії є випад-
ки алергії, особливо полівалентної. Відмічається відносна резистентність до 
фармакотерапії в істотній кількості випадків і у разі хронічної патології. Не-
стандартні реакції відповіді на лікування потребують пошуку інших терапев-
тичних підходів, результатом якого має бути індивідуалізований підхід. Ще 
за часів Гіппократа верхівкою лікарського мистецтва вважалася концепція: 
«Лікувати хворого, а не хворобу». В середовищі лікарів та хворих є відомим 
альтернативний немедикаментозний підхід до лікування з застосуванням 
впливу на певні ділянки тіла — точки акупунктури (голковколювання — аку-
пунктура; лазеро-електропунктура, тощо), але широкому його використан-
ню нерідко перешкоджає недостатня віра в науковість такого підходу, хоча 
ефективність його випробувана 6-тисячорічною історією. Дефіцит широкої 
достовірної інформації та наявність чисельних псевдонаукових брошур щодо 
цієї проблеми, дискредитація застосування цих лікувальних методів лікаря-
ми без відповідної освіти або й взагалі немедиками, викликає необхідність 
дати деякі пояснення щодо цих питань.

Рефлексотерапія (РТ) та її методи, що включають різні види впливу, в 
тому числі і фармакологічні, на певні ділянки тіла людини з відмінними фі-
зичними та біохімічними характеристиками, сповідує головний принцип 
медицини. Саме людина в цілісному психофізичному аспекті, а не окре-
ма хвороба, є в полі зору лікаря-рефлексотерапевта. Багатовіковий клініч-
ний досвід, коріння якого походить з Китаю, доводить високу ефективність 
впливу на точки акупунктури (ТА), як при гострій, так і хронічній патології. 
В основі полягають складіні етіопатогенетичні механізми, що обгрунтовують 
ефективність методу. 

Рефлексотерапевтичний вплив розпочинається зі стимуляції рецептор-
ного апарату в точці акупунктури фізичними або хімічними чинниками. В 
подальшому розвивається складний каскад нейрогуморальних реакцій, які, 
крім периферійного, охоплюють як сегментарний і надсегментарний рівні 
нервової системи. Ефекти РТ включають загальну (зріст загальної неспе-
цифічної резистентності до різних стресорів, підвищення імунітету, тощо) і 
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вибіркову (специфічну) дії на певний орган або систему. Остання ґрунтуєть-
ся на феномені конвергенції аферентних шляхів на загальних нейрональних 
елементах, що забезпечують взаємне переключення різномодальної інфор-
мації як соматичних, так і вісцеральних систем на базі метамерно-сегмен-
тарної організації і формують інтегрований образ інформації, під впливом 
якого формуються адаптивні моторні програми. Це забезпечує можливості 
управління сенсорними і моторними функціями організму. Існують різні рів-
ні конвергенції рідномодальних аферентів: спінальний, стовбуровий, таламо-
кортикальний. 

Таким чином, адекватна соматична аферентація, яка формується шляхом 
складання та виконання акупунктурного рецепту (стимуляції сукупності певних 
точок в одному сеансі за відповідними правилами різними фізичними та хіміч-
ними чинниками) викликає у відповідь складну сомато-вісцеральну та вегета-
тивну реакції з очікуваною регуляцією функцій. 

Ефективність РТ при різних захворюваннях багаторазово доводилась не 
тільки на практиці, але й науково. Так, тільки в Україні з 61 дисертацій (кан-
дидатських і докторських), що виконані під керівництвом проф. Мачерет Є.Л., 
більше 40 стосуються рефлексотерапії і доводять її ефективність при ліку-
ванні різної патології.

Підготовлені до друку і вже вийшли в світ 18 учбово-методичних посібни-
ків. Видано 18 монографій, в тому числі «Руководство по рефлексотерапии», 
яке витримало 3 перевидання й перекладене на польську мову (Варшава), 
«Атлас акупунктурных зон», який перекладений на чеську мову. Монографія 
«Руководство по основам традиционной китайской медицины» і атлас зна-
ходяться в друці. Надруковано більше 700 наукових статей та тез, в тому 
числі 51 за кордоном. Через МОЗ України видано 33 методична рекоменда-
ція та інформаційні листи. За результатами наукових досліджень в області 
рефлексотерапії отримані 29 авторських свідоцтв і винаходів та 195 раціо-
налізаторських пропозицій. 

Служба рефлексотерапії в Україні була створена в 1977 році під керівни-
цтвом професора Мачерет Є.Л., розроблений курс підготовки лікарів з реф-
лексотерапії на базі кафедри неврології Київського інституту удосконален-
ня лікарів, за цей час підготовлено більш, ніж 17 тис. спеціалістів, відкрита 
мережа кабінетів, розроблений значний перелік методик лікування різних 
захворювань методами рефлексотерапії, створені реєстри та бази даних з 
профільної служби. З метою оптимізації служби рефлексотерапії в Україні 
були призначені головні обласні рефлексотерапевти, а головним спеціаліс-
том з рефлексотерапії МОЗ України, професор Мачерет Є.Л.

Подальшому широкому впровадженню рефлексотерапії в клінічну практи-
ку сприяв ряд постанов МОЗ України: (Нак МОЗ України №№ 130, 318, 33).

Наказом МОЗ України № 130 від 09.06.1993 року «рефлексотерапія» вве-
дена в перелік лікарських та провізорських спеціальностей за № 24, що є 
офіційним визнанням рефлексотерапії як самостійного, науково-обгрунтова-
ного лікувального методу. 

Наказом МОЗ України № 318 від 29.12.1994 року «Про удосконалення 
рефлексотерапевтичної служби в Україні» були затверджені положення про 
кабінет рефлексотерапії, про лікаря, медсестру та оснащення кабінету реф-
лексотерапії. Хоча цей наказ нині потребує перегляду й до розгляду МОЗ 
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підготовлений новий проект з перегядом нормативів навантажень на лі-
каря тощо, він досить суттєво підтримував правову базу РТ протягом ба-
гатьох років. 

Регулярно (1 раз на рік) проводяться науково-практичні конференції, 
присвячені актуальним питанням рефлексотерапії. 

Кожного року, тільки в закладах Міністерства охорони здоров’я отриму-
ють лікування з використанням методів РТ більш, ніж 400 000 хворих. 

Служба РТ України визнана в усьому світі: вона співпрацює зі спеціаліс-
тами інших країн, проводяться сумісні семінари (Росія, Китай, В’єтнам, Ні-
меччина, Італія, Іспанія, Польща та ін.). Крім того, проходять навчання спеці-
алісти з різних країн Заходу та Сходу (Германія, Китай, В’єтнам, Туреччина, 
Польща та інш.). Українська асоціація РТ та лазеропунктури прийнята асоці-
йованим членом Всесвітньої асоціації акупунктури «Ichmart». 

РТ застосовується й в усьому світі. 
Таким чином, маючи в основі науково доведене підґрунтя, в теперішній 

час хоча РТ ефективно й використовується майже в усіх областях клінічної 
медицини, медичній профілактиці та реабілітації, педіатрії, медицині ката-
строф, спортивній та космічній медицині, вона потребує подальшого шир-
шого впровадження. 

На етапі приоритетного розвитку профілактичного напрямку в медицині 
рефлексотерапія має непереборний перелік переваг: економічний ефект 
від застосування методів РТ при різних захворюваннях, доведена висока 
ефективність РТ при імунодефіцитних станах населення в умовах постчер-
нобильського періоду, при несприятливих епідеміологічних обставинах. На 
значній кількості клінічних прикладів, підтверджених і параклінічними ме-
тодами дослідження, доведено, що особи, які пройшли курс лікування ме-
тодами рефлексотерапії напередодні епідемій ОРВІ та грипу, не хворіють 
означеними інфекціями, незважаючи навіть на щільний контакт з хворими. 
Тому методи рефлексотерапії, крім доведеного високого лікувального-ре-
абілітаційного потенціалу, несуть в собі і чітко окреслені профілактичні 
перспективи. РТ є незамінною у разі високої алергізації населення, яка 
зростає з кожним роком, недостатній ефективності існуючих стандартних 
методик лікування різних захворювань, негативних наслідках невиправда-
ної поліпрагмазії. Адекватний вплив на точки акупунктури може частково 
або повністю замінити медикаментозне навантаження, або істотно його 
зменшити. 

Як видно, РТ може застосовуватися на всіх етапах реабілітації хворого 
і практично в усіх медико-лікувальних галузях. Тому, для високоефективної 
реабілітації хворого в неврології, терапії, хірургії, дерматології, гінекології та 
ін. повинен залучатися лікар-рефлексотерапевт.

На жаль, на практиці дуже часто стан речей стосовно РТ не до кінця ро-
зуміється керівниками медичних закладів, особливо «на місцях: скорочують-
ся ставки рефлексотерапевтів, закриваються кабінети РТ, в той час, коли 
все повинно відбуватися навпаки. 

Потенціал кадрової бази в РТ досить високий: за період від заснуван-
ня служби РТ освіту з рефлексотерапії отримали близько 17 000 лікарів. За 
останні 10 років підготовлено більше 7000 лікарів-спеціалістів з рефлексоте-
рапії. Однак, не маючи робочої ставки, або підпавши під скорочення штату, 
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вони нерідко уходять в «тінь», дискваліфікуються, тим самим дискредитуючи 
цю систему оздоровлення, хоча ці люди могли б принести суттєву користь 
здоров‘ю людей в системі реабілітації при різних захворюваннях. 

Отже, є зрозумілим, що для вирішення проблеми реабілітації хворих в 
країні вцілому потреба в лікарях-рефлексотерапевтах є значно вищою, ніж їх 
нині існує. Часто люди в пошуках альтернативного традиційному лікування, 
не маючи змоги отримати науково доведену високоефективну, нешкідливу 
рефлексотерапію, звертаються до сумнівних «знахарів» тощо. Це сприяє по-
глибленню патологічного процесу, нерідко фатально. Тому, подальший роз-
виток служби рефлексотерапії не тільки в нашій країні, але й в усьому світі 
є надзвичайно актуальним.

Таким чином, крім таких концептуальних напрямків розвитку рефлексо-
терапії в Україні, як розробка та впровадження в практичну медицину нових 
способів і методів рефлексотерапії, а також апаратури для проведення РТ, 
підготовки кадрів з РТ, вивчення та написання учбово-методичної літерату-
ри з РТ, наукових досліджень щодо вивчення ефективності методів РТ при 
різних захворюваннях, подальшого впровадження в практичну охорону здо-
ров’я науково-обгрунтованих методик, організаціії служби РТ та удоскона-
лення правової бази, мають вирішуватися й такі питання:

1. Активне застосування РТ — клінічне і наукове підтвердження
2.  Подальше впровадження РТ в сімейну медицину, медицину невід-

кладних станів, педіатрію, реабілітацію при різних захворюваннях
3. Розробка протоколів (стандартів) застосування РТ при різних захво-

рюваннях
4. Вивчення та обговорення питання щодо впровадження РТ в страхову 

медицину.
5. Обґрунтована пропаганда РТ в засобах масової інформації 
6. Клопотати про затвердження проекту нового наказу «Про удоскона-

лення рефлексотерапевтичної служби в Україні», що знаходиться на розгля-
ді у МОЗ. 

7. Плідна співпраця з організаторами охорони здоров’я на місцях: з їх 
боку — регулярне направлення лікарів на навчання з РТ зі своєчасним по-
переднім поданням заявок до закладів післядипломної освіти, збереження 
існуючих ставок та відкриття нових

8. Співпраця з головними обласними позаштатними спеціалістами з РТ 
та координація їх роботи.

9. Співпраця з однопрофільними кафедрами з викладанням РТ.
10. Розвиток міжнародного співробітництва в галузі РТ

•
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Андріюк Л.В.,Слінько О.О.

МАНУАЛЬНА ТЕРАПІЯ В КОМПЛЕКСІ ЛІКУВАЛЬНО-РЕАБІЛІ-
ТАЦІЙНИХ МІРОПРИЄМСТВ ПРИ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СКО-
ЛІОЗАХ У ДІТЕЙ

Львівський національний медичний університет ім.Данила Галицького 

Резюме. Мануальна терапія є одним з адекватних немедикаментозних 
методів лікувально-реабілітаційної дії, направленої на усунення характерних 
для сколіоза у дітей патобіомеханічних проявів, на розвиток компенсаторних 
саногенетичних механізмів і корекцію рухового стереотипу при його неопти-
мальності і постуральному дисбалансі м’язів. Цілеспрямоване і обгрунтова-
не застосування прийомів мануальної терапії і коригуючої гімнастики сприяє 
ефективності лікування і підвищує рівень реабілітації при сколіозах у дітей.
В наш час тенденція погіршення стану здоров’я дітей прийняла стійкий ха-
рактер, що підтверджується зростанням хронічної патології, збільшенням 
вроджених захворювань та інвалідності. У 90-х роках XX століття в Україні 
сформувалися традиції, які продовжуються до наших днів і можуть негативно 
позначитися на збереженні генофонду українського народу. Серед аномалій 
і вад розвитку одне з перших місць належить різноманітним вродженим па-
тологіям опорно-рухового апарату (сколіозам).Разом з тим, питання щодо їх 
етіології до цього часу остаточно не з’ясоване. Це обумовлює велике тео-
ретичне і практичне значення тих поглиблених досліджень, результати яких 
можуть лягти в основу розробки сучасних методів діагностики, профілактики 
та застосування раціонального комплексного лікування.Дана робота присвя-
чена принципам складання диференційованої програми лікувально-реабілі-
таційних міроприємств при розвитку сколіоза у дітей. 

З метою вдосконалення діагностики та покращення результатів лікування 
та профілактики сколіозу на кожну дитину заводяться діагностична і реабілі-
таційна карти під час індивідуально проведеного обстеження. Тривалість об-
стеження близько двох годин. Ці карти є основою планування та складання 
індивідуальних програм з корекції сколіозу у дітей. 

Методами діагностики фізичного стану дитини з сколіозом є визначення 
рівня розвитку рухових якостей і поглиблене дослідження хребта для ство-
рення графічної карти, на якій познасаються виявлені порушення, що до-
зволяє індивідуально підбирати комплекс маніпуляцій та коригуючих вправ 
для кожної дитини,а також порівняльно оцінювати результативність лікуван-
ня через певний проміжок часу. 

Для визначення рівня розвитку фізичного стану, рухової активності та по-
стави використовуються слідуючі тести: 

— витривалості (методом визначення максимального споживання кисню із 
застосуванням бігової доріжки за методикою Р.-О. Азігапсі, К.КосІаЬІ,1986);

— гнучкості (за тестами Єврофіт);
— сили (за методикою Олешко В.Г., 1999);
— координаційних здібностей (за методикою Ляха В.І., 1989).
Поглиблені методи дослідження:
Фотосоматоскопія
Дитину фотографуємо в 3-х проекціях на фоні спеціальної сітки з нане-

сеними позначками на тілі, що вказують на порушення постави.
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Огляд зі сторони (фронтальна площина)
Розміщення голови — визначаємо ступінь нахилу у фронтальній площині 

і поворот в горизонтальній площині за розміщенням мочок вух.
Розміщення плечового поясу — оцінюємо рівень наплічників, кутів лопа-

ток, «криловидність» лопаток, симетричність їх розташування до центральної 
вісі хребта.

Трикутники талії — відмічаємо симетричність і глибину трикутників талії.
Хребет — розміщення хребта оцінюємо за лінією остистих відростків, 

стану паравертебральних м’язів. Відмічаємо рівень, довжину і вершину дуги 
викривлення. При огляді хребта інколи були виявлені зміни у вигляді піг-
ментних або судинних плям, посилений рисунок підшкірних вен, крововили-
вів, підвищеної сухості шкіри або локально посиленого росту волосся. 

За результатами огляду спереду, збоку і ззаду визначаємо розміщення 
тазу і форму ніг.

Таз — горизонтальне розміщення тазу визначаємо за передніми верхні-
ми остями клубових кісток при огляді спереду, за міжсідничною складкою і 
задніми верхніми остями клубових кісток — при огляді збоку.

Нижні кінцівки — відмічаємо форму ніг (прямі, О- чи Х-подібні), рекурва-
цію в колінних суглобах, варусне (назовні) чи вальгусне положення п’яток і 
наявність плоскостопості.

З метою попередньої оцінки довжини ніг в положенні дитини лежачи на 
спині виконується наступний тест. Згинаємо нижні кінцівки дитини в колінних 
суглобах і притягуємо їх до грудної клітки, потім ставимо стопи на кушетку. 
При цьому ноги залишаються зігнутими в колінних суглобах під кутом при-
близно 90 градусів. Потім плавно розгинаємо ноги. Довжина ніг визначаєть-
ся по нижньому краю внутрішніх гомілок. Якщо вони знаходяться на різному 
рівні,треба провести тест Даунінга, який полягає в наступному: у дитини, 
що знаходиться в положенні лежачи на спині, вкорочена кінцівка згинається 
в колінному суглобі, відводиться і ротується латерально таким чином, щоб 
стопа цієї кінцівки виявилась на рівні колінного суглобу «довгої» ноги. Потім 
вкорочена нога, ковзаючи по гребеню великогомілкової кістки, вирівнюєть-
ся. Всі описані рухи виконуються плавно і безперервно. Зменшення різниці 
в довжині ніг вказує на функціональний характер дисфункції.

Огляд при нахилі вперед (горизонтальна площина)
Дитина повинна притиснути підборіддя до грудей, повільно нахилитись 

вперед, не згинаючи ніг в колінних суглобах, з вільно опущеними руками 
і зігнутим положенням голови рівно до горизонтального рівня спини. Для 
оцінки наявності: асиметричності м’язових бугорків і реберного випинання 
оглядаємо спину не тільки зі сторони голови, але й зі сторони сідниць. При 
наявності ознак асиметричності і видимого одностороннього реберного ви-
пинання запідозрюємо розвиток сколіозу, так як це являється ознакою по-
вороту (торсії) хребців навколо своєї вісі.

Антропометричні виміри
Довжину тіла стоячи визначаємо по стандартній методиці. Отримані зна-

чення доцільно оцінити за вентильними таблицями, якими користується 
більшість лікарів.Визначення маси тіла проводимо при користуванні вен-
тильними таблицями. За показниками довжини і маси тіла оцінюється гар-
монійність розвитку дитини, її соматотип.
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Окружність грудної клітки визначаємо шляхом накладення сантиметрової 
стрічки під нижніми кутами лопаток, а спереду — на рівні 4-5 ребра. Необ-
хідно не тільки виміряти висхідну окружність грудної клітки, але й фіксувати 
окружність грудей на глибокому вдиху і видиху, відмітити амплітуду дихаль-
ного розмаху. Необхідна екскурсія становить 10% від окружності грудної 
клітки.

Хребет. Для виміру відхилень хребта у фронтальній площині використо-
вуємо тягарець від остистого відростку сьомого шийного хребця. Для ви-
міру вираженості кіфозів, лордозів і асиметрії трикутників талії використову-
ємо лінійка і кутник (або дві лінійки), а для виміру рівня стояння плечового 
і тазового поясу використовуємо сантиметрову стрічку.

Таз, так як і хребет, може деформуватися у фронтальній,сагітальній і го-
ризонтальній площинах.При деформації у фронтальній площині вимірюємо 
рівень стояння передніх верхніх остей гребенів клубових кісток справа і злі-
ва — при асиметрії (вище-нижче) діагностуємо «косий таз». При деформації 
таза в горизонтальній площині відбувається його скручування, так як тор-
сія (поворот навколо центральної осі) хребців — при сколіозі. Оцінку даної 
деформації проводили за ступінню випуклості вперед або відхилення назад 
передніх верхніх остей клубових кісток, і тоді діагностуємо «скручений таз». 
При деформації таза у сагітальній площині змінюється кут його нахилу — він 
або збільшується або зменшується.

Нижні кінцівки. Довжину нижніх кінцівок вимірюємо від передніх верхніх 
остей клубових кісток до нижнього краю внутрішньої гомілки у положенні 
лежачи на спині.

Спеціальні антропометричні виміри — визначаємо відстань від кутів ло-
паток до середньої лінії хребта, від яремної вирізки до передньо-верхньої 
ості клубової кістки, від сьомого шийного хребця (С 7) до кутів лопаток.

Оцінка показників проводиться за наступними критеріями: 
а) різниця у відстані від сьомого шийного хребця до кутів лопаток справа 

і зліва: норма — 0-0,3 см (зелена зона); нормальне відхилення — 0,4-0,7 см 
(жовта зона); виражене відхилення — > 0,8 см (червона зона);

б) різниця у відстані від кутів лопаток по горизонталі до середньої лінії 
хребта: норма — 0-0,3 см (зелена зона); нормальне відхилення; 0,4-0,7 см 
(жовта зона); виражене відхилення — > 0,8 см (червона зона);

в) різниця у відстані від яремної вирізки до передніх верхніх остей клу-
бових кісток: норма — 0 см (зелена зона); нормальне відхилення — 0,5 см 
(жовта зона); виражене відхилення — >1 см (червона зона).

Дані лінійних вимірів анатомічних точок вносимо одночасно в спеціальні 
таблиці і в графічне зображення хребта. Складаємо графічне зображення 
хребта в основних анатомічних проекціях, так званий «паспорт хребта», що 
дає можливість відповідно до кожного конкретного випадку підібрати індиві-
дуальний комплекс коригуючих вправ і маніпуляцій.

Сколіози I-II ступеню частіше всього є функціональними і викривлення 
хребта визначає і підтримує регіональний постуральний дисбаланс м’язів.

У дітей з I ст. сколіоза викривлення хребта незначне і з’являється в осно-
вному в положенні стоячи або сидячи і повністю усувається у флексії або 
екстензії. Відмічається спазм і вкорочення постуральних м’язів(латерофлек-
сорів і ротаторів) зі сторони вігнутої частини сколіоза. Локальна гіпермобіль-
ність не виявляється. Руховий стереотип залишається оптимальним. Локаль-
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ний патологічний стан рухового апарату відповідає I етапу- функціонального 
напруження. При сколіозі II ст. регіонарний постуральний дисбаланс м’язів 
відповідає II ст. вираженості, тобто нерізко виражене як вкорочення, так і 
розслаблення фазичних м’язів відповідного регіону. Це постійний сколіоз, 
але він також зменшується під час проведення флексії та екстензії, особли-
во при латерофлексії в протилежну сторону.

При цьому сколіозі виявляється чітка м’язова асиметрія, але немає дефор-
мації грудної клітки, хоча переважає вкорочення м’язів над їх розслабленням. 
Руховий стереотип є неоптимальним. Виявляються також характерні функціо-
нальні блоки, переважно в ротації і латерофлексії,які відповідають II ступеню 
обмеження руху і вони, як правило,є багатосегментарними блоками.

Після діагностування сколіозу I і II ст. показано застосування цілеспря-
мованих вправ для розтягнення спазмованих або вкорочених латерофлек-
сорних м’язів з вгнутої сторони сколіозу при допомозі постізометричної ре-
лаксації в положенні лежачи на боці, або сидячи; гравітаційного обтяження 
в положенні лежачи на вгнутій поверхні; ритмічних пасивних рухів в сторону 
вгнутості в положенні сидячи з відведеними руками або при допомозі по-
стізометричної релаксації; тракційні прийоми за одну ногу зі сторони вгнутої 
частини сколіоза; мобілізація блокованих хребцево-рухових сегментів пере-
важно у визначеному напрямі. 

При виявленні функціональних блоків в крижово-клубовому і кульшовому 
суглобах та діагностуванні скрученого або косого тазу позитивний результат 
у усуненні сколіозу дає корекція цих порушень відповідними коригуючими 
вправами і маніпуляціями.

В значній кількості випадків сколіоза I і II ст. виявлено вкорочення однієї 
ноги на 0,5—1 см. В таких випадках проводилась тракція вкороченої ноги з 
використанням ПІР і ортопедичних засобів. Важливо, щоб дитина 2/3 часу 
проведених на ногах проводила у взутті з прокладкою.

Висновок: Застосування мануальної терапії для корекції сколіозу у ді-
тей має лікувально-профілактичне значення. В багатьох випадках коригу-
ючі вправи, мобілізація, постізометрична релаксація не тільки покращують 
результати корекції, а й усувають причини виникнення сколіозу. Особливо 
важливе значення має відновлення супінації стоп, форми ніг, зменшення де-
формацій колінних суглобів. 
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ДОСВІД СУМІСНОГО ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ  
РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ, ГОМЕОПАТІЇ ТА АНТИГОМОТОКСИЧНИХ  
ПРЕПАРАТІВ ПРИ ЛІКУВАННІ ОСТЕОХОНДРОЗУ ХРЕБТА

Мета: Застосування нового методу лікування антигомотоксичної терапії у 
хворих з дегенеративно-дистрофічними захворюваннями хребта та суглобів.

Щороку у кабінеті рефлексотерапії ЦРЛ Київо-Святошинського р-ну (м. 
Боярка) проходить лікування в стаціонарі та поліклініці понад 300 хворих на 
остеохондроз віком від 20 до 70 років. До 90% хворих остеохондрозом ший-
ного відділу хребта — жінки, а до 80% хворих на остеохондроз попереково-
крижового відділу хребта — чоловіки. 

Пацієнти нашого району проживають у зоні часткового радіаційного за-
бруднення. 

За лікуванням хворих спостерігають невролог, травматолог, терапевт, сі-
мейний лікар. Усім пацієнтам проводиться клінічно-лабораторне, неврологіч-
не обстеження, рентгенологічне дослідження хребта у 2 проекціях з функціо-
нальними навантаженнями. Залежно від стану пацієнтів та їх матеріальних 
можливостей їм проводиться магнітно-резонансна томографія, електроміо-
графія, транскраніальна доплерографія (ТКД), та реовазографія кінцівок. 

У кабінеті окрім традиційних методів обстеження, використовується також 
метод іридодіагностики. Він застосовується як допоміжний експрес метод для 
більш діференційованого гомеопатичного застосування, контролю за єфектив-
ністью та адекватністью лікування (згідно динаміки тополабільних знаків ірису).

Оцінюються основні показники ірису: колір та тип райдужки, ступінь 
щільності строми, стан зіниці, зінцевої кайми, автономного кільця, наявність 
адаптаційних кілець, запальних та дегенеративних змін райдужки і токсико-
дистрофічних знаків ірису. 

Ліквальний курс складає: традиційне медикаметнозне лікування, голко-
вколювання, лазеропунктуру на АТ (акупунктурні точки) по класичним мето-
дикам, рефлекторні методи (вакуум терапія та голкоаплікація). 

Гомеопатичне лікування призначається по відповідності гомеопатично-
конституціонального типу — іридо-генетичному. Так, наприклад, гомеопа-
тичний конституціональний тип Calcarea відповідає іридогенетичному — лім-
фатичному, Lycopodium — лімфатичному, підтип — гідрогеноїдний.

Основними препаратами були такі: мінерального походження — солі 
кальцію, Calcarea та тип Silicea в потенції 200, 1000; рослинного походжен-
ня — Aconitum napelus, Rhus toxicodendron, Bryonia alba, Lycopodium, Spi-
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gelia та інші в потенціі 12, 30, 50, 200. Ці препарати призначаються всім 
хворим на певних етапах лікування. 

Антигомотоксичну терапію ми проводимо іньекціонними формами заре-
єстрованими МОЗ України: Traumeel S, Zeel T, Discus compositum. При на-
явності соматагенних проявів остеохондрозу та супутніх захворювань, що 
завжди трапляються у пацієнтів, які мешкають у зонах радіаційного забруд-
нення, призначаємо Cerebrum compositum, Gepar compositum, Coensim co-
mpositum. У лікувальній практиці ці препарати використовуються на протязі 
останніх 7 років. Вони застосовуються разом з традиційною медикаментоз-
ною терапіею, або після того як терапія не мала успіху, а також при наяв-
ності алергії на ліки, ульцерагених ефектів, дисбактеріозу. 

Гомеосініатрія призначається разом з класичною акупунктурою. Так у го-
стрій стадії захворювання остеохондрозу шийного відділу акупунктура хво-
рим проводилась за гальмівним методом на верхніх кінцівках на каналах GI, 
IG, TR, VG а в шийно-комірцеву зону вводимо антигомотоксичний препарат.

При дистрофічних змінах (inь) хворому добре допомогає стимулююча 
методика на (iнь) каналах: P, C, MC.

При остеохондрозі попереково-крижового відділу в гострому періоді при-
значається акупунктура за гальмівним методом на нижніх кінцівках на кана-
лах: E, V, VB, VG.

В попереково-крижовий відділ вводимо антигомотоксичний препарат.
При дистрофічних змінах (iнь) застосовуємо стимулюючу методику на 

(iнь) каналах: R, F, RP. Препарати вводяться у паравертибральні ТА мери-
діани «Сечового міхура», та у ТА «Задньосерединного» меридіану, які ви-
значаємо за сегментарним принципом (працюємо на ТА, які розташовані у 
больовій зоні). 

Препарат вводимо в 1 шприці по 2 мл кожного препарату у 10-12 ТА за 
один сеанс. На курс лікування потрібно від 5 до 10 сеансів антигомотоксич-
ної терапії. Загальний курс лікування складає 10-15 процедур. 

З метою аналізу ефективності лікування всі пацієнти були розділені на 3 
групи згідно віку, статі та методів. 

Перша група — 89 паціентів, лікувались за допомогою ІРТ та антигомо-
токсичної терапії. 

Друга — 78 паціентів, іглотерапія та гомеопатія. 
Третья група — 183 пацієнти, голкотерапія та традиційна медикаментоз-

на терапія. 
У пацієнтів першої групи вже після другого сеансу відбулося значне 

зменшення больового синдрому та значне збільшення обьему рухів у хребті 
та суглобах. Покращився загальний стан хворих. Курс лікування складається 
з 10 сеансів, термін ремісії — до 1 року.

Висновок. Таким чином, спільне застосування методів рефлексотерапії 
та антигомотоксичної терапії забезпечує помітно вищий лікувальний ефект, 
ніж використання цих методів окремо. 

Нова методика дозволяє більш ефективно проводити індивідуальне ліку-
вання при відсутності побічних та алергічних реакцій, що дозволяє скороти-
ти час лікування та продовжити час ремісії. 

•
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ЗАСТОСУВАННЯ РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТИЧНИХ МЕТОДИК  
У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХРОНІЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ 
В ПОЄДНАННІ З ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

Резюме. Досліджено ефективність застосування рефлексотерапевтич-
них методик у комплексному лікуванні хворих на хронічний панкреатит у 
поєднанні з артеріальною гіпертензією у порівнянні із загальноприйнятою 
терапевтичною програмою. Проведено аналіз показників загального стану 
пацієнтів за шкалами ВООЗ та Карновскі, клінічних і лабораторних даних, 
кількості днів непрацездатності.

Вступ. Хронічний панкреатит (ХП) — одне з найбільш проблемних захво-
рювань внутрішніх органів, що пов’язано з його поліетіологічністю, полісин-
дромністю та поліморбідністю, а в зв’язку з цим зі складнощами у підході 
до лікування [1, 2]. Артеріальна гіпертензія (АГ) як одне з найпоширеніших 
хронічних захворювань людини часто ускладнює перебіг інших хвороб, у 
тому числі ХП, що потребує розширення алгоритму лікування пацієнтів із 
поєднанням цих нозологій [4]. Низька ефективність монотерапії АГ, зростан-
ня частоти побічних ефектів зі збільшенням дози антигіпертензивного пре-
парату спричиняє необхідність застосування комбінованої терапії у 50,0— 
75,0 % хворих на АГ. Виникає потреба застосовувати комбінацію 2-х, а час-
то й 3—4-х препаратів [8]. Це призводить до поліпрагмазії, а також виник-
нення ускладнень у процесах травлення у пацієнтів з наявним ХП і часто 
«букетом» гастроентерологічних захворювань [1, 4]. Тривала фармакотера-
пія у зв’язку з рядом побічних ефектів погіршує якість життя пацієнтів [3]. 
Недостатня ефективність традиційних медикаментозних програм призво-
дить до використання в терапії ХП і АГ біологічних методів медицини, до 
яких належить широкий спектр рефлексотерапевтичних (РТ) засобів. Все 
частіше в науковій літературі з’являються повідомлення про використання 
голкорефлексотерапії (ГРТ), акупресури, поверхневого голковколювання, ау-
рікулотерапії, цзю-терапії та ін. в лікуванні терапевтичної патології [5, 6, 9]. 
Механізм лікувальної дії РТ пояснюють протибольовою активністю внаслідок 
впливу на продукцію опіоїдних пептидів, серотоніну, ГАМК, інших гальмівних 
метаболітів [5, 7]. Деякі автори підтверджують вплив РТ на процеси регу-
ляції кровообігу та мікроциркуляції шляхом зменшення кількості стресових 
гормонів (АКТГ, СТГ, кортизолу, альдостерону), нейротензину та збільшення 
рівня бета-ендорфіну [9]. Доведено позитивний вплив класичної акупунктури 
на параметри синдрому ендогенної інтоксикації, імунного статусу та ін. при 
ХП [1, 2]. Є окремі повідомлення про застосування РТ у хворих на ХП та на 
артеріальну гіпертензію, але досліджень по лікуванню поєднання цих пато-
логій немає, хоча практичний позитивний досвід такого застосування існує, 
тобто підтверджується емпірично, що потребує наукового обгрунтування.

Мета дослідженя — довести доцільність використання РТ методик 
(класичної корпоральної акупунктури, аурікулопунктури, цзю-терапії) в 
комплексному лікуванні ХП у поєднанні з АГ для покращання загального  
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стану пацієнтів, деяких клінічних і лабораторних параметрів, зменшення 
кількості днів непрацездатності.

Матеріали та методи. Об’єктом дослідження були 36 пацієнтів з ХП і 
супутньою АГ чоловічої та жіночої статі, віком 35-55 років, що перебували на 
лікуванні в денному стаціонарі поліклініки. У всіх хворих було діагностовано 
ХП у фазі загострення і АГ ІІ стадії ІІ ступеня. Пацієнти були поділені на гру-
пи порівняння за програмами корекції: І група (16 хворих) отримувала за-
гальноприйнятий лікувальний комплекс (ЗЛ), ІІ група (18 хворих) — ЗЛ, по-
силений курсом чжень-цзю терапії (ЗЛ+ЧЦТ). ЗЛ комплекс включав базисну 
терапію ХП, сформовану за рекомендаціями ВООЗ (регулятори моторики — 
спазмолітики та/або прокінетики, гастроцепін, Н2-блокатор та/або інгібітор 
протонної помпи, ферменти), а також з метою корекції артеріального тиску 
(АТ) — ІАПФ (лізиноприл) та діуретик (індапамід). Обов’язковими компонен-
тами ЗЛ були дієта, режим, симптоматичні засоби за необхідністю (седа-
тивні, антигіпоксанти, вітаміни, антиоксиданти, гепатопротектори, кишкові 
антисептики та ін.) [4, 8]. РТ комплекс включав 10-14 процедур ГРТ, прове-
дених за гальмівною методикою у поєднанні з цзю терапією. Для процеду-
ри прогрівання використовували полинні сигари, виготовлені з обробленого 
висушеного листя полину, запресованого в паперову трубку діаметром 1,5 
см. Прогрівання точок проводили безконтактним «клюючим» методом протя-
гом 20 хв на відстані 2-5 см залежно від індивідуальної чутливості пацієнта. 
Цзю проводили після закінчення процедури ГРТ. Перших 4-5 процедур про-
водили щоденно, решта — через день. Підбір біологічноактивних точок був 
індивідуалізованим з урахуванням симптоматики та динаміки стану, а також 
основних етіологічних факторів ХП та АГ конкретного пацієнта. Основними 
точками були: корпоральні — І12, V45, E34, E36, E44, ПАМ-121-126, Vb38, 
VB30, Vb43, F14, Tr6, V17-21, F2-3, Rp3-6, R3 та інші, аурикулярні — АР96, 
АР51, АР55, АР97, АР88, АР22, АР87, АР89, АР10 та інші [5, 9]. Обов’язковою 
умовою було використання в перші дні лікування точок загальної дії, а також 
проведення 2-3 процедур впливу на точки-регулятори вегетативної нервової 
системи. Точки седативної та протиалергічної дії часто застосовувалися у 
зв’язку з наявністю у хворих алергічного та астено-невротичного синдромів. 
При порушеннях моторної функції кишечника застосовували симптоматич-
ні методики, запропоновані в класичних підручниках з ГРТ [5]. Погріванням 
впливали на наступні точки: МС3, Е44, Т4.

Стан пацієнтів досліджуваних груп аналізували за шкалою загального 
стану (ШЗС) за ВООЗ за 5-бальною системою (0 балів — нормальний стан, 
повністю активний; 1 бал — наявні симптоми захворювання, активність зни-
жена, може знаходитись вдома; 2 бали — виражені симптоми, непрацездат-
ний, менше 50 % часу проводить у ліжку; 3 бали — тяжкий стан, більше 50% 
часу проводить у ліжку; 4 бали — дуже тяжкий стан, 100 % часу проводить 
у ліжку; 5 балів — смерть) та за шкалою Карновскі за 100-бальною систе-
мою (градації від 100 (без ознак захворювання) до 0 балів (смерть)) [3]. Для 
спостереження за АТ щодня в один і той самий час перед процедурою ви-
мірювали систолічний АТ (САТ) та діастолічний АТ (ДАТ). Досліджували рівні 
амілази та загального холестерину сироватки крові пацієнтів, які визначали 
за загальноприйнятими у клініці методиками. Контрольна група — 20 прак-
тично здорових людей. Статистична обробка проводилась у програмі ЕхеІ 
на комп’ютері ІВМ, оцінка показників — за критерієм Стьюдента. 
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Результати та обговорення. Отримані результати зміни загального 
стану хворих на ХП у поєднанні з АГ під впливом ЗЛ та ЗЛ+ЧЦТ наводимо 
у таблиці 1.

В обох групах спостерігалося достовірне (р<0,05) покращення загально-
го стану пацієнтів, проте, в ІІ групі покащеня було достовірно (р<0,05) біль-
шим ніж у І.

Аналогічна тенденція спостерігалася в динаміці клінічних симптомів, ла-
бораторних показників та рівня АТ (табл. 2).

Таблиця 2
Динаміка клінічних проявів під впливом різних лікувальних комплексів

Клінічний синдром 
або показник 

Група порівняння  
(1 — до лікування; 2 — після лікування)

І група, n = 16 ІІ група, n = 18

1 2 1 2

Абдомінальний больовий синдром 16 (100,0)* 5** (31,3) 18 (100,0) 1 (5,6)

Цефалгічний синдром 13 (81,3) 6 (37,5) 15 (83,3) 1 (5,6)

Кардіалгічний синдром 14 (87,5) 3 (18,7) 15 (83,3) 0 (0)

Стеаторея 12 (75,0) 3 (18,7) 14 (77,8) 1 (5,6)

Схуднення 11 (68,8) 7 (43,8) 9 (50,0) 2 (11,1)

Анемія 11 (68,8) 8*** (50,0) 12 (66,7) 2 (11,1)

Амілаза (> 32,0 мг/год •  мл) 16 (100,0) 7 (43,8) 18 (100,0) 3 (20,0)

Заг.холестерин (>5,2 ммоль/л) 10 (62,5) 10 (62,5) 13 (72,2) 9  (50,0)

САТ (>140 мм рт. ст) 16 (100,0) 6 (37,5) 18 (100,0) 1 (5,6)

ДАТ (>90 мм рт. ст) 16 (100,0) 1(5,3) 18 (100,0) 0 (0,0)

П р и м і т к и :  * — в дужках наведені дані  у відсотках (%); ** — клінічний прояв після 
лікування  вважали наявним за відсутності значимої позитивної динаміки; *** — 
контрольний аналіз крові робили через 1 місяць.

Таблиця 1
Динаміка загального стану хворих на ХП у поєднанні  

з ГХ під впливом різних лікувальних комплексів

Показники Група хворих До лікування  
(к-сть балів)

Після лікування, 
(к-сть балів)

p, p
1

ШЗС Карновскі І група 62,20±2,70 81,32±2,56 p<0,05

ІІ група 60,48±3,10 89,83±1,8 p<0,05; 
p

1
<0,05

ШЗС за ВООЗ І група 1,87±0,23 0,44±0,08 p<0,05

ІІ група 1,88±0,22 0,15±0,7 p<0,05; 
p1<0,05

П р и м і т к и :  p — достовірність показників ЗС в групі хворих на ХП після лікування 
стосовно показників до лікування; p

1
 — достовірність показників ЗС в ІІ групі хворих на 

ХП після лікування стосовно аналогічних показників в І групі.
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Спостерігався також краща динаміка клінічних синдромів у ІІ групі порів-
няно з І. Зокрема, абдомінальний больовий синдром до лікування був діа-
гностований у всіх пацієнтів обох груп, а після лікування у 31,3 % пацієнтів 
І групи і 5,6% ІІ групи.

Аналіз отриманих даних показав достовірне (p<0,001) підвищення САТ та 
ДАТ в порівнянні з контрольною групою (САТ=(123,0±4,1) мм рт.ст. і ДАТ= 
=(81,2±3,2) мм рт.ст., ): у І групі САТ=(166,0±5,3) мм рт.ст. і ДАТ=(97,0±3,2) 
мм рт.ст., у ІІ групі САТ=(165,0±5,4) мм рт.ст. і ДАТ=(97,5±2,9) мм рт.ст., 
після лікування АТ достовірно (p<0,05) знизився в обох групах: у І групі  
САТ=(146,2±6,3) мм рт.ст. і ДАТ=(92,5±3,2) мм рт.ст., у ІІ групі САТ= 
=(137,6±4,4) мм рт.ст. і ДАТ=(86,5±2,1) мм рт.ст., але в ІІ групі зниження АТ 
було достовірно (р<0,05) більшим у порівнянні з І групою.

Поряд з цим достовірно (р<0,05) підвищився рівень гемоглобіну крові 
пацієнтів ІІ групи зі (106.2±2,6) г/л до (119,3±2,4) г/л, тоді як у І групі він 
істотно не змінився (р>0,05): до лікування — (106,8±2.9) г/л, через 1міс ста-
новив(110,1±2.8) г/л.

Спостерігали також достовірне (р<0,05) зниження рівня амілази в крові 
в пацієнтів обох груп, але в ІІ групі воно було більшим (р<0,05) (від (39,7± 
±1,5) мг/год•мл до(33,2±1,2) мг/год•мл), порівняно з І групою(від (40,2± 
±1,7) мг/год•мл до (36,5±1,1) мг/год•мл).

Рівень холестерину в крові пацієнтів обох груп істотно не змінився, проте 
в ІІ групі спостерігалася незначна тенденція до його зниження.

Таким чином, включення акупунктури та інших РТ методів в комплекс 
лікування ХП з АГ показало більш високий рівень ефективності впливу на 
рівень АТ та загострення ХП.

Необхідно також зазначити, що застосування РТ комплексу в лікуванні 
хворих на ХП у поєднанні з АГ сприяло достовірному (р<0,05) зменшенню 
днів непрацездатності: якщо хворі І групи знаходились на стаціонарному 
лікуванні (стаціонар денного перебування) (15,6±1,3) доби, то хворі ІІ гру-
пи — (12,9±1,1) доби. 

Висновки:
1. Застосування в комплексному лікуванні хворих на ХП та АГ РТ мето-

дик є доцільним, оскільки значно покращує результати лікування, зокрема, 
сприяє значнішій на 23,5 % нормалізації клінічної симптоматики, об’єктивно 
покращує загальний стан пацієнтів, прискорює відновлення активності та 
здатність до якісного самообслуговування та працездатності.

2. Доцільно в комплексне лікування хворих на ХП у поєднанні з ГХ у 
фазі загострення включати РТ програму, що складається з 10-14 процедур 
за гальмівним методом з використанням акупунктури та цзю терапії (підбір 
рецептури індивідуальний, залежно від стану пацієнта), а також проводити 
аналогічні курси РТ превентивного лікування у фазі ремісії.
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АКУПУНКТУРНА ДЕНС-ТЕРАПІЯ В АМБУЛАТОРНОМУ  
ЛІКУВАННІ ГОСТРИХ РЕСПІРАТОРНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

Вступ. Використання загальноприйнятого комплексу лікування гострих 
респіраторних захворювань (ГРЗ) і негоспітальної пневмонії (НП), сформо-
ваного згідно із останніми рекомендаціями МОЗ України, реалізує алопа-
тичний підхід до лікування «хвороба — лікуючий фактор». Він спрямований 
на симптоми захворювання та етіологічний фактор [1]. Результати багато-
численних досліджень ефективності старих і нових алопатичних препаратів 
дозволити науковцям і практикам виробити загальноприйнятий стандарт лі-
кування НП, що є безумовною вимогою часу і дозволяє уніфікувати терапев-
тичні підходи [2]. Однак це не виключає доцільності пошуку альтернативних 
програм, побудованих на реалізації принципу індивідуалізації та необхіднос-
ті «лікування не хвороби, а хворого». Підхід до лікування «хворий — лікуючий 
фактор» дозволяють реалізувати альтернативні методи медицини, застосу-
вання яких у комплексній терапії могло б значно підсилити і збагатити її [3, 
4]. Дія рефлексотерапії (РТ) і динамічної електронейростимуляції (ДЕНС) 
спрямована на макроорганізм, дозволяє мобілізувати резервні сили хво-
рого, що дає змогу організму шляхом саморегуляції справитися із недугою 
[5, 6]. Отримані нами раніше позитивні результати використання рефлек-
сотерапевтичних методик — класичної акупунктури, гомеосиніатрії у комп-
лексному лікуванні хронічного панкреатиту дозволили екстраполювати цей 
досвід на дослідження дієвості такого підходу у веденні хворих із гострими 
респіраторними захворюваннями, в тому числі й негоспітальною пневмоні-
єю, в амбулаторних умовах [3, 4]. 
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Мета дослідження — дослідити динаміку клінічних проявів і параметрів 
запалення хворих на ГРЗ та НП під впливом комплексного лікування із вклю-
ченням курсу ДЕНС-рефлексотерапії. 

Матеріал і методи. Об’єктом дослідження були 26 пацієнтів із ГРЗ та 
НП, які лікувались у поліклінічному і фізіотерапевтичному відділеннях Тер-
нопільської міської лікарні №2. Вік хворих — від 17 до 54 років. Серед них 
було 14 жінок і 12 чоловіків. Верифікацію діагнозу ГРЗ та НП і формування 
комплексу загальноприйнятого лікування (ЗЛ) проводили за стандартними 
вимогами затвердженими МОЗ України [7]. Ступінь запалення та інтокси-
кації визначали за рівнем лейкоцитозу, паличкоядерних та сегментоядерних 
нейтрофілів, С-реактивного протеїну (СРП), фібриногену крові, швидкості 
осідання еритроцитів (ШОЕ), циркулюючих імунних комплексів (ЦІК), засто-
совуючи загальноприйняті лабораторні методики [8]. 

Пацієнтів із НП поділили на групи порівняння: І група (14 хворих) отри-
мувала комплекс ЗЛ. Він включав у випадку НП антибактеріальні препарати 
(найчастіше амоксицилін, захищений амінопеніцилін або макролід у тера-
певтичних дозах), при ГРЗ та НП за необхідністю — мукорегулятори, му-
колітики, протизапальні засоби нестероїдної дії, бронхолітики, антигістамінні 
препарати, вітаміни. ІІ (12 хворих) отримувала ЗЛ комплекс, посилений ви-
користанням курсу ДЕНС-рефлексотерапії з 10 сеансів за запропонованою 
методикою. Лікування проводили апаратом ДіаДЕНС-ДТ, використовуючи 
зональний та точковий терапевтичні електроди [5]. Використовували на-
ступні зони: спинки і бокових частин носа, підщелепну, яремної ямки, 
проекцій легень спереду і ззаду, універсальні, сегментарні, 7-го шийно-
го хребця, наднирників. Сеанси впливу проводили стабільним способом, 
часто до ситуативного зняття симптому, кількість сеансів — 10; тривалість 
сеансів — 20—30 хв. Підбір рецептури точок визначали індивідуально, за 
загальноприйнятими правилами РТ. Найчастіше використовували наступні 
біологічно активні точки: Р1-2, 7, 9; Gi4, 10, 11; E36; Rp6; Mc6; Vb20-21; 
V11-17; V41-45; AT13, 19, 22, 28, 29, 31, 51, 55, 71, 95, 100-102 [6]. Вико-
ристовували комфортний енергетичний діапазон впливу ЕД-2 на частотах 60 
і 77 Гц по 3-5 хв на кожну точку [5]. 

Результати та їх обговорення. У табл. 1 наведені отримані нами у 
ході дослідження дані динаміки клінічних проявів (задишка, кашель, нежить, 
голвний біль, підвищення температури тіла, пітливість, слабкість) хворих на 
ГРЗ та НП під впливом різних лікувальних комплексів. В результаті лікування 
хворих ІІ групи було отримано більш значиму позитивну динаміку по еліміна-
ції проаналізованих КП, ніж у хворих І групи: в середньому з 91,7% пацієнтів 
до 10,7 % у ІІ групі в порівнянні з відповідно — 91,4 % пацієнтів і 30,0 % 
після лікування в І групі.

Динаміка КП була більш вагомою в ІІ групі корекції стосовно І групи. Це 
засвідчило більшу ефективність комплексної терапії хворих на ГРЗ та НП із 
застосуванням ДЕНС-РТ у порівнянні із ЗЛ. Введення до лікувального комп-
лексу НП курсу ДЕНС-РТ достовірно сприяло посиленню дієвості такої те-
рапії по впливу на КП стосовно загальноприйнятого алопатичного комплек-
сного лікування.

Наступним етапом провели аналіз динаміки досліджуваних маркерів за-
палення хворих на ГРЗ та НП під впливом різних лікувальних комплексів 
(дані у табл. 2). За отриманими даними, у хворих на ГРЗ та НП виявлено 
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Клінічний прояв

Групи порівняння

І група (n=14) ІІ група (n=12)

до
лікування

після 
лікування

до 
лікування

після 
лікування

Гіпертермія 12 (85,7)* 5 (35,7)** 11 (91,7) 2 (16,7)

Кашель 14 (100,0) 3 (21,4) 12 (100,0) 1 (8,3)

Нежить 14(100,0) 3 (21,4) 12 (100,0) 0 (0)

Головний біль 12 (85,7) 5 (35,7) 12 (100,0) 0 (0)

Задишка 11 (78,6) 4 (28,6) 11 (91,7) 3 (25,0)

Астенічний с-м 14 (100,0) 4 (28,6) 10(83,3) 2 (16,7)

Пітливість 13 (92,9) 5 (35,7) 11 (91,7) 1 (8,3)

Сумарний показник, % 91,4 30,0 91,7 10,7

Таблиця 1
Динаміка клінічних проявів під впливом різних лікувальних комплексів

П р и м і т к и :  * — в дужках наведені дані у відсотках (%); ** — клінічний прояв у хворих 
на ГРЗ та НП після лікування вважали наявним за відсутності значимої позитивної 
динаміки.

Показник

Групи порівняння

Контроль
(n=20)

І група (n=14) ІІ група (n=12)

до 
лікування

після 
лікування

до 
лікування

після 
лікування

Лейкоцити, �109/л 4,91±0,29 11,26±0,18 6,52±0,17* 10,99±0,18 5,88±0,16**

Паличкоядерні, % 2,48±0,87 7,45±0,49 4,39±0,43* 7,67±0,51 3,41±0,32**

Сегменто-ядерні,% 49,15±2,85 69,03±1,18 57,70±2,35* 68,13±1,09 51,40±1,37**

СРП, кількість (+) 0,21±0,09 2,06±0,45 0,76±0,36* 2,14±0,21 0,41±0,18**

Фібриноген, г/л 2,12±1,04 6,11±0,96 4,25±0,46 6,21±0,84 3,29±0,37**

ЦІК, ум.од. 65,35±1,26 209,98±1,93 136,69±1,31* 223,35±2,38 122,81±1,29**

ШОЕ, мм/год 7,92±0,39 19,26±0,40 10,52±0,17* 19,95±0,15 9,81±0,26**

Таблиця 2 
Динаміка досліджуваних маркерів запалення хворих на ГРЗ і НП під впливом 

різних лікувальних комплексів

П р и м і т к и :  1) всі показники до лікування достовірні стосовно групи контролю (p<0,05); 
2) * — достовірна відмінність стосовно показників своєї групи до лікування (p<0,05);  
3) ** — достовірна відмінність стосовно показників І групи після лікування (p<0,05).

достовірне збільшення всіх досліджуваних маркерів запалення. Після ліку-
вання отримали достовірне зниження рівнів лейкоцитів (в т.ч. паличкоядер-
них і сегментів) периферичної крові, С-реактивного протеїну, фібриногену, 
ЦІК і ШОЕ крові (р<0,05) в обидвох групах. Однак ефективність лікування у 
ІІ групі була достовірно вищою, ніж у І групі (за всіма показниками р<0,05), 
що засвідчило доцільність використання ДЕНС-РТ у комплексній терапії ГРЗ 
та НП для корекції запального синдрому і зменшення явищ ендогенної ін-
токсикації (за показником ЦІК). 
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Таким чином, посилення ЗЛ використанням курсу ДЕНС-РТ за запропо-
нованою методикою є достовірно доцільним і рекомендованим для застосу-
вання в амбулаторній практиці лікування ГРЗ та НП. 

Висновок: Використання курсу апаратної рефлексотерапії з 10 сеансів 
динамічної електронейростимуляції за запропонованою авторами методи-
кою в комплексному лікуванні хворих на ГРЗ і НП є доцільним для оптимі-
зації клінічних показників і маркерів запалення у зв’язку із вищою ефектив-
ністю даної лікувальної програми за загальноприйняту. 

У перспективі подальших досліджень вважаємо за доцільне розробку і 
обґрунтування програм комплексного лікування хворих із патологією дихаль-
ної системи із використанням методів біологічної медицини. 
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Бакай И.Д., Гулянич А.И.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ  
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ С СОПУТСТВУЕЩЕЙ ПАТОЛОГИЕЙ 
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА В УСЛОВИЯХ УАБ

Бронхиальная астма — это системное заболевание и часто выступает 
не как самостоятельное заболевание организма,а имеет сопутствующую 
патологию,в том числе и опорно-двигательного аппарата.Основной метод 
лечения астмы в условиях УАБ-спелеотерапия,а заболевания позвоночни-
ка и суставов мы лечим различными методами.Рассмотрим наиболее часто 
встречающуюся патологию.

1.Остеохондроз — дегенеративно-дис-
трофический процесс суставов позвоноч-
ника. Остеохондроз раньше рассматривали 
как «изнашивание» межсуставного диска. На 
данный момент эта болезнь рассматривает-
ся как мультифакторное заболевание, с на-
рушением процессов восстановления и раз-
рушения ткани, непосредственно в диске, 
так и в поверхности позвонков, расположен-
ных над- и под диском и в тканях,мышцах и 
связках,окружающих сустав.

Межпозвонковый диск выполняет две 
функции: его поверхность обеспечивает дви-
жение позвонков с исключительно малым 
трением, а также является амортизатором 
— распределяет нагрузку позвоночника. 

Таким образом, нормальное функциони-
рование межпозвонкового диска зависит от 
выработки необходимых белковых структур 
коллагеновой сети, общей массы тела, гор-
мональных нарушений.

2. Грыжи межпозвонковых дисков- являются наиболее распространен-
ным и самым тяжелым проявлением остеохондроза позвоночника. При этом 
развивается болевой корешковый синдром, который может сопровождаться 
парезами или параличами мышц конечностей, расстройством чувствитель-
ности, нарушением функции тазовых органов. 19% больных с грыжами меж-
позвоночных дисков нуждаются в оперативном лечении. 

Дистрофические изменения в пояснично-крестцовом отделе позвоноч-
ника наиболее выражены в возрасте от 20 до 50 лет и являются одной из 
наиболее частых причин временной утраты трудоспособности и нередко 
— инвалидизации пациента. До 50 % всех хирургических вмешательств в 
стационарах нейрохирургического профиля выполняется по поводу патоло-
гии дисков на пояснично-крестцовом уровне. 

Болезнь возникает в результате разрыва межпозвонкового диска. Обра-
зуемая при этом грыжа, выпячиваясь назад и в сторону, давит на корешок 
нерва в месте его выхода из спинномозгового канала и вызывает воспа-
ление, сопровождающееся отеком. Это объясняет, почему боли и потеря 

Рис. 1.



26 Рефлексотерапія в Україні: досвід і перспективи

чувствительности появляются 
лишь через сутки после на-
чала болезни. Ущемленный 
корешок нерва посылает в 
головной мозг болевые им-
пульсы, которые восприни-
маются больным так, словно 
они идут из ноги. Часть не-
рва, находящаяся вне места 
давления грыжи почти пере-
стает функционировать, что 
приводит к резкому сниже-
нию чувствительности и по-
явлению слабости в ноге.

3. Нарушения осанки 
— это симптом, характери-
зующий группу заболеваний, 
проявляющихся искривлени-
ем позвоночника. 

Дефекты осанки условно 
можно разделить следующим 
образом: нарушения осанки 
во фронтальной (вертикаль-
ной), сагиттальной (горизон-
тальной) плоскости и обеих 
плоскостях одновременно. 
Для каждого вида нарушения 
осанки характерно свое поло-
жение позвоночника, лопаток, 
таза и нижних конечностей. 
Сохранение патологической 
осанки возможно благодаря 
определенному состоянию 
связок и мышц. 

Отклонение позвоночника 
в сторону — сколиоз. Вперёд — сутулость, круглая спина, кругловогнутая 
спина, плоская спина, плосковогнутая спина.

4. Кифоз (kyphosis; греч. Kyph�sis- искривление, горб, от kyphos -согну-
тый, сгорбленный) — искривление позвоночника в сагиттальной плоскости 
с образованием выпуклости, обращенной кзади.

Различают следующие виды кифоза:
Кифоз генотипический (k. genotypica) — наследственный кифоз, характе-

ризующийся идентичной формой в нескольких поколениях; наследуется по 
доминантному типу.

Кифоз мобильный (k. mobilis) — кифоз, обусловленный слабостью мышц 
спины и привычным неправильным положением тела; поддается пассивной 
коррекции.

Кифоз старческий (k. senilis; син. горб старческий) — кифоз грудного 
отдела позвоночника у престарелых людей, обусловленный возрастными 

Рис. 2.

Рис. 3.
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дегенеративно-дистрофическими 
изменениями ткани межпозвоночных 
дисков и тел позвонков и ослабле-
нием мышечного аппарата позво-
ночника.

5. Пяточная шпора. Стопа чело-
века — почти совершенное творе-
ние природы. По своему строению 
стопа напоминает арку и поэтому ее 
небольшие по массе и толщине кос-
ти выдерживают огромную нагрузку. 

Аркообразность свода стопы по-
ддерживается с подошвенной сто-
роны мощнейшей связкой — по-
дошвенным апоневрозом. Задний 
конец подошвенного апоневроза 
прикреплен к пяточной кости, а рас-
ходящиеся пучком передние — к 
пальцам стопы. Таким образом, он 
связывает передний и задний отде-
лы стопы и удерживает стопу от ра-
спластывания. 

Смещение центра тяжести 
тела вперед (сутулость, избы-
точный вес, слабость мышц го-
леней), особенно в сочетании 
с ходьбой, бегом или прыжка-
ми, приводит к многократным 
микроотрывам волокон апо-
невроза от пяточной кости, а 
заживление поврежденных во-
локон происходит путем пре-
вращения поврежденной части 
апоневроза в кость 

Методы лечения,которые 
мы применяем в условиях на-
шей больницы,направлены на 
подавления воспалительного 
процесса,рассасывания воспа-
ления а также частичное вос-
становление функции.

Мы проводим с учетом аллергизации пациентов медикаментозные мето-
ды(группа диклофенака,плазмол,прозерин,витамины,группа нимесулида,ма-
зи и гели) и физиотерапевтическое и немедикаментозное лечение.

К физиотерапии относим электрофорез,фонофорез,диодинамик с различ-
ными препаратами(анальгетики,витамины), парафин, озокерит, массаж, ЛФК.

Немедикаментозные методы:
1. Магнитотерапия
2. Лазеротерапия

Рис. 4. 

Рис. 5.
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3. Акупунктура
4. Аурикулотерапия
5. Мануальная терапия
6. Вакуум-терапия
7. Полисегментарная рефлексотерапия,рефлекторно-сегментарный
массаж
8. Цзю-терапия(прогревание БАЗ).
Начало лечениея направлено на снятие болевого с-ма, а позже на рас-

сасывание остаточных явлений воспаления и восстановление функций.

•
Булеза Б.І., Половка Л.І.

ВИПАДОК З ПРАКТИКИ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХВО-
РОГО НА ІШЕМІЧНИЙ ІНСУЛЬТ З ЗАСТОСУВАННЯМ РЕФ-
ЛЕКСОТЕРАПІЇ

Центральна районна лікарня, м. Іршава Закарпатської обл.

Резюме. В статті наведені статистичні дані щодо поширеності інсультів, 
розглянуті основні напрямки їх лікування, обґрунтовані перспективи застосу-
вання рефлекторних методів терапії

Summary. In the article statistical information about prevalence of strokes is 
resulted, basic directions of their treatment are considered, the prospects of the 
use of reflex methods of therapy are grounded

У загальній структурі захворювань серцево-судинної системи порушення 
мозкового кровообігу вирізняються найбільш тяжкими медичними, соціаль-
ними та економічними наслідками. У 2007 році згідно офіційної статисти-
ки МОЗ України поширеність ЦВЗ становила 8219,3 на 100 тис. населення, 
майже третина хворих на ЦВЗ — це люди працездатного віку. Найбільш 
складною формою судинних захворювань є інсульт [1, 3].

Близько 80% всіх інсультів є ішемічними, причинами яких виступають 
атеротромбоз у великих судинах — 15%, малих судинах: лакунарні — 25%, 
емболічні — 60%, фібриляція передсердь — 15% та кілька відсотків з інших 
причин [4, 12].

Оптимальна схема лікування хворих з гострим порушенням мозкового 
кровообігу включає кілька етапів: догоспітальний, госпітальний та позагос-
пітальний. З метою зниження летальності та рівня інвалідизації після пере-
несеного інсульту впроваджено таку стратегію: рання діагностика інсульту; 
невідкладна госпіталізація хворого; проведення необхідного обстеження (КТ, 
МРТ, ультразвукова діагностика) для визначення характеру інсульту, інтен-
сивна базисна недиференційована та специфічна диференційована терапія; 
активна рання реабілітація хворих і вторинна профілактика [2, 5, 8, 10, 13].

Не принижуючи відомі істотні позитиви щодо застосування вище вказа-
них заходів при інсульті, все ж нерідко лікар врешті-решт стикається з про-
блемою: а що робити далі, якщо хворий отримав адекватний терапевтичний 
курс, а істотного або стійкого поліпшення не відчуває. Ще складніше, коли 
у хворого є протипоказання до застосування певних препаратів через на-
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явність супутньої патології, хоча, на щастя, в даному випадку застосування 
препаратів цих груп досить успішне. Найскладнішими є випадки алергії, осо-
бливо полівалентної, коли взагалі застосування препаратів загрожує життю. 
Нерідко лікування однієї хвороби призводить до погіршення стану певних 
органів та систем, клінічні прояви розладів яких зазвичай проявляються не 
одразу [6, 7]. 

Але було б нерозумним протистояти використанню фармакологічних 
препаратів, навпаки, є сенс вживати заходи до оптимізації та глибокого ди-
ференційованого підходу до застосування медикаментозної терапії.

Отже, потреба пошуку оптимального виходу із цього складного станови-
ща себе не вичерпала.

Практика ведення хворих з ішемічним інсультами в неврологічному від-
діленні Іршавської районної лікарні проводиться згідно стандартів загально-
прийнятого лікування. Але на жаль, дуже часто стикаємось з проблемою 
відсутності позитивної динаміки в неврологічноу статусі після проведеного 
лікування, а тому намагаємось шукати нові підходи і можливості впрова-
дження в практику комплексного лікування нових методів, які б характери-
зувались високою ефективністю, відсутністю негативних побічних ефектів, 
невисокою вартістю. 

В таких випадках істотною допомогою у лікуванні є нетрадиційні методи 
терапії. Серед них виправдала своє призначення і дуже поширена рефлек-
сотерапія (РТ).

Ланки патогенезу інсультів можуть бути мішенню щодо впливу методами 
рефлексотерапії, адже імуностимулюючий, вазотропний, трофотропний, де-
сенсибілізуючий, антиспастичний, седативний ефекти рефлексотерапії нео-
дноразово доводились. Велике значення має відсутність побічних ефектів 
від рефлексотерапії, висока ефективність значною мірою пояснюється ін-
дивідуальним підходом (лікуємо людину, а не хворобу), широким спектром 
способів впливу на рефлексогенні зони (голкотерапія, електротерапія, лазе-
ротерапія, фармакопунктура, тощо), можливість її застосування в комплексі 
з традиційною фармакотерапією, фізіотерапією. Доведено багатьма дослі-
дженнями, що внаслідок рефлексо-терапевтичного впливу, який розпочина-
ється зі стимуляції рецепторного апарату а точці акупунктури, в подальшому 
розвивається складний каскад нейрогуморальних реакцій, які, крім перифе-
ричного, охоплюють сегментарний і над сегментарний рівні нервової систе-
ми. Ефект реклексотерапії включає загальний (зріст загальної неспецифічної 
резистентності до різних стресорів, підвищення імунітету, тощо) і вибіркової 
(специфічної) дії на певний орган або систему. Останнє ґрунтується на фено-
мені конвергенції аферентних шляхів на загальні нейрональні елементи, що 
забезпечує взаємне переключення різномодальної інформації як соматич-
них, так і вісцеральних систем на базі метамерно-сегментарної організації 
і формують інтегративний образ інформації, під впливом якого формуються 
адаптивні моторні програми [11]. З арсеналу рефлексотерапії найчастіше 
використовують корпоральну класичну голкотерапію. Місцем впливу є точ-
ка акупунктури — ділянка м’яких тканин організму, яка анатомо-фізіологіч-
но відрізняється від оточуючих тканин організму. Доведено наявність цілого 
ряду морфо-гістологічних показників — скопичення фібробластів, макрофа-
гів і тучних клітин, артеріо-венозних анастомозів з густою периваскулярною 
нервовою сіткою, високий вміст рецепторів нервових закінчень; підвищен-
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ня електропровідності, інфрачервоного випромінювання, парціального тиску 
кисню. Наявність акупунктурних точок та їх зв’язок з внутрішніми органами 
та системами доведена клінічно, але науково-теоретична база дотримуєть-
ся певних теорій. Найбільш сприйнятлива з них вважається теорія Y.Bossy, 
де точки акупунктури та канали розглядаються, як структурно-функціональні 
сліди органних закладок в філо- та онтогенезі. Зв’язок внутрішніх органів з 
нервовою системою, а через них зі шкірою зумовлене пенентрацією нерво-
вих елементів у внутрішні органи в процесі органогенезу [9].

Хочемо привести один приклад застосування голкорефлексотерапії у хво-
рої, що перенесла ішемічний інсульт. До нас у відділення поступила хвора К., 
45 років з діагнозом: «Ішемічний інсульт в лівій СМА з грубим правобічним ге-
міпарезом, елементами моторної афазії». Не дивлячись на проводиме лікуван-
ня згідно стандартів якості, затверджених МОЗ України, стан хворої суттєво 
не покращився: слабість в правих кінцівках утримувалась без змін, пройшли 
лише явища моторної афазії, вона потребувала постійного стороннього до-
гляду. Після сумісного огляду хворої з завідуючим неврологічним відділенням 
були прийнято рішення провести курс голкорефлексотерапії, який включав 10 
сеансів, беручи до уваги існуючі дані щодо можливості застосування РТ при 
цереброваскулярній патології [6, 9]. В результаті проведеної комплексної те-
рапії сила в правих кінцівках за цей період зросла до 3—3,5б, пацієнтка могла 
самостійно за допомогою милиці пересуватись по відділенню. 

Хоча одиничний позитивний випадок застосування голкорефлексотерапії 
після перенесеного інсульту ще не є гарантом доведеної ефективності, він 
викликав у нас неабиякий професійний інтерес і прагнення вивчити переві-
рений роками концептуальний підхід до застосування певних принципів та 
правил рефлексотерапії з урахуванням конкретних параметрів кожного по-
стінсультного хворого, досягнути високого ступеня індивідуалізації лікуван-
ня. Цей випадок став ще одним поштовхом до розпочатку наукового пошуку 
у зазначеному напрямку.

А тому ми вважаємо обґрунтованим і ефективним напрямком подальшо-
го дослідження використання рефлексотерапії, а зокрема голкотерапії, в різ-
ні періоди після перенесеного інсульту. Такі заходи забезпечать зменшення 
поширеності мозкового інсульту, зниження рівня інвалідності та смертності 
від інсультів.
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ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ ЛЕЧЕНИЯ ТАБАКОКУРЕНИЯ  
МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЙ АУРИКУЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИИ

Табачная зависимость является одной из наиболее распространенных 
видов токсикомании и причиной обширного количества различных заболе-
ваний и расстройств вплоть до развития злокачественных заболеваний.

За последние годы наблюдается стремительное увеличение числа ку-
рящей молодежи. Однако следует отметить и тенденцию увеличения чис-
ла желающих бросить курить. Стаж курения этих пациентов колеблется в 
среднем от 5 до 40—50 лет. Отрадно, что все большее количество молодых 
людей стало все больше стремиться к здоровому образу жизни, занятиям 
физической культурой и, как следствие, стремлению избавиться от пагуб-
ных привычек. Здоровым, молодым и богатым нынче стало быть модным. 
Обеспеченные люди ценят своё здоровье.

Лечение табачной зависимости следует проводить только при соблюде-
нии 2-х условий:

1. Высокий уровень мотивации бросить курить.
2. Отказ от курения перед сеансом не менее 12, лучше 14—16 и более 

часов.
Сеанса лазерной аурикулорефлексотерапии проводится гомолатераль-

но, у правшей — на правом ухе, у левшей — на левом. Используются 10 
точек: «нулевая», находящаяся в центре ушной раковины на ножке завитка в 
желобке, и точки, расположенные по вертикальной кромке ушной раковины 
(завиток), а также точки жажды и голода, расположенные на козелке.

На АТ «0», «жажды» и «голода» и воздействую лазерным лучом с выход-
ной мощностью на конце световода 3-5 мВт и частотой 1-2 Гц, на осталь-
ные — 3-5 мВт и постоянным излучением.

У пациента исчезает влечение к табаку, появляется чувство отвращения 
или неприятия табачного дыма, а некоторые пациенты даже испытывают 
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небольшие рвотные позывы при выдыхании табачного дыма. Следует отме-
тить, что после проведенного сеанса у большинства пациентов отмечается 
значительное повышение аппетита. Особенно это волнует людей с уже име-
ющимся избыточным весом, а также женщин. Поэтому в рецептуру точек 
обязательно включаются АТ уха (АТ жажды и АТ голода). Существует 2 ва-
рианта применения этих точек:

1. Лазерная аурикулопунктура в течение 30 сек на каждую АТ (выходная 
мощность на конце световода 3—5 мВт, частота — 1—2 Гц), действие ко-
торых отмечается в течение 5—7 дней.

2. Постановка микроигл в АТ на срок 7—10 дней. Пациент при необходи-
мости активирует действие поставленных микроигл путем легкого постуки-
вания по ним, в результате чего чувство голода исчезает или притупляется.

После сеанса пациент обязательно предупреждается, что у него начнет-
ся постепенное восстановление обоняния и вкуса, повысится физическая 
выносливость и работоспо-собность, исчезнут неприятные вкусовые ощу-
щения по утрам, начнется очищение дыхательной системы.

Следует предупредить пациента, что если он выкурит 1-2 сигареты, пы-
таясь «попробовать или испытать» эффект проведенного сеанса, то включа-
ется по аналогии с компьютером «программа восстановления предыдущего 
состояния», т.е. восстанавливается табачная зависимость. Поэтому пациент 
должен осознавать, чем он рискует.

Не следует проводить сеансы без волевого настроя пациента, т.к. эф-
фект будет нулевым или отрицательным. Успешный результат возможен 
только при тесном совместном сотрудничестве пациента и врача. Никто ни-
когда никого не сделал помимо воли здоровым, богатым, красивым, счаст-
ливым…, если он этого не хочет.

Метод не имеет противопоказаний и применим независимо от стажа 
курения.
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ПОГЛЯДИ НА ЕТІОПАТОГЕНЕЗ ТА ПРИНЦИПИ  
КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ВЕРТЕБРО-БАЗИЛЯРНОЇ  
НЕДОСТАТНОСТІ ПРИ ШИЙНОМУ ОСТЕОХОНДРОЗІ

У Міжнародній класифікації хвороб (МКБ) вертебро-базилярна недо-
статність поміщена під назвою «Синдром вертебро-базилярної артеріаль-
ної системи» під рубрикою G 45,0 в розділі «Скороминущі транзиторні 
ішемічні напади і споріднені синдроми» VI класу «Судинні захворювання 
нервової системи». Стосовно класифікації судинних уражень мозку, яка за-
стосовується в нашій країні вертебро-базилярна недостатність відповідає 
скороминущим порушенням мозкового кровообігу, зокрема, транзиторним 
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ішемічним атакам. Зразу слід відмітити, що транзиторні ішемічні атаки спо-
стерігаються в передінсультному періоді близько в 15 % пацієнтів, їх наявність 
збільшує ризик розвитку мозкового інсульту у 6 разів, в 25 % випадків іше-
мічний інсульт локалізується у вертебробазилярному басейні. Також відміти-
мо, що циркуляторні розлади у вертебральнобазилярній системі складають до  
30 % всіх порушень мозкового кровообігу і близько 70 % скороминущих іше-
мічних атак.

Визначення групи експертів ВОЗ: вертебро-базилярна недостатність 
(ВБН) — це зворотнє порушення функцій мозку, викликане зменшенням 
кровопостачання області, що живиться хребетними і основною артеріями.

У роботах ряду авторів по ангіоневрології, вивченню патогенезу судинної 
патології мозку, увагу приділяють не тільки порушенням в артеріальній ланці 
мозкового кровообігу, а й стану венозної церебральної гемодинаміки. Тобто 
вони вважають, що у походженні судинної патології мозку особливу роль віді-
грає утруднення венозного відтоку. Ці дослідники розглядають патогенетичні 
та етіологічні особливості формування церебральної венозної дисциркуляції, 
як: 1) чинник розвитку первинної венозної дистонії, 2) застійної гіпоксичної ен-
цефалопатії, 3) наслідком дегенеративно-дистрофічних захворюваннь хребта.

На даний час, розглядаються два фактори, що впливають на венозну 
дисциркуляцію у вертебро-базилярному басейні. Важливо зазначити, що 
навіть незначний венозний застій в хребтових венах (знаходяться в неве-
ликому кістковому каналі) може перетворити незначну компресію хребтової 
артерії на абсолютну.

Розглядають патогенез двох варіантів синдрому хребетної артерії (СХА): 
1) подразнення рецепторів в області уражених хребтових рухових сег-

ментів на фоні дегенеративно-дистрофічних захворюваннь шийного відділу 
хребта (рефлекторний ангіоспастичний варіант — 40 %);

2) на хребтову артерію і періартеріальне симпатичне сплетення механічно 
діють екстравазальні чинники, зокрема остеофіти, спазмованні м’язи, аномалії 
кістково-зв’язкового апарату (компрессійно-ірритативний варіант — 60 %). 

Головний патогенетичний чинник порушення мозкового кровообігу — гіпоксія 
— формується як за рахунок порушень в артеріальному руслі, так і за рахунок 
венозних, міогенних і вегетативних розладів вертеброгенного походження. 

Було обстежено 44 пацієнтів (26 жінок, 18 чоловіків, від 22 до 61 року). 
У пацієнтів спостерігались наступні синдроми ВБН: в 34 пацієнтів  

(77,8 %) — вестибуломозочкові розлади, тобто запаморочення, інтенцій-
ний тремор, ністагм, похитування при ході, нестійкість в позі Ромберга, 
м’язова гіпотонія; у 32 (72,7 %) пацієнтів — цервікокраніалгії; у 27 (61,4 %)  
пацієнтів — астеноневротичні; в 25 пацієнтів (56,8 %) — кохлеовестибулярні; 
в 14 пацієнтів (31,8 %) зорові розлади, тобто скороминущі (до декількох хви-
лин): «потемніння, пісок» в очах, мигтіння «мушок», «затуманення» зору. 

Консервативне лікування повинно бути направлене на структури ве-
нозного оточення хребтової артерії, яка пронизує атлантоокципітальний 
синус (знаходячись у венозному футлярі на «розтяжках», фіксована тра-
бекулою, знаходячись всередині венозного колектора в області потилиці), 
проходячи коло його м’язового і кістково-зв’язкового апарату. Не дивля-
чись на велику кількість медикаментозних середників, залишається не-
достатньо ефективною терапія розладів венозного мозкового кровообігу.  
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З цією метою все ширше використовуються методи для покращення ве-
нозного відтоку.

Відповідно, важливо використовувати ефективні патогенетично обумов-
лені методи лікування при розладах венозного мозкового кровообігу, зокре-
ма гірудотерапію, мануальну терапію, масаж, ЛФК.

Ефективність гірудотерапії зумовлена місцевою гуморальною дією се-
крету п’явки внаслідок кровопускання, яке сприяє зменшенню венозного 
застою в уражених ділянках, покращує мікроциркуляцію, лімфообіг, також 
володіє протибольовою, бактерицидною, протизапальною дією.

Ми ставили 3—6 п’явок після 2—3 сеансу мануальної терапії на ділянку 
шийного відділу хребта (від великого потиличного отвору до сегмента С 6. 
Курс лікування становив 3—4 процедури. 

Мануальна терапія: після міофасціального розслаблення м’ягкотканних 
технік проводиться постізометрична релаксацію напружених глибоких розги-
начів шиї з мінімальною тракцією. Курс лікування становив 10—12 сеансів. 

В комплексній терапії використовуємо також ЛФК. 
Аналіз результатів після проведеного курсу комплексного лікування 

встановив, що у 12 пацієнтів (27,3 %) повністю зникли синдроми ВБН, зна-
чно зменшився у 17 пацієнтів (38,6 %): сумарна величина двох показників 
65,9 %, були зняті головні прояви синдрому у 6 (13,6 %), з мінімальною 
позитивною динамікою 9 пацієнтів (20,4 %).

Таким чином, аналіз отриманих результатів свідчать, що при комплексному 
поєднаному лікуванні вертебро-базилярної недостатності методами гірудоте-
рапії, мануальної терапії, ЛФК ефективність лікування становила 65,9 %.

•
Довгий І.Л., Ханенко Н.В., Середа В.Г., Ковальчук В.В.

КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ СИНДРОМОМ 
ХРЕБТОВОЇ АРТЕРІЇ  НА ФОНІ ШИЙНОГО ОСТЕОХОНДРОЗУ 
МЕТОДАМИ МАНУАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ, АКУПУНКТУРИ,  
ОЗОНОТЕРАПІЇ

Синдром хребтової артерії займає чільне місце серед синдромів шийно-
го остеохондрозу. 

В патогенезі синдрому хребтової артерії (СХА)  на фоні шийного остео-
хондрозу беруть участь два основних механізма: ірритативний і компресій-
ний, які і визначають розвиток клінічних проявів вегетативно-ірритативного 
або ішемічного характеру. Ці механізми нерідко змінюють один одного. Коли 
переважає ірритативний механізм розвивається ангіодистонічна (І) стадія, 
при переважанні компресійного механізму розвивається ішемічна (ІІІ) стадія, 
а при поєднанні цих механізмів — ангіодистонічно-ішемічна (ІІ) стадія. 

Патоморфологічні механізми СХА: нестабільність хребцево-рухового сег-
менту (ХРС), підвивих (по Ковачу), унковертебральний артроз, спондилоар-
троз. В зв’язку з тим, що хребцева артерія проходить значну частину свого 
шляху в кістково-фіброзному рухомому каналі поперечних відростках ший-
них хребців, то частина авторів вказують на  обгрунтованість і доцільність 
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застосування мануальної терапії, акупунктури, озонотерапії для лікування 
даної патології. 

Метою дослідження було вивчити вплив комплексного лікування мето-
дами мануальної терапії,  акупунктури, озонотерапії на стан хворих з СХА І 
стадії на фоні шийного остеохондрозу.

Було обстежено 23 пацієнта (14 жінки, 9 чоловіків) в амбулаторних умо-
вах, середній вік — 41,4 років. 

Нами враховувалися діагностичні критерії СХА І стадії на фоні шийного 
остеохондрозу: іррадіюючі больові, сенсорні прояви в шийно-потиличній об-
ласті, зорові, кохлео-вестибулярні розлади, вегетативно-ірритативні симпто-
ми і ін.; ознаки шийного остеохондрозу; покращення стану при витяжінні і 
навпаки погіршення стану при навантаженні на шийний відділ хребта. Також 
проводилося класичні мануальне тестування та акупунктурна діагностика.

В пацієнтів були скарги на постійні головні болі в потиличній і шийно-по-
тиличній області: двосторонні — у 11 пацієнтів (47,8 %), односторонні — у  
9 (39,2 %); пульсуючі пароксизмальні головні болі — у 3 хворих (13 %). Слухо-
ві порушення у вигляді шуму і дзвін у вухах були  у 10 пацієнтів (43,8%): одно-
сторонній — у 8, двосторонній — у 2 пацієнтів. Запаморочення лабіринтового 
типу спостерігалось у 15 пацієнтів (65,2%). Зорові порушення виявлені у 12 
пацієнтів (52,2%): односторонні — у 9, двосторонні — у 3 пацієнтів. Також у 
виключної більшості пацієнтів відмічались рефлекторні синдроми шийного ос-
теохондрозу. У пацієнтів спостерігались полісегментарні м’язові блоки, тобто 
також характерні симптоми для шийного остеохондрозу. Перебіг захворюван-
ня: хронічно рецидивуючий — у 13, рецидивуючий у 10 пацієнтів.

Були виявлені рентгенологічні ознаки: нестабільність — у 15 (65,2%), 
зниження міжхребцевої щілини у 14 пацієнтів (60, 8%), унковертебральний 
артроз — у 9 (39,2 %), звуження міжхребтового отвору — у 3 пацієнтів  
(13 %), звуження хребтового каналу — у 2 пацієнтів (8,6 %).

Патогенетичні та патоморфологічні механізми, результати проведеного 
дослідження обгрунтували доцільність комплексного лікування СХА І стадії 
на фоні шийного остеохондрозу методами мануальної терапії,  акупунктури, 
озонотерапії.

Прийоми мануальної терапії (МТ): на перших сеансах (1—3 сеанс) прово-
дилося міофасціальне розслаблення шийно-грудного переходу, згодом пе-
реходили на м’які тканини шийного відділу. Коли прояви вираженості СХА 
зменшувались, то переходили до послідовної мобілізації шийного відділу у 
напрямі флексії і ротації технікою м’яких тканин та тракції по осі у поєднанні 
з технікою м’яких тканин � проводили постізометричну релаксацію напруже-
них довгих і коротких глибоких розгиначів голови та шиї � мобілізація ХРС 
у напрямі латерофлексії пасивними рухами (для усунення функціональних 
блоків). Курс лікування становив 10—12 сеансів.

Акупунктура проводилась враховуючи степінь дисбалансу меридіанів ве-
ликого кола циркуляції енергії. Більше впливали на меридіани IG, V, R, TR, 
МС, VB і F. Також впливали на тригерні точки, які виникали лише при больо-
вому синдромі. Курс лікування становив 10 сеансів.

Застосовували озонотерапію: внутрішньовенні інфузії озонованого 2 мг/л 
фізіологічного розчину 0,9% 200 мл. Курс лікування становив 7—8 проце-
дур, які виконувались через день.
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АКТИЧНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ, 
ОЗОНОТЕРАПІЇ, МАНУАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ, ФІТОТЕРАПІЇ  
В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ОЖИРІННЯ

Темпи зростання ожиріння набувають загрозливих розмірів. На даний 
час принаймні 1,1 млрд дорослих мають надмірну масу тіла, з них 312 млн 
людей мають ожиріння [14]. Загалом правомірне твердження про те, що 
ожиріння слід розглядати як неінфекційну епідемію [13].

У США налічується 140 млн дорослих з надмірною масою тіла і 66 млн 
з ожирінням (дані представлені Американською асоціацією серця і інсульту, 
2007 р.) [12]. У Великобританії 37 % чоловіків і 24 % жінок мають надмірну 
масу тіла, а 17 % чоловіків і 19,5 % жінок — ожиріння. У Франції більше 25 
% жителів мають ожиріння, в старших вікових групах цей показник збільшу-
ється до 50 %. У Німеччині страждають ожирінням і надмірною вагою близь-
ко 50% населення, в Росії — 54%, в Китаї — 15% [3]. В Україні ожиріння II-III 
ступеня мають 20,4 % жінок і 11 % чоловіків, в старшій віковій категорії ці 
показники значно збільшуються [5]. Також, у всьому світі «молодшає» над-
мірна маса тіла і ожиріння. Наприклад, у Великобританії за останні 20 років 
число підлітків з надмірною масою тіла подвоїлось, на ожиріння страждають 
— 20%. І загалом, існує залежність між ожирінням дорослого і його харчу-
ванням в ранньому віці. Тобто, маса тіла дітей корелює з подальшим ожи-
рінням в зрілому віці.

Також, зросла частота ожиріння і серед молоді, яка навчаться: при об-
стеженні студентів деяких інститутів Дніпропетровська надмірна маса тіла і 
ожиріння була в 15% [4].

Взагалі в еволюції людини можливість запасання в організмі жиру мала 
важливе значення. Існує переконлива теорія, що у найбільш пристосованих 
до виживання представників первісних общин («мисливців-збирачів»), зму-
шених покладатися на циклічну доступність харчових ресурсів за принципом 
«бенкет або голод», поступово розвинувся «економний генотип» [8].

Відмітимо, що по показанням після 2—3 сеансу в комплексне лікування 
включали медикаментозну терапію.

Після проведеного курсу комплексного лікування аналіз результатів вста-
новив, що у пацієнтів повністю зменшився больовий синдром і інші патоло-
гічні зміни у 8 пацієнтів (34,8%), значно зменшився у 9 пацієнтів (39,2%): 
сумарна величина двох показників 74%, були зняті виражені больові симп-
томи у 4 (17,4%), з мінімальною позитивною динамікою 2 пацієнтів (8,7 %). 
Слід відмітити, що при огляді пацієнтів через 10 днів результати лікування 
були дещо кращими. 

Таким чином, отримані результати свідчать про доцільність комплексного 
лікування синдрома хребцевої артерії І (ангіодистонічної) стадії на фоні ший-
ного остеохондрозу методами мануальної терапії,  акупунктури, озонотерапії.

•
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Причина ожиріння: висока технізацію життя (зниження фізичних наванта-
жень, зміна традиційних звичок харчування). Власне механізми збільшення 
маси тіла — це збільшення споживання їжі, зниження витрати енергії та по-
рушення процесів акумуляції енергії. Тобто, провідний механізм ожиріння — 
це переїдання, що призводить до різниці між великим надходженням енергії 
і малою її витратою, що супроводжується накопиченням надлишку енергії у 
вигляді тригліцеридів в жирових депо [1].

Ожиріння — це медична, соціальна і економічна проблема, так як в роз-
винених країнах до 10 % всіх витрат охорони здоров’я йде на лікування 
ожиріння та супутніх захворювань.

У процесі еволюції виробилася система ліпостат (масостат), яка контр-
олює постійність маси тіла. Структурам мозку, зокрема вентромедіальним 
ядрам гіпоталамуса, належить домінуюча роль в регуляції ліпостатичного 
гомеостазу. Ці структури чутливі до ендокринних сигналів, що забезпечують 
постійність запасів жиру [17]. Вентромедіальні ядра гіпоталамуса, в стані си-
тості, активні і створюють стримувальну імпульсацію на його латеральну ді-
лянку, в результаті пригнічується харчова поведінка. Коли, при голоді, стри-
мувальна імпульсація з вентромедіального ядра припиняється, латеральна 
ділянка стає активною і викликається стимуляція для споживання їжі [1]. 

На апетит і масу тіла впливають гормони і медіатори нервової системи, зо-
крема інсулін, катехоламіни, серотонін, естроген, ангіотензиноген, тиреоїдний 
гормон. Також, існує тісний взаємозв’язок між цитокінами, нейротрансмітера-
ми, включаючи лептин і ацетилхолін, оксид азоту та споживанням їжі [11].

Закономірно з віком зменшується окислення жиру. Кожна декада життя 
після 30 років супроводжується зменшенням окислення жиру приблизно на 
10 гр. [1]. Наприклад, ожиріння у 60-річному віці зустрічається в 3—4 рази 
частіше, ніж у 25-річному віці. 

В більшості класифікацій диференціюють ожиріння на первинне і вторин-
не. До первинного ожиріння відноситься аліментарне ожиріння («хвороба 
загального харчування» по Єгорову М.Н. і Левитському Л.M.), також дезре-
гуляційні (з порушенням харчового режиму), конституціонально-спадкові та 
змішані («ожиріння пенсіонерів») форми [1].

У клінічній практиці для виявлення характеру розподілу жиру викорис-
товуємо антропометричні вимірювання — сантиметрову марковану стрічку. 
Вимірюємо: окружність талії (ОТ), окружності стегон (ОС), їх співвідношення. 
ОТ вимірюємо на середині відстані від нижнього краю ребрової дуги до гре-
беня клубової кістки, ОТ — на рівні вертлюгів стегнових кісток. 

Взагалі, параметри ОТ являються чутливим тестом абдомінального ожи-
ріння, що становлять більше 102 см у чоловіків і 88 см у жінок. Але згідно з 
рекомендаціями конференції з предіабету і метаболічного синдрому (Берлін, 
2005 р.) розміри ОТ було зменшено на 8 см. Необхідно брати до уваги, що 
розміри у представників різних регіонів планети мають бути різними. Напри-
клад, для жителів Китаю, Південної і Центральної Америки, Південної Афри-
ки такі показники: менше 90 см для чоловіків і менше 80 см для жінок, а в 
жителів Японії — менше 85 см для чоловіків і менше 90 см для жінок [16].

Комп’ютерна томографія розглядається як золотий стандарт для визна-
чення жирової тканини і встановлення її розподілу в різних органах великою 
точністю (з помилкою 0,5 — 1,2 %). Також ефективно застосовують новий 
метод визначення жирової тканини — ультрасонографію [15]. 
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У 60 % хворих ожирінням зустрічається емоційна харчова поведінка [2]. 
Стимулом до їди є розчарування в життєвих ситуаціях, поганий настрій. Така 
реакція на стрес є основою розвитку ожиріння і невдач при лікуванні цього 
стану, так як їжа для хворих служить як антидеперсант і транквілізатор.

Виключна більшість рекомендацій національних медичних асоціацій, важають 
за алгоритм зниження маси тіла — фізичну активність + дієтотерапію (калорій-
ність раціону повинна знижуватися за рахунок жирів і вуглеводів [10, 6]). 

Було обстежено і проліковано 12 пацієнтів (9 жінок, 3 чоловіка, віком 42 —  
65 років). 

Принципи лікування хворих з ожирінням і надмірною масою тіла: засто-
сування немедикаментозних засобів, зокрема акупунктура, озонотерапія, 
вакумтерапія, нейролімфатичні мануальні техніки, дієтотерапія, фітотерапія, 
адекватна фізична активність. 

Акупунктура найбільш ефективна в зоні чаші і порожнини раковини вуха, 
а також в зоні трьохсторонньої ямки, тобто в зонах які іннервуються блука-
ючим і зикоглотковим нервами [7]. На кожному вусі проводили акупунктуру 
не більше ніж на 3 аурікулярні точки (АТ). Найефективніші, на наш погляд, 
АТ 18 (голод), 87 (шлунок), 98 (селезінка), 88 (12-п. кишка), 55 (шень-мень). 
Курс лікування становив 10—12 сеансів.

Застосовували внутрішньовенні інфузії озонованого 2—3 мг/л фізіологіч-
ного розчину 0,9% 200 мл. Курс лікування становив 7—8 процедур, які ви-
конувались через день.

Через 1—2 дні проводили спеціальні нейролімфатичні мануальні техніки 
проблемних зон (зокрема, ділянки живота, стегон, сідниць, «другого» під-
боріддя і ін.). Курс лікування становив 10—15 сеансів. Дану методику по-
єднували з вакуумтерапією.

Особам з ожирінням рекомендуються аеробні фізичні навантаження — 
біг, плавання, лижі, їзда на велосипеді. Проте найбільш прийнятним видом 
фізичного навантаження слід вважати регулярну ходьбу помірної інтенсив-
ності, починаючи з 10 хв в день, з поступовим збільшенням до 30—40 хв, з 
включенням коротких (10—15 хвилин) епізодів швидкої ходьби (4,5 км/год). 
Короткочасні навантаження (короткі тренування) забезпечують витрату глі-
когену, а тривалі за часом тренування — запасів жиру [1].

Рекомендували приймати плоди розторопші по 0,5 чайної ложки 2 раза 
в день (для покращення дренажної функції кишечника).

Також, для прискорення зменшення маси тіла і закріплення ефекту при-
значали харчовий режим.

Аналіз результатів після проведеного курсу комплексного лікування вста-
новив, що у 7 пацієнтів (58,3%) зменшилась маса тіла на 1,4—1,6 кг, у 4 
пацієнтів (33,3%) зменшилась маса тіла на 0,7—0,8 кг , в 1 пацієнта (8,3%) 
зменшилась всього на 0,2 кг (в зв’язку з недотриманням дієтотерапії і ае-
робних фізичних навантажень).

Взагалі, експерти ВООЗ рекомендують знижувати масу тіла із швидкіс-
тю 6—12 кг за 20—24 тижні, за 3-5 місяців досягає 5—10 кг. Таким чином, 
оптимальним вважається зниження маси тіла на 10—15 % протягом 4-6 мі-
сяців і підтримання на цьому рівні надалі [1].

Таким чином, аналіз отриманих результатів свідчать про ефективність 
лікування ожиріння та надмірної маси тіла комплексним поєднаним лікуван-
ням методами рефлексотерапії, озонотерапії, нейролімфатичними мануаль-



39Матеріали науково-практичної конференції

ними техніками, вакуумтерапією, дієтотерапією, фітотерапією, аеробними 
фізичними навантаженнями. 
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ГОЛКОРЕФЛЕКСОТЕРАПІЯ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ 
ХВОРОБ З ВЕРТЕБРО-БАЗИЛЯРНОЮ СУДИННОЮ  
НЕДОСТАТНІСТЮ НА ТЛІ ОСТЕОХОНДРОЗУ ШИЙНОГО  
ВІДДІЛУ ХРЕБТА

Протягом довгого періоду часу судинні захворювання головного мозку 
залишаються однією з пріоритетних проблем в неврології. В зв’язку з цим 
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комплексне лікування судинної патології головного мозку має соціальне та 
медико-економічне значення. 

Метою нашої роботи було вивчення комплексного лікування з примі-
ненням голкорефлексотерапії (ГРТ) у хворих вертебро-базилярної судинної 
недостатності (ВБНС) на тлі остеохондрозу та дегенеративно-дистрофічних 
змін в шийному відділі хребта (ШВХ) робота проводилась на клінічній базі 
центральної міської лікарні м. Рівне та Бугринської дільничої лікарні. 

Застосування комплексного лікування з включенням голкорефлексотера-
пії направлено на різні сторони патологічного процесу. 

Нами проведено обстеження у 60 хворих з них жінок 33 та 27 чоловіків 
віком від 25 до 60 років. Хворі розділені на дві групи. 

В першій групі (25 хворих) проводили лікування традиційними методами 
медикаментозної терапії з застосуванням нейропротекторів та вазодиля-
таторів, метаболітів мозку, ноотропів, вітамінотерапії гр. В, антиагрегантів, 
ЛФК, масаж, КВЧ терапія. 

В другій групі (35 чоловік) резистентній до традиційних методів лікуван-
ня — з приміненням голкорефлексотерапії. 

Для зниження головокружіння, шуму в голові і вухах, неприємних відчуттів 
в ділянці серця призначено оксібрал, стугерон, бетасерк, корвалол та інші. 

При компресії вертебральних артерій у 52 хворих з функціонально-ди-
намічними розладами мозкового кровообігу у вертебро-базилярній системі 
з’явились виражені вегетативні порушення разом з симптомами психічної і 
соматичної астенізації. Майже всі хворі скаржились на періодичний чи по-
стійний головний біль, головокружіння, загальну слабкість, знижену працез-
датність, швидку втому, в’ялість, сонливість, зниження пам’яті на поточні 
події, а також розумової діяльності, емоціональну лабільність, відчуття жару 
і холоду, короткочасне потемніння в очах, підвищену пітливість, схильність 
до підвищеного сприйняття зовнішніх подразників, іпохондрії.

У 52,2% хворих ВБН рентгенологічно на тлі шийного остеохондрозу спо-
стерігалась деформація гачковидних відростків, звуження міжхребцевоїщі-
лини, стенозування гіалінових пластинок. Безпосередньою причиною виник-
нення церебральних порушень при шийному остеохондрозі є деформація 
унко-вертебральних з’єднань.

З метою зменшення компресії шийних корінців примінялось ви тяжін-
ня шийного відділу хребта (ШВХ) з попереднім вивченням суб’єктивного і 
об’єктивного стану здоров’я хворого з дослідженням параметрів РЕГ. При 
вираженій недостатності кровообігу запропоновано хворим довге носін-
ня шийного коміра Шанца. При частому співпадінні больового і судинно-
го синдрому було примінено аналгетичні суміші, а також траумель, цель-Т 
дом’язево, ГРТ, новокаїнові блокади, ампліпульс, ДД струм, електрофорез 
з новокаїном на шийний відділ хребта, масаж, ЛФК.

Всім хворим запропоновано оздоровчі і профілактичні міроприємства, а 
саме періодичні гімнастичні вправи, підтримання осанки, оберігання від фі-
зичних навантажень, переохолоджень. Хворим проводилося рентгенологічне 
обстеження ШВХ в двох проекціях передньо-задній і боковій.

В неврологічному статусі хворих з ВБН на тлі шийного остеохондрозу 
відмічається звуження артерій у 60% хворих на очному дні, у 19,4% — чітке 
розширення вен, періодично — концентричне звуження поля зору; періо-
дичний ністагм — 6,8%; мимопромахування при виконанні координатор них 
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проб (26,2%), нестійкість в позі Ромберга — 50%, тремор повік і пальців 
витягнутих рук (8,4%), пожвавлення сухожилкових та періостальних рефлек-
сів (85,4%). Чутливі розлади корінцевого походження з’явились раніше за 
рухові. Анталгічна поза голови, затуднення повороту голови в хвору сто-
рону. Велике значення у виявленні цервікальних корінцевих порушень має 
визначення больових точок. Найбільш чутливі точки остистих відростків і 
паравертебральних. Вегетативні прояви спостерігались у 51 хворого у ви-
гляді вираженого стійкого червоного розлитого дермографізму, загального 
гіпергідрозу.

У хворих з шийним остеохондрозом на РЕГ виявлено більш похилий під-
йом, зміни вершини кривої («плато» або «арка»), додаткові хвилі на катак-
тротичній частині кривої.

При застосуванні ГРТ в комплексному лікуванні ВБН на тлі остеохондро-
зу ШВХ при міняли гальмівний метод, варіант ІІ з легкими повторюючими 
стимулюючими поворотами голок подовженістю 14-15 хв., використаних то-
чок від 4 до 6, лікування становило 10-12 сеансів з протяжністю виконання 
10—30 хв.

З початку сеансу пунктували V16, IG4, E36, E30. В рецептуру включали 
точки задньо-серединного меридіану, загально-зміцнюючі, акопунктурні точ-
ки шийно-комірцевої області і верхніх кінцівок. При болю передньої поверхні 
шиї ефективні місцеві точки: G16, G17, F9, J23, G4, віддалені AT — P1, P2, 
Р7, G4. При болі задньої поверхні ший: місцеві АТ — VB12, VB20, VB21, V11, 
T14, T15, IG15, TR15, TR16. 

Позаканальні паравертебральні АТ на рівні С2-3, С3-4, С4-5, С5-6, С6-7.
Віддалені АТ: VB38, IG3, V60, V62. 
Місцеві і віддалені АТ на стороні болю виконують гальмівну дію. Перед 

введенням голок в АТ шийно-комірцевої ділянки проводили легкий масаж.
Після проведеного лікування позитивна динаміка відмічалась у 17 (29%) 

хворих першої групи та у 32 (71%)хворих другої групи, що проявляється з 
зменшенням вираженості антено-депресивного синдрому, емоційно-астеніч-
них розладів, а також зменшенням психічної та соматичної асенізації разом 
з вегетативними проявами, з менше вираженими признаками гіперстенічно-
го синдрому, зменшився головний біль, виразність та частота головокружін-
ня, зник шум в голові та вухах, покращився загальний стан та самопочуття.

У хворих другої групи під впливом комплексної терапії з включенням ГРТ 
наступило значне покращення самопочуття, зменшився головний біль, зникли 
головокружіння, шум в голові та вухах, покращився сон, біль в шийній ділян-
ці хребта, підвищилась активність, працездатність, покращився зір, розумо-
ва діяльність, збільшився об’єм активних рухів в ШВХ, в позі Ромберга —  
легке похитування. 

Зміни РЕГ при ВБН після проведеного лікування: анакротична частина 
кривої стала менш похила, підвищилась амплітуда РЕГ-хвилі, зменшилася 
асиметрія кровонаповнення. 

Отримані дані свідчать про те, що ГРТ слід використовувати в комплек-
сному лікуванні хворих з ВБН на тлі остеохондрозу шийного відділу хребта. 

•
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Жовнир И.К., Жовнир И.И., Кротюк Л.Н.

ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ С ВКЛЮЧЕНИЕМ 
ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИИ НА ИЗМЕНЕНИЯ АКТИВНОСТИ 
НЕКОТОРЫХ ЭНЗИМОВ

Рассеянный склероз (РС) — это хроническое прогрессирующее забо-
левание центральной нервной системы, которое клиничиски вызванное со-
четанием факторов внешней среды и генетической предрасположенности 
(особенно иммунитета) и проявление рессеянной органической неврологи-
ческой симптоматики, а патоморфологически — очагами воспаления и де-
миелинизации с образованием склеротических бляшек в белом веществе 
головного и спинного мозга. Поэтому нарушения ферментативных про-
цессов могут отражать степень поражения нервной системы, в том числе 
степень демиелинизации. Не исключена возможность, что демиелинизация 
и миелинизация нервных волокон связаны с изменением энзиматических 
систем организма человека. В очагах поражения от глубины деструктивных 
изменений нервных волокон зависит выраженость клинических симптомов 
болезни. Следовательно, нарушение энзимов крови может играть опреде-
ленную роль в деструкции и восстановлении миелина у больных РС и иметь 
значение для понимания его патогенетических механизмов. Проведение эн-
зимологических исследований в самых лейкоцитах крови, является более 
целесообразным, чем в сыворотке крови, так как она не в такой степени 
реагирует на патологический процесс, как лейкоциты. 

Целью данного исследования явилось изучение особенности динами-
ки клинической картины РС и некоторых окислительно-восстановитель-
ных ферментов (щелочной (ЩФН) и кислой фосфатаз (КФН), пероксидазы 
(ПРН) в лейкоцитах крови под влиянием лечебного комплекса с включением 
иглорефлексотерапии (ИРТ), направленного на различные стороны патоло-
гического процесса: церебролизин, ноотропил, мильгама, циклоферон, тим-
алин, т-активин, �-ферон, гамаглобулин, сирдалуд, баклофен, мидокалм, 
ретаболил, никотиновая к-та, тиотриазолин, актовегин, общеукрепляющие и 
симптоматические средства, физиотерапевтические методы, ЛФК, массаж, 
с включением в комплексную терапию ИРТ.

Проводилось изучение изменений активности указанных энзимов в про-
цессе лечения, а также эффективности данного комплекса.

Цитохимическое выявление щелочной и кислой фосфатаз проводили 
по методике Гоммори, пероксидазы — по методу Грахам-Кнолля. Места 
активности щелочной фосфатазы окрашиваются в черный цвет различной 
интенсивности в зависимости от количества выпавшего в осадок сульфи-
да кобальта, активность же кислой фосфатозы — в коричневый цвет, ин-
тенсивность которого зависела от количества выпавшего осадка сульфида 
свинца. Места активности пероксидозы окрашивались в зеленовато-желтый 
цвет, доходящий до коричневого. Оценку степени активности энзимов про-
изводили в зависимости от интенсивности покраски системой (+, -). По ин-
тенсивности окрески системой (+) были выделены четыре группы лейкоци-
тов: +++ резко положительные, ++ положительные, + слабо положительные. 
После подсчета 100 сегментоядерных нейтрофилов активность ферментов 
переводилась в условные единицы таким образом, что каждый + равнялся 
единице.
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Комплексное лечение с включением ИРТ было проведено 25 больным с 
РС, а для контроля — 10 пациентам без применения ИРТ, с изучением из-
менений выше указанных экзимов до и после лечения. 

Распределение больных по возрасту: до 20 лет — 1; от 20 до 30 лет —  
10; от 31 до 40 лет — 10; от 41 до 50 лет — 3; старше 50 лет — 1. Давность 
заболевания до года — 2, от 1 года до 5 лет — 10, свыше 5 лет — 12. Це-
реброспинальная форма болезни имела место у 12 больных, спинальная —  
11, церебральная — 2. Обострение болезни наблюдалось у 15 больных и у 
10 — вне обострения. 

При проведении комплексного лечения с включением ИРТ учитывалась 
локализация патологического процесса, а при смешанной форме РС — со-
отношения пострадавших сегментов спинного мозга к позвонкам. Применя-
ли второй вариант тормозного процесса в сочетании со вторым вариантом 
возбуждающего метода в зависимости от состояния тонуса в различных 
группах мышц, так, например, если преобладали разгибательные то исполь-
зовали точки соответствующие разгибателям и воздействовали тормозным 
методом, а на згибателях — тонизирующим. В течении сеанса пунктирова-
ли: Е30, Е36, RР12, V16. Эти точки образуют энергетический треугольник, 
который направляет поток энергии в парализованный орган. В рецептуру 
точек включали паравертебральные точки, точки заднего срединного мере-
диана, общеукрепляющие.

Включали корпоральные точки: Е36, Е44, GI4, GI11, GI15, VB34, F3, TR17. 
Дополнительные: Е20, Т20, E41, V14, V15, V45, V60, T3, TR5, IG4, IG18. При 
нарушении функции тазовых органов: RP6, RP9, T9, T4, T3. При атаксии до-
полнительно использовали: Т20, VB20, TR5. Для снижения мышечного тону-
са хорошо сочетать F3, E36, RP6. При головокружении и дрожании: VB10, 
VB43, VB58, V14, IG3, TR5, Е24. Для ног пунктировали следующие точки: 
мередиан желчного пузыря: VB30, VB34, VB40, VB44; мередиан мочевого 
пузыря: V36, V40, V58, V67; мерилиан желудка и заднесрединный: E45, T40, 
T36. Для рук пунктировали следующие точки: мередиан тонкой кишки: IG1, 
IG3, IG7, IG15; мередиан трех обогревателей: TR1, TR3, IG7, IG15; мередиан 
толстого кишечника: GI1, GI4, GI11, GI15.

Исследованиями установлено, что у практически здоровых людей ак-
тивность щелочной фосфатозы в нейтрофилах крови в среднем составляла  
42±2,7 усл.ед., кислой фосфатазы — 23±8,4 усл.ед., пероксидазы —  
205±1,3 усл.ед.

Согласно проведенных исследований до лечения средний показатель ин-
тенсивности реакции ЦФН 160±6,4 усл.ед., КФН — 127±8,2 усл.ед., ПРН —  
200±5,8 усл.ед. выше, чем у практически здоровых людей.

Установлено так же статистически достоверное повышение активности 
ЩФН (146±11 усл.ед.) КФН 78±8,9 усл.ед., ПРН — 254±7 усл.ед.). В на-
чальной стадии РС, а также в стадии обострения (соответственно 233±8,2; 
223±5 усл.ед.) процесса и при хроническом прогрессирующем течении за-
болевания (212±14; 182±12 усл.ед.).

Угнетение ПРН в лейкоцитах крови наблюдалось у больных с хрони-
ческим прогредиентным лечением болезни с глубокой неврологической 
симптоматикой (155±5,9 усл.ед.), что повидимому связано с истощением 
резервных сил организма. Снижение активности вышеуказанных энзимов 
отмечено у больных РС в стадии ремиссии процесса.
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Под действием комплексного лечения с использованием ИРТ уменьша-
лась активность энзимов в лейкоцытах крови больше и быстрее у боль-
ных РС с легким течением, соответственно ЩФН 43±3,1 усл.ед., КФН —  
29±4,4 усл.ед., ПРН 205±4,9 усл.ед. и в начальном периоде болезни  
(44±11, 47±8,7, 221±7,5 усл.ед.), а также в стадии ремиссии процесса  
(79±1,3, 61±8,4, 158±5,8 усл.ед.), чем при тяжелом прогредиентном течении 
болезни (182±19, 155±18, 147±4,8 усл.ед.) и в стадии обострения процесса 
(174±15, 157±14, 188±4 усл.ед.).

Следовательно, в процессе комплексного лечения происходил некото-
рый сдвиг ферментативной активности крови в сторону ее нормализации.

После проведения комплексной терапии с включением ИРТ (1 группы) у 
20 из 25 обследованных больных с РС наступило клиническое улучшение. 
Хороший лечебный результат у 13 больных, значительное улучшение — 17, 
и незначительный эффект — 5 больных. При этом наблюдался медлен-
ный, постепенный регресс патологических симптомов. Особенно хорошие 
результаты лечения отмечены у больных с легкой и средней тяжестью за-
болевания, с небольшой его давностью. Так, после проведения ИРТ уве-
личивалась мышечная сила и объем активных движений — у 16 больных, 
улучшилась походка — у 15, уменьшились признаки мозжечковых наруше-
ний у 9, нормализовались функции тазовых органов — у 7, восстановились 
или становились более стойкими брюшные рефлексы — у 8. 

Кроме того, уменьшились или исчезали боли и парестезии — у 14 боль-
ных, удлинялся период восприятия вибрационных раздражений — у 12, ста-
новились менее выраженными или полностью исчезли зоны гипестезии по-
верхностных видов чувствительности — у 9 больных.

У контрольной группы (ІІ группа) без применения ИРТ у 4-х больных из 10 
обследованых выявлено незначительное улучшение, а именно уменьшились 
или исчезали боли в пояснице — у 4, несколько снижался мышечный тонус —  
у 3, улучшался сон у 6, исчезали парестезии. В остальных больных — не-
значительное субъективное улучшение, а объективный статус оставался без 
изменений.

При исследовании активности энзимов у данной группы больных: у 3 
больных с легким течением и начальной стадией заболевания отмечено вы-
раженное снижение активности ферментов в лейкоцитах крови (ЩФН — 45-
±2,8; КФН — 31±3,7; ПРН — 208±6,3 усл.ед.), еще у 3 — незначительное 
уменьшение активности энзимов, и у 4 больных — активность оставалась 
без изменений.

Таким образом, применявшееся нами комплексное лечение с использо-
ванием ИРТ значительно улучшало состояние здоровья больных, что сопро-
вождалось почти нормализацией обмена ферментов в нейтрофилах крови, 
особенно при легком и среднем течении болезни. У больных с тяжелым 
прогрессивным течением заболевания в динамике комплексного лечения 
отмечен лишь временный сдвиг в сторону нормализации обмена фермен-
тов, при одновременном незначительном субъективном и объективном 
улучшении состояния больных.

Полученные нами данные позволяют рекомендовать ИРТ в качестве од-
ного из дополнительных методов рациональной терапии в комплексном ле-
чении РС.

•
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ПРИМІНЕННЯ ГОЛКОРЕФЛЕКСОТЕРАПІЇЇ  
В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ЗМІН НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ 
ПРИ АРТЕРІАЛЬНІЙ ГІПОТОНІЇ

На сучасному етапі розвитку клінічної неврології важливе місце належить 
вивченню змін нервової системи при артеріальній гіпотонії (АГ), частота якої 
неухильно зросла протягом останніх років. Основними питаннями на тепе-
рішній час залишається розробка ефективного комплексного медикамен-
тозного і психологічного лікування, що має соціальне та медико-економічне 
значення.

Метою нашої роботи стало вивчення нервово-психічних змін у хворих 
при артеріальній гіпотонії під впливом комплексного лікування з примінен-
ням голкорефлексотерапії (ГРТ). Робота проводилась на клінічній базі відді-
лення судинної неврології та терапевтичного відділення центральної міської 
лікарні м. Рівне та Бугринської дільничої лікарні.

Нами проведено обстеження у 90 хворих (жінок 53, чоловіків — 37) віком 
від 20 до 54 років. Хворі були розділені на дві групи.

В першій групі (55 чоловік) проводили лікування традиційними методами 
медикаментозної терапії з застосуванням ноотропів, нейропротекторів, сти-
муляторів центральної нервової системи, вітамінотерапія групи В, седативна 
та загально зміцнююча терапія, ЛФК, масаж та інші. 

В другій групі (35 чоловік) резистентній до традиційних методів лікування —  
з приміненням голкорефлексотерапії. 

Критеріями діагностики ПАГ були: анамнестичні дані, щодо зниження АТ 
на 10-30 мм.рт.ст. від меж вікової норми поза залежністю від статі. Це зни-
ження не було пов’язане з ортостатичною і вторинною гіпотонією. При про-
веденні ретельного клініко-неврологічного обстеження виявлялася дифузна 
чи осередкова симптоматика. 

У хворих з артеріальною гіпотонією мали місце розумові і фізичні пере-
навантаження, психічні і фізичні травми, а також перенесені інфекційні за-
хворювання, хвороби печінки та жовчно-вивідних шляхів, різні інфекційно-
токсичні процеси.

Можливо вказані чинники призводять до функціональних, а потім до ор-
ганічних змін в судинно-рухових механізмах і різних відділах нервової сис-
теми, які приймають участь в регуляції артеріального тиску. Виникають по-
рушення судинної інервації, що і призводить до різнобічних змін в різних 
органах і системах.

Провідними ознаками у більшості із 72 хворих з функціонально- динаміч-
ними порушеннями мозкового кровообігу, внаслідок артеріальної гіпотонії 
являються симптоми психічної і соматичної асенізації разом з вираженими 
вегетативними порушеннями. Майже всі хворі скаржилися на загальну слаб-
кість, постійні або періодичні головні болі, знижену працездатність, швидку 
втому, в’ялість, сонливість, відчуття холоду та жару, головокружіння, шум в 
голові та вухах, короткочасне потемніння в очах, неприємні відчуття в ді-
лянці серця, підвищену пітливість. Як правило відмічається емоційна лабіль-
ність, схильність до підвищеного сприйняття (самонавіювання), іпохондрії, 
афективної нестабільності, різні прояви соматичної та психічної асенізації.
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В неврологічному статусі хворих з функціонально-динамічними розлада-
ми мозкового кровообігу відмічається пожвавлення сухожилкових та періос-
тальних рефлексів, нестійкість в позі Ромберга, тремор повік і витягнутих 
кінчиків пальців рук, елементи гіперестезії при дослідженні поверхневої чут-
ливості. Часто спостерігається болючість при пальпації в точках виходу окре-
мих віток трійчастого нерва. Прояви вегетативних порушень спостерігалися 
у 61 хворого. У 34 хворих вони співпадали з чіткими асиметріями, понижен-
ням шкіряної температури, порушенням потовиділення, слабкою пульсацією 
артеріальних судин. Дослідження рефлексу Ашнера, орто- і клиностатичних 
проб, солярного рефлексу дозволили відмітити значну лабільність пульсу, 
артеріального тиску, різні порушення судинних реакцій. 

У 49 хворих відмічено ознаки вираженого неврастенічного гіпостенічно-
го синдрому і у 14 — переважали ознаки неврастенічного гіперстенічного 
синдрому. 

При лікуванні АГ методом голкорефлексотерапії застосовувався гальмів-
ний метод, варіант ІІ з легкими повторюючими стимулюючими поворотами 
голок подовженістю 15 хв. кількістю використаних точок від 4 до 6, лікуван-
ня становило 10-12 сеансів.

Проводилося два курси лікування. 
Основні точки: T14, С7, С9, GI14, Е25, F13, GI13, МС6, МС8, МС9,VB21, 

VB24, T4, P7, T13, R20, RP6, R7, V45.
Приміняли ауріколотерапію: АРТ 51, 13, 100, 22, 28, 34 та інші.
Після проведеного лікування позитивна динаміка відмічалась у 11 (25%) 

хворих першої групи та у 29 (83%) хворих другої групи, що проявлялося 
зменшенням психічної і соматичної асенізації разом з вегетативними проя-
вами, антено-депресивного синдрому, емоційно-астенічних розладів з менш 
вираженими ознаками гіперстенічного синдрому з вираженими явищами 
симпатикотонії.

У більшості хворих артеріальної гіпотонією в процесі лікування з примі-
ненням голкорефлексотерапії відмічалось відповідне зниження тонусу сим-
патичної нервової системи, нормалізація артеріального тиску. 

У хворих з АГ, яким проведене комплексне лікування з приміненням ГРТ 
наступило покращення самопочуття, зменшились головні болі, головокру-
жіння, шум в голові та вухах, покращився сон, підвищилась активність, пра-
цездатність.

Отримані дані свідчать про те, що голкорефлексотерапія в комплексно-
му лікуванні змін нервової системи при артеріальній гіпотонії надає благо-
приємний клінічний вплив і може бути рекомендована для лікування хворих 
даної категорії. 

•
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МЕХАНИЗМЫ ГИРУДОРЕФЛЕКСОТЕРАПИИ

Метод гирудотерапии как метод нетрадиционной медицины известен 
давно. Эта лечебная методика пришла из глубины веков. Ее эффективность 
доказана на практике многими врачами, но механизм гирудорефлексотера-
пиитерапии расписан не достаточно и мы в данной статье попытались это 
сделать. Основным принципом гирудорефлексотерапии является воздей-
ствие на точки общесиндромно и специфически- симтоматически.

Лечебный метод гирудотерапии состоит из нескольких этапов:
I этап. Перфорация кожи пиявкой (укус пиявки). 
Наступает местное и общее рефлексогенное действие в следствии раздра-

жения рецепторного аппарата. Импульсы по зонам Захарьина-Геда передают-
ся в определенные сегменты спинного мозга, рефлекторно изменяя функции 
вегетативной и центральной нервной системы. С точки зрения ТКМ идет воз-
действие на точки а-ши, кожные и сухожильно-мышечные меридианы. 

II этап. Вприскивание биологичеки активных веществ.
В состав секрета пиявки входят более 100 биологически активных веществ —  

БАВ, обладающих целебным действием (гирудин, трипсин, плазмин, инги-
биторы альфа-химотрипсина, химазина, субтилизина, нейтральные протеазы 
гранулоцитов; гиалуронидаза, аспираза, коллагеназа и ряд других.

Интерпретация их биологического воздействия черезвычайно сложна. 
Каждое из них взятое в отдельности, способно индицировать каскад собы-
тий не только в системе внутренней среды организма, но и во взаимодей-
ствующих с ним других системах организма.

Бделины — ингибиторы акрозина трипсина и плазлина.
Эглины — ингибиторы �-химотрипсина, субтилизина и нейтральных про-

теаз гранулоцитов человека эластазы и катепсины. Эглины, ингибируя про-
теазы, обусловливают противовоспалительную активность секрета слюнных 
желез пиявки.

Апираза — фермент, отщепляющий остаток фосфорной кислоты от АТФ, 
оказывает противовоспалительное действие при развитии воспаления, сти-
мулированного АТФ.

Гиалуронидаза — фермент, катализирующий реакции гидролитического 
расщепления и диполимеризации гиалуроновой кислоты и родственных ей 
соединений — кислых мукополисахаридов.

Дестабилаза — фермент, гидролизирующий стабилизированный фи-
брин, обусловливает фибринолитическую активность секрета слюнных же-
лез пиявки.

Кинидаза снижает активность брацикинина, стимулирующую боль (аналь-
гизирующее действие).

III этап. Кровоизвлечение.
Медицинская пиявка высасывает за �—1 час до 15 миллилитров крови, 

что приводит к купированию синдрома Застоя Крови и Жидкостей.
Синдром Застоя Крови в первую очередь возникает в следствии бло-

кирования Ци или состояния пустоты Ци, когда кровь не проталкивается 
вперед и застаивается. Другими причинами могут быть травмы или иные 
воздействия приводящие к внутреннему кровотечению в организме. Эта 
блокированная кровь в свою очередь нарушает свободное движение Ци и 
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в конце возникает синдром Застоя Крови и блокированной Ци (хуэй-юй ци 
цзи). К Застою Крови относятся и синдромы блокировки в нижних конеч-
ностях при которых нарушается прохождение крови и ци (ци-хуэй бу дон). 
Признаками синдромов застоя Крови являются:

— боли фиксированного характера в одном каком-либо постоянном мес-
те, боли колющие, длительные, усиливающиеся от давления,

— набухание, часто удается прощупать плотное опухолевидное образование,
— кровотечения у женщин с нерегулярными месячными или после родов 

сгустками и темной кровью.
— общие симптомы включают темный цвет лица, кожа покрыта пятнами, 

язык темно-фиолетовый, пульс тонкий и неравномерный (хэ-се)
IV. Остаточное кровотечение.
Медицинская пиявка высасывает за �—1 час до 15 миллилитров крови и 

такой же объём крови истекает из ранок после её отпадения.
От каждой пиявки в общей сложности от 12—30 до 60 миллилитров кро-

вотечения явление вполне нормальное. Обычно ранка кровоточит долго от 
2—6 и до 12—24 часов и иногда дольше.

Механизмы терапии: рефлекторное воздействие, действие БАВ и купи-
рование синдрома застоя Крови и Жидкостей.

V этап. Глабилитационные реакции на процедуру гирудорефлексотера-
пии.

Воздействие пиявки, как инструмента гирудорефлексотерпии приводит к 
следующим лечебным эффектам: 

— рефлексогенное. Гомеостаз Инь—Ян
— противотромботическое действие
— гипотензивное
-репаративное воздействие на поврежденную стенку сосуда
— антиатерогенное действие
— антигипоксическое действие
— иммуностимулирующее
— противовоспалительное
— противомикробное
— противоотечное
— регенераторное
— нейротрофическое
Резюме. Знание механизмов действия гирудорефлексотерапии позво-

ляет правильно определить показания этого метода лечения.
Основными показаниями являются синдромы Застоя Крови и Жидкостей.
Как вспомогательную методику гирудорефлексотерапию можно приме-

нять с целью достижения противовоспалительного, регенеративного, нейро-
трофического. антиатерогенного. антигипоксического действия. 
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СИСТЕМНЫЕ ЭФФЕКТЫ РАЗНОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ  
МНОГОИГОЛЬЧАТЫХ АППЛИКАТОРОВ У БОЛЬНЫХ  
С ТРАВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СПИННОГО МОЗГА 
Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиев-
ского, г. Симферополь 

Травматическая болезнь спинного мозга (ТБСМ) проявляется системны-
ми изменениями и дезорганизацией взаимодействия со стороны основных 
функциональных систем организма — иммунной, гормональной, нервной и 
связанных с ними разнообразных биохимических процессов. Степень выра-
женности постепенно нарастающих дисфункций зависит от возраста боль-
ных, характера и уровня поражения спинного мозга, сопутствующих заболе-
ваний, формирующихся осложнений. 

Как показали наши исследования, у больных ТБСМ отмечены выраженные 
изменения со стороны иммунной системы, проявляющиеся нарушениями кле-
точного иммунитета — снижением уровня CD3, CD4, CD16, относительным 
увеличением CD8 и снижением уровня CD20, указывающим на угнетение анти-
телообразования и содержания иммуноглобулинов А и G. Содержание IgM во 
многом зависело от продолжительности болезни, адекватности терапии, нали-
чия гнойно-воспалительных осложнений и обычно обнаруживалось повышение 
его уровня в сыворотке крови больных. Указанные факторы ассоциировались с 
нарушениями антиэндотоксического иммунитета, нарастанием и продолжитель-
ным сохранением эндогенной интоксикации. Эти же факторы способствовали 
уменьшению продукции стволовых клеток, снижению их дифференцировки в 
тимусе и усилению процесса апоптоза по уровням CD95 и анексина V.

Со стороны эндокринной регуляции отмечалось нарушение секреции гормо-
нов адаптации — кортизола и АКТГ. На первых этапах болезни у больных ТБСМ 
обычно отмечаласть гиперпродукция кортизола, иногда превышающая норму в 
2-3 раза, повышенное содержание АКТГ в сыворотке крови, сменяющееся затем 
пониженными их значениями. Эта зависимость находит свое наибольшее вопло-
щение у больных с поражением шейного и грудного отделов позвоночника. 

Подтверждением недостаточного уровня адаптационных возможностей яв-
ляется также и тенденция к гипотиреозу, о чем свидетельствуют повышенный 
уровень тиреотропного гормона и снижение показателей Т3 и Т4. Несомнен-
ным отражением системности поражения является сниженный уровень каль-
цитонина, указывающий на низкую активность остеобластов. Это в совокуп-
ности с другими показателями кальцийрегулирующих гормонов (паратгормона 
и кальцитриола), а также повышенных уровней остеокальцина и дезоксипи-
ридинолина свидетельствует об активно протекающем при ТБСМ процессе 
резорбции костной ткани. Фактором, дополнительно потенцирующим данный 
процесс, является сниженный уровень тестостерона, обнаруженный нами у 
96% обследованных больных. Необходимо обратить внимание на снижение 
уровней основных макроэлементов Ca, P, Mg в сыворотке крови больных с 
ТБСМ, сопровождающееся накоплением продуктов перекисного окисления 
липидов (ПОЛ) и снижением активности антиоксидантной системы (АОС).

Всем указанным нарушениям со стороны иммуно-гормональной регу-
ляции и обменных сдвигов сопутствовала неврологическая симптомати-
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ка, обусловленная нарушением проводимости на разных уровнях спинного 
мозга, вегетативные нарушения и изменения психологического статуса. Это 
в совокупности определяло тяжесть симптомокомплекса, сопровождающе-
гося выраженными трофическими расстройствами и нарушением качества 
жизни. Указанные изменения в значительной степени усугублялись малой 
подвижностью больных, детренированностью их мышечной системы, возни-
кающей и прогрессирующей легочно-сердечной недостаточности.

Системные нарушения прогрессирующего характера у больных ТБСМ, воз-
никающие при отсутствии или недостаточности двигательной активности и ле-
чебных мероприятий на протяжении всего периода болезни (жизни), требуют 
системного дифференцированного лечебного подхода. Обязательными состав-
ными частями общепринятых методов лечения являются утренняя гигиеничес-
кая гимнастика (УГГ), лечебная физкультура (ЛФК), электростимуляция, занятия 
спортом. Наряду с этим применялось по разработанной нами методике курсо-
вое лечение многоигольчатыми разнометаллическими аппликаторами. Анализи-
ровались ближайшие и отдаленные результаты проведенного лечения. 

Как показали наши исследования, данные лечебные мероприятия вызы-
вают положительную динамику со стороны иммунной системы: уменьше-
ние выраженности Т-лимфоцитопении, перераспределение субпопуляций с 
последующим улучшением антителообразования, улучшения соотношения 
про- и противовоспалительных цитокинов, снижение активности апоптоти-
ческих процессов и, как следствие, снижение вероятности развития гнойно-
воспалительных осложнений.

Отмечалась также и положительная динамика со стороны гормонального 
звена регуляции. Это касалось, прежде всего, уровней гормонов адаптации —  
кортизола и АКТГ, уровни которых были одинаково повышены, но не при-
обретали тенденции к снижению секреции. Уровни тиреоидных гормонов 
также приобретали тенденцию к нормализации. Устойчивость гормонально-
го статуса определялась нарастанием и физиологическим перераспределе-
нием суточной секреции мелатонина. Критериями, определяющими поло-
жительную динамику гормонального статуса и тесно коррелирующих с ним 
основных параметров иммунного статуса (CD3, CD4, CD95, анексинV, ФНО), 
являются: уровень травматического повреждения спинного мозга, своевре-
менность и регулярность физических упражнений, адекватность терапии.  
В процессе лечения и в отдаленном периоде отмечена положительная ди-
намика со стороны костной ткани в группе больных, которым применялась 
аппликационная терапия. Свидетельством этого было постепенное улучше-
ние денситометрических показателей, изменение уровней кальций-регули-
рующих гормонов и маркеров резорбции костной ткани, указывающие на 
ослабление функции остеокластов и усиление процессов костеобразования. 
Потенцирующим фактором положительной динамики клинико-лабораторной 
и функциональной картины болезни является увеличение продукции тес-
тостерона и восстановление психологического комфорта у обследованных 
больных. Опосредованно такая роль отводится УГГ, ЛФК, занятиям спортом, 
снижающих внутреннюю напряженность у больных ТБСМ, и положительно 
коррелирующих, по данным психологических тестов, с основными параме-
трами иммуно-гормональной регуляции и костно-мышечной системы. 

•
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Клягіна Н.П.

ЛІКУВАННЯ ВОГНИЩЕВОЇ АЛОПЕЦІЇ  
З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика 
кафедра дерматовенерології

Вступ. Не дивлячись на чисельні дослідження, проведені з метою ви-
вчення патогенетичних механізмів розвитку та перебігу вогнищевої алопеції 
(ВА), вона залишається однією з актуальних проблем сучасної дерматології. 
Це обумовлено ростом захворюваності на даний дерматоз, особливо серед 
осіб молодого віку та дітей, довготривалістю перебігу, частою резистентніс-
тю до терапії та високою імовірністю виникнення рецидивів [1, 4]. 

Причиною виникнення хвороби може бути стрес, захворювання ендо-
кринної системи, шлунково-кишкового тракту, вплив несприятливих факто-
рів навколишнього середовища, порушення імунної системи, розлади цере-
бральної гемодинаміки та мікроциркуляції шкіри. Найтяжчою є універсальна 
форма захворювання, яка протікає з повною втратою волосся на волосистій 
частині голови та тулубі [1, 4, 6]. 

Незважаючи на ретельне вивчення дерматозу, причини та механізми 
вищевказаних проблем даного захворювання досі остаточно не з’ясовані. 
Жодна з існуючих теорій патогенезу ВА не може повністю вирішити основні 
проблеми розвитку та лікування цього дерматозу. Велику увагу в розвитку 
ВА приділяють ролі церебральної гемодинаміки та гемомікромікроциркуля-
ції шкіри [1, 4].

Незважаючи на ретельне вивчення проблеми ВА, проведено не достат-
ньо досліджень по вивченню стану судин головного мозку та мікроциркуля-
ції шкіри у даних хворих.

Мета роботи: Провести дослідження показників церебральної гемоди-
наміки та мікроциркуляції шкіри у хворих на вогнищеву алопецію та покра-
щити лікування даних хворих шляхом включення до комплексного консерва-
тивного лікування методу рефлексотерапії.

Матеріали та методи: Ми обстежили 106 хворих на ВА — 28 (26,42%) 
чоловіків, 47 (44,34%) жінок у віці від 25 до 67 років та 31 (29,24%) дитина 
у віці від 7 до 17 років. Переважна більшість дорослих хворих знаходилася 
у віці 18—30 років — 49 (65,33%), другою за кількістю хворих була вікова 
група 31—40 років — 16 (21,3 %) хворих. Серед обстежених дітей, хворих 
на вогнищеву алопецію 8 (25,81%) було у віці до 11 років, тобто до періоду 
статевого дозрівання, та 23 (74,19%) дитини, у віці 12—17 років, тобто в 
період статевого дозрівання. Всім пацієнтам був встановлений діагноз вог-
нищевої алопеції різного ступеню тяжкості.

Враховуючи особливості клінічного перебігу різних форм захворювання, 
ми вважали за доцільне розглянути окремо хворих на вогнищеву форму ВА, 
субтотальну та тотальну форми дерматозу. Останні дві форми ми об’єднали 
в одну групу, так як вони мають подібний перебіг та прогноз захворювання.

З загальної кількості хворих на вогнищеву форму ВА страждали 71 (66,98%)  
особа, на субтотальну та тотальну форми ВА хворіли 35 (33,02%) осіб.

Стан церебральної гемодинаміки досліджували за допомогою транскра-
ніальної ультразвукової допплерографії судин головного мозку та реоенце-
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фалографії. Під час дослідження вивчали коровоток по загальній сонній, зо-
внішній та внутрішній сонним артеріям, середньо-мозковій артерії.

Для вивчення стану ГМЦР шкіри у наших хворих ми обрали прямий ме-
тод капіляроскопії — комп�ютерну вітальну капіляроскопію (КВК) нігтьового 
ложа. Визначали 3 основні види патології капілярів: структурні (питому вагу 
кількості капілярів, форму та довжину капілярів, калібр капілярів, капілярні 
тіні, наявність капілярної сітки, характер розгалуження, тонус капілярів, ар-
теріоло-венулярне співвідношення діаметрів), гемодинамічні (рівень крово-
постачання, швидкість капілярного кровотоку, реологічні зміни капілярного 
русла) та зміни бар’єрної функції капілярної стінки (оптичну щільність агре-
гатів, периваскулярний набряк, наявність хронічної венозної недостатністі, 
форму розладу мікроциркуляції) [3, 5]. 

З метою оцінки функціонального стану вегетативної нервової системи, 
підбору та поєднання ТА для складання акупунктурного рецепта було вико-
ристано метод електропунктурної діагностики за Накатані.

Результати досліджень. Аналізуючи отримані результати досліджень 
стану мікроциркуляції шкіри у хворих на різні форми ВА, можемо зробити 
висновки, що зміни структурних показників мікросудин відмічались у 95 
(89,62%) хворих, гемодинамічні порушення було знайдено у 97 (91,5%) 
хворих, порушення бар’єрної функції капілярної стінки визначались у 87 
(82,07%) осіб.

За даними транскраніальної ультразвукової допплерографії судин го-
ловного мозку були виявлені порушення церебральної гемодинаміки, які 
проявлялися в зміні кровотоку по сонним та середньо-мозковій артерії, 
зміною індексу циркуляторного супротиву, із значними коливаннями по-
казників. 

При аналізі реоенцефалограм були виявлені різного ступеня вираженості 
зміни пульсового кровонаповнення головного мозку в басейні сонної арте-
рії у 94 (88,68%) хворих, порушення пружно-еластичних властивостей судин 
виявлялись у 97 (91,51%). У 90 (84,91%) хворих відмічалась зміна пульсово-
го кровонаповнення головного мозку в басейні хребцевої артерії, порушен-
ня пружно-еластичних властивостей судин в басейні хребцевої артерії було 
виявлено у 81 (76,42%), міжпівкульна асиметрія пульсового кровонаповнен-
ня відмічалась у 95 (89,62%) обстежуваних. 

Результати акупунктурної діагностики за Накатані показали, шо в контр-
ольній групі хворих значення електропровідності знаходились в межах ФК, 
або незначно виступали за них. Незначний вегетативний дисбаланс був ви-
значений лише у 4 (11,43%) хворих. У хворих на субтотальну та тотальну 
форми ВА вегетативний дисбаланс був більш виражений ніж у пацієнтів з 
вогнищевою формою дерматозу, та виявлений у 100% хворих.

Висновки. На основі отриманих результатів досліджень хворі на ВА в за-
лежності від методу лікування були окремо в своїх групах розділені на осно-
вні групи та групу порівняння, які були репрезентативними за основними 
порівнюваними показниками (віку хворих, статі, формам ВА).

Хворі з групи порівняння отримували комплексне стандартне лікування, 
яке включало місцеву та системну терапію. Хворі, які ввійшли до І групи на 
фоні стандартного лікування проходили курс голкопунктури, в ІІ групі хво-
рі, на фоні традиційної терапії, проходили курс лазеропунктури (ЛП). Хворі, 
які ввійшли в ІІІ групу, на фоні традиційної терапії проходили курс голко- та 
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лазеропунктури. При проведенні акупунктурної терапії впливали на локальні 
та віддалені точки. Локальні точки підбирались для кожного пацієнта індиві-
дуально, а з віддалених ми вибрали слідуючі: RP(IV )6, RP (IV)9, VB (XI)39, 
E (III)36,GI (II)4, PC 29, T (XIII)14, V (VII)13, V(VII)43, V(VII)23,V(VII)25,C (V)1,C 
(V)3,GI (II)11 [81, 84, 192].

Переносимість лікування в усіх групах була задовільною. В наших спо-
стереженнях алергічних, токсико-алергічних або інших побічних реакцій на 
лікування не визначалось. 

Аналіз найближчих результатів лікування хворих на вогнищеву форму ВА, 
показав, що поява позитивного терапевтичного ефекту була швидше до-
сягнута у хворих з ІІІ групи, які на фоні традиційної терапії проходили курс 
голко- та лазеропунктури. У даних хворих швидше відбувались припинення 
прогресування процесу, поява розширення устів волосяних фолікулів та ріст 
пушкового волосся, та була досягнута вірогідна різниця відносно хворих з 
групи порівняння (р<0,05).

На жаль, слабші результати отримані при лікування хворих на субтоталь-
ну та тотальну форми ВА. Навіть у хворих з ІІІ групи, захворювання важче 
піддавалось лікуванню, особливо це стосується хворих на тотальну форму 
ВА. Необхідно відмітити, що в більшості випадків, де був досягнутий слаб-
кий терапевтичний ефект у хворих на субтотальну форму захворювання, 
нам вдалося стабілізувати процес, що також є досить важливим моментом 
для даних хворих. 

У хворих, яким для лікування застосовували голко- та лазеропунктуру 
вдалося покращити показники церебральної гемодинаміки та наблизити 
їх до показників групи контролю. У хворих з І та ІІ групи ефект був дещо 
меншим, але показники також наближались до групи контролю, та суттєво 
відрізнялись від показників хворих, з групи порівняння (р<0,05). У хворих з 
групи порівняння, які проходили стандартну терапію відмічалось незначне 
покращення вищевказаних показників, та вірогідної різниці з рівнем до ліку-
вання досягнуто не було (р>0,05).

Необхідно відмітити, що при застосуванні у хворих на вогнищеву ало-
пецію методу рефлексотерапії, відбувається нормалізація показників швид-
кості кровотоку — підвищення, в тих хворих, в яких вона була знижена, та 
зниження, в тих хворих, в кого вона була підвищена.

Під час визначення ефективності призначеної терапії на стан капілярос-
копічних показників встановлено, що застосування стандартної терапії в по-
єднанні з голко- та лазеропунктурою призводить до достовірних змін прак-
тично всіх капіляроскопічних показників в порівнянні з рівнем до лікування 
(p<0,05) та наближенням їх до показників контрольної групи, що свідчить 
про значне покращення стану гемомікроциркуляції шкіри та покращення 
трофіки волосяного фолікулу. Незначний вплив даний метод виявляв на ре-
ологічнічні зміни мікроциркуляторного русла.

Резюме. На основі отриманих результатів досліджень стану церебраль-
ної гемодинаміки та гемомікроциркуляції шкіри у хворих на вогнищеву ало-
пецію запропонована нова доступна методика комплексного диференційо-
ваного лікування за допомогою методу рефлексотерапії. З метою оцінки її 
ефективності, оцінки вегетативної нервової системи хворих та підбору точок 
акупунктури використано акупунктурну діагностику по Накатані.
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Коваленко О.Є., Мачерет Є.Л., Парнікоза Т.П.

ПСИХОТИП, ЯК КОНСТИТУЦІЙНА ОСОБИСТІСНА  
ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЮДИНИ, В СИНДРОМАЛЬНІЙ  
ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ДРЕВНЬОСХІДНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Традиційна китайська медицина (ТКМ), на якій базується сучасна реф-
лексотерапія, як відомо, відрізняється високою індивідуалізацією лікування. 
Така терапія, безумовно, базується на ретельній діагностиці, де враховують-
ся симптоми не тільки основного страждання, через яке безпосередньо хво-
рий звернувся до лікаря, але й решта інших симптомів. Саме на результа-
тах комплексної системної оцінки параметрів організму конкретної людини й 
грунтується побудова акупунктурного рецепту.

Серед ряду соматичних симптомів хворий, як правило, пред‘яявляє скар-
ги, що пов‘яязані з його психологічним станом (пред‘являє або несвідомо 
демонструє) — тривогу, страх, роздратованість, які переважно немотивова-
ні, тощо.

Соматичні прояви асоціюються, як відомо, з певними особливостями 
реакції людини на події. Звідси — й психосоматична патологія, яка розви-
вається не у кожного за наявності подібних умов. Так, наприклад, особи з 
високим рівнем невротизації (холерики, меланхоліки) мають значно вищі 
перспективи отримати артеріальну гіпертензію або бронхіальну астму, ви-
разкову хворобу шлунку або кишечника, цукровий діабет тощо порівняно з 
людьми з низьким рівнем невротизації (флегматики, сангвініки). 

Індивідуально-психологічні характеристики людини в Східній медицині 
та філософії, як відомо, класифікуються за «морями» енергії. Древньосхідні 
ознаки відповідностей системи п‘яти елементів до виразу почуттів та емо-
цій, а також психічної акцентуації індивідууму розглядають першоелемент 
«дерево», відповідно, як гнів, тривожно-афективний тип; «вогонь» — радість, 
симпатія, істероформний тип акцентуації, «земля» — схильність до співчуття, 
роздумів, паронойяльна акцентуація; «метал» — сум, тривога, депресивний 
тип акцентуації; «вода» — неспокій, страх, психастенічний тип акцентуації. 
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Відомо, що конституційно-особистісні характеристики визначають певну 
схильність до окремих хвороб. Так, наприклад, є функціональні системи, 
яким відповідають певні меридіани в рефлексотерапії, що переважно визна-
чають психологічні характеристики. Страхи, гнівливість, тривожність, як відо-
мо, відповідають дисбалансу меридіану перикарду, зокрема його надлишку, 
депресивні розлади притаманні його недостатності, що тягне за собою по-
яву функціональної та органічної патології, пов‘язаною зі станом кровообігу, 
невротичні розлади тощо. Подразливісь, схильність до сварок, гарячність, 
наприклад, притаманні надлишку меридіану жовчного міхура, пригніченість, 
апатія, сонливість — уразі його недостатності тощо. Слід зазначити, що 
вроджені психологічні характеристики будуть відображуватися в межових 
показниках енергетичного стану відповідного меридіану, які в першу чергу 
постраждають за навності тропних до цього органу або системи негативних 
екзо- або ендогенних факторів. 

Адекватна кожному індивідуальному випадку рефлексотерапія, крім по-
ліпшення соматичних функції, звісно, приведе до нормалізації психоемоцій-
ного стану людини. 

•
Коваленко О.Є., Мачерет Є.Л., Чуприна Г.М.,  
Коркушко О.О., Парнікоза Т.П., Ханенко Н.В.,  
Нечкалюк М.В.

ПЕРЕГЛЯД ПИТАННЯ ПОКАЗАНЬ ТА ПРОТИПОКАЗАНЬ 
ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ В КЛІНІЧНІЙ 
ПРАКТИЦІ — ШЛЯХ ДО РОЗШИРЕННЯ ПОЗИЦІЙ  
РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ В КЛІНІЧНІЙ МЕДИЦИНІ

Национальна медична академия післядипломної освіти імені П.Л.Шупика

Діяльність лікаря-рефлексотерапевта не є безхмарною в колі оточуючого кон-
тингенту не тільки хворих, але й колег. Окрім того, що кваліфікований спеціаліст 
несе неабияке розумове навантаження та безпосередньо сам виконує рефлек-
сотерапевтичні маніпуляції, нерідко йому доводиться в дискусіях «відбиватися» 
від претензій оточуючих людей, яким є недостатньо звична специфічна термі-
нологія РТ, незрозумілість та деякий ореол таємності у отриманні лікувального 
ефекту від РТ тощо. Одною з перепон до вільного застосування РТ на практиці 
є питання, що стосується протипоказань до РТ: нерідко зустрічаються випад-
ки, коли людина відмовляється або лікарі не спрямовують хворого до РТ з-за 
наявності нібито «протипоказань». Щоб запобігти безґрунтовних непорозумінь 
і на допомогу колегам-рефлексотерапевтам та безпосередньо самим хворим 
ми прийшли до рішення обговорити й переглянути цю проблему.

Отже, проблема уточнення питання показань та протипоказань щодо за-
стосування рефлексотерапії (РТ) в клінічній практиці назріла давно. Перший 
наказ Міністерства охорони здоров‘я СРСР «Тимчасові методичні вказівки 
щодо застосування методу голковколювання та припалювання» з‘явився в 
1957 році, а після нього — в 1959 році був прийнятий наказ №106 «По-
казання та протипоказання для методу голковколювання та припалювання». 
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За більш, ніж піввіковий період наукового вивчення та практичного застосу-
вання рефлексотерапії, значні досягнення в нейронауках, біофізиці, фізіоло-
гії, техніці відбулися суттєві зміни в розвитку методів РТ: з‘явилися лазеро-, 
електро-, КВЧ-, фармакопунктура тощо, доведена їх висока ефективність у 
лікуванні різних захворювань. Невиправдане велике коло протипоказань, яке 
відповідало старим нормативним документам, до цього часу викликає бага-
то непорозумінь: лікарі суміжних спеціальностей та хворі з застереженням 
ставляться до РТ у випадках, коли має місце супутня патологія у вигляді хоча 
б одного з протипоказань щодо застосування методів рефлексотерапії. По-
тенційні пацієнти або їх лікарі на всяк випадок відмовляються від лікування 
основного захворювання методами РТ, щоб уникнути можливих (невідомих!) 
ускладнень. Це істотно звужує використання потужних можливостей рефлек-
сотерапії у клінічній практиці. Пропонований значний перелік протипоказань 
у вітчизняній та зарубіжній літературі, що видана на етапі становлення та 
впровадження рефлексотерапії, можна зрозуміти: на той період не було 
достатнього досвіду і ще не були отримані віддалені результати лікування. 
Незважаючи на древній вік акупунктури, яка виникла на Сході, широке за-
стосування в Европі, в тому числі й у нашій країні, вона отримала протягом 
всього декількох десятиріч.

Багатий позитивний клінічний досвід співробітників кафедри невроло-
гії і рефлексотерапії Національної медичної академії післядипломної осві-
ти (НМАПО) імені П.Л. Шупика на чолі з засновницею служби РТ в Україні, 
чл.-кор. АМН України, д.м.н., проф. Мачерет Є.Л., а також однопрофільних 
кафедр та широкого кола практичних лікарів-рефлексотерапевтів України у 
співпраці з лікарями суміжних спеціальностей викликав необхідність пере-
глянути питання показань та протипоказань щодо застосування рефлексоте-
рапії. Це і не дивно, адже основні концепції РТ грунтуються на розгляданні 
людини як єдиної морфофункціональної системи, що існує в тісному зв’язку 
з оточуючим середовищем, коли порушення в одному органі призводить до 
негараздів в інших. Тому протипоказання, як захворювання, за своєю суттю 
і є результатом грубої та тривалої дисфункції ряду органів та систем з по-
рушенням гомеостатичних функцій. Відтак — адекватне відновне лікування 
всієї системи з акцентом на регуляцію найбільш пошкоджених органів та 
систем при урахуванні індивідуальних особливостей хворого теоретично має 
викликати повну або неповну компенсацію функцій інших органів та організ-
му в цілому. Цю теорію підтверджують і багаточисельні клінічні результати 
використання РТ в практичній медицині.

Велику повагу викликає результат плідної праці колективу Інституту реф-
лексотерапії ФДУ ФНК ЕЦТДМЛ Росздрава, Московської науково-практичної 
громади рефлексотерапевтів, на основі чого Міністерство охорони здоров‘я 
та соціального розвитку РФ від 13.04.2007 видало наказ №266 «Про затвер-
дження рекомендованих переліків медичних показань та протипоказань до 
застосування рефлексотерапії в клінічній практиці», адаптований до Міжна-
родної класифікації хвороб Десятого перегляду. Однак, при всіх позитивах, 
які дозволяють ширше застосовувати РТ в клінічній практиці, не розглянутий 
диференціальний підхід щодо застосування різних методів РТ, на що звер-
тав увагу й головний рефлексотерапевт МОЗ РФ д.мед.н., проф., академік 
РАЕН Гойденко В.С. Дійсно, широкий спектр чинників, за допомогою яких 
можна впливати на точки акупунктури та рефлексогенні зони ще більше роз-
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ширяє коло показань щодо застосування РТ. Диференційований підхід щодо 
застосування різних методів РТ при різних захворюваннях розглядався нами 
ще 1,5-2 десятиріччя тому і буде представлений в наступному матеріалі у 
вигляді розробленої нами класифікації.

Як відомо, перелік протипоказань раніше включав доброякісні та зло-
якісні новоутворення, хвороби крові та кровотворних органів, спадкові ге-
морагічні анемії, порушення згортуваності крові, пурпуру та інші геморагічні 
стани, вагітність, гострі інфекційні захворювання та лихорадкові стани нез’я-
сованої етіології, хронічні інфекційні захворювання в стадії загострення (ту-
беркульоз, бруцельоз тощо), декомпенсовані захворювання серця, легень та 
інших внутрішніх органів, пневмосклероз зі схильністю до легкої кровотечі, 
інфаркт міокарда, активний ревматизм, венозні тромби та емболії в гостро-
му періоді, різке виснаження, обмороження та запальні процеси раковини 
вуха, гострі запальні процеси опорно-рухового апарату, вроджені вади цен-
тральної нервової системи.

Для розуміння поновленого погляду під кутом набутого досвіду на про-
блему протипоказань та показань проведено ряд узагальнених роз’яснень 
згідно Міжнародної статистичної класифікації хвороб МКХ- 10 та підготов-
лені до друку методичні рекомендації.

•
Коваленко О.Є., Мачерет Є.Л., Чуприна Г.М.,  
Парнікоза Т.Л., Ханенко Н.В., Бабич Є.Х., Настоящая Т.І.

ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ ТА 
РАЦІОНАЛЬНОЇ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ ТЕРАПІЇ У ЛІКУВАННІ 
НЕВРОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Як, відомо, головні засади сучасної рефлексотерапії (РТ) мають похо-
дження від Традиційної китайської медицини (ТКМ) — древньої лікувально-
діагностичної системи, яка завдяки доведеній високій ефективності пере-
жила не одне тисячоріччя. Однак, ТКМ передбачає не тільки застосування 
акупунктури та інших рефлекторних методів, спрямованих на відповідні 
точки та зони, але й поряд з цим у комплексній терапії використовуються 
речовини природного походження, переважно рослинного. Такий підхід під-
тверджений на практиці високою ефективністю, відсутністю негативних по-
бічних ефектів. 

Перспективи комплексного застосування РТ з іншими лікувальними ме-
тодами, зокрема медикаментозним, на наш погляд, першочергово має ґрун-
туватись на принципах синергізму або потенціювання впливу. Крім того, на 
наш погляд, дуже важливою умовою лікування є нешкідливість — відсутність 
або мінімізація побічних негативних ефектів від терапії, висока якість меди-
каментозного препарату. 

Отже, цим вимогам відповідає цілий ряд фармацевтичної продукції ні-
мецької фірми «Доктор В. Швабе» («Natur Produkt VEGA»), які протягом ряду 
років зарекомендували себе позитивно у лікуванні неврологічної патології не 
тільки в Україні, але й в усьому світі. Застосування цих препаратів й у нашій 
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практиці поряд з РТ показало суттєві клінічні результати, які відкривають по-
дальші перспективи розвитку цього напрямку. Основні з цих препаратів, які 
мають рослинне походження, ми представимо у наступному матеріалі.

Стандартизований екстракт Ginkgo Biloba — EGb 761 — мемоплант, ме-
моплант-форте. Його патогенетичний вплив при судинній патології, зокрема 
церебральній, зумовлений рядом ефектів. 

Тканинні та клітинні ефекти EGb 761:
• Зв‘язування вільних радикалів;
• Нейропротекція, захист від ішемії та пригнічення клітинного апоптозу
• Стабілізація клітинних мембран;
• Покращення утилізації глюкози та кисню клітинами головного мозку;
• Зниження вікового дефіциту нейромедіаторів (допаміну і норадреналіну);
Покращення реологічних властивостей крові — системний вплив EGb 761:
• Пригнічення агрегації тромбоцитів і еритроцитів;
• Стабілізація мембран еритроцитів;
• Зниження вязкості крові.
Дія на стінку судин — як мозкових, так і тих, що забезпечують тканини 

хребта — системна дія EGb 761:
• Регуляція тонусу дрібних артерій та артеріол;
• Зниження капілярної проникності;
• Підвищення венозного тонусу. 
Веноплант — препарат рослинного походження, який має венотропну 

спрямованість, застосовується при порушеннях гемоциркуляції у венозному 
руслі, зокрема при венозних енцефалопатіях.

Дорміплант — має заспокоюючу дію, регулює функцію сну.

•
Коваленко О.Є., Половка Л.І., Настоящая Т.І.

ФАРМАКОПУНКТУРА  
ПРИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНІЙ ПАТОЛОГІЇ

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

В нашій країні одним із здобутків сучасної рефлексотерапії, яка має походжен-
ня від традиційної китайської медицини (ТКМ),  є адекватне застосувння поряд 
з класичними пунктурними методами — джень-цзю, акупресурою (голковколю-
ванням, припіканням та припалюванням, точковим масажем) фармакологічних 
препаратів. Як відомо, на Сході і нині ТКМ не викладають і практично не засто-
совують в поєднанні з європейською медициною, тобто сучасним медикамен-
тозним лікуванням. Це суттєво обмежує досягнення кінцевих терапевтичних 
результатів. Адже кожен з цих лікувальних підходів має свої приоритети. Якщо 
немедикаментозна РТ, крім потужного системного та локального впливу, до-
зволяє запобігти невиправданої поліпрагмазії, не викликає побічних негатив-
них ефектів, зокрема алергічних реакцій, то медикаментозне лікування може 
поліпшити метаболічні процеси в організмі, активізувати дезінтоксикацію, є не-
замінним при реанімаційних заходах тощо.
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Коваленко О.Є., Червоненко О.М.

ПЕРСПЕКТИВИ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ  
ПРИ ВАСКУЛЯРНИХ УСКЛАДНЕННЯХ ДЕГЕНЕРАТИВНИХ 
ЗМІН ШИЙНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Цереброваскулярні захворювання є важливою медико–соціальною про-
блемою сучасної неврології в зв’язку зі значною поширеністю, високими по-
казниками втрати працездатності і первинної інвалідізації, зниженням якості 
життя, та посідають друге місце серед причин смертності населення (Мі-
щенко Т.С., 2002-2009рр., Гусєв Є.І., Скворцова В.І., 2006р.). За останні 10 
років кількість пацієнтів з цереброваскулярною патологією (ЦВП) в Україні 
зросла в 1,8 рази (Колосова Т.В., Головченко Ю.І., 2007р.).

Цереброваскулярні порушення у хворих молодого і середнього віку у 
вигляді хронічної вертебрально-базилярної ішемії мозку, як регіонального 
варіанту загальної цереброваскулярної недостатності, частіше зумовлені 
дегенеративними змінами шийного відділу хребта в зв‘язку з високою за-
лежністю вертебрально-базилярного кровотоку від стану шийного відділу 
хребта, у той час, коли у більш старшому віці першочерговими чинниками є 
атеросклероз та артеріальна гіпертензія. Патологія викликає значний інтер-
ес у зв’язку з її високою поширеністю, складністю патогенезу, досить час-
тими діагностичними утрудненнями та резистентністю пацієнтів до лікування 
із-за низької специфічності ранніх клінічних проявів (Верещагін М.В., 1980, 
2005; Камчатнов В.Н., 2003, 2005; Сітель А.Б. та співав, 2005; Мачерет Є.Л., 
Коваленко О.Є., 2007 та ін).

Принципово важливим є застосування найменших, але, разом з цим, 
найефективніших доз препаратів. Саме фармакопунктура, як один із різно-
видів РТ, наближається до вирішення цих питань: досягнення високих тера-
певтичних результатів відбувається за поєднаного використання пріоритетів 
РТ та фармакотерапії.

Питання терапії неврологічних наслідків гострих порушень мозкового 
кровообігу, як однієї з найпоширеніших причин інвалідності та смертнос-
ті населення, є надзвичайно актуальним. Те саме стосується й хронічних 
форм цереброваскулярної патології. Багато років з визнаною ефективністю 
використовується церебролізин – поліпептидний препарат, який має ноо-
тропну, антиоксидантну дію. Пошук оптимального дозування препарату не 
припиняється.  Одним із перспективних  способів комплексного лікування 
є застосування фармакопунктури в точки, що рефлекторно пов‘язані з ве-
гетативними регуляторними центрами мозкового кровопостачання. Так, до-
цільним може бути застосування точок акупунктури, які топічно формують 
так звані трикутники V11 (2), T14, Т14, Т15, VB20 (2) тощо, де в кожну аку-
пунктурну точку вводиться по 0,2 – 0,6 мл церебролізину (сумарна разова 
доза – 1-3 мл).  

•
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Ковальчук В.В., Середа В.Г., Довгий І.Л., Панікарський В.Г.

ВИКОРИСТАННЯ ЛАЗЕРОПУНКТУРИ ТА МАНУАЛЬНОЇ  
ТЕРАПІЇ ПРИ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ ОСТЕОХОНДРОЗОМ 
ШИЙНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА

Кафедра неврології і рефлексотерапії НМАПО ім. П. Л. Шупика

Лікування хворих остеохондрозом шийного відділу хребта (ОШВХ) зали-
шається однією з актуальних проблем клінічної неврології. Це обумовлено 
тим, що частота неврологічних проявів при цій локалізації остеохондрозу 
досягає 20—60%. При цьому найбільш часто звертаються по медичну до-
помогу особи у віці від 25 до 60 років, тобто в період найбільш активної 
трудової діяльності. Рефлекторні (м’язово-тонічні, нейродистрофічні та не-
йроваскулярні) синдроми при ОШХВ зустрічаються частіше, ніж корінцеві.

Однією зі складових клінічних проявів рефлекторних синдромів при 
ОШВХ є біль, в основі якого лежать механізми порушення мікроциркулятор-
них, метаболічних процесів тканин шийно-плечового рівня, голови, а також 
подрзнення рецепторів синувертебрального нерва, що викликає аферентну 
імпульсацію в ноцицептивних структурах.

Судини вертебрально-базилярного басейну мають специфічні анатомо-
фізіологічні особливості, які зумовлюють те, що дегенеративні зміни шийно-
го відділу хребта можуть призводити до рефлекторного спазму або екстра-
вазальної компресії хребтових артерій з розвитком хронічної гіпоксії мозку 
та зниженням адаптаційних можливостей мозкового кровообігу. З іншого 
боку, порушення кровообігу в судинах ВББ, зокрема тих, що забезпечують 
верхньошийний відділ, сприяють розвитку дегенеративних змін в цій ділянці 
хребта (Верещагін М.В., 1980, 2005; Сітель А.Б. та співав, 2005; Мачерет 
Є.Л., Коваленко О.Є., 2007). 

Тому в терапевтичній тактиці при означеній патології доцільною, на наш 
погляд, є оптимізація функціонування мікроциркуляторного русла, яке страж-
дає найраніше у зв‘язку з віддаленістю від магістральних судин, що буде на 
користь як безпосередньо мозковій тканині, так і перихребтовим тканинам.

Отже, застосування препарату «Мемоплант форте» буде патогенетично 
обґрунтованим при васкулярних ускладненнях дегенеративних змін шийного 
відділу хребта.

Також перспективним методом комплексного лікування судинних пору-
шень, пов’язаних з патологією шийного відділу хребта, є точковий масаж 
рефлексогенних зон, який сприятиме розриву так званих «хибних кіл» в па-
тогенезі даного захворювання.

Отже, комплексний підхід із застосуванням рефлекторних методів впливу 
та препаратів, що покращують мікроциркуляцію, на наш погляд, дозволить 
досягти успіху в лікуванні вертеброгенної вертебрально- базилярної ішемії 
мозку.

•
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У лікуванні рефлекторних больових синдромів ОШВХ застосовують ши-
рокий спектр медикаментозних засобів та фізичних факторів, а також їхні 
різні комбінації, проте застосовувана терапія в хворих цієї групи недостат-
ньо ефективна. Тому розробка нових підходів по підвищенню ефективності 
лікування хворих з неврологічними проявами ОШВХ є оправданною.

Метою нашого дослідження було оцінити вплив комплексного лікування з 
використанням методів рефлексотерапії в поєднанні з мануальною терапією 
(МТ) при лікуванні хворих з неврологічними проявами ОШВХ, підвищення 
ефективності лікування хворих із зазначеною патологією.

Обстежено 45 хворих, з них 15 чоловіків і 30 жінок у віці від 30 до 65 
років з рефлекторним синдромом ОШВХ — цервікобрахіалгією.

В динаміці контролювали клініко-неврологічний статус хворих, включаючи 
оцінку стану вегетативно-судинних проявів в області плечового поясу і верх-
ньої кінцівки, вираженості больового синдрому з оцінкою його хворими по ві-
зуальній аналоговій шкалі (ВАШ), за допомогою русифікованої версії Мак-Гі-
ловського опитувальника (МРQ) проводили нейропсихологічну оцінку болю.

Для відображення вираженості та динаміки патологічних вогнищ у вер-
тебральних та екстравертебральних структурах визначали пальпаторну бо-
лючість в балах:

0 балів — відсутність болючості;
1 бал — помірна болючість без рухових реакцій, про неї судять лише за 

словесним поясненням хворого;
2 бали — виражена болючість, що супроводжується мімічною реакцією;
3 бали — різко виражене відчуття болю, що супроводжується мимоволь-

ною загальною руховою реакцією хворого.
Кількісну оцінку клінічної ознаки болю визначали як показник сумарної 

вертебральної та екстравертебральної болючості — суму балів для всіх ал-
гічних зон. 

Також проводили оцінку стану регіонального кровообігу в динаміці, змін 
шийного відділу хребта за даними рентгенографії, за показниками комп’ю-
терної томографії (КТ) і магнітно-резонансної томографії (МРТ).

З метою об’єктивізації результатів лікування та оцінки стану периферич-
ної гемодинамикинами була використана реовазографія (РВГ). Застосова-
но подовжній метод реєстрації вазограмм на ураженій і неураженій сторо-
ні. Проведено візуальний аналіз реографічних кривих, а також розрахунок 
основних кількісних показників реографічного індексу, тривалість висхідної 
частини реографічної хвилі, відношення тривалості висхідної частини хвилі 
до тривалості усієї хвилі до T, дикротичний індекс — відношення амплітуди 
реографічної хвилі на рівні інцизури до максимальної амплітуди, діастоліч-
ний індекс — відношення амплітуди на рівні дикротичного зубця до макси-
мальної амплітуди реографічної хвилі, час запізнювання реографічної хвилі 
Q-(модуль пружності), коефіцієнт асиметрії. 

Статистичну обробку матеріалів проводили з використанням критерію 
Ст’юдента. 

Серед хворих з явищами цервікобрахіалгії домінували скарги на біль у шиї 
й у руці, відчуття оніміння в руці, поколювання, «повзання мурашок», обме-
ження активних рухів у шийному відділі хребта і плечовому поясі (у плечовому 
суглобі й у руці), зниження сили в руці і відчуття похолодання пальців рук.
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При огляді хворих з цервікобрахіалгією виникав біль при пальпації ший-
ного відділу хребта, що підсилювався при повороті голови у бік ураженої 
кінцівки. Пальпаторне обстеження проводилось по остистих та суглобних 
відростках кісткових виступах, зв’язках, м’язах і сухожилках плечового по-
ясу та верхніх кінцівок.

У хворих з переважанням в клінічній картині нейродистрофічних син-
дромів більше проявлялись екстравертебральні порушення з явищами та 
симптомами вегетативно-судинних дисфункцій, що були більш вираженими 
у дистальних відділах кінцівок. При цервікобрахіалгії частіше дегенеративно-
дистрофічні зміни спостерігались в нижньо-шийному відділу хребта. 

Зміни реографічних показників у хворих з переважними порушеннями 
рефлекторної регуляції тонусу судин верхніх кінцівок істотно не розрізняли-
ся і мали однакову спрямованість. На стороні ураження виявлені патологічні 
зміни усіх вивчених показників реовазограми, особливо зміни реографічного 
індексу, a, співвідношення a/Т, коефіцієнта асиметрії, а також дикротичного і 
діастоличного індексів, модуля пружності. Це свідчило про збільшення тону-
су артеріальних судин верхніх кінцівок у хворих з цервікобрахіалгією, деякій 
зміні тонусу вен. Реперфузіонні зміни на ураженій стороні були в більшості 
спостережень помірно виражені (р < 0,05).

У лікуванні пацієнтів використовували інфрачервону лазеропунктуру (ЛП), 
що включала в себе курс з 12—14 сеансів ЛП апаратом «Біомед-001» (довжи-
на хвилі ІЧЛВ 0,89 мкм., режим імпульсно-безперервний, середня потужність 
випромінювання — до 20 мВт; час впливу на корпоральні точки — 2—3 хв.; на 
аурикулярні — 60 сек.; загальна кількість точок впливу за один сеанс 12—14.; 
загальна тривалість процедури за один сеанс до 25 хв.). Для індивідуально-
го підбору точок акупунктури (ТА), оцінки функціонального стану меридіанів 
хворі були обстежені методом акупунктурної діагностики по Накатані. 

МТ у хворих розпочинали після проведення мануального тестування. 
Проводили прийоми направлені на розслаблення м’язів. Для цього застосо-
вували методику постізометричної релаксації м’язів (ПІРМ). Методику ПІРМ 
також застосовували для усунення м’язево-тонічних та нейродистрофічних 
змін в м’язах верхніх кінцівок. Для зіставлення суміжних хребців та норма-
лізації рухомості в міжхребцевих суглобах (усунення функціонального бло-
кування) проводили мобілізацію і при необхідності — маніпуляцію. Курс МТ 
складав до 10 сеансів. 

Після курсу лікування відзначалася повна клінічна ремісія, що відповіда-
ло критерієві «значне поліпшення» у 82% хворих. У 56% випадків досягнуто 
купування спонтанного болю і болю при пальпації. У 46% випадків за дани-
ми оцінки болю хворими по ВАШ інтенсивність болю знизилася з 4,8±0,37 
см до 2,05±0,18 см (р<0,05). За даними показників Мак-Гилівського опиту-
вальника достовірно знижувалися загальна сума дескрипторів та загальна 
сума рангів, індекс болю у сенсорній, афективній та евалюативній шкалах у 
хворих (р < 0,05). 

Після проведеного лікування у хворих, поряд з покращенням клініко-
функціональних показників, спостерігалось зниження величини сумарної 
вертебральної болючості (з 16,7±1,7 до 4,3±0,7 балів (р< 0,05)) та піддали-
ся регресу ділянки екстравертебральних змін (сумарна екстравертебральна 
болючість знизилась з 25,0±2,6 до7,4±1,3 бали (р< 0,05)). 
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У хворих з гострими болями, у яких тривалість захворювання варіювала 
від 1 року до 3 років, суб’єктивна оцінка болю відповідала болю при пальпа-
ції. У хворих із хронічним, часто рецидивуючим больовим синдромом із три-
валістю захворювання більше 3 років суб’єктивна оцінка болю була вищою, 
ніж при оцінці болю при пальпації. Це імовірно, відбувалося через виникнен-
ня стереотипу болю не тільки за рахунок міофасциальних та м’язово-тоніч-
них синдромів, але і за рахунок центральних підкіркових структур головного 
мозку, на що варто звертати увагу.

Значне поліпшення стану хворих проявилося в зменшенні болю, зміні 
його характеру в 94%, збільшенні обсягу руху в шийному відділі хребта і пле-
човому суглобі в 78%, відновленні чутливості в 57%, зменшенні нічного болю 
до його зникнення в 87%, збільшенні сили згиначів плеча в 88% випадків. 

Відзначено достовірне поліпшення периферичного кровообігу за даними 
РВГ. У хворих з цервікобрахіалгією після лікування відзначена нормалізація 
показників, насамперед реографичного індексу, коефіцієнта асиметрії, за-
вдяки чому вони в цілому досягали нормальних показників (р < 0,05). Інші 
показники, такі як час, співвідношення /Т, модуль пружності, а також дикро-
тичний індекс також змінилися убік їхньої нормалізації (р < 0,01). Реперфу-
зійні зміни практично зникли. Це дає нам підставу вважати результати комп-
лексного лікування, за даними реовазографії, оптимальними. 

Таким чином, ми виявили знеболюючю, спазмолітичну, трофічну дію за 
рахунок вираженої компенсації регионарного кровообігу при застосуванні 
інфрачервоної лазеропунктури в поєднанні з МТ у хворих з неврологічними 
проявами ОШВХ, що дозволяє рекомендувати цей метод для використання 
в лікувально-профілактичних установах.

•
Кононов В.И.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕЧЕБНОЙ  
АППАРАТНОЙ МЕЗОТЕРАПИИ

Мезотерапия — универсальный метод, основанный на введении в мезо-
дерму (следующий после эпидермиса слой кожи) различных препаратов и 
лекарственных «коктейлей» путем инъекций.

Термин «мезотерапия» был предложен в 1958г. французским врачом 
Мишелем Пистором.

Он же формулировал и основные принципы мезотерапии «мало, редко, 
в нужное место».

В настоящее время мезотерапия широко применяется в различных об-
ластях медицины: неврологии, ревматологии, ортопедии, стоматологии, 
спортивной и реабилитационной медицине, эстетической медицине.

Целью лечения является получение клинического эффекта за счет фар-
макологического действия препарата, в минимальной (пороговой) дозе, 
рефлекторного ответа на действие иглы в области рефлексогенных зон 
кожи, активации нейро-гуморальных реакций, активизации местных и об-
щих адаптационных механизмов организма.
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Процедуры проводятся 1 раз в 3—7 дней.
В течение 2,5 лет в кабинете иглорефлексотерапии санатория-профи-

лактория «Чайка» применяется аппаратная мезотерапия с использованием 
мезоиньектора «Пистор-4»

Протокол процедуры:
1. Обработка кожи в местах инъекции дезинфектантами;
2. Составление лекарственного коктейля;
3. Проведение пробы на аллергические реакции;
4. Введение «коктейля» в соответствии с основными принципами совре-

менной мезотерапии;
5. Повторная обработка кожи дезинфектантами;
6. После процедуры мезотерапии желательно не применять общие и 

местные ванны, а также тепловые процедуры в течение 3-х дней.
Всего с 2007г. с помощью аппаратной мезотерапии было пролечено 856 

пациентов с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппа-
рата, внутренних органов с результатами:

— значительное улучшение — 695 (82%)
— улучшение — 158 (17%)
— 7 пациентам процедуры были отменены в связи с непереносимостью;
Заключение. Таким образом аппаратная мезотерапия — эффективный, 

логически обоснованный, удобный в работе метод сочетанного рефлектор-
ного и медикаментозного воздействия в практике врача — рефлексотера-
певта.

Литература
1. Массимо Де Беллис. «Руководство по биологической мезотерапии». М. Арне-

бия 2007 г.
2. Степанченко А.В., Марьяновский А.А. «Практикум по антигомотоксической аку-

пунктуре». — М. Арнебия 2006 г.

•
Коркушко А.О.

ВЛИЯНИЕ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
НА МЕМБРАНУ НЕРВНОЙ КЛЕТКИ

КМУ УАНМ, Центр «Биомед»

В настоящее время в медицине большой интерес проявляется к внедре-
нию низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) в лечебную практику. 
В связи, с чем требуются общие усилия медиков, биологов и физиков для 
изучения механизмов действия НИЛИ.

 Цели и задачи: изучить влияние лазерного воздействия на мембрану 
нервной клетки на изолированных нейронах спинальных ганглиев крыс.

Материалы и методы. Для изучения влияния лазерного воздействия на 
мембрану нервной клетки (НК) использовали изолированные нейроны спи-
нальных ганглиев крыс, доступных изучению методом фиксации мембран-
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ного потенциала и внутриклеточной перфузии (Крышталь О.А., Костюк П.Г.  
и др. 1981 г.), что позволило реализовать условия четкого разделения 
трансмембранных ионных токов на натриевую и калиевую составляющие.

В качестве источников когерентного УФ излучения применялись лазеры 
ЛТИ-ПЧ-8 (�=266 нм) и ЛГИ-21 (�=337 нм). Источниками видимого излуче-
ния служили лазеры ЛПМ-11 (�=440 нм), ЛТИ-ПЧ-8 (�=532 нм — вторая гар-
моника основной линии излучения 1,06 мкм), ЛГ-75 (�=630 нм). Установка 
была собрана на основе люминесцентного микроскопа «ЛЮМАН». Фокуси-
ровка излучения на нейроне осуществлялась с помощью кварцевого объек-
тива «УФХ 10». Изменение интенсивности достигалось путем перемещения 
нейрона в поле фокальной перетяжки с помощью микроманипулятора. Ре-
гистрация ионных токов и дозы облучения осуществлялось на автомати-
зированном регистрирующем комплексе на основе микро-ЭВМ «ДЗ-28» и 
многоканального анализатора «G-1024». Для исследования выбирались не-
йроны со стабильными величинами токов в течении 30 минут до начала об-
лучения. Линейные размеры нейронов варьировали от 30 до 40 мкм. Время 
максимальных экспозиций не превышало нескольких минут. Состав внекле-
точного раствора был близок к составу плазмы крови.

Результаты работы. Проведенные эксперименты показали: что когерент-
ное излучение с � = 266 и � = 337 нм вызывает фотоинактивацию нервной 
клетки (НК) соматической мембраны нейрона с меньшей эффективностью, 
чем в случае НК мембраны миелинизированного нервного волокна (МНВ). 
Сечение фотоинактивации для длин волн оказались равными: � = 266 =  
4,6•10-20 квант/см2, � = 377 = 1,2•10-21 квант/см2. Зависимость величины 
максимума входящего натриевого тока от дозы облучения описывается 
простой экспоненциальной зависимостью. Изменение величины выходя-
щего калиевого тока было незначительным. Отметим, что по сравнению со 
случаем некогерентного источника, имел место более существенный рост 
тока утечки, свидетельствовавший о неспецифическом повреждении мемб-
раны нейрона. В связи с этим, регистрация токов проводилась до момента 
набора дозы, вызывающей возрастание тока утечки до величины 10% от 
максимального входящего натриевого тока. В отличие от известных ранее 
данных о фотоповреждении биологических мембран, не модифицированных 
красителями было обнаружено, что видимое излучение с � = 440 нм также 
как и УФ излучение, вызывает фотоинактивацию НК соматической мемб-
раны. Зависимость величины максимума входящего натриевого тока опи-
сывается простой экспоненциальной зависимостью, однако сечение фото-
инактивации оказалось существенно ниже, чем для УФ излучения � = 440 =  
= 7,5•10-23 квант/см2. Как и в предыдущем случае, система калиевых ка-
налов оказывается малочувствительной к фотовоздействию. Регистрация 
вольтамперных характеристик до и после облучения видимым и УФ излу-
чением показала, что имеет место  лишь уменьшение значений ординат 
точек характеристики, а положение максимума по оси потенциалов оста-
ется неизменным. Инактивационные характеристики остались идентичными.  
В тоже время не удалось зарегистрировать достоверных изменений вели-
чин входящего натриевого и выходящего калиевого токов под действием 
излучения с � = 532 нм при сравнимых величинах интенсивности.

Заключение. Полученные результаты позволяют предположить некото-
рые различия в структуре НК в соматической мембране нейрона и миелини-
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зированного нервного волокна, очевидно, являющихся причиной различия в 
величинах сечения фотоинактивации под действием УФ излучения, а также 
отсутствие сдвига инактивационной характеристики входящего натриевого 
тока после облучения, который может являться следствием предваритель-
ной фотомодификации НК.   

Что же касается факта фотоинактивации НК излучением с �=440 нм 
можно привлечь соображения о возможности существенного поглощения 
при высоких интенсивностях. Излучения как «крылья» основной синглет-
синглетной полосы поглощения триптофана, входящего в состав белка НК, 
так и синглет-триплетного перехода. Не исключена также роль хромофора 
входящего в состав НК, но не принадлежащего к ароматическим аминокис-
лотам.  

•
Коркушко А.О. 

НИЗКОИНТЕНСИВНОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ  
ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЯХ  
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

КМУ УАНМ, Центр «Биомед»

Актуальность. Первое место по частоте занимают травмы лучевого, 
срединного, локтевого и малоберцового нервов. Грубые поражения нервов 
(перерыв, сдавление, контузия) сопровождаются валлеровской дегенераци-
ей с медленным (около 1 мм в сутки) прорастанием аксонов в перифери-
ческий отрезок.  

Клиническая картина характеризуется нарушением функции того или 
иного нерва с включением чаще всего чувствительных, двигательных и веге-
тативных изменений; при этом расстройства чувствительности проявляются 
болями и парестезиями, а также гипестезией или анестезией. Вегетатив-
ные нарушения выражаются развитием в зоне иннервации нерва гипере-
мии, цианоза отека и др. В более поздние сроки могут быть трофические 
нарушения в виде атрофий мышц, изъявленной кожи, остеопароза и др. 

Диагностика травматического поражения периферических нервов обыч-
но больших трудностей не представляет. Что же касается вопроса лечения, 
то здесь возникает много трудностей, что нередко приводит к серьезным 
осложнениям в виде парезов либо к развитию каузалгии.

Целью данной работы было в эксперименте показать преимущество 
возможностей инфракрасного излучения над гелий-неоновым при травма-
тическом поражении нервных стволов.

Материалы и методы. Эксперимент проводили на 90 морских свинках. 
Лечение проводили с помощью лазерного аппарата «Биомед» и гелий-нео-
нового. Опыты проводили на 90 морских свинках, которые были поделены 
на 3 группы: 

1. Оперированные и облученные гелий-неоновым лазером (30). 
2. Оперированные и облученные инфракрасным лазером «Биомед» (30). 
3. Контрольная группа животных (30).
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Под наркозом перерезали малоберцовый нерв, после чего его сшива-
ли. После оперативного вмешательства лазерный луч направляли по линии 
проекции малоберцового нерва.

Облучение морских свинок первой группы проводили гелий-неоновым 
лазером ЛГ-111 с выходной мощностью в 20 мВт при плотности светового 
потока 2,5 мВт/см2 в течении 15 суток ежедневно. Суммарная энергия из-
лучения составляла 90 Дж.

Морских свинок второй группы облучение проводили инфракрасным лазе-
ром «Биомед» длина волны 890 нм, импульсная мощность 8 Вт, длительность —  
70 нс. Частота повторения импульса 800 Гц. Сеансы проводились ежедневно —  
15 суток. На 7, 15, 30, 90, 180 сутки после операции, изучали количественный 
состав миелиновых волокон и внутриствольных микрососудов. Подсчет нерв-
ных волокон производили с помощью калибровочной сетки.

Результаты. Установлено, что после нейротомии в проксимальном 
отрезке нерва происходили ретроградные дегенеративные изменения, ко-
торые у животных облученных красным светом прослеживаются до 30 су-
ток. Об этом свидетельствует уменьшение, по сравнению с контрольной 
группой животных, общего количества нервных волокон за счет миелиновых 
волокон всех калибров. В этот период уже обнаруживаются множественные 
тонкие регенерирующие миелиновые волокна.

На 90 сутки количество этих волокон уже не отличается от животных 
контрольной группы.

У животных облученных инфракрасным лазерным лучом аналогичные из-
менения наблюдаются в праксимальном отрезке нерва. Так на 7 и 15 сут-
ки после нейротомии между контрольными и облученными животными не 
установлено достоверных различий, как в общем количестве нервных во-
локон, так и в распределении их по группам. Однако, время восходящей 
дегенерации сокращается до суток, и на 30 сутки в результате наступившей 
активной регенерации, количество всех калибров миелиновых волокон уве-
личивается по сравнению с первой группой животных, а общее количество 
приближается к таковому у контрольной группы животных.

В дистальном отрезке нерва у облученных животных гелий-неоновым 
лазером на 7 сутки отмечено значительное уменьшение количества всех 
калибров нервных волокон, которые прогрессируют к 30 суткам и заканчи-
вается полным распадом. У облученных животных инфракрасным лазером 
«Биомед», процесс дегенерации протекает более интенсивно, что находит 
числовое выражение в уменьшении на 7 и 15 сутки, количества нервных 
волокон всех калибров. Через 1 месяц после травмы, в дистальном отрезке 
нерва регенерация нервных волокон у облученных животных инфракрасным 
лазером становится более выраженной в сравнении с контрольной группой 
животных, определяется большое количество тонких и среднего калибра 
миелиновых волокон, проросших через рубец. В последующие периоды на-
блюдавшееся у облученных животных инфракрасным лазером состояние по-
вышенной регенеративной способности нервных волокон сохраняется. Это 
приводит к увеличению количества миелиновых волокон всех калибров на 90 
сутки по сравнению с животными, облученными гелий-неоновым лазером.

Выделение во время операции малоберцового нерва из окружающих 
тканей на протяжении 3,0-3,5 см, его перерезка и сшивание значительно 
нарушают микроциркуляторное русло нерва, которое восстанавливается за 
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счет врастания сосудов с его центрального и периферического концов, а 
также окружающих тканей.

У облученных гелий-неоновым лазером животных, количество внутри-
ствольных сосудов в проксимальном отрезке нерва постепенно увеличива-
ется и на 30, 90, 180 сутки не отличается от такового у контрольной группы 
животных. При этом происходит перекалибровка мелких сосудов в капил-
ляры среднего и крупного калибра, которая максимально выражена на 90 
сутки. В результате этого суммарная емкость внутриствольного кровеносно-
го русла (СЕВКР) увеличивается по сравнению с контрольной группы живо-
тными на 30, 90 сутки. Такая же перестройка внутриствольного геморусла 
наблюдается и в дистальном отрезке нерва.

У облученных инфракрасным лазером животных происходит более ин-
тенсивная васкуляризация травмированного нерва на 7 и 15 сутки количе-
ство интраневральных гемососудов увеличивается по сравнению с живо-
тными первой группы в проксимальном отрезке нерва в 2,4-1,6 раза. На 90 
сутки количество внутриствольных сосудов уменьшается и в проксимальном 
отрезке нерва соответствует норме. Процесс перекалибровки внутристволь-
ных сосудов достигает максимума  уже на 15 сутки после операции. В по-
следующем диаметр капилляров уменьшается и к 180 дню становится об-
ычным. Это приводит к увеличению СЕВКР в проксимальном отрезке нерва 
с 15 суток, а в дистальном с 7 суток и во все последующие сроки экспе-
римента. По сравнению с облученным гелий-неоновым лазером животными 
СЕВКР выражается большими числовыми величинами только на 7, 15 и 30 
сутки, т.е. в период облучения и в ближайшие сроки после него. На 90 сут-
ки показатели СЕВКР не отличаются, а через 6 месяцев он несколько ниже, 
чем у контрольных животных.

Для исключения возможного паралитического расширения сосудов после 
курса лазерного облучения исследовали объем функционального русла не-
рва. Установлено, что инфракрасное лазерное облучение увеличивает объем 
функционирующего кровотока по сравнению с контрольной группой живо-
тных (1,14±0,15) как в проксимальном отрезке нерва, так и в дистальном.

Приведенные данные свидетельствуют о более выраженном нейрости-
мулирующем влиянии инфракрасного излучения на до- и регенеративные 
процессы в периферическом нерве.

Заключение. Результаты исследования свидетельствуют, что лазерное 
излучение оказывает значительное влияние на репаративные процессы в 
поврежденном нерве. Отмечено сокращение времени восходящей деге-
нерации в проксимальном отрезке нерва; вторичная дегенерация нервных 
волокон (валлеровская) протекает более интенсивно. Наблюдается умерен-
ное расширение всех звеньев микроциркуляторного русла, осуществляется 
более интенсивная васкуляризация травматического нерва. Однако, более 
выраженные эффекты получили при облучении инфракрасным лазером, что 
подтверждено данными наших предыдущих исследования.

Выводы. Все вышесказанное дает нам возможность широко рекомен-
довать инфракрасное лазерное излучение для лечения травматических по-
ражений не только периферических отделов нервной системы, но и при че-
репно-мозговой травме, травмах спинного мозга и позвоночника. 

Проведенные нами экспериментальные исследования на биологических 
объектах, а также клинические и электрофизиологические исследования по-
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зволили прийти к заключению, что наиболее высокую эффективность при 
лечении больных с проявлениями вертебрального остеохондроза на фоне 
хронического нарушения мозгового кровообращения можно достигнуть с 
помощью инфракрасного излучения.

Учитывая вышесказанное, рекомендуется широко внедрять в практику 
невролога, семейного врача и ортопеда-травматолога. 

•
Коркушко А.О. 

СВЕТОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ В РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ

КМУ УАНМ, Центр «Биомед» 

Актуальность. В настоящее время, накоплен клинический материал, 
свидетельствующий о целесообразности воздействия на точки акупунктуры 
лазерным излучением, обладающим исключительными физическими свой-
ствами.  За последние два десятилетия сфера применения лазеропунктуры 
настолько расширилась, что сейчас уже есть смысл говорить о целых об-
ластях, где используется лазеропунктура: в неврологической клинике (при 
заболеваниях центральной и периферической нервной системы, вегетатив-
ных нарушений, при неврозах); в терапии (при заболеваниях сердечно-со-
судистой системы, дыхательной системы, органов пищеварения, мочевы-
делительной системы); при некоторых формах заболевания эндокринной 
системы и обмена веществ; при кожных болезнях, в педиатрической прак-
тике; в хирургии, травматологии и ортопедии; в акушерстве и гинекологии; 
в стоматологии; при оториноларингологических заболеваниях; при глазных 
болезнях.

Следует подчеркнуть быстроту, асептичность, безболезненность и эф-
фективность лазеропунктуры. Тот опыт, который накоплен нами в резуль-
тате почти тридцатилетнего применения лазеропунктуры в условиях не-
врологической клиники свидетельствует о том, что данный метод показан 
прежде всего при лечении заболеваний, в основе которых лежат нарушения 
нейрососудистой трофики — это широкий круг нейрогенных и сосудистых 
заболеваний.  

Вместе с тем, отмечая благотворное влияние низкоэнергетического 
лазерного излучения красной части спектра, необходимо сказать, что его 
использование в медицинской практике носит преимущественно эмпири-
ческий характер. Механизм действия лазерного излучения, так же как и фи-
зиологическое и лечебное его действие, изучены еще очень мало, так что 
многие вопросы остаются пока неизвестными. Один из основных вопросов 
следующий: не является ли биостимулирующее действие лазерного излу-
чения частным случаем давно известной закономерности, выражающейся в 
том, что самые различные повреждающие агенты химической и физической 
природы в малых дозах способны несколько стимулировать биологическую 
активность. Подобный эффект должен был бы проявляться под воздействи-
ем любых видов лазерного излучения. Однако, оказалось, что биостимули-
рующий эффект наблюдается при воздействии лишь при излучении крас-
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ного диапазона. При этом данные некоторых авторов свидетельствуют о 
том, что стимулирующим влиянием обладает не только когерентное, но и 
некогерентное излучение красной области спектра. 

Эти факты приводят на мысль о возможной фоторегуляции определен-
ных жизненных процессов животного организма, наподобие того, как это 
отмечено для растительного мира. Поглощение света в видимой области 
спектра осуществляется большой группой веществ белкового и небелково-
го происхождения, включенных в различные звенья цепи метаболизма клет-
ки. Поглощение света этими веществами может привести к определенным 
фотохимическим превращениям, влияющим на естественный ход метаболи-
ческих процессов, а также к их нарушению.

Таким образом, в рефлексотерапии световое воздействие может быть 
использовано, как инструмент селективного (по типу нарушений) легкого 
дозируемого воздействия на клетки кожных покровов для создания строго 
локального микровоспалительного процесса, выполняющего раздражитель-
ную роль в акупунктурной зоне, вместо грубого механического повреждения 
тканей иглой, приводящих в конце к менее локализованному, чем в случае 
лазеропунктуры воспалительному процессу.

Практическая сторона лазеропунктуры должна базироваться на изуче-
нии физиологических реакций, на характерный тип фотоиндуцированного 
микровоспалительного процесса в районе соответствующих акупунктурных 
точек, зависящий как от длины волны излучения, так и от энергетических 
характеристик. В этой связи особый интерес представляет исследование 
механизмов взаимовоздействия лазерного излучения с периферическими 
нервными структурами, которые опосредуют акупунктурные эффекты. 

Цели и задачи. Оценить степень влияния различных факторов на мемб-
рану нервной клетки путем сравнения электрофизиологических характерис-
тик клеток до и после воздействия, а также изучить кинетику этого воздей-
ствия.

Материалы и методы. В качестве объекта исследования нами были 
избраны изолированные нейроны спинальных ганглиев крыс. Контроль 
электрофизиологических характеристик нервной клетки при наличии вне-
шнего воздействия, в нашем случае лазерного излучения, позволяет на-
иболее адекватно описать явление, происходящее на клеточном уровне и 
следовать их природу. Известно, что свойства электрической возбудимости 
нервной клетки обеспечиваются функционированием определенных струк-
тур, расположенных в мембране. Это позволяет проводить оценку степе-
ни влияния тех или иных внешних факторов на мембрану путем сравнения 
электрофизиологических характеристик клетки до и после воздействия, а 
также изучать кинетику этого воздействия.

Нами изучались эффекты лазерного излучения видимого диапазона дли-
ной волны 440, 532 и 632 нм в сравнении с ультрафиолетовым: длины волны 
266 и 337 нм, то есть в основных участках А, В, С спектра по классифика-
ции Международной комиссии по освещению. Условия эксперимента по-
зволили оценивать влияние изучения на натриевые и калиевые компоненты 
мембранной проницаемости. Установка была собрана на основе люминес-
центного микроскопа. Фокусировка изучения на нейроне осуществлялась с 
помощью кварцевого объектива. Регистрация ионных токов и дозы облуче-
ния осуществлялись на автоматизированном регистрирующем комплексе на 
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основе микро ЭВМ и многоканального анализатора. Для исследования вы-
бирались нейроны со стабильными величинами токов в течение 30 мин до 
начала облучения. Линейные размеры нейронов варьировали от 30 до 40 
микрон. Время максимальных экспозиций не превышало несколько минут.

Результаты. Изучая специфику влияния ультрафиолетового излучения, 
в первых сериях экспериментов было показано, что УФ-излучение необра-
тимо подавляет натриевый ток и очень слабо влияет на поток калиевых 
ионов. Регистрировали мембранные потоки ионов натрия и калия в ответ 
на деполяризирующую «ступеньку» напряжения, которой предшествовала 
гиперполяризующая для устранения инактивации до и после облучения. 
Обнаружить восстановление натриевой проводимости после снятия  УФ-
излучения  не удалось ни в одном из опытов, что говорит о необратимости 
процессов, происходящих при блокировании натриевых каналов.

Дальнейшие эксперименты показали, что когерентное излучение с �=266 
и �=337 нм вызывает фотоинактивацию натриевых каналов соматической 
мембраны нейрона. Сечение фотоинактивации для этих длин волн оказа-
лось разными. Зависимость величины максимума входящего натриевого 
тока от дозы облучения описывается простотой экспоненциальной зави-
симости. Изменение величины выходящего калиевого тока было незначи-
тельным. Отметим, что по сравнению со случаем некогерентного источника 
имел место более существенный рост тока утечки, свидетельствовавший о 
наличии также неспецифического повреждения мембраны нейрона. В связи 
с этим регистрация токов проводилась до момента набора дозы, вызывав-
шей возрастание тока утечки до величины 10% от максимальной величины 
входящего натриевого тока.

Фоточувствительность нейронов часто очень отличалась, поэтому пред-
ставленные данные являются средними для 7 нейронов. При облучении 
некоторых нейронов иногда наблюдается скачкообразный рост тока утеч-
ки, аналогичный электрическому пробою мембраны. Аналогичное явление 
наблюдается за счет фотоиндуцированного разрушения искусственных 
бислойных фосфолипидных мембран под действием  некогерентного УФ 
излучения. В отличие от известных ранее данных о фотоповреждении био-
логических мембран, не модифицированных красителями, было обнаружено, 
что видимое излучение с длиной волны =440 нм так же, как и УФ излучение 
вызывает фотоинактивацию натриевых каналов соматической мембраны. 
Зависимость величины максимума входящего натриевого тока также опи-
сывается экспоненциальной функцией, однако сечение фотоинактивации 
оказалось существенно ниже, чем для УФ излучения. Как и в предыдущем 
случае, система калиевых каналов оказывается малочувствительной к фото-
воздействию. Регистрация вольтамперных характеристик до и после облу-
чения видимым и УФ излучением показала, что имеет место лишь умень-
шение значений ординат точек характеристики, а положение максимума по 
оси потенциалов остается неизменным. Инактивационные характеристики 
оставались идентичными. В то же время не удавалось зарегистрировать 
достоверных изменений величин входящего натриевого и выходящего ка-
лиевого токов под действием излучения с длиной волны =532 нм и 630 нм 
при сравнимых величинах интенсивности.

Полученные результаты возможно объясняются отличиями в структуре 
натриевых каналов соматической мембраны нейронов и миелинизирован-
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ного нервного волокна, обуславливающих различные величины сечения 
фотоинактивации под действием УФ излучения, а также отсутствие стадии 
предварительной фотомодификации. Для объяснения факта фотоинактива-
ции натриевых каналов излучением длиной волны =440 нм можно привлечь 
соображения о возможности существенного поглощения при высоких ин-
тенсивностях излучения как за счет «крыльев» основной синглетной полосы 
поглощения аминокислоты триптофана, входящей в состав белковых моле-
кул натриевого канала, так и синглет-триплетным переходом. Не исключена 
также роль хромофора, входящего в состав натриевых каналов, но не при-
надлежащего к ароматическим аминокислотам.

Выводы. Лазерное излучение отличается от естественного солнечного и 
используемого в быту света электрических ламп, постоянством излучения 
одной лишь длины волны (монохроматичностью) и высокой пространствен-
ной упорядоченностью (расходимостью). Именно эти свойства позволяют 
осуществлять достаточно локальное и в то же время целенаправленное 
воздействие.

•
Коркушко А.О., Дрыгант Л.П.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ

Источником лазерного излучения является гелио-неоновый лазер 
(ГНЛ) (длина волны 0,63 мкм), инфракрасного лазера (ИКЛ) (длина волны  
0,89 мкм) или ГНЛ и ИКЛ в сочетании. Выбор источника лазерного излуче-
ния основан на различиях проникающей способности в биологическую ткань 
объекта облучения. Так, лазерный луч ГНЛ проникает в биоткань на глубину 
6—9 мм, ИКЛ до 5—7 см. В связи с этим с помощью ГНЛ целесообразно 
воздействовать на поверхностные объекты, а ИКЛ — на глубоко распола-
гающиеся объекты облучения. К поверхностным объектам воздействия ла-
зерным лучом относятся кожные покровы, слизистые оболочки, рефлексо-
генные зоны, ТА, а к объектам глубокого воздействия — внутренние органы 
грудной и брюшной полости, головной и спинной мозг.

Используемые способы лазерного излучения делятся на экстра- и ин-
тракорпоральные. Экстракорпоральное воздействие предусматривает кон-
тактно-сфокусированный и дистанционно-расфокусированный, стабильный/
лабильный или сканирующий способы. Интракорпоральное воздействие ла-
зером предполагает  эндоваскулярное, эндобронхиальное, эндопревраль-
ное воздействие.

Рассматривается три варианта терапевтического режима: оптимальный, 
превышающий оптимум и недостигающий пределов оптимума.

При оптимальном терапевтическом режиме лазерного излучения, в ре-
зультате минимально достаточного энергетического воздействия на боль-
ного получают наибольший эффект на основе фотобиостимуляции саморе-
гулирующих механизмов организма. При назначении лазерного излучения 
в режиме выше пределов оптимума, терапевтический эффект снижается 
и выражены отрицательные эффекты, что обусловлено ингибиторным дей-
ствием лазерного излучения. При экстракорпоральном воздействии опти-
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мальный режим красного лазерного излучения (ГНЛ) характеризуется ППМ 
в диапазоне от 3-5 до 20-25 мВт/см2, экспозицией облучения на 1 объект 
от 15—20 до 60—120 с и на 1 процедуру — 2,5—16,0 мин, ППЭ на 1 объект 
от 0,045—0,30 до 1,2—6,0 Дж/см2 и на 1 процедуру — 0,06—18,9 Дж/см2.  
Экспозиция облучения зависит от объекта облучения. На слизистые оболоч-
ки верхних дыхательных путей воздействуют НИЛИ 15—16 с, на рефлексо-
генную зону — 20—120 с и на проекцию внутренних органов грудной по-
лости — 60—120 с (на 1 объект).

При интракорпоральном воздействии оптимальный ГНЛ-режим характе-
ризуется W в диапазоне 2—5 мВт (на конце световода), Т — от 30—60 с до 
10—25 мин и Е — от 0,06—30 до 1,2—7,5 Дж.

Оптимальный ИКЛИ-режим при экстракорпоральном воздействии харак-
теризуется Е в пределах (0,09—1,35) х 103 Дж, Т — 5—120 с на 1 объект 
и 2,5—16,0 мин на 1 процедуру. Для детей повышаются величины ППМ, Е, 
F, T, ППЭ с увеличением возраста. Плотность потока мощности (ППМ) или 
РИГНЛ — определяют по формуле

Р = Wсв/S,  

где Wсв — мощность лазерного излучения на конце световода, мВт;  
S — площадь светового пятна на объекте (S = � х R2), см; выражают в мВт/см2.  
Поверхностная плотность энергии (ППЭ), или плотность потока энергии на 
поверхности облучения ИГНЛ 1 объекта, определяют по формуле

ППЭ = Р х Т,

где Р — плотность потока мощности лазерного излучения (мВт/см2),  
Т — экспозиция облучения 1 объекта (с); выражается в мДж/см2, которые 
переводятся в Дж/см2. Для определения суммарной ППЭ подсчитывают 
сумму величин ППЭ всех объектов облучения на 1 процедуру. Энергетичес-
кая доза при интракорпоральном лазерном облучении рассчитывается по 
формуле

Е = W х Т,

где W — мощность ИГНЛ на выходе световода, мВт; Т — экспозиция облу-
чения 1 объекта; выражается в мДж, величины которых переводят в Дж.

Дозу энергии ИКЛИ при экстракорпоральном воздействии подсчитывают 
по формуле

E = Wимп x Fимп x tимп,

где Wимп — мощность лазерного излучения в 1 импульсе, Вт; Fимп — час-
тота следования импульсов (Гц); tимп — длительность импульса (с). При 
использовании АЛТ «Узор» инфракрасного излучения Wимп = 1,2 Вт (в 
положении «мин») и Wимп = 3,6 Вт (в положении «макс»), Fимп = 300— 
1500 Гц, tимп = 250 нс (0,25 х 10-6 с).

•
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Коркушко А.О., Дрыгант Л.П., Середа В.Г., Пономаренко Ю.В. 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ  
ВЕНОЗНЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛЬНОЙ  
ПОЛИНЕВРОПАТИЕЙ 

Полиневропатия является одной из наиболее часто встречающихся форм 
поражения нервной системы при алкоголизме. 

В клинической практике для уточнения степени выраженности и харак-
тера гемодинамических нарушений широкое распространение занимает ре-
овазография сосудов конечностей, не смотря на внедрение за последние 
годы новых методов исследования. Метод реовазографии достаточно ин-
формативен, прост и доступен. Манукан А.Л. еще в 1970 г. показала боль-
шую частоту и выраженность венозных нарушений в сосудах синовиальных 
влагалищ мышц голеней. Известно, что затруднение венозного оттока при-
водит к нарушению углеводного, кислородного и водного балансов мышеч-
ной и нервной ткани, возникновению гипоксии и гиперкапнии.

Это усугубляет метаболические нарушения и способствует прогрессиро-
ванию дегенеративных дистрофических процессов.

Цель работы — изучение особенностей регионарного венозного крово-
тока у больных алкогольной полиневропатией и разработка нового адекват-
ного лечебного комплекса для коррекции выявленных нарушений.

Материалы и методы. Обследованы 60 больных в возрасте от 25— 
59 лет. Длительность злоупотребления спиртными напитками от 5 до 20 лет. 
Первая стадия алкоголизма была в 10 случаях, вторая — 32, третья —  
в 18. У всех обследованных определялось усиление рисунка подкожных вен 
голеней и стоп, цианотичная окраска кожных покровов, пастозность или 
отечность мягких тканей дистальных отделов конечностей. Наряду с клини-
ческой картиной заболевания изучались данные реовазографии (РВГ) кис-
тей и стоп. Запись проводилась на четырехканальном реографе 4-РГ-1А, 
подключенном к ЭЛКАР-4. Результаты сопоставлялись с реографическими 
показателями у 20 здоровых лиц в возрасте от 25 до 52 лет (контрольной 
группой).

Компенсированный венозный застой (ВЗ) характеризовался снижением 
кровенаполнения сосудов изучаемых областей и изменением формы нис-

 Таблица 1
Реовазографические показатели больных АП с венозными нарушениями

Фазы венозного 
застоя

Область 
обследования

РИ ДКИ, % ДСИ, %

Компенсации Кисти  (n=44) 
Стопы (n=25)

0,66±0,005* 
0,070±0,005*

80,49±4,03* 
76,52±3,72*

87,58±3,66* 
82,64±2,94*

Декомпенсации Кисти (n=8) 
Стопы (n=27)

0,132±0,006* 
0,171±0,007*

38,37±3,12* 
28,80±1,56*

44,25±2,25* 
33,16±2,29*

Контроль Кисти Стопы 0,105±0,006 
0,109±0,005

60,70±1,85 
58,33±2,8

72,34±2,3 
68,13±2,6

*p < 0,01 по отношению к контролю
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ходящей части реографической вол-
ны, которая приобретала выпуклую, 
дугообразную форму, дикротичес-
кий зубец сглаживался и смещался 
к вершине, регистрировалась допо-
лнительная венозная волна. 

При количественной оцен-
ке таких реограм (табл. 1) выя-
вило статистически достоверное 
уменьшение реографического (РИ) 
увеличения дикротического (ДКИ) и ди-
астолического типа была у 44 (83,3 %)  
больных на кистях и у 25 (48,6%) —  
на стопах. При декомпенсированном 
ВЗ наблюдался быстрый подъем и 
спуск реографической волны со сме-
щением дикротического зубца к изо-
линии, венозная волна была хорошо 
выпажена. Цифровой анализ выявил 
увеличение РИ, уменьшение ДКИ и 
ДСИ (р<0,01). Нарушения такого типа 
отмечены у 8 (16,2%) больных на кис-
тях и у 27 (51,4%) — на стопах. 

После курса лечения проводили 
клиническое  и реовазографическое 
обследование. Первую группу соста-
вили 30 больных, которые наряду с 
комплексом медикаментозной тера-
пии, получали облучение инфракрас-
ным лазерным лучом. Вторая группа 
больных — 29 человек получала толь-
ко медикаментозное лечение (венору-
тон, витамины гр. В, Е — в капсулах, 
прозорин — по схеме; унитнол, нико-
тиновую кислоту в общепринятых до-
зах). Курс лечения составил 20 дней. 
По клиническим формам заболевания 
обе группы были равнозначны.

Результаты. В результате про-
веденного лечения нормализовалась 
окраска кожных покровов дисталь-
ных отделов конечностей в первой 
группе в 87,2% случаев по сравне-
нию со второй группой — 27,8%, 
чувствительные нарушения регрес-
сировали соответственно у 70,2 и 
48,2%. Рефлекторные нарушения 
регрессировали 69,8 и 46,4% боль-
ных.
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На реовазографии больных первой группы при наличии венозного застоя 
под влиянием лечения выявлено статистически достоверное увеличение кро-
венаполнения сосудов конечностей, уменьшение ДКИ и ДСИ (р<0,01). При 
декомпенсированном венозном застое было уменьшение РИ; ДКИ и ДСИ 
достоверно возросли, но нормализации этих показателей не наступило. У 
больных второй группы с компенсированным венозным застоем, т.е. по-
лучавших только медикаментозную терапию, наблюдалось незначительное 
увеличение РИ; динамика ДКИ и ДСИ была также незначительная. 

При состоянии декомпенсации ВЗ РИ снизился, ДКИ и ДСИ не измени-
лось, т.е. венозные нарушения сохранились (табл. 2).

Заключение проведенные нами исследования показали, что у больных 
АП с признаками венозной недостаточности по данным реовазографии на 
верхних конечностях преобладает компенсированный, а на нижних — де-
компенсированный тип ВЗ.

Выводы: при наличии затруднения венозного оттока необходимо на-
значать в ранние сроки венотоники в сочетании с инфракрасным лазерным 
излучением.

Резюме. У 59 больных алкогольной полиневропатией изучены особен-
ности регионарного венозного кровотока. Динамическое клиническое и ре-
овазографическое обследование больных обеих групп получавших медика-
ментозную терапию и лазеротерапию инфракрасным лазерным облучением, 
а также вторую группу — больные которой получали лишь медикаментозную 
терапию, показало целесообразность желательно в ранние сроки назначать 
венотоники в сочетании с инфракрасным лазерным излучением.                        

•
Коркушко А.О., Мачерет Е.Л., Ханенко Н.В., Дрыгант Л.П.

ЛАЗЕРОАКУПУНКТУРА ПРИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ  
ПРОЯВЛЕНИЯХ ВЕРТЕБРАЛЬНОГО ОСТЕОХОНДРОЗА

Лечение разнообразных неврологических расстройств, возникающих при 
остеохондрозе позвоночника, является трудной медицинской задачей. Не-
обходимость поиска эффективных способов воздействия в указанных слу-
чаях обусловила проведение настоящего исследования.

Известно, что лазерная стимуляция точек акупунктуры сопровождается 
снижением выраженности болевого синдрома, улучшением процессов не-
йрососудистой трофики. Лазеротерапия обладает противовоспалительным 
действием и способствует активизации процессов регенерации. Подчерки-
вается быстрота, асептичность, безболезненность и эффективность лазе-
ропунктури. Тот опыт, который накоплен нами в результате почти десяти-
летнего применения лазеропунктуры в условиях неврологической клиники 
свидетельствует о целесообразности широкого использования данного ме-
тода в клинической практике.

Однако одним из основных недостатков известного и сравнительно ши-
роко применяемого метода чрескожной лазеростимуляции точек акупункту-
ры является невозможность воздействия лазерным лучом непосредственно 
на рецепторный аппарат в области акупунктурных точек из-за значительного 
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отражения света поверхностным слоем кожи, а также рассеивания погло-
щенной части излучения оптического диапазона спектра глубоко лежащи-
ми тканями. В результате снижается антиноцицептивный эффект рефлек-
сотерапии, увеличиваются сроки лечения, возникает опасность рецидива 
заболевания или достигаются неопределенные результаты. В то же время 
известный метод иглотерапии также не всегда отличается высокой эффек-
тивностью при данном виде патологии.

С целью повышения эффективности лечения, достижения более стой-
кого клинического эффекта, сокращения сроков лечения и профилактики 
рецидивов заболевания предложено воздействовать лазерным лучом не-
посредственно на рецепторный аппарат в области местных и регионарных 
точек акупунктуры через световод, введенный в канал специальной акупунк-
турной иглы, с одновременной механической стимуляцией ее после введе-
ния в ткани организма.

Длительность лазерного воздействия в зоне одной точки акупунктуры 
достигает 1—1,5 мин. Для облучения   использовали гелий-неоновый ла-
зер. Применяли следующие параметры лазерного излучения: длина волны  
632,8 нм, режим воздействия непрерывный, мощность излучения на выходе 
волоконно-оптической системы — 2,3 мВт, плотность мощности 20 мВт/см2. 
В течение одной процедуры воздействовали на 5—6 точек акупунктуры. Од-
новременно в 2—3 точках общего действия вводили на 25—30 мм обычные 
акупунктурные иглы. Курс лечения 6—7 процедур.

Проводим результаты комплексного лечения больных с неврологически-
ми проявлениями остеохондроза позвоночника методом лазероакупункту-
ры на фоне медикаментозной терапии и др.  (общеукрепляющие средства, 
массаж, ЛФК, рациональное питание, стационарный режим и т.п.).

Под наблюдением находилось 122 больных (35 женщин и 87 мужчин) с 
неврологическими проявлениями остеохондроза позвоночника в возрасте от 
49 до 68 лет с давностью заболевания от 1 года до 15 лет (преимуществен-
но до 5 лет). Остеохондроз шейного отдела позвоночника диагностирован 
у 31, грудного — у 33, пояснично-крестцового — у 58 больных. Наряду с 
разного рода двигательными, рефлекторными нарушениями, вегетативно-
сосудистыми расстройствами, изменениями чувствительности, у больных 
преобладал болевой синдром различной выраженности. Рентгенологически 
выявлялись сужение межпозвоночных щелей, значительные костные разрас-
тания и другие изменения, характерные для остеохондроза позвоночника 
или его осложнений. 

Наряду с лабораторными методиками применяли клинико-электрофизи-
ологические исследования. Оценку психического состояния производили с 
помощью модифицированного Миннесотского анкетного теста.

Больных разделили на 3 группы. В I (основной) группе больных (85 чел.) 
получали лазероакупунктуру; во II (30 чел.) — лазеропунктуру по такой же 
схеме, в III (контрольной) группе (7 чел.) — процедуры плацебо. По клини-
ческим проявлениям и давности заболевания группы были идентичны. Все 
больные хорошо переносили процедуры. У 67 из 85 больных I группы уже 
после 3-4 процедур боли уменьшились, а к концу лечения у 94 % из них 
исчезли боли в позвоночнике, что позволило снизить в 1,5 раза дозы обез-
боливающих и противовоспалительных средств.
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Данные электроэнцефалографических исследований также подтвержда-
ют более высокую эффективность лазероакупунктуры по сравнению с ла-
зеропунктурой, Особенно заметные сдвиги при автоматическом частотно-
интегративном анализе электроэнцефалограмм были отмечены в I группе. 
Достоверно снизилась энергия медленной электрической активности мозга 
(дельта- и тета-) и увеличилась энергия альфа ритма. Быстрая бета-1 и 
бета-2 — биоэлектрическая активность мозга заметных изменений в про-
цессе лечения не претерпевала. 

По данным реовазографии, у больных I и II групп появлялась замет-ная 
тенденция к нормализации сосудистого тонуса на ногах (нормализо-валась 
амплитуда и форма кривой, уменьшалась асимметрия кровенаполнения). 
При этом отмечено более отчетливое лечебное действие лазероакупункту-
ры особенно у больных симпатомиметическим компонентом вегетативно-
сосудистых проявлений.

При реоэнцефалографических исследованиях также констатирована тен-
денция к нормализация церебральной гемодинамики. Более выраженные 
сдвиги выявлялись в системе сонных артерий. Вместе с тем полная норма-
лизация сосудистого тонуса как периферических, так и мозговых сосудов 
после проведенного лечения независимо от направленности вегетативно-
сосудистого синдрома обнаружена не более, чем у 50% больных.

Результаты лечения больных приведены в таблице

Группа 
больных

Значительное 
улучшение

Улучшение Без перемен Ухудшение

I-я 31(32,6±2,1) 54(67,4±4,0) 0 0

II-я 0 18(60,0±1,5) 12(40,0±1,2) -

III-я 0 2 5 0

П р и м е ч а н и е :  Приведено абсолютное число и процент (в скобках) больных.

Исследование личностных характеристик больных остеохондрозом с по-
мощью модифицированного Миннисотского теста показало, что при остром 
болевом синдроме ведущими психо-эмоциональными изменениями были 
усиления аффективной сферы, ригидность, медленное угасание аффекта 
(высокий уровень по шкале 6), а также неустойчивость эмоций, слабость 
самоконтроля (высокая — 4). В случаях затянувшегося болевого синдрома 
сохранялась общая ригидность психологических проявлений. Под влиянием 
рефлексотерапии отмечена редукция психологических изменений. Анализ 
усредненного профиля личности показал, что в I группе после окончания ле-
чения показатели Т-баллов снизились по шкале 4 и 6 особенно отчетливо.

Наряду с исчезновением болей или уменьшением их, у большинства 
больных улучшился сон, уменьшились сомато-вегетативные расстройства, 
метеолабильность.

Улучшение — выраженное ослабление субъективных и объективных 
симптомов, положительная динамика показателей лабораторных и ин-
струментальных исследований; значительное улучшение — выраженная 
нормализация лабораторно-клинических показателей; состояние «без пе-
ремен» — отсутствие динамики клинических и лабораторных показателей 
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или незначительное субъективное улучшение, но без изменения показате-
лей лабораторных и инструментальных исследований; ухудшение —  по-
вышение активности процесса.

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что воздействие ла-
зерным лучом с одновременной механической стимуляцией ведет к усиле-
нию действия одного лечебного фактора другим. Из литературы известно 
нормализующее влияние лазерного излучения видимой области спектра 
на процессы функционирования клеток нервной системы,  приводящее к 
усилению мощности импульсного ответа, укорочению латентных периодов 
ответов нейронов и понижению возбудимости глиальных и нервных клеток 
in vitro, что способствует повышению их физиологической лабильности. По-
казано также, что под влиянием гелий-неонового лазера (длина волны 632-
,8 нм) происходят активация функционирования рецепторов кожи, повыше-
ние электровозбудимости денервированной скелетной мышцы и ускорение 
роста нервных волокон. 

Как показали наши наблюдения, при непосредственном воздействии на 
рецепторные образования лазерным лучом через специальную акупунктур-
ную иглу, происходит более быстрое развитие ответной реакции организма 
(в том числе антиноцицептивной) по сравнению с таковой при проведении 
лазеропунктуры с поверхности кожи. Применение дополнительного механи-
ческого подкручивания иглы после ее введения в ткани способствует уси-
лению анальгетического эффекта стимуляции.

Использование моноволоконного кварцевого световода, введенного в 
канал специальной акупунктурной иглы, не только исключает потери, свя-
занные с рассеиванием и отражением света биологическими тканями, но 
и позволяет получить высокую степень локальности воздействия, что еще 
более повышает эффективность стимуляции.

Таким образом, лазероакупунктура более эффективна, чем лазеропунк-
турная стимуляция точек акупунктуры на поверхности кожи, отличается 
простотой выполнения, не требует специальной подготовки больных, легко 
переносится ими, безвредна. После расширенной клинической апробации 
метод лазероакупунктурной терапии может быть рекомендован для включе-
ния в комплекс лечебных мероприятий при заболеваниях периферической 
нервной системы, обусловленных остеохондрозом позвоночника.

•
Коркушко А.О., Мачерет Е.Л., Чупрына Г.Н., Дрыгант Л.П.

ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Лечение больных лазерным излучением является сугубо индивидуаль-
ным. В связи с этим унифицированные и узкотематические программы по 
лечению больных и особенно детей нивелируют принцип индивидуальности. 
Каждый больной, особенно ребенок, представляет собой пример неповто-
римости проявлений заболевания в данном возрасте.

Совокупность симптомов, необходимых для диагностики, во всех случа-
ях постоянна. Но выраженность и степень тяжести их у каждого модули-
руются индивидуальными особенностями, что предопределяет со стороны 
лечебного фактора необходимость выбора адаптированных параметров из-
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лучения плотности мощности лазерного излучения, дозы энергии, длитель-
ности и режима (непрерывный, либо импульсный) и последовательности 
проведения процедур. В настоящее время мы опять пошли по более легко-
му пути — Западного образца. Такая программа терапии облегчает работу 
врача, но превращает его в ремесленника, выполняющего чужие задания, 
лишает профессиональной ответственности и творческого подхода. Про-
цент эффективности такого лечения очень низкий. Поэтому использование 
таких подходов к лечению дозволено лишь молодым специалистам в начале 
своей деятельности.

Таким образом, лазерное излучение является одним из лечебных физи-
ческих факторов, требующий индивидуализации и курсовой динамичности 
дозы энергии. К сожалению, как правило, в методических рекомендациях 
не предусмотрена. Отсюда вывод: наименее динамичны и наиболее адапти-
рованы лишь к одной патологии без учета возраста и сопутствующих фоно-
вых моментов.

Методика — не аксиома, а один из возможных вариантов лечебного ис-
пользования фактора.

Запрет на применение не утвержденных методик задерживает разви-
тие лазеротерапии. В тоже время клиники, поликлиники изобилуют новыми 
фармакологическими препаратами, снабженными лишь краткой аннотацией. 
Для достижения положительного эффекта от ЛТ, достаточно сформулиро-
вать принципы лечения и указать предельно допустимый диапазон колеба-
ний параметров в методике при наличии тех или иных вариантов исходного 
состояния больного.

Данное положение является условием, без которого не возможно гра-
мотно проводить ЛТ. Выбор параметров и динамику их в курсе лечения 
проводит только врач-рефлексотерапевт, оценивающий тяжесть состояния 
больного на момент назначения как лично, так и с учетом мнения лечащего 
врача и консультантов. Теоретически без рассмотрения конкретного боль-
ного грамотно выбрать методику вряд ли возможно. 

Показания к лазерной терапии
Спектр показаний к ЛТ в педиатрии намного шире, чем в терапии у 

взрослых. Таким образом ЛТ назначается при острых и хронических состоя-
ниях любой этиологии, требующих коррекции микроциркуляции, обменных, 
иммунных, морфофункциональных взаимоотношений (гипоксия, анемия, ин-
токсикация, травма, аллергия и др.), протекающие на фоне более или ме-
нее выраженной незрелости тканей, органов, систем. Каждое заболевание 
обусловлено или сопровождается дискоординацией в работе различных 
систем жизнеобеспечения (сосудистой, эндокринной, нервной, иммунной, 
соединительной ткани). Восстановление взаимоотношений, нарушенных ин-
фекционным, травматическим агентом, морфологической или функциональ-
ной несостоятельностью является целью лазерной терапии. 

Известно, что организм тратит на борьбу с патологией либо свободную 
энергию, не востребованную в данный момент другими структурами, либо 
необходимую и потребленную, но жизненно менее важными тканями или 
органами, либо полученную извне.

Нередко тяжелые заболевания раннего возраста приводят в послед-
ствии к «задержке» психического или физического развития, как результа-
ту неуточненного и не восполненного во время дефицита энергии. К таким 
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последствиям энергодефицита в раннем возрасте относятся: отставания в 
психическом и физическом плане, диспропорции роста и развития (сколи-
оз, диспластические заболевания суставов, разнообразные невротические 
реакции, повышенная утомляемость, трудности в учебе и др.). Процесс вос-
становления нарушенных энергетических взаимоотношений растягивается 
на многие месяцы и годы. Наиболее физиологическим и адекватным для 
организма детей поставщиком является энергия ИКЛИ и видимый диапазон 
спектра.

В силу своих возрастных физиологических особенностей: высокой гидро-
фильности большинство тканей; незрелости большинства тканей и систем 
организма; энергетической недостаточности, особенно у новорожденных и 
грудных детей; лабильности сосудистого тонуса; активности регенератив-
ных процессов; малой толщине всех покровных тканей и близком распо-
ложении внутренних органов и поверхности; а также благодаря свойствам 
данного вида излучения, а именно отсутствие токсического и сенсибили-
зирующего действия, безболезненности процедур, безопасности световой 
энергетической нагрузки, в результате преобразования ее в тепловую и вы-
ведения из организма путем испарения, излучения и др. НИЛИ представля-
ет для организма наиболее физиологично адекватный метод, особенно для 
детей раннего возраста. Любая химическая реакция, запускаемая или инду-
цируемая в организме, требует энергетической поддержки, одной из форм 
которой на молекулярно-клеточной уровне является люминесценция.

Приведенные каталазы в возбужденное состояние, путем поглощения 
кванта энергии указанного диапазона, сопровождается повышением ско-
рости ряда внутри и внеклеточных биохимических процессов и освобожде-
нием внутренней энергии («подсветкой») в форме люминесценции. Условно 
люминесценцию делят на флуоресценцию (кратковременное свечение 10-
9) и фосфоресценцию (длительное свечение от 10-4 до нескольких суток). 
Вид «подсветки» зависит от особенностей состояния атома в момент кван-
тового перехода: синглетного или триплетного, и влияет на формирование 
последующих реакций, что объективно отражается в клинической картине 
или состоянии больного. Чем дальше сохраняется эффект воздействия, тем 
устойчивее будет результат.

Например — быстрый эффект обезболивающий, спазмолитический, 
антитоксический и др. можно получить лишь с помощью больших доз 
энергии, полученных путем флюоресценции, т.е. при воздействии свето-
вым потоком в импульсном режиме генерации с длительностью импульса 
— 10-7-9с при импульсной мощности большей 10 Вт. Характер электрон-
ного возбуждения протекает в форме синглетного. При хронических фор-
мах заболевания (дегенеративных формах, либо когда другие методы. В 
частности лекарственная терапия, не эффективны, в силу антибиотикоре-
зистентности флоры) необходимо использовать увеличение посылки им-
пульса энергии, который сопровождается трансформацией возбуждения 
в триплентное, и протекает в виде фосфоресценции медленного, растя-
нутого во времени от минут до нескольких часов внутреннего свечения. 
Длительная, но менее энергичная помощь растянутая во времени, дости-
гает цели, что выражается в улучшении клинической картины, но не так 
быстро, как при синглетном возбуждении.
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Поглощение квантовой энергии не ограничивается акцептором, обуслав-
ливающим информативное распространение возбуждения. Не поглощенные 
кванты поступают внутрь клетки, где утилизируются митохондриями, рибо-
сомами и др. структурами. Результат взаимодействия это увеличение коли-
чества молекул АТФ, НАДФ в восстановительной форме других энергоноси-
телей необходимых для дублирования ДНК ядра и деления клетки.

Таким образом, под влиянием энергии когерентного красного света 
ускоряется деление клеток, повышается репаративная способность тка-
ней. Наиболее чувствительны к этому свету клетки соединительной ткани, 
особенно эпителиондные, веретенообразные — безъядерные, в результате 
регенерация протекает с формированием плотной соединительной ткани. 
Воздействие с целью эпитализации на раневую поверхность или шов ЛИ 
в постоянном режиме генерации, без изменения дозы энергии, в течение 
семи и более дней приводит к формированию грубого рубца.

Несколько иной характер имеет регенерация под влиянием энергии 
ИК диапазона, акцептуируемой непосредственно молекулами ДНК, про-
цесс деления начинается не с периферии клетки, а с ядра. Вовлечение же 
структур клетки в процесс, путем поглощения энергии, мало отличается 
от воздействия когерентным красным светом. Однако, иной коэффициент 
пропускания и поглощения ИК-излучения тканями; обусловливает неко-
торые особенности в репарации и предпочтительность ИК света глубоких 
ран или др. процессов, располагающихся в глубине тканей, органов. При 
заживлении поверхностных ран преимущество ИК диапазона заключается 
в возможности воздействия через перевязочный материал и другие лекар-
ственные формы. Зона репарации формируется на границе: ткань-перевя-
зочный материал, что особо целесообразно в лечении ожоговых ран, вяло-
гранулирующих, скальпированных, после химиотерапии. Раскрыв некоторые 
возможности НИЛИ в лечении практически всех заболеваний хотелось бы 
дать оценку эффективности, однако существует до сегодняшнего дня не-
достаточное образование у врачей, занимающихся лазерной медициной. 
В связи с этим возникало две группы врачей: одна, которая дает крайне 
«высокую» эффективность и вторая — скептически относится к этому виду 
лечения, либо не понимая сущности вопроса относит этот метод формаль-
но к физиотерапии.

Снижение эффективности и недооценки ЛТ зависит от не знания и не 
понимания механизмов действия, от непонимания выбора формы света и 
правильной дозы.

При знании этих вопросов ЛТ становится «универсальным» методом ле-
чения по тому, что не зависит от возраста (от новорожденного до глубокой 
старости) и зависит лишь от правильной оценки тяжести состояния больно-
го и от формы его течения (острой или хронической).                   

•
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Кротюк Л.Н., Жовнир И.К., Жовнир И.И.

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ  
С ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ  
НА ФОНЕ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОГО АТЕРОСКЛЕРОЗА  
С ВКЛЮЧЕНИЕМ ЦЕРАКСОНА И ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИИ

Лечение цереброваскулярных заболеваний (ЦВЗ) и церебрального ате-
росклероза является одной из актуальных проблем в современной клини-
ческой медицине.

В структуре цереброваскулярных заболеваний мозговые инсульты зани-
мают ведущее место. В патогенезе развития ЦВЗ атеросклероз играет одну 
из основных ролей. Результатом развития атеросклероза является атеро-
тромбоз. Это — патологический процесс, который характеризируется об-
разованием склеротических бляшек, их внезапным разрушением, что при-
водит к активации тромбоцитов и формированию тромбов с последующими 
микроочагами розмягчения в головном мозге.

Своевременное лечение этих состояний может предупредить рецидивы 
ишемий и развития тромбоза магистральных и интракраниальных сосудов. 

Целью данного исследования явилось изучение особенности динами-
ки клинической картины больных с сосудистыми заболеваниями головного 
мозга под влиянием лечебного комплекса с включением цераксона и игло-
рефлексотерапии (ИРТ), а также изучение эффективности данного метода 
лечения.

Цераксон (цитиколин) стимулирует биосинтез фосфолипидов в мембра-
не нейронов, что улучшает функцию мембран, а также функционирование 
ионообменных процессов и нейрорецепторов. Цитиколин понижает выра-
женность симптомов, связанных с церебральной дисфункцией, имеет про-
тивоотечное действие, уменшает когнитивные, сенситивные и моторные 
расстройства.

Цераксон назначали первые 2 недели по 500—1000 мг. (в зависимости от 
состояния больного 2 раза в сутки внутривенно капельно), затем 500—1000 мг. 
2 раза в сутки внутримышечно. Максимальная суточная доза 2000 мг.

Проводилось изучение компенсаторного кровотока и улучшение обмен-
ных процессов мозга у 50 больных цереброваскулярными заболеваниями. 
В возрасте до 50-ти лет было 10 больных, старше 50—40 больных. Среди 
них 38 больных с гипертензией и атеросклерозом сосудов головного мозга, 
у 16-ти больных с остаточными явлениями ишемических нарушений, у 22 
больных с хронической мозговой сосудистой недостаточностью в вертебро-
базилярном басейне. 

Контрольную группу составили 50 больных, комплексное лечение кото-
рым осуществлялось без цераксона и ИРТ. Лечение проводили под контр-
олем биохимических исследований (холестерина, липидов крови, коагуло-
граммы), измерения артериального давления, електрокардиографии. 

ИРТ применяли у 25 больных с ЦВЗ. Курс лечения 10-12 сеансов. Контр-
олем служила группа в составе 10 больных ЦВЗ, которым проводилось 
комплексное лечение без применения цераксона и иглорефлексотерапии. 
Вначале сеанса ИРТ всегда пунктировали точки V16, T12, Е36, Е30. В ре-
цептуру включали точки общеукрепляющие, паравертебральные и заднего 
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срединного меридиана. 
Основные точки: Е36, VB38, VB30, E44, GI4, F3, TR17, GI11, GI15.
Дополнительные:T20, TR5, IG18, VB12, GI10, F3, VB20, P9, V14, V45, V15, 

E41, V60.
При головокружении и дрожании: H1, TR5, VB43, IG3, H2, V10, T14, T24, 

V58.
При снижении мышечного тонуса: E36, RP6, F3.
При атаксии: VB20, TR5, T20.
Для рук пунктировали следующие точки: GI1, GI4, GI11, GI15, TR3, TR1,-

TR14, TR5, IG3, IG7, IG15.
Для ног пунктировали следующие точки: Е45, Е40, Е36, VB30, VB38,VB44, 

VB40,V67, V58, V40, V36.
В результате проведенного комплексного лечения больных ЦВЗ и атеро-

склерозом с включением цераксона и ИРТ у пациентов со 2-й и 3-й недели 
значительно уменьшились головные боли и головокружения. У 42 больных 
по сравнению с контрольной группой, снизилось АТ, у 35 больных — улуч-
шился сон, аппетит — у 45, понизилось ощущение шума в голове и ушах —  
у 36, улучшение ЕКГ-данных — у 39 пациентов, ощущение бодрости — у 
35 больных. Отмечено улучшение состояния здоровья у больных с гипер-
тонической болезнью І-ІІ-й группы и атеросклерозом — у 31, приходящим 
нарушением мозгового кровообращения (ПНМК) — у 7 больных.

При углублении клинической картины больных гипертонической болез-
нью, ПНМК и церебральным атеросклерозом улучшение наступило при до-
полнительном лечении. 

Полностью восстановились двигательные функции конечностей — у 10 
из 25 больных, частично — у 9, остались без изменений — у 6 больных. В 
контрольной группе отмечено полное восстановление функции — у 5 из 25 
больных. Частичное восстановление — у 12, осталось без изменений — у 
8 больных. 

Улучшение памяти и речевых нарушений отчетливо наблюдалось — у 14 
больных. 

Вестибуло-мозжечковые симптомы регрессировали у 15 больных. Час-
тичное восстановление их наступило у 19 больных. 

В процессе лечение с включением цераксона и ИРТ наблюдалось сни-
жение уровня холестерина и общих липидов. При исследовании свертыва-
ющей системы крови заметной динамики не было. 

Полученные данные свидетельствуют о способности комплексного лече-
ния церебральноваскулярного заболевания с включением цераксона и игло-
рефлексотерапии, оказывать четко выраженный, благоприятный, клиничес-
кий эффект, положительную динамику в нормализации общего состояния 
больных. Следовательно, проведенные исследования позволяют рекомен-
довать ИРТ, цераксон в качестве одного из дополнительных методов раци-
ональной терапии в комплексном лечении ЦВЗ. 

•
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Кулемзина Т.В., Колесниченко А.Ю.,  
Борисов М.В., Самора Е.Ю. 

МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ  
ПАПИЛОМОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ШЕЙКИ МАТКИ  
В РЕПРОДУКТИВНОМ ВОЗРАСТЕ

Донецкий Национальный медицинский университет им М. Горького МЗ Укра-
ины, Кафедра физиотерапии и ЛФК с курсом нетрадиционной медицины.

Резюме. Проведено изучение пути повышения эффективности лечения 
ВПЧ-ассоциированого поражения шейки матки. Изучены морфологические, 
кольпоскопические и цитологические особенности течения фоновых про-
цессов шейки матки на фоне ВПЧ инфекции. Исследована эффективность 
и продемонстрирована целесообразность лечения данной патологии с мо-
дификацией традиционной схемы комплексными гомотоксикологическими 
препаратами.

Актуальность. Неуклонный рост инфекций, передаваемых половым пу-
тем, приковывает к себе внимание врачей различных специальностей. Час-
тота распространения папилломавирусных инфекций в мире за последнее 
десятилетие возросла более чем в 10 раз. Несмотря на значительные до-
стижения в области диагностики и лечения, папилломавирусная инфекция 
остается одним из самых распространенных заболеваний в США, Африке, 
Мексике, России и ряде других стран. Чрезвычайно важной остается про-
блема ВПЧ при поражении шейки матки, которая нередко лишена симп-
томатики. Согласно литературным данным, у каждой 4-ой женщины ре-
продуктивного возраста имеет место патология шейки матки, а рак шейки 
является первым среди злокачественных образований, в отношении кото-
рых доказана их вирусная этиология. Известно, что онкогенные типы вируса 
папилломы человека (ВПЧ) играют ведущую роль в опухолевой трансфор-
мации клеток покровного шеечного эпителия, что делает своевременное 
выявление и лечение фоновых и предраковых состояний основным путём 
профилактики рака шейки матки. Целесообразность включения в комплекс 
лечебных мероприятий при указанной патологии противовирусных и имму-
нокорригирующих препаратов требует всестороннего изучения.

Цель: изучить влияние модификации традиционной схемы на результа-
ты лечения ВПЧ-ассоциированных поражений шейки матки путем включения 
в нее комплексных гомотоксикологических препаратов.

Материалы и методы. Проведено комплексное обследование женщин 
138 пациенток репродуктивного возраста с фоновыми состояниями шейки 
матки на фоне ВПЧ-инфекции, из которых основная группа — 54 женщины, 
получали традиционное лечение, 52 пациентки группы сравнения — моди-
фицированное, а контрольную группу составили 32 здоровые женщины без 
патологии шейки матки.

Для диагностики инфицирования шейки матки вирусом папилломы че-
ловека нами применялась расширенная кольпоскопия, ПАП-скрин иссле-
дование мазков отпечатков с поверхности пораженной шейки матки, пато-
морфологическое исследование биоптатов, типирование вируса методом 
полимеразной цепной реакции. 
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Группы не отличались по частоте встречаемости кольпоскопических 
признаков атипии многослойного плоского эпителия (мозаика, пунктация, 
уксуснобелый эпителий, лейкоплакия, немые йод-негативные участки), и 
морфологических изменений, патогномоничных для ВПЧ-инфекции, а имен-
но койлоцитарной атипии, акантоза, пара- и гиперкератоза, цервикальной 
интраэпителиальнаой неоплазии 2—3 степени.

Таким образом, критерием отбора пациенток было кольпоскопическая 
картина фонового поражения шейки матки, подтвержденная результатами 
гистологического исследования биоптатов, наличие онкогенных типов ви-
русов (ВПЧ 16 и 18) выявленное методом полимеразной цепной реакции, 
отсутствие других урогенитальных инфекций. 

В соответствии с литературными данными основой прогрессирования 
ВПЧ-ассоциированных патологических изменений эпителия шейки матки 
является тканевая иммуносупрессия. За основу модификации традицион-
ной схемы лечения, при которой проводится диатермокоагуляция на фоне 
иммуностимуляции, нами принято использование препаратов комплексного 
гомотоксикологического действия. 

Препаратом с доказанными репартивной, противовоспалительной, им-
муномодулирующей, спазмолитической, дренирующей, непрямой противо-
вирусной и антибактериальной активностью является Mucosa compositum, 
использовавшаяся по 2 раза в неделю по 0,2—0,4 мл (на 1 сеанс общая 
доза составляет 2,2 мл) подкожно в биологически активные точки общего и 
сегментарного действия (V 18, 19, 48, 31, 32, 33, 34; VB 23, 24, 34, 37, 39, 
40, 42; VG 9; F 3; IG 3, 4) в течение 3-х недель и вагинально в виде тампо-
нов 1 раз в сутки в течение 10 суток.

Средством с непрямым противовирусным, иммуномодулирующим, де-
токсикационным свойством зарекомендовал себя Engystol, назначавшийся 
сначала по 1 таб 3 раза в день, а затем 2 раза в день на протяжении двух 
недель каждой дозировки.

В качестве универсального иммуномодулирующего, дезинтоксикацион-
ного. противовоспалительного препарата было решено использовать Echi-
nacea compositum, который дополнительно оказывает анальгезирующее, ге-
мостатическое, седативное действие по 0,2-0,4 мл (на 1 сеанс общая доза 
составляет 2,2 мл) подкожно в биологически активные точки общего и сег-
ментарного действия (P 5, GI 4, 10, GI 11, E 36, E 40, V 31, 32, 33, 34, 54; 
VB 30, 34; VG 4; IG 3, 4) 2 раза в неделю 8 инъекций на курс. 

Сущность комплексного метода лечения ВПЧ-поражений шейки матки 
состояла в том, что диатермокоагуляции проводилась на 5-7 сутки от на-
чала проведения комплексной иммуностимулирующей терапии.

Результаты и их обсуждение. В основной группе уже на 10-14 сутки 
исчезли воспалительные явления на шейке матки, которая очистилась от 
гиперкератических наложений, характерных ВПЧ-инфекции, более того, по 
периферии патологического очага по данным кольпоскопического и цитоло-
гического контроля началась доброкачественная трансформация эпителия 
в многослойный плоский. Эпителизация шейки матки у большинства этих 
больных наступила на 19-21 сутки, тогда как только у каждой десятой этот 
процесс завершился на 23-24 сутки. В группе сравнения это показатель 
был достоверно выше, чем в основной группе, и составлял 23-25 и 26-28 
дней соответственно. При вирусологическом контроле после окончания те-
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рапии встречаемость ВПЧ составила 43,4%, что было более чем в два раза 
меньше, чем до лечения. 

Эффективность лечения оценивалась через 6 недель с применением 
расширенной кольпоскопии, ПАП-скрим теста и ПЦР типирования на ВПЧ. 
Этот показатель составил в основной группе 94,7%, что достоверно выше 
показателя группы сравнения (86,9%). И хотя элиминация онкогенных виру-
сов у части больных не произошла, факт отсутствия рецидива и прекраще-
ние опухолевой трансформации позволяет предположить, что вирусы пере-
шли в латентное неактивное состояние.

Выводы. Включение в традиционную схему комплекса гомотоксикологи-
ческих препаратов (Mucosa compositum и Echinacea compositum вводились 
в биологически активные точки) повысило клиническую эффективность ле-
чения больных с ВПЧ-инфекцией. Положительный клинический эффект у 
больных, получавших модифицированную терапию, главным образом про-
явился ускорением процессов заживления шейки матки. В результате про-
веденного исследования предложена схема терапии фоновых поражений 
шейки матки у больных с ВПЧ-инфекцией. Использование данной схемы 
позволила сократить сроки лечения и уменьшить частоту рецидивов фоно-
вых поражений шейки матки.

Практические рекомендации. В случае выявления ВПЧ ассоциирован-
ных поражений шейки матки в традиционную схему лечения шейки матки 
(проведение деструкции) необходимо включать комплексные гомотоксико-
логические средства с иммуномодулирующим эффектом (Mucosa compo-
situm и Echinacea compositum должны вводиться в биологически активные 
точки) что позволит сократить сроки полной эпителизации раневого дефек-
та и нормализации местного иммунитета.

•
Лимич А. І., Лимич С. А.

СПОСІБ РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ ХВОРИХ  
НА АЛКОГОЛЬНИЙ АБСТИНЕНТНИЙ СИНДРОМ  
ЗА ОДИН СЕАНС

Хронічний алкоголізм віднесено до основних показань (п. 303) щодо за-
стосування методів рефлексотерапії у лікувальній практиці. Під час прогре-
сування хвороби наступає фізична залежність, найбільш вираженою озна-
кою якої є алкогольний абстинентний синдром (ААС).

У приватному кабінеті рефлексотерапії нами впроваджується послідовне 
й одночасне застосування голкотерапії та гірудотерапії за один сеанс. 

Сеанс купірування ААС починаємо з корпоральних точок: MC (ІХ) 6, RP 
(ІV) 6. Сталеві голки вводяться в симетричні точки за другим варіантом дис-
персного метода. Через 30 хвилин пунктуються T (ХІІІ) 14 та симетрично: 
V (VІІ) 11 і E (ІІІ) 36 за першим варіантом дисперсного метода. Попередні 
голки одразу ж видаляються: спочатку RP (ІV) 6, потім — MC (ІХ) 6. 

За тим накладаємо медичні п’явки — «біологічні голки» в ділянці F (ХІІ) 3 
та VB (ХІ) 20 по дві-три штуки симетрично. Після цього видаляємо голки з 
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точок: T (ХІІІ) 14 та V (VІІ) 11. Експозиція гірудорефлексотерапії у середньо-
му триває 30-60 хвилин до завершеного крововитягу — відпадання п’явок. 
В ослаблених хворих застосовується неаспіраційний метод — п’явки накла-
даються на короткий термін. Під час гірудотерапії періодично стимулюється 
Е (ІІІ) 36, голки видаляються в останню чергу в кінці сеансу. 

Уже під час сеансу голко-гірудо-рефлексотерапії регресують психопа-
тологічні прояви ААС: минає тривога, емоційна напруга, страх, з’являється 
відчуття полегшення, помітно поліпшується настрій. 

Після сеансу значно зменшується гіпергідроз і гіперсалівація, зникає ну-
дота і задишка, з’являється відчуття теплоти, приємного розслаблення. До 
кінця дня пацієнти, як правило, почуваються практично здоровими. Наступ-
ного дня, під час контрольного візиту, пацієнти відмічають нормалізацію сну 
та апетиту, покращення координації рухів. Лише в кількох хворих спостері-
галась залишкова неврологічна симптоматика (тремор, окорухові симптоми 
та інші). У таких випадках додатково ставимо «біологічні голки» в ділянках Т 
(ХІІІ) 1 та J (ХІV) 1 — vena porta! — по три медичні п’явки до завершеного 
крововитягу. Наступає остаточна нормалізація стану таких хворих.

Клінічні дані корелюються з даними електропунктурної діагностики за Р. 
Фоллем. Обстеження проводиться в період абстиненції і одразу ж після її 
купірування. Відмічається значна позитивна динаміка основних показників 
(меридіани СПЕД, печінки, селезінки — підшлункової залози, нирок, січово-
го міхура, легень, шлунка тощо). 

Інтерпретація дії голко-гірудо-рефлексотерапії надзвичайно складна че-
рез те, що кожний із цих методів, взятий окремо, здатний індуцирувати кас-
кад подій у системі гомеостазу. Із багатокомпонентної структури біологічно 
активних речовин п’явкового секрета на особливу увагу, в контексті цієї хво-
роби, заслуговують речовини, подібні до ендорфінів. Крім того, стимуляція 
біологічно активних точок, як відомо, підвищує рівень ендорфінів самого ор-
ганізму. Також доведено, що п’явковий секрет значно активізує ендорфінну 
систему людини. Цим і пояснюється ліквідація потягу до алкоголю та нор-
малізація психоемоційного стану. 

Запропонована схема лікування ААС апробована на 36 хворих на хроніч-
ний алкоголізм із протяжністю хвороби від 5 до 30 років. У 34 хворих отри-
мано стійкий терапевтичний результат.

Таким чином, як показує наш досвід, послідовна й одночасна голко-гі-
рудо-рефлексотерапія хворих на алкоголізм дозволяє ефективно купірувати 
алкогольний абстинентний синдром за один сеанс. 
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САНОГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ ПРИ ТРАНЗИТОРНОЙ  
ИШЕМИЧЕСКОЙ АТАКЕ В СТАДИИ РАЗВИТИЯ ИНСУЛЬТА 

Больная Наталья А, 1961 года рождения. Находилась не лечении в днев-
ном стационаре с диагнозом «Преходящее нарушения мозгового крово-
обращения в бассейне вертебробазилярной артерии, гипертоническая бо-
лезнь 2-й А степени». Терапевтом и невропатологом назначены трентал в/в 
капельно, кардиотрофические и антгипертонический препараты. На третий 
день лечения в дневном стационаре осмотрена рефлексотерапевтом. При 
опросе предъявляет жалобы на чувство постоянного жара в теле, иногда с 
более выраженными приливами в верхнюю часть туловища и в голову, час-
тые боли в шее и в затылке, общую слабость, недомогание, повышенную 
утомляемость, подрагивание и онемение в верхних конечностях, пошаты-
вание при ходьбе, головокружение, сухость глаз, нарушение зрения в виде 
нечеткого видения предметов, а также невозможность разобрать буквы, 
написанные мелким шрифтом. Кроме того, отмечает постоянную горечь во 
рту и сухость в горле, нарушение аппетита, непереносимость продуктов, 
содержащих даже небольшое количество кислоты. При этом развивается 
жжение в желудке, изжога и тошнота. К перечню хронических заболеваний 
можно отнести гастрит (ранее без особого улучшения лечилась в институ-
те гастроэнтерологии), остеохондроз шейного и грудного отделов позво-
ночника, запоры, с выраженной сухостью стула, которые развились еще 
после родов (опорожнение кишечника без приема слабительных не про-
исходит), гипертоническую болезнь (ранее перенесла два гипертонических 
криза). Наводящие вопросы позволили вспомнить больной наличие и таких 
проявлений болезни, как ознобы, проявляющихся крайне редко и не силь-
но тревожащих. В последнее время артериальное давление колеблется в 
пределах 150-160 на 90/110 мм.рт.ст. снижается на фоне приема лекарств. 
Кроме того, жалуется на нарушение сна и невозможность лежать на правом 
боку, так как сразу развивается боль в правом подреберье. Работает ма-
ляром-штукатуром. В мае 2008 г. перенесла ишемический инсульт, случив-
шейся прямо на работе. Была госпитализирована в отделение реанимации. 
Инсульт сопровождался сильнейшим головокружением, тошнотой, рвотой, 
полным отказом от приема пищи и воды. Данное состояние продолжалось 
четверо суток, после чего симптоматика стала постепенно редуцировать-
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ся. К особенностям психического реагирования больной, имеющего непо-
средственное отношение к заболеванию, относится подавленность эмоци-
ональных устремлений, что, как известно, приводить к развитию синдрома 
сдерживания ци печени (gan qi yujie), который при определенных условиях 
может превращаться в огонь и далее в ветер. 

При осмотре больная выглядит утомленной, почти апатичной. Лицо гипе-
ремировано, гиперемия более выражена на скулах, веки слегка припухшие. 
В позе Ромберга неустойчива. Пульс натянутый, шероховатый, соотношение 
дыхательного и сердечного ритмов 1 к 5. Язык бледно-розового цвета, с 
выраженными отпечатками зубов, налет отсутствует. В центре языка отме-
чаются умеренно выраженные трещины. Подъязычные вены несколько рас-
ширены и извиты.

Диагноз и выбор тактики лечения
Перечисленная симптоматика, в структуре диагноза по шести меридиа-

нам относится к проявлению синдрома шао ян (Shaoyang bing), а по синдро-
мам цзан фу органов указывает на развитие у больной синдрома нагнетания 
внутреннего ветра печенью (gang feng nei dong), вследствие преобразова-
ния огня печени в ветер (gang yang hua feng))Казалось бы, картина языка 
находится в противоречии с указанным диагнозом. Известно, что при воз-
горании огня печени язык должен иметь красный цвет и зачастую покрыт 
желтым налетом. Однако указание на давнее заболевание желудка устраня-
ет это противоречие. Известно, что способность желудка и селезенки при-
нимать и преобразовывать пищевые продукты относится к проявлению же-
лудочной ци. При хроническом же заболевании желудка, а в последствии и 
селезенки, желудочная ци истощается, а конечном итоге кровь и ци теряют 
свой источник. Поэтому кровь и ци не образуются в достаточной мере и не 
питают органы и ткани. Поэтому цзан-фу органы, мышцы и сухожилия те-
ряют питание, и так как ци становится недостаточным, кровь не может дви-
гаться, что и приводит к вышеописанной картине языка. Отпечатки зубов на 
языке дополнительно указывают на недостаточную способность селезенки 
преобразовывать влагу (холод селезенки, пустота ян). Таким образом, мы 
приходим к выводу, что у больной имеет место смешанная симптоматика, 
когда болеют наружный и внутренний, имеются проявления холода и жара, 
инь и ян перемешались, имеет место явления избытка и недостатка. В свя-
зи с этим тактика лечения должна включать как устранение внешних пато-
генных факторов ветра, жара, влажности, приводящих к развитию синдрома 
срединного ветра (zhongfeng) — апоплексического удара, так и стремление 
восстановить ци среднего обогревателя. Исходя из поставленных целей, 
задача выглядит достаточно сложной, а состояние больной, несмотря на 
проводимую терапию медикаментозными средствами, не дает гарантий в 
отношении внезапного развития мозговой катастрофы. 

Поэтому вполне логичным выглядит использование точек, непосред-
ственно влияющих на вывод патогенных факторов ветра, жара и влажнос-
ти. Однако ожидать восстановление ци среднего обогревателя от точек, 
включающих в себя иероглиф feng (ветер) не было достаточных оснований. 
Наблюдение за другими больными показали, что многие точки на голове 
великолепно запускают ци среднего обогревателя, однако в стандартных 
руководствах по рефлексотерапии функции точек, как правило, изложены в 
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недостаточном объеме, а показания к их использованию зачастую адапти-
рованы к европейским диагнозам. Таким образом, задача была сформули-
рована, а точка воздействия довольно быстро была найдена при обращении 
к книге «Основы чжень-цзю терапии», изданной 1992 г. донецкими доктора-
ми А.Е. Орлом и В.Ю. Каменевым. Выбор остановился на точке ТR 23 —  
Сы-чжу-кун, расположенной в ямке у латерального края брови. Это послед-
няя точка меридиана тройного обогревателя, поэтому она одновременно 
регулирует ци тройного обогревателя и желчного пузыря (меридиан шао 
ян). Действие точки включает себя рассеивание внутреннего и внешнего ве-
тра, регулирование ци, приведение в движение крови. Отсюда и показания: 
головная боль, головокружение от вращения, озноб и дрожь, эпилепсия и 
припадки бешенства, покраснения вокруг глаз, ослабление зрения, выворот 
век, тик мимических мышц, зубная боль. Одновременно с выбором места 
укалывания, определено время — первая половины суток, а по годовому 
циклу период лето (что соответствует символу огня). Что касается способа 
укалывания, было принято решении проверить эффективность воздействия 
при краткосрочном нахождении иглы в тканях. В том же руководстве нахо-
дим следующее: «Согласно комментариям к трактату «Су вень» рекомендо-
вано оставлять иглу в тканях в течение 6 ти выдохов.» 

Укалывание проводилось на следующий день, в положении больной сидя 
на стуле. Предварительный опрос показал, что каких-либо изменений само-
чувствия пациентка за последние сутки на отметила. Учитывая, что больная 
женского пола предполагалось уколоть первой правую точку, а затем левую. 
После тщательного нахождения точки ногтем большого пальца осуществле-
но надавливание на кожу крест на крест, с довольно сильным давлением, 
до появления у больной ощущения движения тепла и чувства покалывания, 
распространяющего в область лба и височную области. Затем участок кожи 
в зоне укалывания был обработан 70 % спиртом. Наиболее удобное поло-
жения для врача при укалывания точки сы-чжун-кун — это положение спра-
ва со спины. При этом кожа надбровья левой рукой берется в складку, а 
правой игла быстрым движением вводится в кожу в месте, где перекрещи-
вались две линии, оставленные ногтем большого пальца, на глубину 0,3-0,4 
см. После этого кожная складка отпускается, а левая рука придерживает 
голову пациента, прижатую к груди. Затем игла без остановки, непрерывно 
вращаясь, продвигается под кожей (метод послабления вращением), в сто-
рону середины брови на глубину около 3 см. Время погружения соответ-
ствовало трем дыхательным циклам. После остановки игла была оставлена 
в тканях на период, равный 6 выдохам, а в фазе 7 вдоха без остановки 
извлечена наружу. При этом важно отметить, что дыхание пациента должно 
быть естественным. После извлечения иглы из точки появилась капля крови, 
которая легким движение была удалена смоченной в спирт ваткой. Прежде 
чем уколоть левую точку, было решено опросить больную о тех ощущени-
ях, которые она переживает после проведения процедуры. Больная указа-
ла на следующее. Еще в момент введения она почувствовала движение в 
области головы и усиление жара в верхней части туловища. После снятия 
иглы выход жара в верхней части туловища и через голову усилился, при 
этом горечь во рту стала заметно сильнее, следом больная почувствовала 
движение ветра по лицу и в области кистей рук. Больной было предложено 
лечь на спину и далее комментировать свои ощущения. Через некоторое 
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время пациентка почувствовала выраженный выход ветра через ноги ниже 
колен, ощущение движения в подчревной области и в подреберьях, распро-
страняющегося по всему животу. При этом даже со стороны было слышно 
усиление перистальтики в желудке и кишечнике, сопровождавшееся силь-
ным урчанием. Начавшаяся саногенетическая реакция послужила основа-
нием не проводить укалывание симметричной точки. Через 15 минут после 
проведения процедуры больной, перед тем как идти на внутривенные про-
цедуры, было предложено прилечь на правый бок. Больная с удивлением 
заметила, что это уже не вызывает у нее никакой боли в правом подребе-
рье, как это было уже в течение многих лет, а горечь во рту практически 
исчезла. В течение всего периода внутривенно/капельного вливания пре-
паратов больная ощущала выход ветра с ног, жара через голову и верхнюю 
часть туловища, ощущения движения в верхних и нижних конечностях, в об-
ласти грудной клетки и сердца. Причем выход ветра через ноги периоди-
чески сопровождался то выходом жара, то выходом холода. Отяжелевшие 
конечности через 1,5 часа после окончания процедуры стали постепенно 
приобретать легкость и свободу. Покидая дневной стационар, больная ука-
зала, что она чувствует себя значительно уверенней. Походка стала ров-
нее, шаткость практически исчезла, улучшилось зрение, уменьшился жар в 
теле, прояснилось в голове. Сухость глаз не беспокоила, сухость во рту и 
горле сменилась также исчесзаИ.кроме того значительно усилилось слюно-
течения. Тем не менее, начавшаяся саногенетическая реакция утомила па-
циентку и она поспешила домой. На следующий день больная сообщила, 
что до самого вечера, в день проведения процедуры, она ничего не ела, а 
к 6 часам, после часового отдыха почувствовала сильное желание есть, и с 
аппетитом поела, при этом даже съела соленый огурец. Подобные «вольно-
сти» в еде и объем съеденного были у нее давно под запретом. В тот же 
день и в последующие три дня отмечалось значительное усиление диуре-
за. Спала значительно лучше, уменьшились боли в спине, плечевом поясе 
и руках. Горечь во рту и изжога уже не беспокоили. Зрение восстановилось 
до нормального, при этом больная продемонстрировала свои возможности, 
прочитав текст на упаковке с лекарствами, напечатанный шрифтом, меньше 
газетного. Дальнейшее наблюдение показало, что саногенетическая реак-
ция, ощущаемая как выход ветра, жара и холода продолжалось в течение 
4 суток, постепенно ослабевая, и, в конце концов, сошла на нет. Однако 
общие улучшение самочувствия и редукция остальных симптомов, таких 
как головные боли, повышенная утомляемость, приливы жара, бессонница, 
боли в шейном и грудном отделах позвоночника, боли в плечах и верхних 
конечностях полностью сошли на нет. Давление нормализовалось и не пре-
вышало 130 на 85 мм. рт. ст., причем антигипертензивные средства боль-
ная прекратила принимать буквально через день после сеанса. Через 2 не-
дели после процедуры больная отметила, что запоры у нее исчезли, теперь 
она обходится без слабительных средств, боли и жжение в желудке не бес-
покоят, горечь во рту не появляется, аппетит совершенно нормализовался, 
расширился рацион потребляемых продуктов. На предложение продолжить 
лечение больная дала свое согласие, однако на вторую процедуру так и не 
явилась. Спустя почти полтора месяца больная вновь появилась в дневном 
стационаре, по административным вопросам. Сказала, что чувствует себя 
хорошо, а лечение не может продолжать, так как необходимо работать. 
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Анализ ситуации
Данный клинический пример указывает на высокую эффективность ме-

тода чжень-цзю терапии, при условии установления диагноза с позиций 
традиционной китайской медицины, когда всего одним уколом, прямо за 
считанные минуты, часы и дни ликвидируются проявления нескольких кли-
нических заболеваний и восстанавливаются многие функции организма. В 
нашем случае имели место ликвидация угрозы инсульта; редукция гипер-
тензии; исчезновение изжоги и жжения в желудке, как проявления хрони-
ческого гастрита, а восстановление аппетита и нормализация функции по-
джелудочной железы, само по себе можно отнести к разрешению корневой 
проблемы организма. Ушли застойные явления в печени, уменьшилась дис-
гармонии между печенью и желудком, печенью и селезенкой; улучшилась 
выделительная функция почек и произошла оптимизация очистительной 
функции кишечника. Кроме того имела место динамизация жалоб, которые 
можно отнести к предклимактерическому синдрому. Редуцировались клини-
ческие жалобы, отнесенные к проявлениям шейно-грудного остеохондроза 
позвоночника, сосудистые нарушения, распространяющиеся на верхние ко-
нечности, а также признаки недостаточности кровоснабжения в бассейне 
позвоночной артерии. Нормализовался ночной сон и восстановилось зре-
ние. Таким образом, произошло значительное улучшение общего самочув-
ствия и работоспособности, улучшилось качество жизни пациентки.

Следует отметить, что высокая эффективность точки, согласно тому же 
источнику, заложена в ее названии, которое приблизительно переводится 
как «Со скрипками и флейтами». «Поэтическое указание на гармонизирую-
щий эффект, получаемый при воздействии на точку». Однако это не един-
ственное мнение по поводу перевода. Так, В.Н. Пахомов в своей книги 
«Постигая тайны востока» дает иной вариант перевода точки сы-чжу-кун —  
«Край шелковистого бамбука». В этой связи об особенностях бамбука, как 
растения, очень почитаемого в восточной культуре, дает в своей работе 
«Древние тайны чжень-цзю терапии. Меридиан легких» доктор А.И. Фалев. 
Не останавливаясь на всех подробностях, присущих бамбуку, А.И. Фалев 
подчеркивается следующее: бамбуковый лес, несмотря на возраст тех или 
иных деревьев, является, по сути, одним растением, у которого срок жиз-
ни отсчитывается с начала появления первого ростка и равен 70 годам, не 
зависимо от времени, когда выросло то или иное дерево. Поэтому пере-
вод названия точки «Край шелковистого бамбука», по моему мнению, еще в 
большей мере отражает качества точки сы-чжу-кун, отражающей гармонизи-
рующий эффект не только в соответствии с перечисленными выше показа-
ниями, но предусматривает положительные изменения во всех, даже самых 
удаленных уголках человеческого организма. В приведенном клиническом 
наблюдении есть момент, который нуждается в изучении и исследовании 
силами многий врачей. Речь идет о времени воздействия на точку, указан-
ном в трактатах, и совершенно не исследованном в работах отечественных 
авторов Время, исчисляемое двумя выдохами или семью вдохами, кажется, 
на первый взгляд, совершенно мизерным, чтобы получить значимый тера-
певтический эффект. А ведь у автора статьи это не первый случай полу-
чения выраженного терапевтического эффекта. Несколько ранее до опи-
санной ситуации, буквально за 4—5 сеансов, при длительность нахождения 
иглы в тканях не более 2 выдохов, от демодекоза была излечена женщина. 



94 Рефлексотерапія в Україні: досвід і перспективи

Последние два сеанса проводились дважды в сутки, так как пациентка уез-
жала на море, где признаки заболевания окончательно исчезли буквально 
через два дня. И это при том, что солнце и вода категорически противопо-
казаны больным с указанным диагнозом. Всего же от начала заболевания и 
до полного исчезновения сыпи прошло 6 дней. По мнению же дерматологов 
лечение демодекоза может продолжаться 3 — 6 месяцев.

•
Лисенко Г.І., Бабиніна Л.Я., Ткаченко В.І.,  
Видиборець Н.В., Бондар О.К.

НЕВРОЛОГІЧНІ ПРОЯВИ ГІПОТИРЕОЗУ

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика,  
кафедра сімейної медицини; Київська обласна клінічна лікарня, ендокрино-
логічний центр

Підвищення розповсюдженості гіпотиреозу серед населення України за 
останні роки привернуло увагу багатьох дослідників. Клінічні прояви гіпоти-
реозу дуже різноманітні та неспецифічні. При гіпотиреозі уражаються, прак-
тично, всі органи і системи, виразність їх залежить від ступеня тиреоїдної 
недостатності. Досить часто на перший план виходять симптоми ураження 
центральної і периферійної нервової системи, які розвиваються внаслідок 
муцинозного набряку та розпаду нервових волокон при недостатності ти-
реоїдних гормонів в організмі. Так, симптомами ураження нервової системи 
внаслідок гіпотиреозу можуть бути сонливість, загальмованість, зниження 
пам’яті, вегетосудинні розлади, головний біль, болі в м’язах, міопатія, міас-
теноподібний синдром, псевдоміотонія, парестезії, полінейропатії, зниження 
сухожильних рефлексів (ахілового, колінного), тоннельні нейропатії. Прояви 
мікседематозного набряку імітують ураження черепно-мозкових нервів з 
розвитком дисфагії, дизартрії, гіпоакузії, офтальмоплегії, невропатії лицьо-
вого нерву. Можливі нервово-психічні розлади — енцефалопатії, астеноде-
пресивний синдром, інсомнії, гострі психози, розвиток делиріозних станів 
(мікседематозний делірій), брадифренія. Менше відомо, але надзвичайно 
важливо для практики, що при гіпотиреозі спостерігаються також типові 
пароксизми панічних атак із періодично виникаючими приступами тахікар-
дії. Часто при гіпотиреоз зустрічається синдром порушень органів чуття —  
утруднення носового дихання (через набряк слизової оболонки носа), по-
рушення слуху (пов’язано з набряком слухової труби й органів середнього 
вуха), захриплий голос (унаслідок набряку і стовщення голосових зв’язок), 
виявляється погіршення нічного зору [1, 3, 4, 5].

Патогенетичні механізми неврологічних розладів при гіпотиреозі пов’я-
зані з впливом дефіциту тиреоїдних гормонів на нервову тканину. В тепе-
рішній час доведена роль тиреоїдних гормонів у синтезі специфічних білків 
нервової системи: тубуліну, актину, фактору росту нервів, особливо білку мі-
єліну та ін. Виявлено опосередковану участь тиреоїдних гормонів у регуля-
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ції нейронального диференціювання через вплив на нейротрофічний фактор 
(який обумовлює подовження аксонів та їх високу життєздатність) та нейро-
тропін-3 в головному мозку (він сприяє диференціюванню клітин Пуркіньє 
та утворенню дендритних відростків). Зниження рівня гормонів ЩЗ зменшує 
активність ферменту РНК-полімерази-1, що впливає на вміст мікросомаль-
ної РНК у нейронах великих півкуль головного мозку, зменшує енергетичний 
обмін нервових клітин, знижує споживання глюкози та кисню центральною 
нервовою системою. При дефіциті гормонів ЩЗ відмічено порушення си-
наптогенезу, зниження рівня проліферації гранулярних клітин у зовнішньому 
гранулоклітинному шарі та сповільнення їх міграції у внутрішній шар мозку. 
Хоча молекулярні механізми впливу гормонів щитовидної залози залиша-
ються остаточно не з’ясованими, дані літератури вказують на доведену їх 
роль у регуляції функцій нервової системи [1, 4]. 

Таким чином, при проведенні диференційного діагнозу не слід виключа-
ти можливість розвитку неврологічної симптоматики внаслідок патології щи-
товидної залози.

Метою нашого дослідження було проаналізувати частоту та характер 
неврологічної симптоматики у хворих на гіпотиреоз.

Матеріали та методи дослідження. До обстеження було включено 30 
жінок з гіпотиреозом, віком 38,87±1,35 років. У 14 (46,7%) з них гіпотире-
оз був наслідком автоімунного тиреоїдиту (АІТ), підтверджений у 8 хворих 
(дані пункційної або інтраопераційної біопсії). У решти 16 (53,3%) хворих 
гіпотиреоз був наслідком оперативного лікування раку або аденоми ЩЗ, 
підтверджених інтраопераційною біопсією (П/О гіп). Хворим проводилось 
загальноприйняте клінічне і неврологічне обстеження, лабораторні та інстру-
ментальні дослідження (ЕЕГ, РЕГ, ЕхоЕГ, нейроміографія при необхідності), 
визначення Т4, ТТГ проводили імунорадіометричним методом, рівнів антитіл 
до тиреопероксидази тироцитів (АТ-ТПО) — радіоімунним методом з вико-
ристанням наборів «IMMUNOTECH». 

Результати досліджень та їх обговорення. Проведені спостереження 
показали, що симптоми гіпотиреозу у обстежених хворих були в основно-
му однотиповими, але ступінь їх прояву був різним. У переважної більшос-
ті хворих (100%), провідне місце займали зміни нервово-психічної сфери. 
Спостерігались загальна загальмованість, різке сповільнення психічних про-
цесів, порушення пам’яті, головний біль, запаморочення, оніміння верхніх та 
нижніх кінцівок. Нерідко спостерігались скарги на м’язову слабкість, біль у 
м’язах, оніміння пальців кінцівок. Також були прояви з боку інших органів та 
систем (табл. 1) — ураження серцево-судинної системи проявлялось періо-
дичним болем в ділянці серця та ослабленістю серцевих тонів, підвищений 
артеріальний тиск був виявлений у 13 (43,3%) хворих. В усіх хворих спосте-
рігався синдром ектодермальних порушень різного ступеня виразності від 
сухості шкіри до її лущення, випадіння волосся. Набряковий синдром мали 
22 (73,3%) хворі, проявом якого у більшості з них був набряк повік, обличчя 
та верхніх кінцівок. У 7 (23,3%) хворих були прояви анемічного синдрому.

Виявлені симптоми ураження нервової системи знайшли підтвердження 
при проведенні інструментальних досліджень (сповільнення процесів між-
нейрональної передачі імпульсів). 

Проведені нами спостереження показали, що у переважної більшості 
хворих провідне місце займали порушення нервово-психічної сфери та сер-
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цево-судинної системи. У зв’язку з виявленими симптомами хворим при-
значалась комплексна терапія, яка включала тиреоїдині гормони, тіоцетам, 
витаміни групи В, судинні препарати [2], що значно покращувало ефект лі-
кування хворих.

Висновки. Симптоми ураження нервової тканини спостерігаються майже 
у 100% хворих на гіпотиреоз. Найчастіше зустрічається загальна загальмо-
ваність, різке сповільнення психічних процесів, порушення пам’яті, головний 
біль, запаморочення, оніміння верхніх та нижніх кінцівок. Наявність у хворого 
патології щитовидної залози треба враховувати при встановленні діагнозу та 
при призначенні лікування. 
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Таблиця 1
Частота клінічних проявів гіпотиреозу 

Прояви гіпотиреозу
Контрольна 
група (n=30) 

Підгрупа з 
АІТ (n=14)

Підгрупа  
з П/О гіп. (n=16) 

Ураження нервової системи 30 (100%) 14 (100%) 16 (100%)

Ураження серцево-судинної системи 30 (100%) 14 (100%) 16 (100%)

Набряковий синдром 22 (73,3%) 10 (71,4%) 12 (75,0%)

Синдром ектодермальних порушень 24 (80,0%) 11(78,6%) 13 (81,3%)

Підвищення артеріального тиску 13 (43,3%) 5 (35,7%) 8 (50,0%)

Ураження системи травлення 21 (70,0%) 10 (71,4%) 11(68,8%)

Ураження сечовивідних шляхів 4 (13,3%) 2 (14,3%) 2 (12,5%)

Порушення менструального циклу — — —

Біль та слабкість в м’язах — — —

Анемічний синдром 7 (23,3%) 2 (14,3%) 5 (31,3%)



97Матеріали науково-практичної конференції

Лисенюк В.П., Наумова М.І.,Фадеев В.А.,  
Головчанський О.М., Симоненко Г.Г., Шаповал В.М.

ВИКЛАДАННЯ ПРИНЦИПІВ ТА АЛГОРИТМУ ФОРМУВАННЯ 
ФІТОКОМПОЗИЦІЙ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НМУ ІМЕНІ О.О. БОГО-
МОЛЬЦЯ ЗА ПРОГРАМОЮ «ФІТОТЕРАПІЯ»

У сучасній клінічній медицині роль фітотерапії як комплементарного (під-
силюючого, доповнюючого) методу прогресивно зростає. Це зумовлено, на-
самперед, незначною токсичністю і біологічною безпечністю для організму 
більшості рослинних засобів, а також специфічними особливостями їх ак-
тивності: значна широта терапевтичного спектру, поступовість нарощування 
клініко-фармакологічного ефекту, комплексність впливу на різні механізми 
патологічного процесу, відносно не часті прояви негативних, зокрема, алер-
гічних реакцій навіть в умовах їх тривалого застосування. Ці особливості ви-
значають роль фітотерапії та її засобів у тривалому амбулаторному лікуванні 
пацієнтів з хронічними захворюваннями, на етапі післястаціонарного віднов-
лювального лікування, а також у санаторно-курортних умовах.

Однією з найбільш важливих проблем сучасної фітотерапії є проблема 
раціонального комбінування лікарськіх рослин у фітокомпозиції. Багаторіч-
ний досвід викладання курсу «Фітотерапія» для студентів старших курсів 
НМУ імені О.О. Богомольця на кафедрі неврології та реабілітаційної меди-
цини дозволив розробити принципи, схему та алгоритм складання фітоком-
позицій, враховуючи ідивідуальні особливості хворого.

Принципи формування фітокомпозицій:
1. Чітко формулювати задачі і цілі фітотерапії у кожному конкретному 

випадку.
2. Обмежити кількості підібраних рослин у фітокомпозиції №5-10 за 

рахунок рослин з більш широким спектром необхідних фітотерапевтичних 
ефектів.

3. Підбирати рослини що підсилюють та оптимізують дію інших рослин у 
фітокомпозиції.

4. Підбирати рослини, що сумісні за фітотерапевтичними ефектами.
5. Враховувати якісний та кількісний склад фізіологічно активних речовин 

лікарських рослин.
6. Підбирати рослини що оптимізують дію супутніх фармпрепаратів та ін-

ших методів і засобів лікування.
7. Враховувати індивідуальні особливості хворого (вік, стать, перебіг 

основного захворювання, супутні захворювання, конституцію і та інші.).
8. Ретельно розрахувати дозу і тривалість прийому фітозасобу.
Схема формування фітокомпозиції.
1. Рослини загальної дії (адаптогени рослинного походження, натураль-

ні імуномодулятори, лікарські рослини з депуративними (дезінтоксикацій-
ними) властивостями, натуральні засоби для корекції вітамінного та мі-
кроелементного балансу організму, лікарські рослини з антиоксидантними 
властивостями);

2. Рослини органно-системної дії (при патології дихальної системи, 
серцево-судинної системи, при деяких захворюваннях ротової порожнини, 
органів травної системи, нирок та сечовивідних шляхів, при функціональ-
них розладах нервової системи, при деяких ендокринних розладах, при 
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деяких захворюваннях та ушкодженнях шкіри, при патології опорно-рухової 
системи);

3. Рослини симптоматичної дії (наприклад; спазмолітичний, потогінний і 
т. інше.)

3. Смакові коригенти: цукор, мед, м’ята, меліса. та інші.
Алгоритм включення фітозасобів у комплексне лікування та медичну ре-

абілітацію.
1. Сформулювати розгорнутий клінічний діагноз.
2. Назвати складові синдроми та симптоми.
3. З’ясувати необхідні лікувальні ефекти.
4. Добрати рослини з необхідними фітотерапевтичними ефектами (вка-

зати яку частину рослини застосовують).
5. Сформувати фітозасіб з підібраних рослин.
6. Визначити лікарську форму фітозасобу.
7. Визначити спосіб приготування лікарської форми.
8. Пояснити спосіб вживання фітозасобу.
9. Зазначити дозу та тривалість вживання фітозасобу. 
10. Написати рецепт на створений фітозасіб.
Використання лікарських рослин пов’язане з раціональним набором рос-

лин при певній хворобі кожному окремому хворому. Добре складений ре-
цепт, компетентно підготовлена й застосована витяжка, суворе дотримання 
вказаного режиму, комбінування фітотерапії з фармтерапією (коли це на-
кладається), фізіо- дієтолікування та кліматолікування приводять до макси-
мального поліпшення або й повного вилікування хворобливого стану. Фіто-
терапія результативна, якщо здійснюється сумішшю рослин, яка впливає на 
весь організм і водночас діє сприятливо для лікування певного хворобли-
вого стану. Розроблені на кафедрі неврології та реабілітаційної медицини 
НМУ принципи та алгоритм складання фітозасобу для індивідуалізованого 
лікування, реабілітації та профілактики дають можливість студентам старших 
курсів не тільки засвоїти основні теоретичні аспекти фітотерапії, а й набути 
практичних навичок її використання в комплексному лікуванні на різних ета-
пах патологічного процесу, навчають самостійно підбирати та комбінувати 
лікарські рослини.
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«Аплікатори Ляпка» 

Свідоцтво про Державну реєстрацію № 29502004
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Луцкий И.С., Ляпко Н.Г., Евтушенко С.К.,  
Гончарова Я.А., Лютикова Л.В.

РАЗНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МНОГОИГОЛЬЧАТЫЕ АППЛИКА-
ТОРЫ В РЕАБИЛИТАЦИИ МАШИНИСТОВ ЛОКОМОТИВОВ  
С ШЕЙНЫМИ МЫШЕЧНО-ТОНИЧЕСКИМИ СИНДРОМАМИ

Донецкий национальный медицинский университет, Донецк, Украина;  
Дорожная клиническая больница станции Донецк, Украина

Работа машинистов локомотивов и помощников машинистов непосред-
ственно связана с воздействием производственного стресса. Его состав-
ляющим является длительное напряжения зрения в условиях скоростного 
движения локомотива, включая работу в ночное время, высокая степень 
готовности к принятию решений. Напряжение зрения, вибрация, раскачива-
ние локомотива во время движения приводят к стойкому напряжению мышц 
шеи и воротниковой зоны, приводящее к ирритации вегетативных симпати-
ческих структур с рефлекторным повышением тонуса позвоночных артерий 
и снижением линейной скорости кровотока (ЛСК) по позвоночным (ПА) и 
основной артериям (ОА). Решение проблемы реабилитации указанного кон-
тингента имеет важное значение для обеспечения безопасности движения 
поездов. Эффективным в структуре реабилитационных мероприятий явля-
ется использование иглотерапии, и как ее разновидности поверхностной 
аппликационной терапии разнометаллическими многоигольчатыми апплика-
торами (РМА). Входящие в состав РМА иглы из различных металлов (желе-
зо, медь, цинк, олово, серебро), особая форма заточки, вариации шагового 
распределения игл, разнообразная форма и размеры аппликаторов обес-
печивают разнообразные эффекты аппликаторов и определяют их эффек-
тивность. Механизмы действия РМА определяются рефлекторно-механичес-
ким, гальвано-электрическим, гальвано-электрофорезом микроэлементов, 
электрическими полями малой интенствности. Наиболее изученными их 
эффектами являются: обезболивающее, миорелаксирующее, иммуномоду-
лирующее, спазмолитическое, противовоспалительное, вегетостабилизиру-
ющее воздействие. 

Материалы и методы. Обследован 31 машинист локомотива (МЛ) и 
помощник машиниста (ПМ) в возрасте 43—46 лет со стажем работы 21—  
24 года. Исследовали ЛСК по позвоночным (ПА) и основной артериям (ОА) 
методом триплексного сканирования (ТС) на УЗ-аппарате VIVID-3, компа-
нии GE (США); изучали биоэлектрическую активность мышц шеи (верхняя 
порция трапециевидной мышцы) методом игольчатой электронейромиогра-
фии (ЭНМГ) на четырехканальном электромиографе «REPORTER» (Италия), 
оценивали результаты рентгенографии шейного отдела позвоночника. 

Результаты и обсуждения. Высокие требования к состоянию здоровья 
МЛ и ПМ, страх потерять работу или снизить свой социальный статус при-
водят к сокрытию или дезагравации жалоб у обследованного контингента. 
Соответственно активных жалоб пациенты не предъявляли. При детальном 
целенаправленном расспросе 29 (93,5 %) человек беспокоило чувство на-
пряжения в области шеи, особенно после смены, у 17 (54,8 %) МЛ и ПМ 
эпизодически возникали боли в шейной области, усиливающие при ротации 
и наклонах головы, 18 (58,1 %) обследованных отмечали легкое чувство го-
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ловокружения, у 14 (45,2 %) возникало ощущение мелькания «мошек» пе-
ред глазами. 

При объективном осмотре нарушений функции черепных нервов и реф-
лекторных расстройств не выявлено. У 5 (16,1 %) человек обнаружена лег-
кая гипестезия в зоне иннервации затылочных нервов. У 18 (58,1 %) МЛ 
и ПМ отмечалась болезненность при пальпации паравертебральных точек 
шейного отдела позвоночника, у 27 (87,1 %) легкое или умеренное напря-
жение задней группы мышц шеи. У 21 (67,4 %) пациента имелось ограниче-
ние объема активных и пассивных ротационных движений в шейном отделе 
позвоночника

По данным игольчатой ЭНМГ верхней порции трапециевидной мышцы у 
26 (83,9 %) МЛ и ПМ зафиксировано стойкое повышение тонуса исследу-
емых мышц в виде коротких высокочастотных, местами полифазных волн 
частотой 10 — 90 Гц, амплитудой более 1 мВ, длительностью 3—4 мс. У 18 
(58,1 %) из них отмечено снижение ЛСК по ПА и ОА с асимметрией крово-
тока от 10 % до 60 %. 

В качестве реабилитационных мероприятий всем пациентам проведен 
курс аппликационной терапии разнометаллическим многоигольчатым ап-
пликатором (РМА) «Ромашка» на шейно-воротниковую зону курсом 10 про-
цедур, длительностью сеанса 30 — 40 минут 1 раз в день ежедневно. Уже 
после первых процедур у большинства пациентов уменьшилось напряжение 
мышц шеи. 

По завершению курса лечения 24 (77,4 %) человека отметили значитель-
ное улучшение состояния, у 7 (22,6 %) сохранялось чувство дискомфорта в 
области шеи. Им было предложено продлить курс терапии до 15 процедур. 
Все пациенты были обучены самостоятельному применению аппликаторов 
в домашних условиях.

При проведении ТС после курса лечения отмечено увеличение ЛСК по 
ПА на 15—40%, уменьшение асимметрии кровотока по ПА до 35 %. ЭНМГ 
исследование показало снижение амплитуды сигнала и его длительности.

Выводы. Работа МЛ и ПМ, связанная с психоэмоциональным напряже-
нием, способствует формированию стойкого шейного мышечно-тоническо-
го синдрома (МТС), сопровождающегося снижением ЛСК по ПА. Исполь-
зование в качестве реабилитационных мероприятий РМА сопровождается 
увеличением ЛСК, уменьшением степени асимметрии кровотока по ПА и 
снижением выраженности МТС. Применение РМА возможно в домашних 
условиях после инструкции врача. 

•
Ляпко Н.Г., Джужа Т.В., Ляпко-Аршинова Ю.Н. 

МИОСКЕЛЕТНАЯ БОЛЬ — ЕЕ ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МНОГОИГОЛЬЧАТЫХ РАЗНОМЕТАЛ-
ЛИЧЕСКИХ АППЛИКАТОРОВ

Актуальность лечения и вторичной профилактики болевых миоскелетных 
синдромов (БМС) является сложной проблемой во всем мире, на решение 
которой нацелены усилия ученых и практических врачей. 
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Хроническая боль в скелетных мышцах — это проявление этиологически 
различных мышечно-фасциальных дисфункций, возникающих в результате 
нарушения процессов тканевого метаболизма в мышечных пучках. Пуско-
вым механизмом болевого мышечного синдрома является пространственная 
деформация работающей мышцы, когда толстая и более сильная её часть 
растягивает тонкую и слабую, вызывая неинтенсивную, изометрическую на-
грузку и локальное уплотнение. При длительном статическом напряжении и 
кратковременных паузах не обеспечиваются исходные физиологические па-
раметры двигательного субстрата. Остаточное напряжение, сформирован-
ное пространственной деформацией слабой части мышцы, сохраняется и 
суммируется, вызывая сложную функциональную перестройку соответству-
ющей нейромоторной системы. При этом в одной или нескольких, постоян-
но работающих мышцах, кроме повышенного метаболизма, сформирован-
ного избытка ионов кальция и дефицита АТФ, повышается сократимость 
группы мышечных волокон, возникает зона гипертонуса с компрессией со-
судисто-нервных образований, углубляется мышечная ишемия. При исто-
щении резервных возможностей в области нервно-мышечной дисфункции 
среди мышечных волокон постепенно формируются напряженные пучки с 
повышенной раздражимостью — миофасциальные триггерные пункты, ко-
торые пальпаторно ощущаются, как болезненный плотный тяж. Клинические 
признаки триггерных пунктов следующие: невыносимая болезненность при 
сдавливании, способность вызывать иррадиацию боли в отдаленные, харак-
терные для данной мышцы зоны, и вегетативные нарушения. 

Непосредственными механизмами возникновения боли в скелетных 
мышцах могут быть: мышечно-фасциальные синдромы при длительной не-
адекватной нагрузке мышц; мышечно-тонические реакции при вертебро-
генных рефлекторных синдромах; моторные рефлекторные реакции при за-
болеваниях внутренних органов, суставов, связок; миоадаптивные реакции 
при неадекватном двигательном стереотипе; мышечная боль при метабо-
лических нарушениях и проявлениях остеопороза, а также фибромиалгии 
при синдромах хронической усталости и психогенная боль. К группе риска 
возникновения миоскелетного синдрома относятся: лица, которые по ха-
рактеру работы вынуждены хранить однотипную, чаще неудобную позу в 
течение рабочего времени или длительное сдавливание мышц; пациенты, 
страдающие любыми нарушениями осанки и двигательного стереотипа с 
постуральными мышечными перегрузками. 

Таким образом, лечение миоскелетной боли предусматривает умень-
шение или снятие избыточного мышечного напряжения и метаболичес-
ких нарушений, восстановление адекватных двигательных нагрузок и по-
лноценного кровообращения, проведение анальгетических мероприятий 
и санация триггерных пунктов, обеспечение психологического комфорта. 
Болевые миоскелетные синдромы требуют длительного периода лечения, 
реабилитации, вторичной профилактики реактивации триггерных пунктов 
и профилактики их возникновения. С этой целью важно использовать ле-
чебно-профилактические средства широкого спектра влияния на основные 
етио-патогенетические факторы. Одним из таких средств может быть по-
верхностная многоигольчатая рефлексотерапия. Для её проведения в по-
следнее время широко используются многоигольчатые разнометалличес-
кие аппликаторы (МИРА). Благодаря его конструкционным особенностям, 
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осуществляется многофакторное воздействие на поверхность кожи за счет 
и механического раздражения, и свойств самой микроиглы, выполненной из 
различных металлов по аналогии с традиционными акупунктурными иглами. 
Как базовые металлы, для игл используют железо и медь, которые частично, 
кроме окончания иглы, покрыты слоем другого металла: железные иглы — ни-
келя и цинка, медные иглы — серебра. 

В месте непосредственного контакта аппликатора с кожей осущест-
вляется рефлекторно-механическое воздействие специально заточенными 
иглами, что исключает повреждение эпидермиса, но обеспечивает раздра-
жение его поверхностных тактильных рецепторов и низкопороговую аффе-
рентацию по скоростным миелинизованным А-бета и В волокнам, которые 
активируют спинномозговые и центральные релейные циклы антиноцицеп-
тивной системы. Благодаря электро-гальваническому действию и диффузии 
микроэлементов, в месте аппликационного воздействия возникают локаль-
ные биохимические изменения, активирующие реакции неспецифической 
резистентности, стимулирующие Т-регуляторные лимфоциты дермального 
звена, которые вызывают модификации последовательных процессов им-
мунной реактивности и перераспределение в периферической крови субпо-
пуляций иммунокомпетентных клеток, количество которых возрастает. Так, 
после каждой процедуры наблюдается увеличение количества В-лимфоци-
тов, Т-лимфоцитов, в меньшей степени натуральных киллеров и циркулиру-
ющих иммунных комплексов. 

Длительная периферическая импульсация в спиномозговые центры вы-
зывает рефлекторные местные реакции в зоне влияния, которые прояв-
ляются расширением капилляров и активацией сосудистого звена микро-
циркуляции, улучшением артериовенозного кровотока, что сопровождается 
локальным повышением температуры и покраснением кожи, релаксацией 
мышц, стимуляцией тканевого метаболизма, улучшением репарационных 
процессов. Важно отметить, что локальное улучшение кровообращения при 
МИРА-терапии происходит без дополнительной нагрузки на сердце, а яв-
ляется результатом вакуумного эффекта, возникающего при расширении 
капилляров под действием медиаторных аминов и цитокинов, выделяю-
щихся в ответ на аппликационное влияние. Благодаря сегментарно-мета-
мерным рефлекторным связям, активируются висцеральные саногенетичес-
кие процессы. Общая реакция организма на аппликационное воздействие 
формируется на уровне корковых связей, высших вегетативных центров с 
привлечением АПУД-системы и разных уровней иммунологической защиты, 
принимающих участие в механизмах поддержания гомеостаза. При этом, с 
участием специфических нейротрансмиттеров и медиаторов — эндогенных 
опиатов, цитокинов, медиаторных аминов, активизируется модулирующий 
блок нейроэндокринных реакций с выбросом противоболевых и стресс-ли-
митирующих факторов (в частности эндорфинов, кортизола, АКТГ), нейро-
пептидов, медиаторных аминов и других биологически активных веществ; 
улучшается кровообращение; повышается уровень тканевого метаболизма; 
снижается интенсивность болевого ощущения и улучшается психо-эмоцио-
нальное состояние, что повышает уровень адаптации организма, способ-
ствует достижению седативного эффекта. 

Возможность изменять длительность процедур, силу и площадь локаль-
ного воздействия, позволяет регулировать интенсивность рефлекторно-ме-
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ханических раздражений, привлекать все уровни релейных циклов антино-
цицептивной системы для достижения терапевтического результата. При 
курсовом лечении ответ организма формируется с участием корковых и ве-
гетативных центров, иммунной и гормональной системами по типу реакции 
адаптации и нормализации процессов гомеостаза. Этим обеспечивается 
возможность мобилизации ресурсов организма и повышения его устойчи-
вости к воздействию патологических факторов. 

•
Ляпко Н.Г., Каладзе Н.Н., Луцкий И.С.

РАЗНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МНОГОИГОЛЬЧАТЫЕ  
АППЛИКАТОРЫ В КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЕ  
САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ  
С ТРАВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СПИННОГО МОЗГА

Корпорация «Ляпко», Донецк, Украина; Крымский государственный меди-
цинский университет, Симферополь, Украина; Донецкий национальный ме-
дицинский университет, Украина

Травматическая болезнь спинного мозга (ТБСМ) сложная неврологичес-
кая проблема. Ее течение сопровождается полисистемными нарушениями, 
в том числе нарушением кальциевого обмена с развитием остеопении и 
остеопороза, что обуславливает необходимость комплексной реабилитации 
этой группы больных. Задачей исследования явилась оценка влияния раз-
нометаллических многоигольчатых аппликаторов (РМА) на иммуно-биохими-
ческие показатели и состояние костной ткани у больных с ТБСМ.

Материалы и методы. Обследовано и проведено лечение 60 больных с 
травматической болезнью спинного мозга в возрасте 19—37 лет. Методом 
непрямой иммунофлюоресценции определяли количество клеток, экспрес-
сирующих маркеры CD4, CD8, CD16, CD22, CD95. Изучали содержание в 
крови общего кальция, неорганического фосфора, активность костной ще-
лочной фосфатазы.Состояние костной ткани оценивали с помощью ультраз-
вуковой денситометрии («Achilles+», Lunar Corp.USA), исследовали скорость 
распространения ультразвука (СРУ, м/с), широкополосное ослабление уль-
тразвука (ШОУ, дБ/МГц), индекс плотности костной ткани (ИП, %). Аппли-
кационный курс лечения состояла из 10 ежедневных процедур, длитель-
ностью 25—30 минут. Областью воздействия РМА являлась область спины, 
подошвенная поверхность стопы.

Результаты и обсуждение. Применение РМА сопровождается норма-
лизацией иммунологических показателей с увеличением количества ци-
тотоксических лимфоцитов (CD8, CD16) на фоне некоторой стимуляции 
гуморального иммунитета (CD20) и роста активаторного маркера (CD25). 
Происходит достоверное повышение уровня общего кальция и неоргани-
ческих фосфатов крови на фоне некоторой активации костной щелочной 
фосфатазы и магния крови.

Денситометрия выявила достоверное возрастание скорости распростра-
нения ультразвука и индекса плотности костной ткани на фоне тенденции 
роста показателя ШОУ.
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Майнош Б.С.

ВЕГЕТАТИВНИЙ РЕЗОНАНСНИЙ ТЕСТ  
І ДЕЯКІ ЙОГО ДІАГНОСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ

Чортківська центральна комунальна районна лікарня Тернопільської області

Хворий С.Л.І., 43 роки, звернувся за допомогою в кабінет информаційної 
діагностики і терапії зі скаргами на часту втрату свідомості з наступними су-
домами тоніко-клонічного характеру на протязі року.Частота судом –раз,два 
в тиждень. Перед приступом хворий відмітив появу страху, відчуття вже чу-
того. Приступ триває на протязі двох-трьох хв. Після чого сон і біль в голові. 
Головні болі були частими і в міжприступний період.

З анамнезу стало відомо, що два роки тому хворий переніс травму груд-
ної клітки з втратою свідомості на короткий час.Очевидно, була і черепно- 
мозкова травма. Біль голови після цього випадку стала частою.

При обстеженні використовувалась методика Вегетативного резонанс-
ного тесту по Х.Шиммелю на апаратах фірми — ИМЕДІС-. Геопатогенних, 
радіоактивних і електромагнітний навантажень не було виявлено, що давало 
деяку впевненність у відсутності онкопроцесу.

На тест ключові паталогічні коливання при фільтрації через Цн. металі-
кум Д26 зреагував комплексний органопрепарат лімбічна система-поясна 
звивина-ліва тімяна доля головного мозку в розведеннях Д3-Д6, що під-
тверджувало наявність хронічного процесу. Вищеназвані органопрепарати 
зреагували на наявність кистозного процесу через Рус. Токсикодендрон Д 60.  
Також позитивна реакція була на тести — найбільш пошкоджений орган 
через Фосфор Д32, блокада мезенхіми 2-ий шар, зниження місцевого ім-
мунітету невеликої степені, вірусне навантаженняь через Інтерферон Д30, 
катаболічні зміни 1-ої ст.,

При тестуванні комплексних препаратів головний мозок фірми Медфарма 
позитивна реакція була на слідуючі препарати-енцефалопатія,церебральні 
артерії,крововилив в мозок, підвищення внутрішньо-черепеного тиску, струс 
головного мозку,тканини головного мозку,мозкові оболонки, запалення моз-
кових оболонок, кора великих напівкуль, набряк головного мозку,біла мозко-
ва речовина,спинномозкова рідина, ліва і права тімяні долі, поясна звивина. 
Тестувались також нозоди епілепсії, енцефаліту, і вірус простого герпесу 
тип 1. Порушення були виявлені також в верхньому и нижньому брижеєч-
них сплетіннях, атриовентрикулярному пучку, серцевому сплетінні, середній 
мозковій, хребцевій артеріях, шишковидній залозі.

Виходячи з даних тестування виникла підозра на обємний процес, най-
мовірніше кистозний внаслідок перенесеного крововиливу в тканини мозку. 
Хворому рекомендована комп’ютерна томографія головного мозку.

Выводы. Включение РМА в схему комплексной реабилитации больных 
ТБСМ патогенетически обосновано в связи с позитивным влиянием аппли-
кационной терапии на иммуно-биохимические показатели и минеральную 
плотность костной ткани.

•
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При КТ-дослідженні головного мозку відмічається
— наявність неоднорідної паталогічної щільності в правій лобноскроневій 

ділянці розміром огрієнтовно 9,5 на 6,5 см.
— серединні структури зміщені вліво на 2,8 см
— передній ріг справа стиснутий патолог. зміни поширюються і на ліву 

лобну долю.
Діагноз лікаря — нейрохірурга вищої категорії, заслуженого лікаря Украї-

ни: Об’ємний процес головного мозку правої лобно-тімяної ділянки, дифуз-
ний ріст. Набряк головного мозку. Симптоматична епілепсія

Даний приклад показує доцільність застосування методу ВРТ діагностики 
в різних областях медицини, в тому числі в нейрохірургії.

•
Мачерет Е.Л, Бредихин А.В., Коркушко А.О., Бредихин К.А.

УЛЬТРАСОНОГРАФИЧЕСКОЕ (УСГ) ИССЛЕДОВАНИЕ  
И КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛАЗЕРО-  
И АУРИКУЛОТЕРАПИИ ПРИ МАЛЫХ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ 
ДИСФУНКЦИЙ (СИНДРОМ МЕЖПОПЕРЕЧНЫХ МЫШЦ)  
НА УРОВНЕ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика,  
ГБ № 4, г. Никополь

Резюме. В работе рассмотрим возможности УСГ исследования при ма-
лой межпозвонковой дисфункции (синдром межпоперечных мышц). Комп-
лексная терапия с использованием позволяет устранить мышечный спазм 
межпоперечных и экстравертебральных мышц, болевой синдром и инакти-
вировать триггерные точки и тем самым улучшить статико-динамическую 
функцию ШОП.

Профессором Р.Менем была выдвинута концепция «ДIМД» (малая меж-
позвонковая дисфункция), которую определяют как «контрактуру» глубоких 
паравертебральных мышц, возникающую из-за ноцицептивной или иной аф-
ферентации, которая следует по альфа и гамма мотонейронам и вызывает 
этот эффект, относящийся как к позвонку, так и к метамеру. К одной из 
форм малой межпозвонковой дисфункции можно отнести и мышечно-тони-
ческий синдром межпоперечных мышц шеи. Спазм межпозвонковых мышц 
приводит к травматическому сдавлению пульпозного ядра, развитию фено-
мена «тиски», протрузии и пролапсу, развитию асептического воспаления, 
к рефлекторному раздражению связок, спазму мышц. Формируются реф-
лекторные синдромы: цервикалгия, цервикокраниалгия, цервикобрахиалгия, 
мышечно-тонический синдром (например, на шейном уровне: трапециевид-
ных и лестничных мышц). 

В мышцах, затем в связках, фасциях появляются триггерные точки. Раз-
вивается миофасциальный синдром. Ноцицептивная импульсация с мышц, 
связок фасций, дугоотростчастых суставов усиливает спазм мышц и все 
вместе приводит к болевому синдрому и к ограничению движений шейного 
отдела позвоночника (ШОП). В дальнейшем могут формироваться компрес-
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сионные и нейродистрофические синдрмы. Поэтому, особую актуальность 
приобретают диагостика и комплексное лечение (включая аурикулотерапию 
и лазеротерапию) мышечно-тонических (миофасциальных) синдромов, в 
часности синдрома ДIМД. Целью и задачами исследования явилось выяв-
ление экстравертебральных мышечно-тонических синдромов, малой меж-
позвонковой дисфункции (межпоперечных мышц) с помощью клинико-па-
раклинического обследования, включая УСГ и их комплексное лечение с 
применением лазеро-и аурикулотерапии.

Материал и методы. Было проведено исследование 37 больных с шей-
ным болевым синдромом (более 3 месяцев) в виде цервикалгии,

цервикобрахиалгии, радикулопатии с мышечно-тоническим или миофас-
циальными синдромами.

Программа обследования включала клинико-вертебрологическое об-
следование с определением показателей вертебродинамики позвоночника 
(экстензия, флексия, ротация, латерофлексия и спиралевидные движения), 
определением наличия и степени функциональных блоков по Стоддарду 
(1969 г.), выявлением активных и латентных триггерных точек, оценки со-
стояния мышц на уровне ШОП. Анализ структурно-функциональных изме-
нений ШОП проводили с помощью ренгенографии с функциональными 
пробами, КТ и/или МРТ. Болевые ощущения в ШОП и ее зависимость от 
вертебрального генезиса оценивались количественно по сокращенной схе-
ме с использованием критериев (А.Я. Попелянский, 2003 г.): 1 — нет боли 
в покое и при движении, 2 — боль возникает в крайнем положении, 3 — 
боль появляется в начале движения в позвоночнике, 4 — боль присутствует 
даже в покое. Параклиническое обследование также включало УСГ иссле-
довании, исследование ШОП из передне-бокового доступа, на аппарате 
«НS-2000», проводимого в 2 этапа: 1 этап проводился по А.Ю. Кинзерскому  
(2007 г.) с использованием микроконвексного датчика с рабочей частотой 
от 3,5 до 6,5 МГц и 2 этап в виде УСГ исследования межпоперечных про-
странств ШОП (С3—С7) из передне-бокового доступа с использованием ли-
нейного датчика с частотой от 5 до 10 МГц. (Е.Л. Мачерет и соавт., 2009 г.).

Результаты исследований. При обследовании были выявлены мышеч-
но-тонические синдромы: напряжение горизонтальной порции трапециевид-
ной мышцы, повышение мышечного тонуса межпозвонковых (межпопереч-
ных) мышц при спиралевидной тракции ШОП, миофасциальный синдром 
передней и средней лестничных мышц. Выявленные латентные и активные 
триггерные точки нарушали оптимальный двигательный стереотип. Радику-
лопатии нижних шейных корешков помимо мышечно-тонических синдромов, 
проявлялись чувствительными, рефлекторными, и/или двигательными нару-
шениями в зоне иннервации корешка, определялся Spurling test. Отмечались 
болезненность при пальпации паравертебральных мышц шеи, и в проекции 
пораженного ПДС, положительный тест Тиннеля (вибрационная нагрузка), 
складка Киблера и ограничение объема движений в дугоотростчастых сус-
тавах данного ПДС, рефлекторное напряжение мышц, осуществляющих дви-
жения в нем. Функциональные блоки (дисфункция) ротационного характера 
наблюдалась на уровне С1-С2, С4-С5, С5-С6, С6-С7 ПДС. Определялось 
ограничение латерофлексии (в здоровую сторону — 69%, в обе стороны —  
21% и в больную — 10%) и спиралевидных движений в ШОП. 

Отмечалось напряжение межпоперечных мышц на уровне пораженного ПДС. 



108 Рефлексотерапія в Україні: досвід і перспективи

При МРТ обследовании выявлялись снижение высоты межпозвонковых 
дисков (МПД) и его поражение (протрузия, пролапс).

У большинства больных с цервикалгией при УСГ исследовании были 
выявлены в МПД начальные дистрофические изменения в виде повышения 
эхогенности пульпозного ядра (ПЯ), расширение и повышение эхогеннос-
ти границы между ПЯ и фиброзным кольцом (ФК). У пациентов были вы-
явлены протрузии МПД до 2,5—3 мм в сочетании с гиперэхогенностью ПЯ 
и снижением высоты МПД. У больных с цервикобрахиалгиями выявлялись 
протрузии МПД до 3—4 мм в виде выпячивания заднего контура в спинно-
мозговой канал без признаков его разрыва. У пяти больных были выявлены 
грыжи МПД в виде разрыва ФК и выпячивания ее в спинномозговой канал, 
развитием реактивного эпидурита. В группе больных с шейными радику-
лопатиями на фоне дистрофических изменений ПЯ выявлены грыжи МПД, 
признаки деформации позвоночного канала и корешковых рукавов.

При УСГ исследовании при наличии протрузии выявлено снижение высо-
ты МПД, более выраженная при МП грыжах. При УСГ исследовании на вто-
ром этапе было выявлено при протрузии диска спазм межпоперечных мышц 
на одной стороне (снижение высоты МПД, уменьшение расстояния между 
межпоперечными отростками на одной стороне в стандартном положении 
и при функциональной пробе) в 75% случаях, а при грыжах МПД, преиму-
щественно с двух сторон. При функциональной ренгенографии определя-
лась нестабильность ПДС, преимущественно на уровне С2-С3, С3-С4 и/или 
С4-С5, нарушение функции дугоотросчастых суставов признаки локальной 
рефлекторной миофиксации. Одностороннее сближение межпоперечных 
отростков при отсутствии структурального сколиоза свидельствовало о 
контрактуре межпоперчных мышц (по А.Я. Попелянскому, 2003 г).

С целью устранения мышечного спазма назначался мидокалм в тече-
ние 5—7 дней в/м в дозе 100—200 мг в сутки с последующем перехо-
дом на пероральный прием в дозе 150—450 мг в сутки на протяжении 
7—10 дней, проводили аурикулярную акупунктуру в проекционных зонах 
межпозвонковых и экстравертебральных мышц ежедневно длительнос-
тью процедуры от 40 мин. до 2 час. и в течение всего курса лечения 
лазеротерапию паравертебрально на проекцию межпоперечных мышц, 
на стороне их спазма пораженного ПДС в количестве процедур 10—15 
в зависимости от болевых ощущений пациента и данных УСГ ШОП, для 
блокады ноцицептивной импульсации применялись блокаторы ЦОГ-2 (мо-
валис, целебрекс), с целью устранения мышечных и суставных блоков 
дугоотростчастых суставов и восстановления спиралевидных движений 
в ШОП проводилась интегративная мягкотканная техника (Зозуля И.С., 
Мачерет Е.Л. Бредихин К.А. и соавт., 2009 г.). Инактивацию триггерных 
точек осуществляли лазерным излучением в СД 0,8—0,86 МКМ в импуль-
сном беспрерывном режиме контактном способе с частотой модуляции 
37,5 Гц (резонансная частота для блокирования кальциевых каналов) на 
центральные миофасциальные триггерные точки и с частотой модуляции 
10 Гц (улучшает венозный отток и микроциркуляцию) на триггерные точки 
в местах сухожильно-мышечного перехода и/или на уровне прикрепления 
сухожилия к кости. Излучение осуществляли мощностью 10—20 мВТ/см, 
длительностью 1,5—2 мин на точку, количеством процедур 10—15 в за-
висимости от болевых ощущений пациента. 
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В результате проведенного лечения отмечалась инактивация триггерных 
точек, что способствовало увеличение объема движений в ШОП, устране-
ние мышечного спазма межпоперечных и экстравертебральных (лестничных 
и трапециевидных) мышц, устранение или значительное уменьшение боле-
вого синдрома, функциональных мышечных и суставных блоков.

При проведении УСГ исследований было выявлено восстановление вы-
соты МПД, приближение его к анатомической норме, биомеханичекой функ-
ции ПДС и возможности реституции МПД.

Таким образом, использование УСГ в исследовании ШОП (С3-С7) рас-
ширяет диагностические возможности выявления малых межпозвонковых 
дисфункций, (мышечно-тонический синдром межпоперечных мышц). При-
менение лазеро- и аурикулотерапии на проекционные зоны и сегменты по-
раженного ПДС (межпоперечные и экстравертебральные мышцы) в комп-
лексном лечении мышечно-тонических (миофасциальных) синдромов ШОП 
позволяет устранить мышечный спазм межпоперечных и экстравертебраль-
ных мышц, болевой синдром, инактивировать триггерные точки и тем са-
мым восстановить или улучшить статико-динамическую функцию ШОП.

•
Мачерет Є.Л., Мурашко Н.К., Чуприна Г.М.

РЕАЛIЗАЦIЯ ПОЛОЖЕНЬ БОЛОНСЬКОЇ ДЕКЛАРАЦIЇ  
У СИСТЕМI ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВIТИ I НАУКИ УКРАЇНИ

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Розвиток України визначається у загальному контексті Европейської інте-
грації з орiєнтацiєю на фундаментальнi цiнностi загальносвiтової культури. Ін-
теграцiйний процес полягає у впровадженнi Європейських норм i стандартів в 
oсвіті, науцi i технiцi, поширеннi власних культурних i науково-технічних здобут-
кiв у ЄС. У кiнцевому результатi тaкi кроки спрацьовуватимуть на пiдвищення в 
Україні Європейської культурної iдентичностi та інтеграції до загально-вропей-
ського iнтелектуально-освiтнього та науково-технiчного простору. 3дiйснення 
даного завдання передбачає взаємне зняття будь-яких принципових, на вiдмi-
ну вiд технiчних, обмежень на контакти та обмiни i поширення iнформації. 

Основними цiлями реформ в Укpaїнi є пiдвищення життєвого рiвня насе-
лення, передусiм завдяки переходу до ринкової економiки, забезпечення за-
хисту громадянських прав i розширення iндивiдуальних свобод особи. Ринок 
праці i соцiальна полiтика є найважливiшими компонентами досягнення цих 
цiлей, тому що вони необхiднi для забезпечення продуктивностi сучасної 
економiки. У цьому контeкcтi реформування післядипломної освiти i науки 
в Укpaїнi передбачає: 

— перехiд до динамiчної ступеневої системи пiдготовки фахiвцiв, що 
дасть змогу задовольняти можливостi особистостi в здобуттi певного oсвіт-
нього та квалiфiкацiйного рiвня за бажаним напрямом вiдповiдно до її здiб-
ностей та забезпечити її мобiльнiсть на ринку працi; 

— формування мережi вищих навчальних закладiв, яка за формами, про-
грамами, термiнами навчання i джерелами фiнансування задовольняла б по-
треби кожної людини i держави в цiлому; 
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— запровадження у системi післядипломної освiти i науки України пере-
дового дocвіду розвинутих країн cвiту та її iнтеграцiя у мiжнародне нayкoвo-
освiтнє спiвтовариство; 

— пошук рiвноваги мiж масовою фундаментальною та елiтарною освi-
тою з одного боку, та вузькою спецiалiзацiєю i професiональною доскона-
лiстю — з iншого. 

Таким чином, головною метою реалiзацiї положень Болонської декларацiї 
у системi післядипломної освiти i науки України є вжиття заходів для вхо-
дження національної системи освіти і науки в європейський простір із реа-
лізацією запропонованих критеріїв і стандартів.

•
Мачерет Є.Л, Мурашко Н.К., Чуприна Г.М.

3АКЛАДИ ПIСЛЯДИПЛОМНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВIТИ  
I НАВЧАЛЬНI РЕСУРСИ

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Пiслядипломну пiдготовку лiкарiв доцільно проводити в умовах клiнiчних 
академiчних лiкарень з широким спектром нозологiчних форм у пацієнтiв 
i cyчacними методами дiагностики та лiкування, щоб лiкар мiг набути ши-
рокого досвiду надання медичної допомоги у вибранiй дiлянцi медицини. У 
разi можливостi пiдготовку можливо переносити в стацiонари, лiкувально-
профiлактичнi заклади в районах мешкання. Лiкарi-iнтерни, лiкарi-резиденти 
або курсанти циклів спеціалізації повиннi мати доступ до професiйної лiте-
ратури, сучасного устаткування для вiдпрацьовування певних методик. 

Умови пiслядипломної медичної освiти повиннi забезпечити ефективне 
використання iнформацiйних i комунiкацiйних технологiй для квалiфiкова-
ної меддопомоги. Застосування iнформацiйних i комунiкацiйних технологiй 
може бути принципом навчання доказової медицини та пiдготовки лiкаря 
до безперервної медичної освiти й професiйного розвитку. Слiд регулярно 
оцiнювати умови, апаратуру, устаткування для проведення пiслядипломної 
медичної пiдготовки з позицiй ix вiдповiдностi якостi пiслядипломної медич-
ної освiти.

Створення в Україні єдиної структури для координації теоретичної i прак-
тичної пiдготовки лiкарiв-iнтернiв або курсантів циклів спеціалізації повинно 
вiдбуватися шляхом утворення навчально-виробничо-наукових комплексiв. 
Можливiсть участi лiкарiв у проведеннi наукових дослiджень є складовою 
частиною пiслядипломної медичної освiти, яка повинна мати систематичну 
експертну оцінку фахiвцiв з метою коригування програми пiдготовки i сис-
теми органiзації навчального процесу. Враховуючи єднiсть теоретичної та 
практичної пiдготовки лiкарiв, потрібно враховувати отримання практичного 
досвiду пiд час надання медичної допомоги пацiєнтам пiд керiвництвом на-
ставникiв та розширення обсягу цієї допомоги в мipy оволодiння практични-
ми навикам лікарів.

Потрібно проводити планування бюджетного фінансування післядиплом-
ної підготовки тієї кaтегорії випускникiв, якi виявили бажання вибрати спе-
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Мачерет Є.Л., Парнікоза Т.П., Коваленко О.Є., Чуприна Г.М. 

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ  
В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ  
З ПІСЛЯТРАВМАТИЧНИМ АСТЕНОНЕВРОТИЧНИМ СИНДРОМОМ

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Післятравматичний астеноневротичний синдром (АНС) клінічно може 
проявлятися в трьох видах: панастенічному, астено-невротичному і астено-
депресивному.

Аналіз клінічної симптоматології виявляє основне клінічне ядро у хворих з 
панастенічним синдромом — постійність емоціональних та мнестичних пору-
шень в формі зниження спонукань до будь-якої діяльності, загальної слабкос-
ті, стомлюваності, дратівливості, поганого сну, лабільністі настрою, зниження 
пам’яті, уваги, внутрішнього неспокою, сльозливості, слабодухості, підвищеної 
реактивності на дію самих різноманітних зовнішніх факторів (непереносимість 
гучних звуків, неадекватну поведінку в зв’язку з найменшим зауваженням в 
вигляді депресивної, рідше істеричної реакції), часті скарги вегетативно-ві-
сцерального характеру. Поряд з цим мають місце постійний або періодичний 
головний біль, відчуття важкості і шум в голові, запаморочення. 

В неврологічному статусі превалюють тремор повік та витягнутих рук, 
в’ялість зіничних реакцій, розлад конвергенції, одно- або двобічне обмежен-
ня об’єму руху очних яблук, симптоми орального автоматизму, гіпестезія за 
плямисто-мозаїчним типом, порушення м’язового тонусу за типом гіпотонії, 
зниження м’язової сили, підвищення сухожилкових і періостальних рефлек-
сів, пірамідні знаки, вестибулярно-мозочкові порушення, підвищення збуд-
ливості симпатичного відділу вегетативної нервової системи.

При астено-невротичному синдромі поруч з іншими симптомами прева-
люють явища подразнювальної слабості, а при астено-депресивному — зни-
ження фону настрою.

Група клінічних проявів, яка вкладається в астенічний (панастенічний, астено-
невротичній, астено-депресивний) синдром, має тенденцію до прогресування, і 
на їх основі в більшості випадків відбувається невротична зміна особистості. 

АНС може бути серйозною причиною зниження працездатності, принай-
мні, у періоди декомпенсації і субкомпенсації, які пов’язані із значним пси-
хоемоційним і фізичним перенавантаженням. 

цiалiзацiю i майбутню посаду потрiбних фахiвцiв, зокрема лiкаря загальної 
практики (сiмейного лiкаря) та iнших спецiальностей за умови працевла-
штування лiкарiв пiсля закiнчення спецiалiзацiї в iнтернатурi. Випускники, 
якi не бажають спецiалiзуватися за запропонованими напрямами медици-
ни, повиннi мати можливiсть пройти однорiчне стажування за базовими на-
прямами медицини та отримати право на практичну дiяльнiсть на посадах 
лiкарiв загальної практики в медикопрофiлактичних закладах i брати участь 
у конкурсах на подальшу спецiалiзацiю в iнтернатypi за вибраним напрямом 
медицини. 

•
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З лікарських препаратів показані загальнотонізуючі або седативні засо-
би, деякі лікарські трави (настойки аралії або заманихи по 30-40 капель 2-3 
рази в день; рідкий екстракт елеутерококу, настоянки валеріани, пустирни-
ка, глоду, заспокійливий збір). При виражених емоційних розладах застосо-
вуються транквілізатори (седуксен, реланіум, феназепам); антидепресанти 
(азафен, меридил, меліпраміл, прозак); полівітаміни з мікроелементами.

Акупунктуру починають із голковколювання в точки загальної дії. Важливе 
значення має вплив на точки передньої і задньої серединних ліній, що може 
сприяти впливу на ретикулярну формацію стовбура зі зменшенням дисфунк-
ції неспецифічних структур. Використовують також точки MC6; V38-43; GI4; 
E36; C7; T4; V60; T20,13; GI11. Депресивні стани можуть зменшуватися при 
впливі на ТА C7,5; V15; T14,23; якщо депресія сполучається з безвольністю, 
то підключаються точки R7; R3; V23; T4; а при тривозі добавляють TR10; E36; 
T20; у випадку безгрунтовної озлобленості — T12; C7; RP3 і ін. Астенічні стани 
можуть зменшитися впливом на точки I4; I6; F13; V15; V17; T14; E36; E43 — 
інтенсивність стимуляції точок середня і слабка. При сльозливості, емоційній 
нестійкості — V11; GI11; GI4. При синдромі безсоння основні точки R6,3; C5; 
P9; TR5; C7; RP6; R7; I6; T4; V47-52. При надмірній активності, метушливості 
з наступною астенізацією — TR5; при апатичних явищах — VB33. При не-
урівноваженому стані зі схильністю до нервових зривів — T20,19; I15. При 
головному болю впливають на точки ВН3, T20, 23, 24; P7; GI4; E8, 36, 37; 
VB39; якщо локалізація болю в потилиці — додатково T16; VB20; V10; IG3; 
V62 і т.д. На раковині вуха в сеанси акупунктури включають точки АР29 (по-
тилиця), АР33 (чоло), АР34 (кора), АР25 (стовбур мозку), АР95 (нирка), АР55 
(шень-мень). Додаткові точки: АР100 (серце) і АР87 (шлунок).

•
Мачерет Є.Л., Поканевич В.В., Бойчук Т.М., Чуприна Г.М., 
Коркушко О.О., Мурашко Н.К.

СИСТЕМА НАУКОВИХ ЗНАНЬ ТРАДИЦІЙНОЇ КИТАЙСЬКОЇ 
МЕДИЦИНИ (ТКМ) І ЇЇ ЗНАЧЕННЯ У ФОРМУВАННІ  
КЛІНІЧНОГО МИСЛЕННЯ СУЧАСНОГО ЛІКАРЯ 

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика,  
кафедра неврології і рефлексотерапії, Київський медичний університет УАНМ

Двадцять перше століття ставить перед  сучасним лікарем складні за-
дачі, вирішення яких потребує фундаментальних загальномедичних знань,  
уміння застосування інтегрованих знань та практичних навичок  діагнос-
тики, лікування та реабілітації  у різних галузях медицини. Важливе міс-
це тут належить формуванню клінічного мислення лікаря. У цьому аспекті 
слід намагатися  спрямувати  розвиток особистості  лікаря у русло  до-
тримання одного із найважливіших принципів медицини: лікувати не хво-
робу, а хворого.

 Слідування цьому принципу є пріоритетним у всьому багатовіковому до-
свіді ТКМ, основи якої викладаються у межах  курсів Інформації та стажуван-
ня з  рефлексотерапії на кафедрі неврології, психіатрії, рефлексотерапії та 
мануальної терапії КМУ УАНМ.  Діагностика та лікування захворювань, згідно 
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з принципами ТКМ, базуються на системному підході, у основі якого лежить 
уявлення про структуру Всесвіту (макрокосмосу) і людини, що відображає в 
собі цю структуру (мікрокосмосу): тобто організм людини вважається таким, 
що містить в собі всі елементи Всесвіту, відображає в своїх структурних і 
функціональних особливостях статичні і динамічні особливості цілого Все-
світу. Згідно з цими  поглядами   (концепції Інь-Ян та У-Сін) були сформо-
вані уявлення про будову та функціонуваня організму, яким притаманний 
багаторівневий системний характер. Перший рівень, це поділ (до певної 
міри умовний) частин тіла та внутрішніх органів, а також функцій, на  ка-
тегорії Ян та Інь, які мають чіткі характеристики, відрізняються за певни-
ми ознаками, знаходяться у опортуністичних стосунках, але, водночас, 
функціонують як єдиний комплекс. Другий рівень, це багатогранні систе-
ми співвідношень у циклі У-СІН (п‘ять першоелементів),  який передба-
чає структурну і динамічну спорідненість певного першоелементу і певних 
органів, тканин, емоцій, темпераментів, звуків, смаків, природних стихій 
(останні можуть стати причиною хвороби за умов їх раптового, надмірного 
впливу та ослаблення захисних сил організму — тобто, стати  «патоген-
ним чинником»).

На основі цих поглядів організм людини було поділено на декілька функ-
ціональних систем таким чином, що до одної функціональної системи від-
носились  органи та тканини, які, на перший погляд, мали різну будову, 
знаходились на значній відстані одне від одного, але об‘єднувались спіль-
ною функцією, а при більш глибокому вивченні — спільним філогенетичним 
походженням,  спільним розвитком у онтогенезі і спільною зацікавленістю 
у патологічному процесі. При цьому, різні функціональні системи уявляли-
ся активно взаємодіючими одна з одною для здійснення спільних функцій.                            
Також вважалося, що існують тісні зв‘язки між внутрішніми органами і пев-
ними зонами на поверхні тіла ( точками акупунктури), які об‘єднувалися у 
лінії (меридіани акупунктури) і через які можна було активно впливати на 
стан внутрішніх органів і організму у цілому. 

Такий аналітичний погляд на організм людини, його фізіологію і пато-
логію, способи лікування,  формувався під впливом чисельних багатовіко-
вих спостережень за перебігом захворювань, коли відмічалися не той чи 
інший окремі симптоми, а групи споріднених за походженням, спільними 
рисами і паралелізмом перебігу симптомів, під впливом специфічного аку-
пунктурного лікування і його ефектів, під впливом розтинів, коли вивчалися 
вага, консистенція, колір уражених органів, зв‘язки між певною патологією 
і  комплексом уражених органів і тканин. Так формувалася синдромальна 
діагностика, де кожен синдром мав характерні діагностичні ознаки ( похо-
дження, симптоми, особливості пульсу, язику).  На основі такого багато-
гранного вивчення хворого встановлювався діагноз і складався  індивіду-
альний акупунктурний  рецепт.

Звичайно, сформувати таке системне аналітичне мислення, яке виробля-
лося у давньокитайського лікаря протягом років, у сучасного лікаря, під час 
нетривалого навчання на кафедрі неможливо. Але, ми намагаємось вироби-
ти у слухачів стратегічну канву такого клінічного мислення.

На нашій кафедрі у цьому плані велике значення відводиться проблемно-
му навчанню, в основі якого лежить утворення по ходу навчання проблем-
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них клінічних ситуацій. Це значно підвищує активність слухача у процесі 
навчання, поліпшує засвоєння та виживання знань. Під час лекції широко 
використовуються такі проблемні ситуації, коли викладач  створює певну 
суперечність фактів на основі узагальнених знань (не тільки з теорії і прак-
тики рефлексотерапії, але й з анатомії, порівняльної анатомії, фізіології, 
патофізіології, гістології, неврології, інших дисциплін, які висвітлюють на-
укове підґрунтя  рефлексотерапії), створює проблемну ситуацію і вирішує 
її сам, або розв‘язує разом зі слухачами. Також використовуються про-
блемні ситуації абстрактного плану, що стосуються теоретичних положень 
ТКМ, які слухачі повинні пов‘язати з сучасними науковими положеннями, 
або спростувати.

Дуже важливе значення в процесі підготовки по рефлексотерапії приді-
ляється проведенню практичного заняття, яке передбачає на базі отриманих 
уявлень про основні положення ТКМ, засвоєння основ традиційної і сучасної 
акупунктурної діагностики і також, традиційних і сучасних, акупунктурних ме-
тодів лікування. Обов’язковим розділом практичного заняття є застосування 
ситуаційних задач, що вимагають аналітико-синтетичної діяльності і сприяють 
реалізації теоретичних знань у конкретній клінічній ситуації, що за умов браку 
часу сприяє інтенсифікації процесу навчання. Ситуаційні задачі складаються 
на основі «Банку історій хвороб» по різним розділам рефлексотерапіїї. 

Висновки.  Під час навчання на курсах Інформації та стажування з реф-
лексотерапії, слухачі отримують не лише важливі для лікаря будь-якого 
профілю теоретичні знання і практичні навички , а ще й мають можливість  
сформувати основи системного аналітичного клінічного мислення.

•
Мачерет Є.Л., Пономаренко Ю.В., Сарпараст Сохейл

ВПЛИВ ІНФРАЧЕРВОНОГО ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАН-
НЯ НА ФУНКЦІЮ СПИННОМОЗКОВИХ КОРІНЦІВ У ХВОРИХ 
З ГРИЖАМИ ДИСКІВ ПОПЕРЕКОВО-КРИЖОВОГО ВІДДІЛУ 
ХРЕБТА

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Біль в нижній частині спини — БНЧС (low back pain — LBP) на сьогодні 
досить поширене явище, а в розвинутих країнах, по даним експертів ВООЗ, 
вона досягла розмірів епідемії (Walsh A., 1992). БНЧС є основною причиною 
звернення за медичною допомогою і займає домінуючий стан серед захво-
рювань, що приводять до тимчасової непрацездатності (Е.В.Падчуфарова, 
Н.Н.Яхно 2005). К.Силантьев (2006), зробивши огляд світової літератури по 
даному питанню, вказує, що біль в спині є самим частим больовим син-
дромом та асоціюється з L5-S1 радикулопатією. В свою чергу А.Ю. Макаров 
(2006) пише, що серед усіх госпіталізованих неврологічних хворих пацієнти 
з вертеброгенними захворюваннями нервової системи (ВЗНС) становлять 
35%. Тому, незважаючи на велику кількість методик лікування болі в спині 
(в тому числі і хірургічних), це питання залишається досить актуальним на 
сьогодні і потребує подальшого вивчення. 
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В залежності від причини болей виділяють вертеброгенні (патогенетично 
зв’язані зі змінами хребта) та невертеброгенні больові синдроми в спині. 
Вважається, що однією з основних причин, які призводять до болей в по-
переково-крижовій ділянці є дегенеративно-дистрофічні ураження хребта, 
зокрема остеохондроз. Але серйозною перепоною в вивченні патофізіології 
болей попереково-крижової локалізації є неможливість в більшості випадків 
точно встановити джерело больової імпульсації. Частково це зумовлено як 
складністю будови та функції структур хребта, включаючи кістки, суглоби, 
зв’язки, декілька шарів мязів, периферійні нерви, нервові корінці, чутливі 
та вегетативні ганглії та спинний мозок, так і відсутністю взаємозв’язку між 
клінічними симптомами та морфологічними змінами в хребті. Досить часто 
больові прояви в нижній частині спини характеризуються стійкістю, трива-
лістю та резистентністю до лікування незважаючи на широкий спектр існую-
чих терапевтичних підходів. 

В той же час багато авторів вказують на те, що на сьогодні в клінічній 
практиці відмічається гіпердіагностика остеохондрозу хребта, як основної 
причини больового синдрому в спині (Т.Г. Вознесенська, А.М. Вейн, 1997 
р., Yayson M.I. 1989), а помірне випинання диска в теперішній час розгля-
дається як нормальне явище (Jose Biller, 2008).

Беручи до уваги вищевказані проблеми діагностики стає актуальним пи-
тання про об’єктивне підтвердження ураження спинномозкових корінців при 
остеохондрозі, тобто чи є насправді «радікулопатія» у хворого, чи больовий 
синдром не є радікулярним. І навіть тоді, коли ураження корінця встанов-
лено, питання про моніторинг відновлення корінця під час лікування є над-
звичайно важливим. Як відомо, під час ураження спинномозкового корінця 
виникає «блок» в відповідному хребцевому сегменті викликаний дефансом 
м’язів, що знаходяться навколо хребта, м’язів спини, а також м’язів попере-
кового пояса і нижніх кінцівок, що веде до їх ішемії та виникненню вторинної 
болі. Завдяки лікуванню (рефлексотерапії, масажу, мануальній терапії) мож-
на зняти гіпертонус м’язів, покращити їх кровообіг, зменшити больовий син-
дром. Але початкова причина — ураження спинномозкового корінця, часто 
залишається. Питання про моніторинг відновлення функції саме корінця в 
найближчий період від початку лікування є не менш важливим чим об’єкти-
візація його ураження. 

Основним методом діагностики ураження периферичної нервової систе-
ми на сьогодні безперечно є електронейроміографія (ЕНМГ). Для діагнос-
тики ураження L5 та S1 спинномозкових корінців широко використовують-
ся стимуляційні методики ЕНМГ (Г.С.Ніколаєв, 2003, Попелянський 2008, 
Л.Л.Чеботарьова, 2005). Визначають швидкість проведення збудження по 
мало- та великогомілковому нервам, амплітуду М-відповіді ключових м’язів, 
досліджують Н-рефлекс та F-хвилю. 

Досить цікавим є дослідження F-хвилі, що дозволяє визначити стан про-
відності по проксимальних відділах нерва та рухових корінцях спинномозко-
вих нервів, а також рівень збудливості мотонейронів спинного мозку (Г.С.Ні-
колаєв, 2003, Л.Л.Чеботарьова, 2005). 

Згідно сучасних даних F-хвиля, це рухова відповідь м’яза, що періодично 
реєструється при супрамаксимальній стимуляції змішаного нерва і має зна-
чно більшу латенцію ніж М-відповідь. По своїй фізіологічній природі F-хвиля 
є відповіддю м’яза на зворотній розряд, що виникає в результаті антидром-
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ного збудження мотонейрона. Зміни латенції F-хвилі та,відповідно, швидкість 
проведення збудження по корінцям, що вираховується з неї, є об’єктивними 
ЕНМГ ознаками ураження корінця.

Мета дослідження: вивчити вплив інфрачервоної лазеропунктури на 
функцію L5 та S1 корінців у хворих з грижами дисків попереково-крижового 
відділу хребта та визначити ефективність ЕНМГ контролю в динаміці про-
веденного лікування.

Матеріали і методи. На базі 2 неврологічного відділення Київської об-
ласної клінічної лікарні проведено обстеження 76 хворих в віці від 29 до 48 
років (середній вік 44,2±8,1 рік) з вертеброгенним ураженням L5 та (або) 
S1 корінців. Тривалість захворювання від його початку до останнього заго-
стрення коливалася від 1,0 до 17 років. Всі хворі мали клінічні та електро-
нейроміографічні ознаки L5 та (або) S1 радикулопатії і були розділені на 2 
однорідні за статтю та віком групи в залежності від призначеного лікування. 
Першу (основну) групу склали 53 пацієнта, які крім загальноприйнятої тера-
пії (НПЗЗ, судинні препарати, масаж, фізіотерапія, ЛФК) отримували інфра-
червону лазеропунктуру по розробленій на нашій кафедрі методиці. Другу 
(групу порівняння) склали 23 пацієнта, які отримували лише загальноприй-
няту терапію. Вищевказанна «загальноприйнята терапія» не мала значних 
відмінностей між групами. В контрольну групу увійшли 15 практично здо-
рових осіб в віці від 25 до 48 років (середній вік 34,±8,1 рік). В дослідження 
не включались пацієнти з об’єктивно підтвердженою будь якою іншою пато-
логією центральної або периферичної нервової системи.

Всім хворим було проведено клініко-неврологічне і ортопедичне обсте-
ження, МРТ поперекового відділу хребта, ЕНМГ нижніх кінцівок. Оцінка болі 
проводилась за допомогою комбінованої візуально-аналогової шкали (ВАШ). 
Клінічне обстеження та ЕНМГ проводилось на початку лікування та через 14 
днів терапії. Для ЕНМГ досліджень використовували багатофункціональний 
комплекс «Нейрон-спектр-4/ВП» («НейроСофт»), Росія, що знаходиться на 
кафедрі неврології і рефлексотерапії та активно використовується в ліку-
вально-діагностичній роботі та наукових дослідженнях. Статистична обробка 
отриманих результатів проводилась за допомогою програми «Биостат». 

Результати дослідження. Діагноз вертеброгенної попереково-крижової 
радикулопатії базувався на даних клінічного огляду: наявність болю, що ір-
радіюює в нижню кінцівку, та, хоча б одного з симптомів випадання (гіпосте-
зія, гіпотонія, парез, зниження чи відсутність рефлексу), та підтверджувався 
нейрофізіологічними даними: зниження швидкості проведення збудження по 
корінцях (по F-хвилі), зниження амплітуди М-відповіді відповідних м’язів, по-
довження латентності Н-рефлексу, зниження відношення Н/М. Для підтвер-
дження вертеброгенного ґенезу захворювання і виключення можливих інших 
причин всім хворим було проведено МРТ дослідження попереково-крижово-
го відділу хребта (табл. 1).

Оцінюючи інтенсивність болю по ВАШ різниця серед хворих обох груп 
перед початком лікування не була виявлена, але вона була виявлена в ди-
наміці лікування, зниження показника за час лікування у першої групи було 
більш вираженним ніж у другої (табл. 2).

Зниження амплітуд М-відповіді загального розгинача пальців стопи при 
стимуляції дистальних точок малогомілкового нерву та м’яза, що відводить 
великий палець стопи, при стимуляції великогомілкового нерва було вияв-
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лено у хворих обох груп з ураженням відповідного корінця. Значної різниці в 
значеннях до лікування і після в обох групах, а також між групами виявлено 
не було, що вказує на аксональне,та, відповідно, більш грубе ураження мо-
торних аксонів корінців, що співпало зі зниженням м’язової сили відповід-
них м’язів. Зниження амплітуди М-відповіді реєструвалось у 78,6% хворих 
групи 2 та у 73,7% хворих групи 1 при радикулопатії L5. При радикулопатії 
S1 амплітуда М-відповіді була знижена у 71,4% хворих групи 2 та 75,3% у 
пацієнтів групи 1. Це може говорити про проходження занадто малого часу 
для виявлення початку відновлення аксонопатії. 

Співставлення параметрів F-хвиль виявило збільшення мінімальної та 
максимальної латентностей та збільшення хронодисперсії на хворій стороні 
у обох груп. До лікування у першої групи хронодисперсія з m.abductor hal-
lucis склала 9,2±1,8мс, латенція 54,3±5,5мс. Після лікування 5,01±1,19 мс і 
51,7±4,83мс відповідно. У другої групи до лікування хронодисперсія 8,92± 
±1,18мс, латенція 53,9±5,8мс, після лікування відповідно 6,82±1,16мс і 52,9± 
±4,59мс (р<0,05). Але в 1 групі дані показники виявилась більш зничимі ніж 
у другій (див. табл. 3). Латентність та хронодисперсія F-хвиль вказують на 
швидкість проведення збудження по корінцям, а тому є критеріями демієлі-
нізаційно-ремієлінізаційних процессів в них.

Покращення розповсюдження збудження по корінцях в ранньому періоді 
лікування на фоні того, що функція скорочення відповідних йому м’язів за-
лишається зниженою, говорить про відновлення мієлінової складової в пер-
шу чергу і в майбутньому слід очікувати відновлення функції аксона. Даний 
показник може бути раннім діагностичним критерієм відновлення спинно-
мозкового корінця.

Таким чином нейрофізіологічні відмінності після лікування між хворими 
груп 1 і 2 свідчать про ефективність лазеропунктури в комплексному ліку-

Таблиця 1
Локалізація кили міжхребцевого диска по результатам  

магнітно-резонансної томографії 

Рівень кили міжхребцевого диска абс. %

LIII-LIV парамедіанна 1 1,9

LIV-LV парамедіанна 24 45,3

LV-SI форамінальна 8 15,1

LV-SI парамедіанна 8 15,1

LIV-LV и LV-SI 12 22,6

Всього 53 100

Таблиця 2
Інтенсивність болю по ВАШ у хворих з ПКР обох груп до та після лікування

Група 1 (n=53) Група 2 (n=23)

До лікування Після лікування До лікування Після лікування

6,4±0,6, р <0,05 4,7±0,3 6,7±0,5 5,8±0,4
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ванні вертеброгенних попереково-крижових радикулопатій. Крім того, за 
допомогою ЕНМГ контролю в динаміці лікування, на ранніх етапах можливо 
спрогнозувати ефективність назначеного лікування і при необхідності ско-
ригувати його.

Висновки. 1. Стимуляційна ЕНМГ є ефективною методикою в діагности-
ці і визначенні рівня ураження спинномозкових корінців. 2. Оцінка показників 
F-хвилі (латенція та хронодисперсія) в динаміці дає важливу інформацію про 
відновлення спинномозкового корінця і прогноз захворювання. 3. Інфрачер-
воне лазерне випромінювання в комплексному лікуванні сприяє більш ран-
ньому відновленню функції корінців при вертеброгенному їх ураженні.

Таблиця 3
Динаміка ЕНМГ показників у хворих ПКР 

Показник Ключовий 
м’яз, нерв, 
корінець

До лікування Після лікування Контрольна 
група Група 1 Група 2 Група 1 Група 2

Амплітуда М-
відповіді, мВ

m. extensor 
brevis 
digitorum,
n. Peroneus, 
L5

2,53±0,48 2,31±0,91 2,7±0,51 2,52±0,24 5,32±0,52

m.abductor 
hallucis, 
n.tibialis, S1

10,53±4,08 9,33±3,28 11,23±4,12 10,53±3,58 12,41±4,03

ШРЗм, м/с m. extensor 
brevis 
digitorum, 
n. Peroneus, 
L5

41,47±3,12 40,81±3,88 42,01±2,98 41,03±3,31 40,83±2,91

m.abductor 
hallucis, 
n.tibialis, S1

44,62±2,85 44,21±3,04 44,91±3,21 44,15±2,92 44,58±3,82

ШРЗс м/с  n. peroneus 49, 32±3,42 48,95±3,19 48,87±3,82 49,33±3,31 49,82±3,55

n. Suralis 47,27±4,02 47,32±4,12 47,57±4,21 47,12±4,11 47,44±4,77

F-хвиля, 
хронодис-
персія, мс

m. extensor 
brevis 
digitorum, n. 
Peroneus, 
L5

8,77±1,32 8,92±1,18 5,01±1,19 6,82±1,16 4,1±1,23

m.abductor 
hallucis, 
n.tibialis, S1

9,2±1,8 8,97±1,32 6,11±1,36 7,59±1,52 4,5±1,49

Латентність 
F-хвилі, мс
р <0,05

m.abductor 
hallucis, 
n.tibialis, S1

54,3±5,5 53,9±5,8 51,7±4,83 52,9±4,59 48,5±4,1
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Мачерет Е.Л., Сулик Р.В., Парникоза Т.П.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ  
ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Выделяют 2 вида профилактики инсульта: первичная, предполагаю-
щая предупреждение развития заболевания, и вторичная, направленная на 
предупреждение рецидивов и прогрессирования болезни у тех лиц, у кото-
рых она уже имеется.

В 1971 г. Дж.Грифитс выделил два основных подхода к профилактике, 
которые он обозначил как «клинико-индивидуальный» и «популяционный». 
В 1979 г. Дж.Роуз изложил стратегию профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний, ввел термины «стратегия высокого риска» и «массовая», или 
«популяционная», стратегия (цит. по Epstein E, 1985). Указанные два осно-
вных подхода к профилактике были активно поддержаны специалистами и 
получили официальное признание ВОЗ. 

Основными маркерами риска развития инсульта являются возраст, пол, 
наследственность, этническая принадлежность.

Так в многоцентровом исследовании TOAST были распределены за полом 
и возрастом и изучены пациенты с разным генезом ишемического инсульта.

Оказалось, что максимальная заболеваемость наблюдалась в возраст-
ных группах 65 и более лет. Однако, если при атеротромботическом и 
кардиоэмболическом подтипах наблюдалась постоянная тенденция к росту 
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уровня заболеваемости с возрастом, то в группе с лакунарным инсультом 
в контингенте старше 85 лет наблюдалось ее снижение.

При распределении за полом в группе с атеротромботическим подтипом 
инфаркта мозга количество мужчин более чем в два раза превышало ко-
личество женщин, в группе с кардиоэмболическим вариантом достоверной 
разницы найдено не было, а в группе с лакунарным инсультом количество 
мужчин было чуть больше чем в 1,5 раза.

Важную роль в развитии инсульта придают также наследственности и 
этнической принадлежности. Так,

• наличие инсульта у родителей (отца или матери) повышает риск раз-
вития ОНМК у детей;

• повышеный риск инсульта реализируется через наследственную склон-
ность к развитию АГ, нарушение углеродного и липидного обмена, системы 
гемостаза;

• у людей черной и желтых рас чаще встречается атеросклероз интра-
краниальных и реже — экстракраниальных артерий (Daniel Woo, James Ge-
bel, Rosemary Miller, 1999);

• согласно данным Cother Hajat et al. (London, 2001) у людей черной 
расы с острым нарушением мозгового кровообащения частота артериаль-
ной гипертензии, сахарного диабета выше нежели у пациентов белой расы, 
тогда как в частоте случаев мерцательной аритмии (МА) значимых отличий 
не выявлено;

• Framingham Study публикуют о меньшем уровне МА среди пациентов 
черной расы в сравнении с белой.

Как уже было сказано выше, выделяют два основных направления первич-
ной профилактики: популяционная стратегия и стратегия высокого риска.

Стратегия высокого риска предполагает выявление лиц с высоким рис-
ком развития определенной патологии. Выявление групп риска может осу-
ществляться тремя путями: при проведении селективного скрининга; во 
время массовых профилактических осмотров населения или работников 
конкретных предприятий; путем оценки факторов риска при любом обра-
щении человека в медицинское учреждение.

Стратегия высокого риска ясна и адекватно воспринимается как врача-
ми, так и пациентами, однако не лишена недостатков. Во-первых, необхо-
дима специальная организация работы по выявлению лиц с высоким рис-
ком развития заболевания. Во-вторых, оценка значимости факторов риска 
не всегда осуществляется легко, в частности, нормальные значения многих 
из них (уровень АД, показатели липидов крови и др.) условны и не означа-
ют, что риск развития заболевания отсутствует у тех, у кого они ниже неко-
торого порогового показателя. В-третьих, возникают существенные психо-
логические проблемы. В-четвертых, лицам группы риска чрезвычайно важна 
сбалансированность питания, оптимизация уровня физической активности, 
отказ от курения и злоупотребления алкоголем.

Однако соблюдение указанных норм здорового образа жизни затрудни-
тельно без создания для этого соответствующих социально-экономических 
условий, микросоциальной поддержки на уровне семьи и трудового коллек-
тива, что возможно только при реализации популяционной стратегии про-
филактики на региональном или национальном уровне.

•
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Мачерет Є.Л., Ханенко Н.В., Парнікоза Т.П., Коркушко О.О.

МІСЦЕ РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ  
В ЛІКУВАННІ ЦЕРЕБРОВСКУЛЯРНОЇ ПАТОЛОГІЇ

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика,  
кафедра неврології і рефлексотерапії, Київський медичний університет УАНМ

Аналіз літературних джерел, проведений останнім часом, показав, що на 
теперішній час медикаментозна терапія є пріоритетною в ангіоневрології. 
Враховуючи складність патогенетичних механізмів цереброваскулярної пато-
логії, необхідна нормалізація системного та мозкового кровообігу, корекція 
порушень обміну речовин мозкової тканини, а також стану гемореології та 
гемокоагуляції. Але в цей же час важливим залишається мінімізація меди-
каментозної та немедикаментозної терапії, що має не тільки медичне, але і 
соціально-економічне значення. Тому лікування цереброваскулярних захво-
рювань все більше включає в себе методи рефлексотерапії, зокрема аку-
пунктуру (АП) та лазеропунктуру (ЛП). 

За літературними даними, а також за результатами деяких наших робіт, 
виявлено позитивний вплив методів рефлексотерапії на перебіг церебро-
васкулярної патології, та доцільність їх використання в комплексній терапії 
цієї патології. Особливо всебічно вивчений вплив АП на перебіг артеріаль-
ної гіпертензії (АГ), як одного із основних етіологічних чинників церебровас-
кулярних захворювань. Виявлено регулюючий вплив голкорефлексотерапії 
(ГРТ) на судинний тонус. Завдяки проведеним дослідженням, а також на-
шим спостереженням доведено, що АП сприяє нормалізації фібринолітичної 
активності крові, імунобіологічних показників, може мати стимулюючу, регу-
люючу та нормалізуючу дію на загальну та системну реактивність організму, 
підвищувати його захисні сили, активізуючи функцію системи макрофагів, 
мієлоїдної та гіпофізарно-наднирникової системи, сприяючи рівновазі та 
рухливості основних нервових процесів, усуненню вегетативних, вегетатив-
но-вісцеральних, та вегетативно-судинних порушень. 

Одною із фундаментальних основ ГРТ є підтримка гомеостазу, здатність 
регулювання гіпо- і гіперфункції. В цей же час АП швидко нормалізує психо-
емоційну сферу, створюючи більші можливості для реабілітації без побічної 
дії. За нашими даними АП впливає на перекисне окислення і цим самим 
веде до підсилення ефекту стабілізації клітинних мембран. При вивченні це-
ребральної гемодинаміки під впливом АП з допомогою РЕГ та УЗДГ у хворих 
з цереброваскулярною недостатністю спостерігаються достовірні зміни, що 
проявляються у вигляді зменшення судинного опору, покращення венозного 
відтоку та покращення мозкового кровотоку. 

Останнім часом з’явилось багато праць присвячених вивченню дії ГРТ на 
вегетативну регуляцію серцево-судинної системи. Зокрема, наші досліджен-
ня показали істотне збільшення адаптаційних можливостей та резервів сис-
теми кровообігу, значне зниження компоненти VLF, тобто зменшення сим-
патичної активності, збільшення компоненти LF, що свідчить про підсилення 
барорефлекторних впливів, збільшення компоненти HF, тобто підвищення 
вагусних впливів на варіабельність ритму серця (ВРС) під впливом ГРТ. 

На нашій кафедрі було проведене дослідження, яке полягало у визна-
ченні ефективності впливу на різні ТА, які використовують при АГ, шляхом 
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вимірювання артеріального тиску (АТ) й частоти серцевих скорочень (ЧСС) 
у спокої до проведення ГРТ та через кожні 5 хвилин впливу і по закінченні 
сеансу. Виявилося, що ГРТ впливає на АТ і ЧСС у хворих з АГ по-різному: 
від значної дії до відсутності ефекту. Розташувавши середнє зниження АТ і 
ЧСС в порядку зниження, ми визначили, що максимальний гіпотензивний і 
ефект зменшення ЧСС притаманний впливу на ТА Е(ІІІ)9. Вколювання ТА GI(-
ІІ)4 практично не впливає на АТ і ЧСС, а вплив на точки VВ(ХІ)20, V(VII)10 не 
впливає суттєво на ЧСС при значному гіпотензивному ефекті. Вплив на ТА: 
Е(ІІІ)9, Е(ІII)36, ТR(Х)5, МС(ІХ)6, GІ(II)11 достовірно знижує ЧСС і справляє 
гіпотензивний ефект.

Викликає безсумнівний інтерес аналіз зміни хвильової структури серце-
вого ритму протягом сеансу голковколювання. Розглянемо це на прикладі 
точки Е(ІІІ)9. Протягом перших п’яти хвилин впливу тонус симпатичної лан-
ки вегетативної нервової системи, при вихідній симпатикотонії ще більше 
збільшується. Однак до десятої хвилини дослідження показники відновлю-
ються до вихідних, а до двадцятої хвилини досягається стан ейтонії. Показ-
ники АТ і ЧСС змінюються також поетапно. Усе це підтверджує постулати 
ТКМ та ГРТ про залежність ефекту від часу і методу впливу. 

На сьогоднішній день вдосталь робіт, присвячених вивченню впливу ла-
зеротерапії на цереброваскулярну патологію. В основі механізму дії лазер-
ного випромінювання на організм лежать фотохімічні зміни біомолекул, що 
впливають частково на біофізичні властивості тканин і біохімічні процеси, 
які відбуваються в них. Тобто, низькоінтенсивне лазерне випромінювання 
(НІЛВ) діє на рівні клітинних мембран, впливає на перебіг окисно-відновних 
процесів. Під впливом ЛП в організмі виникають нервово-рефлекторні та не-
йрогуморальні реакції, активується симпато-адреналова система та імунна, 
збільшується концентрація адаптивних гормонів. Лазерне випромінювання 
покращує тонус і еластичність судин артеріального русла, збільшує рівень 
кровонаповнення мозкових і периферичних судин, сприяє регресу різнома-
нітних вегетативно-судинних дисфункцій, покращує швидкість проведення 
моторного імпульсу по периферичних нервах. НІЛВ дає судиннорозширюю-
чий, стимулюючий, обезболюючий, протизапальний ефект, покращує обмін 
речовин, покращує біоенергетичні можливості на молекулярному рівні, на 
основі чого оптимізується регуляторні процеси.

Слід відмітити позитивний вплив лазеротерапії на мікроциркуляцію. По-
рушення мікроциркуляції, як важлива патогенетична ланка, включається в 
цілий ряд типових патологічних станів, зокрема при цереброваскулярній па-
тології. Показано, що під впливом НІЛВ виникає безпосередня активація ге-
момікроциркуляції за рахунок збільшення локального тканинного кровотоку, 
і більш пролонгований процес, зв’язаний із новоутворенням капілярів. Під 
впливом інфрачервоного лазерного випромінювання нормалізується тонус 
мікросудин, покращується капілярний кровотік, зменшуються застійні яви-
ща в посткапілярній ланці, значно знижується внутрішньосудинна агрегація, 
збільшується діаметр мікросудин, наростає щільність функціонуючих капі-
лярів. Ці дані отримані нами за допомогою таких методик, як телевізійна 
біомікроскопія капілярів нігтьового ложа, лазер-доплерівська флоуметрія та 
телевізійна біомікроскопія судин бульбарної кон’юктиви. 

Дослідження впливу лазеротерапії на перебіг АГ досить багаточисленні і 
глибоко висвітлюють динаміку показників центрального кровотоку при даній 
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патології. Зокрема, ЛП позитивно впливає на гемодинаміку через зниження 
судинного тонусу, а також шляхом нормалізації міокардіальної функції сер-
ця, знижує в крові рівень альдостерону, незалежно від типу гемодинаміки. 
Також появились дані, які показують, що застосування НІЛВ в режимі по-
стійно мінливої частоти (від 10 Гц до 1500 Гц) у хворих з АГ, незалежно від 
вихідного типу гемоциркуляції, викликає більше виражений гіпотензивний 
ефект у порівнянні з фіксованими частотними параметрами (1500 Гц), при 
застосуванні яких гіпотензивний ефект відзначається лише при вихідному гі-
перкінетичному типі. В основі гіпотензивного ефекту лазеротерапії в режимі 
постійно мінливої частоти лежить більше виражене зниження активності пре-
сорних гуморальних систем регуляції у вигляді зменшення рівня кортизолу, 
ренін-ангіотензину й альдостерону в плазмі крові в порівнянні з лазерним 
випромінюванням у режимі фіксованої частоти. Проведене дослідження по-
казало виражену корекцію вегетативної дисфункції та психо-емоційних по-
рушень, відновлення до значень фізіологічної норми показників кардіоінтер-
валографії й медико-психологічного тестування.

Враховуючи нормалізацію показників ССС, ці зміни можна розцінювати 
як підвищення функціонального резерву ССС і здатності систем регуляції 
адаптуватись до навантажень. 

За нашими даними у хворих з дисциркуляторню енцефалопатією під 
впливом комплексного лікування відмічено виражений регулюючий вплив на 
церебральну гемодинаміку як в артеріальній ланці (зменшення ангіоспазму), 
так і в венозній, а також спостерігалось зменшення ступеню міжпівкульо-
вої асиметрії мозкового кровотоку. При чому, у пацієнтів, що отримували 
поряд з традиційним лікуванням тільки ЛП нормалізуються показники, що 
характеризують тонус судин переважно в судинах інтракраніального відділу 
каротидного і вертебро-базилярного басейну. А при поєднанні вище згада-
ної терапії з ГРТ, ще й нормалізуються показники, що характеризують стан 
кровотоку в крупних екстракраніальних судинах. 

В літературі ми можемо побачити небагато даних щодо впливу методів реф-
лексотерапії на біоелектричну активність ГМ. Аналіз проведеного нами лікування 
вище згаданих пацієнтів показав позитивні результати динамічного дослідження 
функціональної активності ГМ. Комплексна терапія мала регулюючий вплив на 
функціональні структури ГМ, що генерують �-ритм і мала деякий активуючий 
вплив на рівень біоелектричної активності кори ГМ в лівій півкулі.

При аналізі ВРС показник симпатовагальної рівноваги також зменшився, 
що пов’язано із зменшенням спектру низькочастотних коливань, які харак-
теризують симпатичну активність та підвищенням високочастотного спектру. 
Для пацієнтів, що отримували тільки медикаментозну терапію було характерне 
зниження тільки низькочастотного спектру (LF), а на фоні застосування ме-
тодів рефлексотерапії — спостерігалось підвищення високочастотного компо-
ненту (HF), тобто нормалізація балансу вегетативної нервової системи. 

Звичайно, успіх передових методів лікування безумовно залежить від ви-
важеного проекту клінічних досліджень, які можуть висвітлити не лише нові 
патофізіологічні грані, але й чітко визначити фундаментальні принципи дії 
тих чи інших методів терапії на людський організм. На сьогоднішній день не 
вистачає науково обґрунтованих рекомендацій щодо вибору режиму впливу 
в області популярних терапевтичних методик, зокрема лазеротерапії — прі-
оритетного вибору лікування, оскільки характеризується мінімальним потен-
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ційним ризиком та впливає на імунозапальні процеси, які відіграють велику 
роль у розвитку цереброваскулярної патології. 

Нами запроваджена методика лазеротерапії, згідно якої частоти опромі-
нення ґрунтуються на двох основних діапазонах коливальних процесів голов-
ного мозку та серця — високо та низькочастотних, що характерно для здо-
рових осіб (у бадьорому стані) середнього та молодого віку. Так, �-ритм ГМ і 
HF спектр ритму серця знаходяться відповідно у діапазонах відносно високих 
частот — 14-40 Гц та 15-40 Гц 10-2, що дає основи визначити проміжну час-
тоту опромінення 30 Гц для ЛП. У свою чергу �-ритм і LF спектр знаходяться 
відповідно у діапазонах відносно низьких частот — 4-15 Гц та 8-13 Гц 10-2, а 
тому можна визначити проміжну частоту опромінення у 10 Гц. Зважаючи на 
існування також дуже низьких коливальних процесів (наприклад VLF спектр 
ритму серця у межах 0,3-4 Гц 10-2), ми також обрали додатковий третій діа-
пазон, який для опромінення лазером становив 1 Гц.

Таким чином, впроваджена методика імпульсно-безперервного режиму 
лазеротерапії, при якій використовувалися основні частоти опромінення — 1, 
10 та 30 Гц, а зони застосування виходять із місць розташування морфо-
функціональних структур вегетативної нервової системи та домінуючих об-
ластей основних ритмів головного мозку. 

Показано, що після застосовування даної методики лазеротерапії у па-
цієнтів кращим чином (у 2,6 рази відносно хворих, які не отримували НІЛВ) 
відновлюється приріст LF/HF (різниця значень у горизонтальному положенні 
та вертикальному). Гемодинамічний аналіз активної ортостатичної проби та-
кож дозволив стверджувати, що використання лазеротерапії викликає більш 
виражені позитивні зміни, зокрема з боку таких показників, як ЧСС, систо-
лічного АТ (у 1,8 разів), диастолічного АТ (у 2,2 рази) (р<0,001).

Для пацієнтів з ГДЕ відмічалось зменшення представленості патологіч-
них ритмів (� і �, %) поряд з наростанням презентації �-ритму і тенденцією 
згасання (нормалізації) амплітуди �-ритму безпосередньо після проведеного 
лікування. Зокрема, частка повільних хвиль �-діапазонів при фоновому запи-
сі ЕЕГ досліджуваних хворих зменшилася на 19%, � — на 69% (р<0,05). При 
цьому дана терапевтична ефективність суттєво не відрізнялась від методики 
лікування. Поряд з цим спостерігалися також інші вагомі позитивні зміни які 
залежали від виду терапії — зменшення міжпівкулевої асиметрії по доміну-
ючій амплітуді �-ритму (%) та частоти її виявлення у хворих, тенденція до 
відновлення домінування нормальних ритмів у фізіологічно їм притаманних 
ділянках головного мозку, покращення реакції �-ритму. Зокрема, лазероте-
рапія у поєднанні із медикаментозним лікуванням ефективніше впливала як 
на зменшення частоти виявлення міжпівкулевої асиметрії �-ритму у хворих з 
ГДЕ — приблизно в 1,6 рази. Слід відмітити, що НІЛВ також сприяло адек-
ватнішому впливу на активність реакції �-ритму — нормалізацію реакції зга-
сання � ритму від фонових значень при відкриванні та реакцію відновлення 
при закриванні очей, ніж тільки медикаментозна терапія хворих. Лазероте-
рапія у поєднанні із медикаментозним лікуванням значно краще впливала на 
відновлення домінування нормальних ритмів у фізіологічно їм притаманних 
ділянках головного мозку: �-ритму в 1,3 рази, �-ритму — в 1,5 рази. При 
цьому терапія як медикаментозна, так і в поєднанні з ЛП, сприяла інтенсив-
нішому відновлення �-активності, ніж �.
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Таким чином, використання низькоінтенсивного лазеру і акупунктури 
досить ефективне при цереброваскулярній патології, оскільки дозволяє не 
лише мінімізувати фармакологічний вплив на організм, але й адекватно ско-
регувати запущений патологічний каскад вегетативних порушень. 

•
Мачерет Є.Л., Чуприна Г.М., Коваленко О.Є.

ЩОДО ПИТАННЯ РОЗРОБКИ МЕДИЧНИХ СТАНДАРТІВ  
У СПЕЦІАЛЬНОСТІ «РЕФЛЕКСОТЕРАПІЯ» В УКРАЇНІ 

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Пройде не так багато часу і система охорони здоров‘я України буде плав-
но переходити на рейки фінансування мережею страхових компаній. Тоді пе-
ред лікарем –рефлексотерапевтом, окрім неврегульованості низки питань по 
номаптивно-законодавчій базі спеціальності(формування штатних посад, на-
вантаження на лікаря, стерилізація інструментарію і т.п.), повстане у повний 
зріст іще одне складне питання, підґрунтя якого закладено вже зараз: розв‘-
язання юридичних і економічних конфліктів типу «лікар-пацієнт», «лікар-стра-
хова компанія». У розв‘язанні цього питання крім розбіжностей у наукових і 
клінічних аспектах, крім відсутності єдиної класифікації і чітких рекомендацій 
по вибору діагностичної і лікувальної тактики, буде мати вагу чинник «похо-
дження знань» лікаря- рефлексотерапевта: якщо рефлексотерапевт, який лі-
кує пацієнта і експерт, який проводить аналіз результатів лікування належать 
до однієї рефлексотерпевтичної школи, це одне, а якщо до різних, і особли-
во тих, що знаходяться у антагонізмі між собою, то це зовсім інше! За таких 
умов цілком вірогідне превалювання суб‘єктивної складової у експерта при 
аналізі результатів лікування, можливе заниження ним оцінки ефективності 
лікування і у результаті — виникнення конфліктної ситуації.Звичайно, що ви-
кладання на курсах «Спеціалізації з рефлексотерапії» і «Передатестаційного 
циклу з рефлексотерапії», і, відповідно, атестація на присвоєння звання лі-
каря спеціаліста та на отримання другої, першої та вищої кваліфікаційних 
категорій, проводяться в різних закладах післядипломної медичної освіти в 
Україні у відповідності до програм, розроблених на опорній кафедрі з реф-
лексотерапії (кафедра неврології і рефлексотерапії НМАПО ім. П.Л. Шупика) 
і затверджених Координаційною радою МОЗ України з питань післядиплом-
ної медичної освіти, і є, до певної міри уніфікованими, але на теренах нашої 
держави працює ще багато лікарів, які використовують у процесі лікування 
хворих методи рефлексодіагностики і рефлексотерапії, і які при цьому не 
пройшли відповідної підготовки і сертифікації взагалі, або навчались за ко-
роткотривалими програмами та в неакредитованих закладах в Україні чи за 
кордоном — в Китаї, В‘єтнамі, Кореї, Японії, Росії та ін. Але ж вони можуть 
опинитись також і у ролі експертів страхових компаній! 

Можливо, деякі лікарі отримують за кордоном дійсно серйозну підготов-
ку. Але саме тоді, коли відсутня базова освіта (тобто, курси спеціалізації), 
кульгають уявлення щодо показань та протипоказань в рефлексотерапії, по-
вного арсеналу її діагностичних та лікувальних методів, вірної інтерпретації 
апаратних методик,, системи організації служби рефлексотерапії в Україні, 
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специфіки узгодження акупунктурного діагнозу і діагнозу у відповідності до 
МКХ-Х (а саме ним буде оперувати експерт страхової компанії), — буде 
яскраво проявлятись розбіжності у підходах до діагностичної і лікувальної 
тактики ведення хворого лікарем-рефлексотерапевтом і експертом. 

Одним з виходів з таких ситуацій повинна стати система контролю за 
рівнем підготовки і кваліфікації лікарів, що надають медичні послуги у галузі 
рефлексотерапії(тобто, розробка освітніх стандартів), і, водночас, система 
контролю що заснована на контролі якості надання медичних послуг у галузі 
рефлексотерапії. Рішення проблеми контролю якості надання медичної до-
помоги населенню можна багато в чому досягнути розробкою і поступовим 
введенням стандартів лікування 

Важливою ознакою сьогодення для нашої країни у аспекті взаємовідносин 
з іншими країнами світу є те, що Україною прийнято чіткий курс на євроінте-
грацію, і дотримання цього курсу вимагає від нас реформування у багатьох 
сферах діяльності, зокрема — у медицині. Серед основних вимог до організа-
ції систем охорони здоров‘я у країнах Європейського регіону(вони чітко пропи-
сані у Люблянській Хартії по реформуванню охорони здоров‘я у Європі,1996) 
є пункт про спрямування на поліпшення якості медичної допомоги. Створення 
системи забезпечення і контролю якості медичної допомоги на основі розро-
блених показників якості декларується у нашій державі починаючи з 2000 р. у 
багатьох нормативно-правових документах(Концепція розвитку охорони здоро-
в‘я населення України, 2000; указ Президента України «Про невідкладні заходи 
щодо реформування системи охорони здоров‘я населення», 2005; постанова 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національного плану розвитку 
системи охорони здоров‘я на період до 2010 р.», 2007 та ін.). 

Згідно з визначенням ВООЗ, 1998, якість медичної допомоги — це точне 
(у відповідності зі стандартами) виконання різних видів медичного втручан-
ня, які вважаються безпечними, доступні у фінансовому відношенні для да-
ного суспільства і здатні здійснити позитивний вплив на рівень смертності, 
захворюваності, непрацездатності і нераціонального харчування.

Крім наведеного вище, існує багато визначень якості медичної допо-
моги, з яких видно, що у процесі її надання якість відображає різні спекти 
взаємовідносин лікаря і пацієнта, і тому всі ланки цього складного ланцюга 
їхніх взаємодій, і насамперед, такі як доступність, ефективність, безпечність, 
взаємодовіра, зручність, безперервність, профілактична націленість, — бу-
дуть формувати задоволеність пацієнта лікарем і у підсумку характеризува-
ти якість медичної допомоги.

Дуже важливою ознакою рівня професіоналізму як кожного лікаря окре-
мо, так і системи охорони здоров‘я у цілому, є систематичність, безпере-
бійність забезпечення якісної медичної допомоги. Вона досягається різними 
організаційними шляхами, у тому числі, встановленням критеріїв, які можуть 
бути використані в процесі оцінки якості; встановленням стандартів реально 
можливого рівня; оцінкою реально досягнутого рівня встановленим стандар-
том; коригування стандарту.

Яким же чином відбувалось поширення стандартизації на сферу надання 
медичних послуг у світі? Воно розпочалось в кінці XIX століття, в другій по-
ловині XXстоліття процес стандартизації активізувався, що було пов‘язано з 
поглибленням спеціалізації в медичній галузі і стрімким розвитком медичних 
технологій у всіх регіонах світу. Найбільшого поширення медична стандар-
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тизація набула в США. Зокрема, в цій країні стандартизація охопила також 
і сферу акупунктури, спираючись на принцип: існують стандартні способи 
лікування різних захворювань, і при проведенні акупунктури слід користу-
ватися такими ж стандартами, які застосовуються і при інших методах ліку-
вання. Вважається, що ці стандарти повинні встановлюватись працівниками 
академічної сфери медицини, які відповідають за підвищення кваліфікації 
відповідних спеціалістів, проводять семінари, майстер-класи, читають лекції, 
публікують статті і підручники і здійснюють інші заходи, скеровані на підви-
щення рівня теоретичних знань і практичних навиків лікарів у цій галузі. 

Але шлях розробки і затвердження медичних стандартів в рефлексотера-
пії повільний і неоднозначний навіть у США: у різних штатах існує різна за-
конодавча база щодо акупунктури, різний підхід до включення захворювань, 
при яких показане застосування рефлексотерапії, до переліку страхових по-
слуг, при цьому, загальноприйнятим є пункт у страховому полісі, який вима-
гає перевірки тривалості і якості підготовки фахівця, рівня його кваліфікації, 
наявності у нього відповідної ліцензії на здійснення акупунктури або інших 
рефлекторних методів лікування(зокрема, лазеропунктури). 

Стандарти якості можуть застосовуватись на добровільній і обов’язко-
вій основі

Обов’язкові стандарти — це законодавчі або урядові вимоги, обов’язкові 
для виконання. Вони застосовуються для всіх організацій в подібній сфері 
діяльності.

Медичний стандарт є нормативним документом, що регламентує набір пра-
вил, норм і вимог до об’єкту стандартизації і затверджується компетентним ор-
ганом; є ступенем відповідності індикатору або критерію оцінки; має дуже малий 
ступінь свободи. Медичний стандарт створюється на основі вже існуючих клі-
нічних рекомендацій(твердження, розроблені за допомогою певної методології і 
покликані допомогти лікарю і хворому прийняти рішення про раціональну допо-
могу в різних клінічних ситуаціях) і є більш лаконічним документом, написаним з 
урахуванням можливостей системи охорони здоров’я кожної окремої країни.

Таким чином, клінічні рекомендації є надійним джерелом розробки ме-
дичних стандартів і клінічних протоколів(технічний нормативний правовий 
акт, що визначає вимоги щодо надання медичної допомоги хворому при 
певному захворюванні, з певним синдромом або при певній клінічній ситу-
ації). Клінічні рекомендації, розроблені із застосуванням принципів доказо-
вої медицини, дають можливість уніфікувати процес прийняття рішень, який 
часто залежить від суб’єктивних чинників, наприклад таких, як, інтуїція, ква-
ліфікація лікаря, думки авторитетних експертів, рекомендації популярного 
керівництва і довідників, тощо. Суть відмінностей між клінічними рекомен-
даціями, медичним стандартом і клінічним протоколом полягає у тому, що 
рекомендації і стандарти дають відповідь на питання: «Що потрібно зроби-
ти?», тоді як протокол вказує: «Яким чином потрібно зробити». 

В галузі рефлексотерапії створення стандартів зустрічається з певними 
труднощами.

По-перше, методи рефлексотерапії можуть використовуватись при різ-
них захворюваннях, для яких створюються медичні стандарти фахівцями різ-
них спеціальностей. Яким чином писати стандарти для них? І як бути, коли 
відповідні стандарти вже створені без включення методів рефлексотерапії? 
Спеціалісти з відповідного фаху, які створюють стандарти, не є фахівцями з 
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рефлексотерапії, навпаки, рефлексотерапевти не є фахівцями з інших спе-
ціальностей. Як примусити спеціаліста з іншого фаху включити той чи інший 
метод рефлексотерапії до стандарту при тому чи іншому захворюванні?

По-друге, одна й та ж патологія згідно з МКХ- 10 може мати різний аку-
пунктурнй діагноз, відноситись до різних синдромів ТКМ, і, відповідно мати 
різні акупунктурні підходи до лікування. Яким чином, формуючи стандарт,з-
берегти баланс між акупунктурним і нозологічним діагнозами і відобразити 
індивідуальний підхід до лікування хворого?

На нашу думку, до розробки стандартів слід підійти через створення від-
повідних клінічних рекомендацій, клінічних протоколів, і розробки стандартів 
обмеженої кількості, з залученням до складу груп по розробці стандартів не 
лише представників академічної медицини, але й досвідчених лікарів-прак-
тиків, зокрема і приватних лікарів, організаторів охорони здоров‘я з різних 
регіонів України, а також юристів і економістів, обізнаних на медичних питан-
нях. Питання розробки стандартів повинно бути винесене для попереднього 
всебічного обговорення: зокрема, автори запрошують всіх бажаючих при-
йняти участь у такому обговорюванні на шпальтах даного журналу а також у 
рамках проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю: 
«Рефлексотерапія в Україні: досвід і перспективи»(відбудеться 29—30 верес-
ня 2009 р. у м. Києві, в приміщенні НМАПО ім. П.Л. Шупика), де по даному 
питанню буде проведено круглий стіл.

В теперішній час назріла необхідність всебічного аналізу досвіду роботи 
різних рефлексотерапевтичних шкіл з їх широким обговоренням і обміном 
думками для розробки загальноприйнятих класифікацій, і а на їхній основі і 
до стандартизації методів діагностики і лікування в рефлексотерапії

Стандарт лікування сьогодні — це наболіла потреба, яка повинна відобража-
ти сучасний рівень клінічних знань. Необхідно терміново створити робочі групи 
по розробці цих стандартів. Автори-розробники стандартів повинні мати загаль-
но признаний науковий і професіональний авторитет в Україні і в світі, а самі 
стандарти повинні бути науково і професійно достовірними. Важливо й те, щоб 
стандарти були написані ясно й однозначно, але, разом з тим дозволяли засто-
совувати індивідуальний підхід до лікування у залежності від стану хворого.

•
Мачерет Є.Л., Чуприна Г.М., Коваленко О.Є.,  
Мурашко Н.К., Галуша А.І.

КОМЕНТАРІЇ ФАХІВЦІВ ДО НАКАЗУ МОЗ УКРАЇНИ ЩОДО 
ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ 
ІСПИТІВ НА ПЕРЕДАТЕСТАЦІЙНИХ ЦИКЛАХ 

Реформа охорони здоров‘я в Україні триває. Серед найважливіших її 
напрямків — підвищення якості підготовки спеціалістів у закладах післяди-
пломної медичної освіти. У контексті вирішення цієї задачі міністром МОЗ 
України 07.07.2009 р. підписано наказ №484 «Про затвердження до поло-
ження про проведення іспитів на передатестаційних циклах», який набирає 
чинності з 01.01.2010 р. Наказ, який попередньо пройшов широке обгово-
рювання у закладах післядипломної освіти, управліннях охорони здоров‘я на 
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місцях, передбачає, що до комп‘ютерного контролю на циклах ПАЦ будуть 
допускатися ті лікарі, які не лише успішно виконали навчальний план та про-
граму циклу, безпосередньо під час навчання, а також набрали необхідну 
кількість балів у відповідності до Шкали значень різних видів діяльності лі-
карів у період між передатестаційними циклами. Так, згідно з критеріями 
відповідності цієї шкали для отримання вищої кваліфікаційної категорії слід 
буде набрати 80 балів(передбачається поступове збільшення кількості балів 
з 2010 до 2014 рр.), першої — 70 балів і другої — 60 балів. Сума балів 
буде складатись з постійної частини (в якій бали нараховуються за навчання 
на ПАЦ у закладах післядипломної освіти — 40 балів) і варіативної частини. 
За рахунок же яких видів діяльності лікарі-рефлексотерапевти та неврологи 
можуть добирати додаткові бали, необхідні для допущення до атестації на 
відповідну кваліфікаційну категорію? Найбільш реальними, на наш погляд, 
для лікарів-практиків є такі види діяльності:

— підвищення кваліфікації на циклах ТУ за фахом (10, 15, 30, 45 балів за 
навчання тривалістю 1, 2, 4, 6 тижнів відповідно)

— навчання на курсах інформації та стажування, у т.ч. за кордоном (20,-
30, 40 балів за навчання протягом 1,2,3 місяців відповідно)

— участь у науково-практичних конференціях та інших наукових форумах 
(з доповіддю — 5- 10 балів без доповіді -2-3 бали)

— публікація в тезах науково-практичних конференцій та інших наукових 
форумів(2-5 балів)

— виступ у середніх та загальноосвітніх закладах, на підприємствах(2 бали)
— виступи та публікації у засобах масової інформації (3 бали).
Отже, нові умови МОЗ щодо допуску до складання комп‘ютерного іспиту 

на відповідну кваліфікаційну категорію, на наш погляд є цілком лояльними 
для лікарів, і вони дозволяють, навіть за умов мінімальної творчої актив-
ності лікаря, мінімальної його зацікавленості у підвищенні фахового рівня, 
отримати жадану категорію: наприклад, якщо лікар-рефлексотерапевт, або 
невролог, протягом п‘яти років буде приймати участь у проведенні науко-
во-практичних конференцій з міжнародною участю, які щорічно організовує 
і проводить кафедра неврології і рефлексотерапії НМАПО ім. П.Л. Шупика, 
навіть без доповіді, він отримає 10 балів; якщо упродовж 5 років лікар над-
рукує 6 тез у матеріалах конференцій, це дасть йому ще 30 балів. Тобто, у 
сумі з балами за проходження циклу ПАЦ, лікар отримає 80 балів, які дадуть 
йому можливість претендувати на вищу кваліфікаційну категорію з рефлек-
сотерапії (за умов стажу роботи 10 р. і більше.). 

Зважаючи на вище викладене, кафедра неврології і рефлексотерапії 
НМАПО ім. П.Л. Шупика (опорна кафедра МОЗ України за фахом «реф-
лексотерапія»), запрошує лікарів активніше відвідувати цикли тематичного 
удосконалення та приймати участь у проведенні наукових форумів (які тра-
диційно проводяться у кінці вересня — на початку жовтня кожного року) з 
отриманням сертифікату учасника конференції, виступом з доповіддю, на-
писанням тез у матеріалах конференції. 

Бібліографія: Офіційний сайт МОЗ України www.moz.gov.ua

•
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Мачерет Е.Л., Чуприна Г.М., Коркушко О.О., Сінько І.В., 
Римаренко А.В., Сулік Р.В. 

ВИКОРИСТАННЯ ФІТОПРЕПАРАТУ ТКМ «БОЛЮСЫ ХУАТО» 
(БХ) І РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ (РТ) ПРИ ПОЧАТКОВИХ  
ПРОЯВАХ НЕДОСТАТНОСТІ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ-
(ППНМК) Й ДИСЦИРКУЛЯТОРНІЙ ЕНЦЕФАЛОПАТІЇ (ДЕ)  
І—ІІ СТАДІЇ У ХВОРИХ З АСТЕНІЧНИМИ СИНДРОМАМИ (АС)

Неврологи всього світу, безумовно, погодяться з твердженням, що од-
нією з найважливіших медико-біологічних і соціальних проблем людства є 
цереброваскулярні захворювання(ЦВЗ), а інсульт, — одна з форм ЦВЗ, — 
повсюди в світі є однією із провідних причин смертності та інвалідизації. 

Враховуючи всім відому істину: «Легше хворобу попередити, ніж її лікува-
ти», для того, щоб забезпечити стабілізацію ЦВЗ в Україні, де рівень смерт-
ності від інсультів вище від європейського й американського приблизно в 
2,5—3 рази, потрібно починати їхнє лікування й профілактику більше важких 
форм у початковій фазі розвитку(ППНМК і перші дві стадії ДЕ). Часто в клі-
нічній картині НПНМК і ДЭ І-ІІ ст. мають місце астенічні скарги, при цьому, 
наявність астенії зовсім не індиферентна до ходу основного захворюван-
ня, а здатна активно впливати на нього. Так, за даними різних дослідників, 
«дефіцит енергії» при поєднанні із соматичними чинниками ризику підсилює 
їхній негативний вплив на стан хворого й приводить до більше швидкого 
розвитку захворювання, є незалежним чинником, що впливає на розвиток 
інфаркту міокарда й мозкових інсультів, передує розвитку неврологічного 
захворювання, створює для нього «сприятливий фон», може бути «прові-
сниками» зриву компенсації, спричиняти пролонгований хід захворювання, 
ускладнювати процес реабілітації хворих.

Традиційні методи лікування й профілактики ЦВЗ (провідне місце серед 
яких займає фармакотерапія) часто є недостатньо ефективними, виклика-
ють ряд небажаних ефектів (поліпрагмазія, алергізація, небажані токсичні 
ефекти), несуть значне фінансове навантаження на хворого й безсумнівно 
потребують перегляду. Найбільш доцільним, на нашу думку, є комплексний 
підхід у попередженні прогресування розладів мозкового кровообігу, що 
базується на поєднанні медикаментозних і немедикаментозних методів лі-
кування. Серед перших, враховуючи необхідність тривалого прийому ліків і 
бажаність мінімуму токсичних ефектів, слід звернути увагу на фітотерапію, 
серед останніх — провідну роль грають методи рефлексотерапії. 

Для ЦВЗ часто притаманне мультисистемне ураження соматичної сфери, 
що пов’язане з наявністю фонових і супутніх захворювань. Ослаблення регу-
ляторно-трофічних впливів ЦНС на соматичну сферу приводить до зниження 
системної гемодинамики й формування явищ хронічного ендотоксикозу, що 
значно утрудняє проведення фармакотерапії. 

Методи традиційної китайської медицини (ТКМ), які базуються на тися-
чолітньому позитивному досвіді, не намагаються штучно виділити головний 
мозок і систему його енергообеспечения із цілісного організму, із всієї сер-
цево-судинної системи, з якими функціонування мозку, безперечно, має 
тісний зв’язок, а розглядають їх у безперервному ланцюзі всіх взаємин з 
іншими органами й системами. Тому ТКМ уважає, що в розвитк патології 



131Матеріали науково-практичної конференції

кровообігу головного мозку можуть вносити своє негативне «вливання» різні 
системи(насамперед, «серця», «перикарда», «печінки», « нирок»), головним 
чином, завдяки порушення вегетативного гомеостазу організму: внесок у 
розвиток дисбалансу процесу нормального вегетативного забезпечення мо-
жуть зробити різні його «учасники» — надсегментарні, сегментарні структури 
і різні внутрішні органи, за рахунок пригнічення чи активації своєї функції, і 
ТКМ, у процесі проведення комплексу методів акупунктурної діагностики, 
дозволяє визначити «винуватця» цього дисбалансу і призначити адекватну 
фітотерапевтичну і акупунктурну корекцію. 

Якщо уявити механізми ліквідації патології й відновлення нормального 
функціонування, то вони передбачають залучення вищевказаних систем, ди-
ференцированно впливати на які дозволяє стимуляція певних точок акупунк-
тури й рефлексогенних зон, обраних на основі правил ТКМ, і призначення 
специфічних, часто багатокомпонентних, фітопрепаратів. Саме вірно скла-
дені акупунктурні й фітотерапевтичні рецепти, краще ніж інші методи, здатні 
внести індивідуальність у лікувальну схему й стати тим важелем, що плавно 
діючи на механізми авторегуляції мозкового кровообігу, здатен надати йому 
достатню саногенетичні інерцію для відновлення втраченої гармонії.

Взагалі, у сучасній Західній медицині уявлення про механізм дії багатьох 
лікарських рослин(ЛР) значно звужені. Так, наприклад, у країнах давнього 
Сходу звіробій вважали «засобом від 99 хвороб» і широко використовували 
у разі психоемоційних порушень, а зараз його рекомендують застосовувати, 
в основному, лише у разі захворювань органів травлення. А давньокитайські 
лікарі наголошували, що саме розлади органів травлення і можуть виклика-
ти подібні патологічні зміни!

ЛР, згідно з поглядами ТКМ, можуть мати різну дію. Це розсіювання, 
стабілізація, очищення, тонізація. Розсіювання поліпшує циркуляцію «Чи», 
стабілізація приводить до згущення, очищення веде до вилучення «патоген-
них чинників»(токсичних продуктів обміну , які утворюються внаслідок того 
чи іншого патологічного процесу), а тонізація підсилює організм(взагалі, а 
також різні окремі його системи та органи). 

Розсіювання і стабілізація змінює розподілення і густоту «Чи», «Крові» і 
«Рідини» тіла, очищення і підсилювання змінює їх об‘єм. Розсіювання озна-
чає «привести до руху». Розсіюванням досягається перерозподіл «Чи», «Кро-
ві» і «Рідини» у організмі, їх переміщення із однією ділянки до іншої, ліквіда-
ція їх застою і надмірного згущення(дивись таб. 1).

Таблиця 1
Лікарські рослини, які володіють ефектом «розсіювання»

Розсіювання »Чи» Розсіювання « Крові» Розсіювання « Рідини тіла»

Шкірка мандарина Любисток  Китайський корінь(рoria)

Імбир лікарський Сафлор Atractylodes macrocephalaе

Магнолія лікарська Аhyranthes bidentata Коричник китайський

Стабілізація означає «з’єднувати окремі частини». Стабілізацією досяга-
ється концентрація «Чи», «Крові» і «Рідини», усунення їх недостатності і над-
мірних витрат (дивись таб. 2).

Очищення означає «видалення речовин, що приводять до обструкції і 
стагнації». Очищення відбувається за рахунок діяльності системи дихання, 
шкіри, шлунково-кишкового тракту, сечовивідної системи. До цієї групи від-
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Таблиця 2
Лікарські рослини, які володіють ефектом «стабілізації»

Стабілізація »Чи» Стабілізація « крові» Стабілізація « Рідини тіла»

Астрагал пухнастий Полин звичайний Лимонник китайський

Лотос горіхоносний Лотос горіхоносний Дерен лікарський

Діоскорея ніппонська Півонія біла Астрагал пухнастий

Таблиця 3
Лікарські рослини, які володіють ефектом «очищення»

Очищення »Чи» Очищення « Крові» Очищення « Рідини тіла»

Магнолія лікарська Сафлор Спориш звичайний

Ревінь лікарський Шавлія лікарська Гвоздика китайська

Шкірка нестиглого 
мандарина

Півонія червона Подорожник азійський

Таблиця 4
Лікарські рослини, які володіють ефектом «очищення»  

від «екзогенних патогенних чинників»

Очищення  
від «вітру»

Очищення  
від «холоду»

Очищення  
від «жару»

Очищення  
від «вологи»

Очищення  
від «сухості»

Siler 
divaricatum

Коричник 
китайський

Жимолость 
японська

Pinellia ternata Женьшень 

Хризантема Еводія 
лікарська

Суховершки 
звичайні

Магнолія 
лікарська

Реманія

Пуерарія 
лопатева

Червоний 
перець

Ласкавець 
китайський

Гірчиця Litchi sinensis

носяться рослини з детоксичними і протизапальними властивостями. До 
ефекту очищення належить також знешкодження і видалення із організму 
«екзогенних патогенних чинників» (дивись таб. 3, 4).

Тонізація означає «підсилювати, підвищувати, підтримувати і доповнюва-
ти». Тонізація живить організм і зменшує прояви слабкості та недостатності. 
Рослини, що відносяться до цієї групи володіють значною загально стиму-
люючою дією, стимулюють імунітет і адаптаційні можливості організму, тоні-
зують ЦНС, проявляють антидепресивні властивості (дивись таб. 5). 

Препарат БХ — це комплексний фітопрепарат з переважно ноотропною і 
вазоактивною дією, до складу якого входить дев‘ять ЛР(тирлич крупнолистий, 
дереза китайська, дудник китайський, женьшень, любисток сичуаньський, офі-
опогон японский, софора японська, еводія лікарська, коричник китайський), а 
також активоване вугілля, яке й придає пігулкам чорного кольору. 

Перевагою застосування препарату БХ у хворих з цереброваскулярною 
патологією є його багатокомпонентність, що забезпечує вплив на різні ланки 
патогегезу у випадку ішемії головного мозку за рахунок підтримання систем-
ної гемодинаміки, активації механізмів ауторегуляції церебрального і орган-
ного кровообігу, зниження ендотоксикозу внаслідок тривалої ентеросорбції.
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Не маючи у своєму складі хімічних синтетичних компонентів, препарат є 
особливо актуальним в умовах високої алергізації населення. Біологічно ак-
тивні речовини ЛР, що входять до складу препарату, позитивно впливають на 
функцію нервової і серцево-судинної систем, поліпшуючи кровообіг і функці-
ональний стан головного мозку. Це супроводжується відновленням мікроцир-
куляції і підвищенням метаболічних процесів тканин мозку. Різні компоненти 
препарату зумовлюють легкий седативний, протисудомний, анальгетичний 
ефект, поліпшують когнітивні функції, проявляють антидепресивну дію. 

Окрім цього, ЛР, що входять до складу нейрометаболіту, суттєво по-
ліпшують коронарний кровообіг, плавно і рівномірно знижують загальний 
периферійний опір судин і АТ. Компоненти препарату гальмують агрегацію 
тромбоцитів, справляють гіполіпідемічну дію (знижують рівень тригліцеридів 
і загального холестерину плазми крові, гальмують утворення холестерину у 
печінці. Дія ЛР, що входять до складу препарату БХ, згідно оглядів ТКМ, на-
водиться у таб. 6.

Під нашим спостереженням перебувало 135 хворих з АС на тлі ЦВЗ, се-
ред яких було 90 із ППНМК і 45 з ДЭ І-ІІ ст. З них 78 пацієнтів одержували 
препарат БХ (40 — у вигляді монотерапии, 38 — у комплексі з методами 
РТ), і 57 хворих одержували традиційну медикаментозну терапію й склали 
групу контролю.

У дослідженні були використані такі методи: клініко-неврологічне дослі-
дження, ЕЕГ, УЗДГ, аналіз вариабельности серцевого ритму(ВСР), нейроп-
сихологічне дослідження.

У групу дослідження хворих включали: відповідно до клінічних критеріїв 
астенії; згідно даним нейропсихологического дослідження — шкала астеніч-
ного стану ШАС, опитувача Міни-Мульт.

Функціональний стан магістральних посудин голови в интракраиальном 
відділі вивчали методом транскраниальной доплерографии (ТКДГ) на апа-
рату «Сономед — 300». Визначали напрямок кровотока, його максимальну 
(МШК) і середню швидкість (СШК) в интракраниальных судинах, пульсовий 
індекс, коефіцієнт асиметрії. 

ЕЕГ-дослідження й дослідження ВСР проводилося на багатофункціональ-
ному комплексі «Нейрон — Спектр», Росія.

Хворі основної групи ( І й ІІ) одержували препарат БХ протягом 4-х мі-
сяців:пацієнти із ППНМК — 5 пігулок 2 рази в день;ДЭ — І ст. — 7 пігулок 
2 рази в день;

ДЕ-ІІ ст. — 9 пігулок 2 рази в день.
Керуючись даними наших попередніх досліджень, ми вирішили зменшити 

добову дозу препарату, і тим самим, зняли низку небажаних ефектів( неви-
ражені дизуричні розлади, незначне підвищення АТ, психомоторні порушен-
ня, тривала кровотеча з невеликих ранок внаслідок порізів після гоління) , 

Таблиця 5
Лікарські рослини, які володіють ефектом «Тонізації»

Тонізація «Чи» Тонізація «Крові» Тонізація « Рідини тіла»

Астрагал пухнастий Реманія Купина

Женьшень Дудник китайський Офіопогон японський

Елеутерокок Молочай Лілія кучерява
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Таблиця 6
Аналіз лікарських рослин, що входять до складу препарату БХ  

згідно з поглядами ТКМ

№ 
п/п

Назва Фармацевтична 
назва

Група рослин 
по класифікації 
Мateria medica 

ТКМ

Властивості Зацікавлені 
меридіан

1 Дереза 
китайська, 
кора

Lycium chinensis, 
Cortex 

трави, що 
очищують від 
«Жару»

солодка, 
м’яка, 
холодна

«Легень» 
«Печінки» 
«Нирок»

2. Тирлич 
крупнолистий, 
корінь

Gentianae 
macrophylle 
Radix

трави, що 
розсіюють 
«Флегму-Вітер»

гіркий, 
гострий, 
злегка 
прохолодний

“Жовчного 
міхура», 
«Печінки», 
«Селезінки», 
«Шлунка»

3. Софора 
японська, 
плоди

Sophora 
japonica, Fructus

трави, що 
стабілізують 
«Кров» 

гірка, 
прохолодна

“Печінки», 
«Жовчного 
міхура», 
«Нирок», 
«Тонкої Кишки»

4. Любисток 
сичуаньський, 
корневище 

Ligusticum 
chuanxiong, 
Rhizoma

трави, що 
стабілізують 
«Кров»

гострий, 
теплий

“Печінки», 
«Жовчного 
міхура», 
«Перикарду»

5. Коричник 
китайський, 
кора

Cinnamonum 
cassia, Cortex

трави, що 
зігрівають 
«Внутрішнє» 
і видаляють 
«Холод»

гострий, 
солодкий, 
гарячий

«Серця», 
«Нирок», 
«Печінки», 
«Селезінки» 

6. Еводія 
лікарська, 
плоди

Evodia 
rutaecarpa, 
Fructus

трави, що 
зігрівають 
«Внутрішнє» 
і видаляють 
«Холод»

гостра, гірка, 
гаряча

«Печінки», 
«Селезінки», 
«Шлунка»

7. Дудник 
китайський, 
корінь

Angelicae 
sinensis Radix

трави, що 
тонізують 
(«Кров»)

солодкий, 
гострий, 
теплий

«Серця» 
«Печінки», 
«Селезінки» 

8. Женьшень, 
корінь

Panax ginseng 
C.A.Mey, Radix

трави, що 
тонізують 
(первиннне «Чи» 5 
цзан-органів) 

солодкий, 
злегка гіркий, 
злегка теплий

«Легень» 
«Селезінки»

9. Офіопогон 
японський

Ophiopogon 
japonicum, Radix

трави, що 
тонізують(Інь і 
«Рідину тіла») 

солодкий, 
злегка гіркий, 
злегка 
прохолодний

«Серця» 
«Легень» 
«Шлунка»
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які виникають іноді при використанні дози 24-48-96 пігулок на добу. У своїх 
розрахунках ми виходили з того, що навіть сам автор рецепта БХ, китай-
ський лікар Жань Сяофень, був прихильником призначення невеликих доз 
препарату, а знаменитий лікар Хуато, на честь якоо препарат БХ одержав 
свою назву, взагалі може вважатися одним із засновників напрямку гоме-
опатії, тому що ще в той далекий час, він, відповідно до легенди, сповідав 
принцип «лікування дуже малими дозами».

Пацієнти ІІ групи за цей час пройшли також курс лікування з викорис-
танням методів рефлексотерапии (ГРТ, ЛП). Ми визнали за необхідне ви-
користати курс методв РТ , як своєрідний «поштовх», що запускав потужні 
механізми саморегуляції в пацієнтів з АС на тлі цереброваскулярної пато-
логії, насамперед впливаючи на відновлення рівноваги ВНС : адже саме за 
рахунок проведення курсу РТ, ми можемо провести прицільну (акупунктур-
ну) корекцію вегетативного гомеостазу. 

З метою ГРТ використали спочатку (перші 5 сеансів) ІІ варіант «збуджу-
вального» методу, впливали, переважно на такі ТА: E(ІІІ)36, 40; GІ(ІІ)4,10,15; 
V(VІІ)10, 11, 14, 15, 18, 23, 43; R(VІІІ)3, 6; RP(ІV)3, 4, 6,10; Т(XІІІ) 20, 14, 4; 
J(XІ)4, 6, 12, 14, 17; VB(XІ) 34, 39, 41, 20, 21; MC(ІX)6. Потім, коли у хворих 
трохи поліпшувався настрій, підвищувався життєвий тонус, (що відобразилося 
й на даних електропунктурної діагностики збільшенням загального енергетич-
ного рівня), стали використати ІІ варіант «гальмового» методу ГРТ, впливаючи, 
переважно на ТА меридіанів «печінки», і «трьох порожнин тіла» (F(XІІ)2, 3, 4, 5, 
14; TR(X)4, 5, 6,10,15), які перебували в стані відносної «надмірності». 

Також у комплекс лікувальних заходів включали лазеропунктуру, за збуд-
ливою методикою(експозиція 15 хв. на процедуру), переважно на ТА ший-
но-комірцевої зони, «загальзміцнювальні» ТА(VB(XІ) 20, 12, 21; V(VІІ) 10, 11; 
Т(XІІІ) 14, 15, 16, 17; E(ІІІ)9, 10; J(XІ)17, 18, 19, 20;), і на область проекції 
шийних симпатичних вузлів.

В результаті лікування у хворих основної й контрольної груп була відзна-
чена позитивна динаміка скарг і неврологічної симптоматики, що підтверджу-
валася даними клініко-інструментальних і нейропсихологических досліджень.

Найбільш швидкий і виражений вплив препарату БХ спостерігалося в 
психо-эмоциональной сфері, що привело до поліпшення комунікативних 
можливостей пацієнтів і їхньої соціальної адаптації. Трохи меншим виявило-
ся відновлення функцій пов’язаних з вогнищевими змінами головного моз-
ку, що, імовірно, обумовлено залученням механізмів компенсації і є більше 
складним і тривалим процесом.

Курс лікування у хворих всіх трьох груп привів до деякого регресу ор-
ганічної неврологічної симптоматики: зменшилася виразність симптомів 
орального автоматизму, інтенсивність порушень черепно-мозкової іннерва-
ції, у всіх хворих зменшився ступінь прояву вестибулярного синдрому.

Результати статистичної обробки даних показали, що препарат БХ ви-
явив більше виражений позитивний вплив, у порівнянні із групою контролю, 
на параметри неврологічного статусу й низку суб’єктивних симптомів (за-
гальна слабість, підвищена стомлюваність при різних видах навантаження, 
головний біль, запаморочення, шум у голові, параметри вегетативного ста-
тусу, координаторної сфери). 

У пацієнтів з ДЕ й ППНМК найбільший ефект від препарату спостерігали 
у випадках комплексного використання БХ і методів РТ: так, у деяких хворих 
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ІІ групи, у яких спостерігалася комбінація декількох захворювань (ІХС, АГ, 
остеохондроз хребта й ДЕ або ППНМК), у процесі лікування вдалося повніс-
тю ліквідувати астенічну симптоматику, досягти стійкої стабілізації АТ, знач-
но поліпшити когнітивні функції й працездатність, ліквідувати кардіалгії.

Після закінчення курсу стаціонарного лікування, у тих випадках, коли в 
пацієнтів виникала стресова ситуація, зростали психо-эмоциональные, фі-
зичні навантаження, або мало місце порушення дієти, (прийом великої кіль-
кості жирної їжі, алкоголю) пацієнти основної групи краще їх переносили, 
у хворих І групи виникали лише незначні коливання самопочуття, пацієнти 
ІІ групи проходили 1-2 сеанси ГРТ, що забезпечувало компенсацію захво-
рювання, тоді як у пацієнтів контрольної групи в цей період спостерігалися 
коливання АТ, збільшення астенічних симптомів, головні болі.

Таким чином, проведене дослідження показало, що препарат БХ справ-
ляє позитивний ефект при всіх досліджуваних нами клінічних формах ЦВЗ 
у хворих з АС і ефективний як у вигляді монотерапии, так і в сполученні з 
методами РТ. 

Висновки:
1. У комплексі лікувальних заходів у хворих з астенічними синдромами 

при ЦВЗ доцільно застосовувати фітотерапію й РТ.
2. У хворих з астенічними синдромами при ЦВЗ часто має місце мульти-

системне ураження, що є додатковим чинником розбалансування вегететив-
ного гомеостазу, і оптимальною корекцією таких розладів є цілеспрямоване 
використання методів РТ і призначення багатокомпонентних препаратів фі-
тотерапії.

3. На початку лікування бажано провести курс РТ, 10-12 процедур, для 
підтримуючого лікування протягом 3—4 місяців використати фітотерапію, 
а для купірования дії несприятливих чинників навколишнього середовища, 
надмірних психо-емоційних, фізичних завантажень, порушень дієти, щоб 
уникнути зриву компенації захворювання, проводити короткі (1-2 сеанси) 
курси РТ. 

4. Препарат БХ має позитивний ефект відносно астенічних симптомів, 
впливає на когнітивні функції пацієнтів у випадку ППНМК, ДЕ І- І ст., а також 
йому властива антидепресивна дія.

5. БХ поліпшує мозкову гемодинамику, у вигляді підвищення швидкісних 
показників кровотоку й зменшення міжпівкульної асиметрії, які знаходять 
підтвердження даними УЗДГ.

6. Терапія комплексним нейрометаболитом БХ сприяє стабілізації стану 
функціональної активності головного мозку за рахунок зменшення амплітуди 
ЕЕГ і росту її частоти, тобто відносна спектральна потужність альфа- і бета-
ритмів зростає, а відносна потужність повільнохвильової активності дельта- і 
тета-діапазонів зменшується.

7. БХ безпечні в застосуванні при досліджуваних патологічних станах і 
при призначенні в невеликих дозах дають позитивний ефект(лікувальний і 
профілактичний) і не мають побічних дій.

•
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Мовчан А.Ю., Мовчан І.А. 

БІОРИТМОЛОГІЯ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ З ПОЗИЦІЇ ТСМ  
І НАСЛІДКИ ВІДХОДУ ВІД НЕЇ СУЧАСНОЇ УРБАНІЗОВАНОЇ 
ЦИВІЛІЗАЦІЇ

«Збереження успадкованих резервів організму за-
лежить від стану системи органів травлення»

«У всіх каналах циркулює видозмінена травна суб-
станція (в формі крові і травної енергії)»

Н.А.Ніколаєв

Вступ. До початку ХХ століття в усьому світі переважав сільський уклад 
життя. Він вписувався в природні біоритми, в т.ч. в добовий біоритм ак-
тивності (люди рано вставали і вчасно лягали спати). Переважала ранкова 
активність.

В наш час основна маса землян — це міські жителі, де переважає вечір-
ня і навіть нічна активність життя.

Таким чином, значних змін зазнав денний розпорядок харчування (харчо-
ве навантаження перенесене з I половини дня — на другу, більше вечірню).

Що їсти? — надзвичайно важлива, досить обширна і, в значній мірі, дис-
кусійна тема.

Як їсти? — це теж окрема тема.
Коли їсти? — це теж важливо.
Пошукаємо відповіді у Природи.
«Людина отримує силу дихання із злаків»
«Живляча сила дихання приходить із середнього обігрівача, а оберігаюча 

сила дихання приходить із верхнього обігрівача. Нижній обігрівач перетікає 
в сечовий міхур і переносить рідини».

«Злаки потрапляють у шлунок і звідти передаються в легені».
«Верхній обігрівач подібний туманові, 
середній обігрівач подібний вологій каші,
нижній обігрівач являє собою бруд».
«Хуан-Ди нэй цзин».
1. «Людина ложкою копає собі яму».
2. «Хай їжа буде ліками, а ліки — їжею».
3. «Сніданок з’їж сам, обід — розділи з другом, а вечерю — віддай во-

рогові».
Добовий біоритм органів травлення.
1. Меридіан товстого кишківника (meridian of HAND- YANGMING).
Час максимальної добової активності: 500 — 700.
2. Меридіан шлунка (meridian of FOOT-YANGMING).
Час максимальної добової активності: 700 — 900.
3. Меридіан селезінки — підшлункової залози (meridian of FOOT — TAIYIN). 
Час максимальної добової активності: 900 — 1100.
4. Меридіан тонкого кишківника (meridian of HAND — TAIYANG). 
Час максимальної добової активності: 1300 — 1500.
5. Меридіан трьох обігрівачів (meridian of HAND — SHAOYANG). 
Час максимальної добової активності: 2100 — 2300.
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В пік своєї максимальної активності орган-управитель меридіана може 
якнайкраще виконувати свою функцію:

Товстий кишківник — звільнитись від відпрацьованих метаболітів (в знач-
ній мірі — надзвичайно отруйних для організму хімічних сполук).

О 700 вже потребує роботи шлунок. З 900 — 1100 — має потребу в опра-
цюванні травного субстрату підшлункова залоза. До 1300 має відбутися па-
саж харчових інгредієнтів в тонкий кишківник для їх засвоєння.

Процес енергетичної трансформації їжі, що його виконують верхній і 
нижній обігрівачі, відбувається в час їхньої активності — 2100 — 2300.

Чи не є цей графік добової активності органів травлення для нас підказ-
кою, як будувати свій харчовий режим протягом дня?

У меридіану трьох обігрівачів, крім функції травлення, є ще важлива 
функція — кондиціонера. Він переміщає перегріту енергію з верхнього по-
верху тулуба (оберігаючи серце і легені від перегріву), в енергетично пере-
охолоджений нижній поверх (оберігаючи нирки від переохолодження).

Чи виконає він цю свою функцію в повній мірі, якщо його перевантажити 
необхідністю засвоювати пізню вечерю, що часто-густо вміщує в себе і обід, 
і сніданок?

І чи не вносить цей феномен (нічного способу життя сучасної людини) 
своїх корективів в роботу нирок, печінки, підшлункової залози.

Подивімось статистичну негативну динаміку захворюваності на прикладі 
Вінницької області.

Найменування
Показники на 10 тис. нас.

1999 р. 2008 р.

Хвороби ендокринної системи — 5.0 1010,3 1376,5

Цукровий діабет — 5.8 182,9 232,8

Хвороби системи кровообігу — 10.0 3855,2 6204,1

Хвороби органів дихання — 11.0 3980,5 4708,3

Хвороби підшлункової залози — 12.15 177,6 275,5

Хвороби сечостатевої системи — 15.00 841,9 1081,0

Чи немає тут «сліду» від переміщення людської активності з ранкових го-
дин (як це було до початку ХХ століття), на вечірні години (що принесло з 
собою цивілізоване місто, ввібравши в себе сільських жителів).

•
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Морозова О.Г., Бутенко О.І.

РЕФЛЕКСОТЕРАПIЯ ХВОРИХ НА НЕВРАСТЕНIЧНИЙ 
СИНДРОМ ПРИ ХРОНIЧНОМУ ПАНКРЕАТИТI

Харківська медична академія післядипломної освіти

Рефлексотерапiя в соматоневрологiї — важлива проблема сучасноi ме-
дицини. Зв’язки мiж нервовими та соматичними процесами вивчалися фi-
лософами та лiкарями ще до новоi ери. В основi неврологiчних та психiчних 
синдромiв при патологii внутрiшнiх органiв лежать змiни бiохiмiчних проце-
сiв органiзма. вони вiдражаються в функцiонуваннi нервовоi cистеми, вищоi 
нервовоi дiяльностi. 

Обстежено 32 хворих на хронiчний панкреатит. в усiх обстежених був ви-
явлен неврастенiчний синдром. вони скаржилися на загальну слабкiсть, зни-
ження пам» ятi, уваги, руховоi активностi, змiнювалися показники фермента-
тивних функцiй пiдшлунковоi залози: пiдвищувався змicт амiлази, трипсина 
в кровi, дiастази в сечi. Якщо проводжувати аналогiю мiж емоцiйним станом 
та уявленнями схiдноi медицини, то можно вiдмiтити, що мерiдiану селезiн-
ки-пiдшлунковоi залози \ rр\ вiдповiдае емоцiя роздуму, смак — солодке, 
структура тiла — зв’язки. Вираженi астенiчнi cтани у цiх хворих вiдповiдали 
недостатностi меридiана rр/ воно проявлялося поганим травленням, газами 
в шлунку, болями в епiгастральнiй областi, слабкiстю та онемiнням нiг, ве-
нозним застоем в ногах, сонливicтю удень. Страсть до солодкого, зниження 
мишлення, уявлення — прояви недостатностi мерiдiану rp. при гiпофункцii 
мерiдiана rp ми стимулювали точки RP 2.3, 4,Е40, F13, Е41, С7.

Позитивний терапевтичний ефект спостерiгався в усiх обстежених хворих. 

•
Морозова О.Г., Бутенко О.І.

ДОВГОЛIТТЯ ТА СТАН ТОЧОК АКУПУНКТУРИ 

Харківська медична академія післядипломної освіти

В останнi роки в усiх економiчно розвинутих краiнах спостарiгається 
зростання кiлькостi населення похилого вiку.цi процесистають важливою со-
цiальною та медико-бiологiчною проблемою. наш досвiд вивчення системи 
точок акупунктури показує, що рефлексотерапiя здатна суттєво впливати на 
процеси довголiття. Дослiджено 82 хворих в вiцi вiд 45 до 74 рокiв з дис-
циркуляторною енцефалопатiєю \де\, при гiпертонiч нiй хворобi та цере-
бральному атеросклерозi. нами було дослiджено, що гетерохроний процес 
онтосистемогенезу має суттевий зв’язок з системою точок акупунктури, ii 
динамiчною органiзацiю. У похилому вiцi ефект акупунктури у тому числi за-
лежить вiд збереження нейродинамiчних процесiв. методами клiничноi та 
iнструментальноi акупунктурноi дiагностики було вивчено, що терапевтична 
ефективнicть пов’язана з енергетичним станом окремих меридiанiв. висо-
ка активнiсть каналу нирок у хворих похилого вiку сприяє вищому ефекту 
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акупунктури. У хворих з гiпофункцiєю цього меридiана спостерiгалась по-
хильнicть до переломiв кicток. знайденi залежностi мiж емоцiйною сферою, 
смаком та станом окремих меридiанiв. у гiпертонiкiв регiструвалися прояви 
високого енергетичного стану в каналi жовчного мiхура та серця. у хворих 
де при церебральному атеросклерозi часто були прояви гiпофункцii меридi-
ану селезiнки—пiдшлунковоi залози. Дослiдження вiковоi органiзацii системи 
точок акупунктури дає можливiсть вивчення дiяльностi органiзму з нових тео-
ретичних позицiй, а також пошуку нових напрямкiв в диагностицi та терапii

•
Морозова О.Г., Ярошевский А.А., Здыбский В.И.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЦЕРВИКОГЕННОЙ  
ГОЛОВНОЙ БОЛИ И ПРИНЦИПАХ ЕЕ ТЕРАПИИ

Харьковская медицинская академия последипломного образования

Диагноз цервикогенной головной боли впервые был сформулирован  
О. Sjaastad в 1983 году. В формировании понятия цервикогенной (шейной 
головной боли) нашли отражение современные представления о природе 
и семиотике таких диагнозов, как задний шейный симпатический синдром, 
синдром позвоночной артерии, невралгия затылочного нерва, шейная ми-
грень, синдром Барре–Льеу, синдром позвоночного нерва. Эти диагнозы в 
основном отражали патогенетические представления неврологов в разви-
тии данных состояний и объединяли определенную совокупность симпто-
мов: унилатеральную головную боль, распространяющуюся от шейно–заты-
лочной области к передним отделам головы, связанную с механическими 
воздействиями и сочетающуюся с цервико–брахиальными болями, вестибу-
лярными и вегетативными расстройствами. 

В последней версии «Международной классификации головных болей» 
(МКГБ) Международного общества головной боли (2003 г.) цервикогенная 
головная боль относится к подтипу 11.2.1., входящему в рубрику 11.2. Голо-
вная боль, связанная с патологией в области шеи.

Другие используемые кодировки цервикогенных цефалгий: головные 
боли, имеющие причинную связь с миофасциальными болезненными точ-
ками (myofascial tender spots) в области шеи, кодируются как 2. Головная 
боль напряжения, которая в свою очередь может в зависимости от частоты 
возникновения и длительности течения классифицироваться как: 2.1.1. Не-
частая эпизодическая ГБН, сочетающаяся с напряжением перикраниальных 
мышц, 2.2.1. Частая эпизодическая ГБН, сочетающаяся с напряжением пе-
рикраниальных мышц или как 2.3.1. Хроническая ГБН, сочетающаяся с на-
пряжением перикраниальных мышц. С нашей точки зрения, цервикогенная 
боль напряжения — это наиболее частое проявление цервикогенной голов-
ной боли.

Кроме того, в МКГБ существуют другие рубрики, куда относятся цер-
викокраниалгии: раздел 12 — краниальные невралгии 12.6 окципитальная 
невралгия (невралгия затылочного нерва), 12.1.6 шейно-язычный синдром.
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В МКБ-10 цервикокраниальгические болевые синдромы относятся к бло-
ку G 44 («головные боли напряженного типа»), а также к G 50—G59 («пора-
жения отдельных нервов, нервных корешков, сплетений»). 

Наш клинический опыт позволяет утверждать, что ведущим в происхож-
дении цервикогенной головной боли является миофасциальная дисфункция 
с формированием локального мышечного спазма. Боль в задней шейной 
области обусловлена при этом миогелоидными уплотнениями в верхней 
порции трапецевидной, полуостистых, надчерепных, ременных и подзаты-
лочных мышц. Наличие триггерных точек в грудиноключичнососцевидной, 
лестничных мышцах также может служить основой для возникновения шей-
ной головной боли. 

Занимаясь в течение многих лет лечением больных головной болью на-
пряжения (ГБН) и мигренью в клинике кафедры рефлексотерапии ХМАПО, 
нам удалось выделить отличительные клинические характеристики цефал-
гий, обусловленных патологическими изменениями шейного отдела позво-
ночника и мышц шеи. С нашей точки зрения, цервикогенная головная боль 
имеет свои клинико-неврологические особенности развития и проявления:

1. Развивается на фоне поражения позвоночника, суставов и мышечно-
скелетних структур. Причем следует подчеркнуть, что имеет значение не 
столько выраженность дегенеративно-дистрофических изменений позво-
ночника, сколько изменения его биомеханики (нарушение осанки и поход-
ки, сколиотические деформации с перенапряжением определенных групп 
мышц, нарушение биомеханики черепа и шейного отдела позвоночника при 
наличии черепно- мозговой, а также хлыстовой травмы в анамнезе, а также 
патологии височно-нижнечелюстного сустава и т.п.). 

2. Провоцирующие факторы: резкое движение головой; неудобная поза; 
длительное изометрическое напряжение; переохлаждение; стрессовая си-
туация. 

3. Клинические особенности: латерализация; сочетание с головокруже-
нием; зрительные и/или слуховые нарушения. Клинические проявления цер-
викогенной головной боли могут быть протекать по различным механизмам 
в зависимости от вовлечения структур шеи. С нашей точки зрения, можно 
выделить по крайней мере три механизма, по которым протекает цервико-
генная головная боль — сосудистый, невралгический и мышечного напряже-
ния. Сосудистый в свою очередь можно разделить на вазомоторный (мигре-
нозноподобный), ишемический и венозный. Венозная дистензия приводит в 
свою очередь к формированию внутричерепной гипертензии. Как показывает 
клинический опыт, наиболее часто механизмы сочетаются, и роль невролога 
заключается в обнаружении и идентфикации всех механизмов, без воздей-
ствия на которые не будет получен желаемый клинический эффект.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ЦЕРВИКОГЕННОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛИ
Терапия цервикогенной головной боли направлена прежде всего на 

устранение болевого синдрома, возникающего на фоне нарушенной био-
механики позвоночника, а также миофасциальной дисфункции, являющихся 
основой для развития рефлекторно-мышечной, вазомоторной (мигреноз-
ноподобной), венозно-гипертензионной, невралгической цервикогенной го-
ловной боли.

Лечение включает в себя сочетание немедикаментозных и медикамен-
тозных воздействий. Немедикаментозные методы воздействия основаны на 
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применении прежде всего различных методов мануальной терапии, биоме-
ханической коррекции позвоночника, лечебной физкультуры, физиотерапии, 
акупунктуры. 

Базисной терапией цервикогенной головной боли является мануальная 
медицина. Мануальная терапия прежде всего включает мягкие техники (soft 
tissue technique), ишемическую компрессию триггерных пунктов, акупрессу-
ру, техники напряжения и противонапряжения (strain and counterstrain), ре-
лиз (release) — эффект, постизометрическую релаксацию (ПИР) мышц. 

Практически всегда необходимы мобилизация и — манипуляция.
При наличии вазомоторного и ишемически-гипоксического механизмов 

головной боли к терапии присоединяются вазоактивные лекарственные 
средства. Наш опыт позволяет рекомендовать прежде всего фитомедицин-
ские препараты (стандартизованный экстракт гингко-билоба мемоплант), и 
веноплант при венозной дисгемии.

В нашей клинике разработаны алгоритмы терапии цервикогенной голов-
ной боли, включающие определенную последовательность биомеханичес-
кой коррекции позвоночника, применения различных методов мануальной 
терапии и рефлексотерапии (акупунктуры, вакуумрефлексотерапии, лазеро-
пунктуры и др), позволяющие достигать положительного эффекта при цер-
викогенной головной боли.

•
Мурашко Н.К., Панікарський В.Г.

ПРОЦЕС НАВЧАННЯ ЛIКАРIВ НА ЕТАПI ПIСЛЯДИПЛОМНОЇ 
ОСВIТИ

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Пiслядипломна медична пiдготовка повинна здiйснюватися вiдповiдно до 
програми, яка повинна включати iнтeгpoвaнi компоненти практичної i тео-
ретичної пiдготовки. Пiслядипломна медична пiдготовка повинна будуватися 
на базовiй медичнiй oсвітi в єдностi з подальшою безперервною медичною 
професiйною освiтою. Також пiслядипломна медична пiдготовка повинна 
грунтуватися на медичнiй практицi iз залученням лiкарiв-iнтернiв або курсан-
тів циклів передатестаційної підготовки чи тематичного удосконалення щодо 
безпосередньої участi та певній вiдповiдальностi до надання медичної допо-
моги в медичних закладах, на базi яких здійснюється навчання. Це найваж-
ливiший компонент пiдвищення якостi пiдготовки лiкарiв на етапi пiдготовки 
до лiцензування або сертифiкацiї їх медичної практики. 

Пiдготовку доцільно здiйснювати як керiвництвом медичною практикою лiка-
ря–інтернa або курсанта циклів передатестаційної підготовки чи тематичного удо-
сконалення, постiйно оцiнюючи її i маючи зворотний зв’язок. Зворотний зв’язок 
означає результати тестування, обговорення клiнiчної пiдготовки наставниками 
разом з лiкарями-iнтернами або курсантами циклів передатестаційної підготовки 
чи тематичного удосконалення з метою гарантiй того, що виконання iнструкцiй i 
рекомендацiй наставника необхiдне для успiшного отримання досвіду. 
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Оводюк Н.М., Коваленко О.Є.

ПЕРСПЕКТИВИ ЛІКУВАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ТАКТИКИ  
У ХВОРИХ З РАННІМИ ЕКСТРАПІРАМІДНИМИ  
ПОРУШЕННЯМИ ПІСЛЯ ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ

ДЗ «Поліклініка №1» ДУС; НМАПО імені П.Л.Шупика, м. Київ

В сучасному світі інсульт є однією з основних причин смертності, інва-
лідизації населення та тимчасових трудових втрат. Відновлення колишньої 
працездатності після інсульту в більшості людей проблематично. Але 10— 
20 % пацієнтів повертаються до праці з малим неврологічним дефіцитом 
або без нього.

Звертає на себе увагу група пацієнтів, що перенесли інсульт з малим 
руховим дефектом, але постійно зростаючими екстрапірамідними порушен-
нями в ранньому та пізньому реабілітаційних періодах. Це постуральні пору-
шення, зміна м’язового тонусу, постійний або періодичний тремор кінцівок, 
вегетативні порушення, гіпокінезії, зниження когнітивних функцій, емоційно-
вольові порушення. Ці зміни значно знижують якість життя пацієнтів, при-
зводять до невротичних станів та зниження самооцінки хворих, навіть якщо 
вони мають слабку ступінь виразності. На практиці ранні прояви екстрапі-
рамідних порушень часто недооцінюються, що є перешкодою до завчасних 
лікувально-профілактичних заходів та сприяє прогресуванню патологічних 
змін. Дезадаптивна роль синаптичного ремоделювання після інсульту пов’я-
зана з виникненням феномену діашізу — транссинаптичної функціональної 
деактивації, яка виникає на відстані від вогнища ураження внаслідок безпо-
середнього пошкодження шляхів або порушення модулюючого впливу різно-
манітних нейротрансміттерних систем.

Нашою метою, крім ранньої діагностики екстрапірамідних порушень піс-
ля ішемічного інсульту за допомогою клінічних та параклінічних методів об-
стеження, є обґрунтування та розробка адекватної лікувально-реабілітацій-
ної програми. 

Враховуючи функції екстрапірамідної системи, лікувально-реабілітаційна 
програма має бути комплексною і включати поряд з адекватною фармако-

Пiд час пiдготовки лiкарiв слiд передбачити розширення обсягу самостiй-
ної медичної практики i вiдповiдальностi лiкарiв у мipy отримання професiй-
них знань, практичних навичок та досвідy. Пiд час навчання лiкарi-iнтерни 
або курсанти циклів передатестаційної підготовки чи тематичного удоскона-
лення повиннi мати постiйнi консультацiї лiкарiв-наставникiв. 

Процес пiдготовки повинен передбачати чiтку iнтeгpaцію клiнiчної прак-
тичної пiдготовки з теоретичною пiдготовкою у напрямках базових медико-
бiологiчних, клiнiчних, психологiчних, соцiальних наук, з навиками ухвалення 
клiнiчних рiшень, спiлкування, медичної етики, медичного законодавства, 
полiтики охорони здоров’я за напрямами, якi потрiбнi для професiйної дi-
яльностi за видом спецiалiзацiї. 

•
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терапією (судинною, ноотропною, антиоксидантною) комплекс спеціальної 
лікувальної гімнастики (повторень однотипових рухів), спрямований на сти-
муляцію аферентних структур екстрапірамідної системи (покращення рівно-
ваги, збільшення об’єму рухів, покращення здатності до ритмічних і двосто-
ронніх рухів, впевненості при ході), тобто система тренувань вищезгаданих 
рухових функцій. Одним із доцільних засобів реабілітації може бути застосу-
вання китайських оздоровчих кульок або аналогічних засобів.

•
Паникарский В.Г., Мурашко Н.К., Чупрына Г.Н.,  
Парникоза Т.П., Середа В.Г.

ПОРАЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ  
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

При воздействии на нервную систему алкогольная интоксикация вызы-
вает ее поражения на всех уровнях, но вначале обычно страдает преиму-
щественно какой-либо ее отдел, а в дальнейшем развивается поражение 
нервной системы на всех ее уровнях. 

Нарушения высшей нервной деятельности проявляется в том, что посте-
пенно возникает неправильное поведение в семье и на работе, наступает упа-
док психической деятельности, исчезают моральные устои, появляется отвра-
щение к труду, наступает деградация личности, изменяется психика (вплоть 
до алкогольной деменции). Иногда может наступать алкогольный галлюциноз. 
При Кожевниковском психозе нарушается непосредственное запоминание, а 
изменения памяти часто заполняются различными выдумками.

Отмечается общий гипергидроз, потливость лица, стойкий красный дер-
мографизм, оживление рефлексов, тремор пальцев рук и кистей и другие 
симптомы астено-невротических нарушений.

Нарушение функции головного мозга вначале носит функциональный 
характер, а затем присоединяются органические изменения и развивается 
алкогольная энцефалопатия, которая характеризуется сочетанием психичес-
ких расстройств с неврологическими нарушениями.

Ведущим в патогенезе алкогольной энцефалопатии является нарушение 
обменных процессов, нарушается витаминный баланс и важное значение 
имеет наступивший гиповитаминоз витаминов В1, В6, Р. Дефицит витами-
нов В1 и Р приводит к увеличению проницаемости капилляров, развиваются 
гемодинамические нарушения в головном мозге, иногда развивается энце-
фалитический отек (при острых алкогольных энцефалопатиях), реже наблю-
дается набухание головного мозга. 

Выделяются острые и хронические алкогольные энцефалопатии. К ост-
рым относятся энцефалопатии Гайе-Верника и сверхострая или молниенос-
ная форма, а к хроническим — корсаковский психоз, алкогольный псевдо-
паралич. При всех формах алкогольных энцефалопатий отмечают различный 
продромальный период.
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Паникарский В.Г., Чупрына Г.Н., Мурашко Н.К.,  
Парникоза Т.П., Середа В.Г.

ЛАЗЕРОПУНКТУРА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
С ВЕГЕТАТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

При лечении использовались низкоинтенсивные лазерные установки 
ЛТН-105, Бик-5 фирмы СВОЗ-а инфракрасный. Плотность мощности не 
превышала 30 мВт/см2 на корпоральные точки и не более 10 мВт/см2 — на 
аурикулярные. Воздействовали на корпоральные точки 2—3 минуты, а на 
аурикулярные — 30—40 сек. Количество процедур — 10—12.

Это лечение проводилось комплексно, то есть наряду с медикаментоз-
ной терапией.

Если преобладали симптомы патологии симпатического отдела нервной 
системы, проводилось воздействие по тонизирующему методу на «инь» 
систему (MC5-8, RP6, E36, C7, F2-3 и др.) в течение 3-5 минут или на «ян» 
систему по тормозному методу (V11, G14, G111, G115, VB21, T14 и др.) в 
течение 20-30 минут.

Если преобладали симптомы поражения парасимпатического отдела 
нервной системы воздействовали по тонизирующему методу на «ян» систе-
му (V11, G14, G111, G115, VB4 и др.) в течение 3—5 минут.

Общими для всех больных с синдромом вегетативной дистонии есть 
точки T14, T20, VB20, V11, V43, аурикулярные — 25, 28, 29, 55, 100.

Перечисленные выше параметры обеспечивали необходимый терапев-
тический эффект, то есть отличалась позитивная динамика в клинической 
картине заболевания, что было подтверждено анализом результатов РЭГ и 
ЭЭГ-обследований, проведенных после окончания курса лечения. Эффек-
тивность проведенного лечения дает возможность получить продолжитель-
ные и стойкие ремиссии. 

•

В продромальном периоде сверхострой формы алкогольной энцефало-
патии преобладают адинамическая астения с выраженными вегетативными 
и неврологическими нарушениями. Отмечается профессиональный дели-
рий, повышается температура до 40—41 °С, развивается тяжелое оглуше-
ние вплоть до колик. При органических поражениях головного мозга, клини-
ческая картина заболевания зависит от глубины его поражения и уровня. 

Диагноз алкогольной энцефалопатии устанавливается на основании 
анамнеза и данных клинической картины. 

•



147Матеріали науково-практичної конференції

Парнікоза Т.П., КоваленкоО.Є., Ханенко Н.В.

КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ  
НА ПІСЛЯТРАВМАТИЧНУ ЕНЦЕФАЛОПАТІЮ

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

При розгляді особливостей патогенезу закритих черепно-мозкових травм 
(ЗЧМТ) з позицій концепції «травматична хвороба головного мозку» будь яка 
ЗЧМТ незалежно від її характеру і тяжкості є патогенетично єдиним проце-
сом. Травматичні пошкодження мозку завжди і незмінно супроводжуються 
порушенням механізмів саморегуляції обмінних процесів. 

Вся динаміка післятравматичних змін, від моменту отримання травми до 
періоду віддалених наслідків, може бути представлена або як процес ком-
пенсації, який завершується відновленням існуючих в нормі механізмів са-
морегуляції, або, навпаки, як процес недостатньо повної компенсації, який 
поступово виснажується і призводять до вторинних стійких порушень меха-
нізмів саморегуляції. Це в свою чергу призводить до формування віддалених 
прогресуючих порушень, частіше в вегетосудинній і ендокринній системі, а 
також до прогресуючих порушень психічної діяльності. 

Вираженість неврологічних змін та соціально-трудової дезадаптації у від-
далений період ЗЧМТ не завжди корелює з клінічним перебігом її гострого 
періоду. Так, в одних випадках після ЗЧМТ спостерігають успішну соціаль-
ну адаптацію, а в інших — виникнення соціально-трудової декомпенсації аж 
до інвалідності. Тому при вивченні ефективності реабілітаційних програм, на 
наш погляд, важливим є включення в лікувальний комплекс різних методів 
рефлексотерапії (акупунктури, лазеропунктури, КВЧ-пунктури та ін.). 

Метою нашої роботи було вивчення ефективності комплексного лікування 
з включенням методів рефлексотерапії (акупунктури та лазеропунктури) хво-
рих з післяттравматичною енцефалопатією, а також розробка ефективних ре-
абілітаційних програм з включенням немедикаментозних методів лікування. 

Нами було досліджено і проліковано 46 хворих з післятравматичною ен-
цефалопатією І-ІІ ст. в віці 30—45 років (20 жінок та 26 чоловіків). Осбливіс-
тю досліджуємих було те, що у всіх в анамнезі була ЗЧМТ (струс головного 
мозку в 38 хворих, забій головного мозку легкого ступеня — у 8 хворих).

Всім хворим було проведене комплексне клініко-неврологічне та нейро-
фізіологічне (РЕГ, ЕЕГ, УЗДГ) дослідження до- і після лікування. 

В залежності від схеми лікування всі хворі були поділені на 2 групи. І-ша 
група (21 чол.) отримувала традиційне медикаментозне лікування, ІІ-га група 
(25 чол.) — комплексне (медикаментозне, акупунктуру та лазеропунктуру). 

Медикаментозне лікування призначалось з урахуванням етіопатогенезу і 
було направлене на нормалізацію загального та мозкового кровообігу, ко-
рекцію порушень гемореології і включало призначення ноотропних, вазоак-
тивних, гіпотензивних та полівітанних препаратів, антиоксидантів, нейропро-
текторів, симптоматичної терапії.

Складання аку- та лазуропунктурних рецептів базувалось на данних елек-
тропунктурної діагностики по Накатані з визначенням функціонального стану 
меридіанів та класичних підходах РТ, виділення провідного синдрому та з 
обов”язковим включенням в рецептуру ТА вегетотропної, судинної, при не-
обхідності — седативної, спазмолітичної направленості. 
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В перші сеанси проводиться вплив на ТА загальної дії: GI4, GI10, GI11, 
E36, RP6 та ін. В подальшому, враховуючи той факт, що ВН ЗЧМТ, до яких 
відноситься післятравматична енцефалопатія, слід використовувати ТА су-
динної спрямованості: E31-36, MC5, MC6, MC8, VB20, VB21, VB39, V11, V16, 
GI4, GI10, GI11, GI14, IG3, IG4. 

В процесі лікування показане використання симптоматичних ТА (син-
дромологічне лікування) — P9, R2, J12, J15, MC7, C7, T20, GI4, GI11, V60 і 
паравертебральних ТАV14-25, які сприяють зменшенню повнокрів”я мозку, 
венозного застою. Якщо при цьому реєструється підвищений артеріальний 
тиск, то слід використовувати ТА E36, E37, VB39 та ін. Крім того — ауріку-
лярні точки, які мають вплив на артеріальний тиск, нейрогуморальну регуля-
цію (АР29 потилиці, АР33 лоба, АР34 кори, АР25 стволу, АР95 нирки, АР100 
серця, АР55 шень-мень. 

Ефективним є використання ТА шийно-комірцевої області — T14, V11, 
зони скальпу T15, T20, T23, VB12, VB14-17, VB20, V1,V3-5, які функціонально 
пов’язані з ретикулярною формацією мозку і вплив на які дозволяє поліпши-
ти гемодинамічні показники мозку, покращити венозний відтік. 

При аналізі результатів дослідження було виявлено значний позитивний вплив 
на параметри неврологічного статусу та дані параклінічних досліджень в обох гру-
пах, проте більш виражений в групі, яка отримувала комплексне лікування.

Після перших 5-6 сеансів, як правило, в групі, яка отримувала комлексне 
лікування, відмічалось зменшення кількості скарг, послаблювалась інтенсив-
ність головного болю, покращувався сон, зменшувались депресивні та іпо-
хондричні переживання. В послідуючі сеанси позитивна динаміка закріплю-
валась. Курс лікування складав 10-12 сеансів.

Таким чином, можна зробити висновок, що під впливом комплексно-
го лікування з використанням методів рефлексотерапіїї відмічалась значна 
позитивна динаміка суб”єктивних і об”єктивних неврологічних симптомів, 
когнітивних, емоційно-вольових порушень у пацієнтів з післятравматичною 
енцефалопатією. З метою оптимізації лікувальних схем і зменьшення меди-
каментозного навантаження доцільне використання методів рефлексотерапії 
(лазеропунктури та акупунктури) у цієї категорії хворих.

•
Парнікоза Т.П., Чуприна Г.М.,Коваленко О.Є.,  
Ханенко Н.В., Сулік Р.В.

ЗАСТОСУВАННЯ ФІТОТЕРАПІЇ В КОМПЛЕКСНОМУ  
ЛІКУВАННІ ХВОРИХ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ ЗАКРИТУ  
ЧЕРЕПНО-МОЗКОВУ ТРАВМУ

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

У теперішній час у всьому світі, як це вже зазначалось, спостерігається неу-
хильне зростання травматизму, який сягає рівня «травматичної епідемії», причо-
му ураження черепу і головного мозку складають більше ніж третину всіх травм 
і посідають перше місце серед причин смерті постраждалих і їх інвалідізації.

Незважаючи на успіхи медицини, а інколи і завдяки її інертності, зростає 
кількість наслідків травматичних уражень головного мозку навіть після так 
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званих легких закритих черепно-мозкових травм (ЛЗЧМТ), у стратегії ліку-
вання яких відсутні повноцінні реабілітаційні програми. 

Тому, попередження росту ускладнень ЗЧМТ вимагає подальшого вивчен-
ня і розробки нових, як медикаментозних, так і немедикаментозних методів 
лікування, серед яких важливе місце займають різні методи рефлексотерапії 
(акупунктура, лазеропунктура, електрорефлексотерапія) і фітотерапія.

Саме вірно складені акупунктурні і фітотерапевтичні рецепти, краще за 
інші методи, здатні внести індивідуальність у схему лікування і стати тим 
ключиком, який, діючи плавно і ненасильницьки, через стимуляцію інших 
зацікавлених систем, на механізми ауторегуляції мозкового кровообігу і біо-
електричної активності мозку, може надати їм достатню позитивну саноге-
нетичну інерцію і повернути їм гармонію, яку вони, як це могло здатися, 
втратили назавжди внаслідок травми.

Провідне місце, згідно наших спостережень, у такого контингенту хворих, на-
лежить психопатологічному синдрому. У подібних випадках у хворого спостері-
гається цілий спектр мнестичних, психомоторних порушень (зниження пам‘яті, 
погіршення концентрації уваги, уповільнення розумових процесів, наявність аміос-
татичних елементів) відмічаються емоційно-вольові порушення у вигляді депресії, 
астенії, фобій, розладів сну, емоційної лабільності, роздратованості, агресивності. 
На цю картину часто нашаровуються вегетативні та серцево-судинні розлади.

Лікарські рослини, згідно з поглядами ТКМ, можуть мати різну дію. Це 
розсіювання, стабілізація, очищення, підсилюваня. Розсіювання поліпшує 
циркуляцію «Чи», стабілізація приводить до згущення, очищення веде до 
вилучення шкідливих продуктів обміну, а підсилюваня тонізує організм. Роз-
сіювання і стабілізація змінює розподіл і густоту «Чи», «крові» і «рідини» тіла, 
очищення і підсилюваня змінює їх об‘єм.

З позицій вищевикладеного, перспективним для запобігання ускладнень 
наслідків ЗЧМТ є застосування препаратів рослинного походження.

•
Парнікоза Т.П., Чуприна Г.М., Середа В.Г., Мурашко Н.К., 
Панікарський В.Г.

РЕФЛЕКСОТЕРАПІЯ В ЛІКУВАННІ ПІСЛЯТРАВМАТИЧНОГО 
ВЕСТИБУЛЯРНОГО СИНДРОМУ

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Післятравматичний вестибулярний синдром — частий наслідок ЧМТ, який 
є результатом стійкої дисфункції вестибулярного апарату внаслідок перене-
сеного забійно-струшуючого впливу. Характерні запаморочення переважно 
системного типу, що посилюються при читанні, поворотах голови. Вони мо-
жуть супроводжуватися нудотою, блюванням, серцебиттям, турбує шум в 
голові, вухах, однобічна або двобічна гіпоакузія. 

В неврологічному статусі відмічаються ністагм, нестійкість у позі Ром-
берга, координаторні порушення; при пробі на конвергенцію — різь в очах, 
сльозоточивість, психосенсорні розлади, підсилення запаморочення. У біль-
шості хворих відмічається порушення слуху в сполученні з стовбурово- вес-
тибулярними симптомами, які частіше носять асиметричний характер. 
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З лікувальною метою призначають спазмолітики, препарати белладонни, 
судинні засоби (стугерон, циннарезин, бетасерк, еглоніл та ін.). 

При ГРТ впливають на точки VB20; TR17; IG19; T14; точки вушної рако-
вины — АР29 (потилиця), АР34 (кора), АР55 (шэнь-мэнь), АР33 (чоло), АР9 
(внутрішнє вухо), АР95 (нирка). Крім того використовують ТА: T24; T23; VB2; 
V14. При нудотах, що супроводжуються запамороченням — E18; а також по-
замеридіанні точки «запаморочення» — BM1; BM2; BM4; BM135. Спочатку 
використовують точки загальної дії: E36; GI11; MC6; GI4; RP6 і ін. Лікування 
проводиться по І або ІІ варіанту тормозного методу. 

Лікування складається з 3-4-х курсів по 10-15 сеансів. Крім ГРТ вико-
ристовують ЛП, електропунктуру полісегментарним впливом, точковий або 
вакуумний масаж.

•
Песиков Я.С., Гатицкая А.Э.

УШНАЯ ИГЛОТЕРАПИЯ НОВЫМ ВИДОМ ИГЛ.  
МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ

Ушная иглотерапия увядает, не успев одарить своими уникальными воз-
можностями ни врачей, ни больных. Ей изначально незаслуженно была отве-
дена роль младшей сестры своей могущественной классической иглотерапии 
и отведено место на обочине медицины, которая названа акупунктурой.

Думаю, что мало кому удалось в полном объеме увидеть ее настоящий потен-
циал. Мало кто смог увидеть в ней Золушку, настоящую принцессу в медицине.

Наш многолетний опыт работы этим методом раскрыл необыкновенные 
потенциальные возможности этого метода, при помощи которого удава-
лось достигать лечебного эффекта исключительно высокого уровня. Тысячи 
больных пролечены этим методом и столько же благодарностей нами при-
нято от лечившихся.

Ушной иглотерапии сходу был приштампован ярлык сопутствующего ме-
тода в акупунктуре, которому доступно лечение только функциональных нару-
шений. О лечении серьезной патологии речь абсолютно не велась. И в этом 
сегодня никого нельзя обвинять, ибо в учебной мировой литературе не был 
предложен метод, позволявший открыть ее необыкновенные возможности.

Существующие методики для ушной иглотерапии, в каких бы они лите-
ратурных источниках не были описаны, информативны. Их реализация не 
может привести к сколько-нибудь удовлетворяющим результатам, ибо они 
не состоятельны по своей природе. 

Неактивное использование ушной иглотерапии, неудовлетворительная 
ее эффективность обусловлена двумя факторами.

Первое — несостоятельность самого метода лечения; второе — отсут-
ствие или выраженный дефицит ушных микроигл.

Первое. О методе лечения. Введение микроигл в ушную раковину на 
короткий промежуток времени (15—20 мин.) или до 7—10 дней не может 
решить задачу лечения длительно текущих и хронических заболеваний. Эта 
задача решается только экспозицией игл не менее на срок лунного месяца 
(28 дней) с последующим попеременным введением игл в ушные раковины 
до 3—4 и более раз.
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Этот метод и его результаты был описан Я.С. Песиковым на страницах ве-
дущего медицинского журнала Советского Союза «Терапевтический архив» 26 
лет назад (1983 г.). Понятно, что никто из ныне практикующих не знаком с этой 
работой. Затем ее смысл повторялся во второй монографии «Ушная иглоте-
рапия. Атлас, учебник, мысли, опыт» (2007 г.) и третьей монографии «Ушная 
иглотерапия доступна каждому медику» (2009 г.). Но так как тираж этих работ 
был очень мал, многие иглотерапевты не знакомы с предлагаемым методом.

Смысл метода состоит в том, что игла, являющаяся антенной, должна 
стоять в точке акупунктуры долго, т.е. лечение должно осуществляться дли-
тельное время. Кратковременная экспозиция игл в ушной раковине мало 
эффективна. Любая терапия, в том числе и акупунктура, должна следовать 
основному принципу в лечении длительных и хронических заболеваний — 
перманентности, т.е. постоянности или, как минимум, длительности лече-
ния. Только длительное лечение может принести успех.

Всякие разговоры о якобы «утомлении» точки акупунктуры от длитель-
ного пребывания иглы — досужие и говорящие об абсолютном незнании 
природы точки акупунктуры. Любая игла, являющаяся антенной, может пре-
бывать в точке любой отрезок времени. Она, как и антенна в любом при-
емнике, способствует концентрации электромагнитных волн.

Точка же акупунктуры, принадлежащая не физическому, а эфирному телу 
человека, создана природой для восприятия всех видов энергии в форме 
волн (тепловой, световой, звуковой, волн любого диапазона) и трансфор-
мации их в прану, которая по известным каналам жизнеобеспечивает живой 
организм. Посему антенна не может «утомить» точку акупунктуры.

В структуру заболеваний, которые подвергались лечению нашим мето-
дом, в основном входили хронические и длительно текущие болезни. В по-
давляющем числе случаев был высокий лечебный эффект.

Второе. Об иглах. Всем известно, что существуют два вида игл: иглы-
кнопки и иглы-ракетки. Иглы-кнопки абсолютно не пригодны для длитель-
ной экспозиции. Их короткий вертикальный стержень плохо фиксируется в 
коже ушной раковины и не пригоден для лечения.

Игла-ракетка более функциональна и много лет мы пользовались ею. 
Однако все врачи испытывают трудности в приобретении этих игл. Отече-
ственная промышленность не изготавливает их, а импортные (китайские) 
иглы дорогостоящие и предлагаются в малом количестве.

Отсутствие ушных микроигл тормозит объем лечения ушной иглотера-
пией. Нами был создан новый тип акупунктурной микроиглы — П-образная 
игла. Материалом для ее изготовления служит обыкновенная инъекционная 
игла двухграммового одноразового шприца.

Метод изготовления П-образных игл запатентован. Техника изготовления 
этих игл необыкновенно проста и описана в монографии «Ушная иглотера-
пия доступна каждому медику». Стоимость одной иглы на сегодня составля-
ет 30-40 копеек. Эффективность П-образных игл превосходит таковую при 
использовании игл-ракеток.

Таким образом, использование нашего метода лечения и наших П-об-
разных игл даст возможность иглотерапевту добиться небывало высоких 
лечебных результатов.

•
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Полищук Н.А.

ДРЕВНЯЯ ТАЙНА ВРЕМЕНИ И ХРОНОТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕС-
КИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Генеральный директор научно-медицинского центра «Резонанс», г. Киев

Учет и использование фактора времени в практике лечения тяжелых 
хронических заболеваний немыслим без представлений о сущности фи-
зического времени, ибо время пронизывает все без исключения объекты 
как живой, так и неживой природы. В хрономедицине ход времени внутри, 
организма сравнивается с ходом времени вне его, т.е. с ходом времени в 
окружающей среде, т.е. с ходом физического времени (1, 2). Однако до сих 
пор мировая наука не смогла ответить на вопрос что такое физичекое вре-
мя, в чем его глубинная сущность?

Испокон веков время связывали с движением (3). Именно с этих пози-
ций современная физика вплотную приблизилась к разгадке этого везде-
сущего феномена. Это произошло в первую очередь благодаря созданию 
теории относительности. Первая часть ее — специальная теория относи-
тельности, разработанная А.Эйнштейном в 1905 году показала, что время 
теснейшим образом связано со скоростью движения. При этом тела могут 
иметь совершенно различный ход времени, если они движутся с разными 
скоростями. Таким образом, определилось первое важное достижение те-
ории относительности — нет времени одинакового для всех, а есть время 
индивидуальное, собственное. Таким образом, от понятия «времени для 
всех», физика, а за ней и все остальные науки, перешли к понятию «време-
ни для каждого» (4,  5).

Совместно с Х.А.Лоренцем, нобелевским лауреатом 1902 года, Эйнштейн 
предложил формулу, которая названа именем этих двух великих физиков и, 
кроме того, имеет другое название: формула релятивистского замедления 
времени (4, 6, 7) (см. рис. 1).

1

Рис. 1. Формула релятивистского замедления времени 
Лоренца-Эйнштейна

где: t' — длительность интервалов времени в покоящихся физических объ-
ектах; 

t — длительность интервалов собственного времени движущегося тела;
V — скорость тела;
С — скорость света.

Формула Лоренца-Эйнштейна с большой точностью показывает, как 
изменится ход внутреннего (собственного, индивидуального) времени фи-
зических тел при изменении скорости движения этих тел в пространстве. 
Эта формула была применена нами для анализа очень необычных, с нашей 
точки зрения, измененинй хода собственного времени в человеческом орга-
низме. Во всемирно известном научно-исследовательском психоневрологи-
ческом институте им. В.М. Бехтерева (г. Ленинград) сотрудником Т.В.Само-
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хиной еще в 1980 году, было установлено, что при попытке самоубийства 
время внутри человека сокращается до 22—27 сек, т.е. сокращается в 
полных два, почти в три раза по сравнению со здоровым человеком, ход 
собственного времени которого аналогичеен ходу времени в окружающей 
его неживой природе (1,2). А вот у здорового человека минута его соб-
ственного времени (60 сек) равна минуте времени физического времени, 
т.е. соблюдается равенство: 60 секунд внутри организма равны 60 секун-
дам вне его.

Эти данные о 22—27 сек носят принципиальный характер, исходя из 
следующих соображений:

— они отражают некоторую границу, разделяющую жизнь и смерть;
— они, эти 22—27 сек, являются окончанием некого ряда величин соб-

ственного времени, отсчет которого начинается от 60 секунд — длительнос-
ти интервалов собственного времени у здоровых людей, и продолжается у 
людей заболевших, подвергшихся стрессам, интоксикациям, переутомлени-
ям. У них интервал собственного времени сокращается до 58, 55, 48, 42 
сек. Важно, что уменьшение этих временных интервалов не зависит от на-
звания, т.е. от специфики заболеваний, а зависит только лишь от тяжести 
самой болезни и возраста пациента. По мере роста тяжести болезни и воз-
раста пациента этот интервал, ранее бывший минутой, продолжает сокра-
щаться далее: 40, 36, 32, 30 секунд, вплотную приближаясь к критическому 
уровню 27—22 сек. 

И хотя конкретные значения 58, 55, 48,…. …32, 30 секунд, предшеству-
ющие сокращению до 27—22 секунд, выбраны нами произвольно, для на-
глядности, но, тем не менее, именно такие тенденции изменения индиви-
дуальной минуты описаны в сборнике научных трудов «Хронобиология и 
хрономедицина», вышедшей в 1989 году под руководством ученого-хроно-
терапевта с мировым именем академика Ф.И.Комарова, председателя про-
блемной комисссии по хронобиологии и хрономедицине АМН Российской 
Федерации (1, 2). 

Эти конкретные значения хода времени в здоровом организме, равные 
60 секундам, и измененного хода времени в организме самоубийц, равные 
22 и 27 секунд, были подставлены в формулу релятивистского замедления 
времени таким образом, как это показано на следующих рисунках ниже 
(рис. 2 и 3).

1

отсюда V = 270 тыс. км/сек
Рис. 2. Определение первоначальной скорости движения тела чело-
века при сокращении интервала собственного времени до 27 секунд

1

отсюда V = 280 тыс. км/сек
Рис. 3. Определение первоначальной скорости движения тела чело-
века при сокращении интервала собственного времени до 22 секунд
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Обе формулы показали очень высокие скорости движения — 270— 
280 тыс. км/сек — сравнимые со скоростями света. Эти формулы, показали, 
что в здоровом состоянии человек должен двигаться с такой невероятной 
скоростью, равной 9/10 скорости света! Понятно, что такое утверждение 
может быть ошемомляющим, ведь, очень трудно представить, что человек 
за 1 секунду пролетает 270 тыс. километров!!! Но по мере осмысления ин-
формации, накопившейся в различных отраслях науки, сложилилось впечат-
ление, что формула Лоренца-Эйнштейна позволила выявить некую законо-
мерность организации нашего мира до сих пор науке не известную.

Принимая во внимание результаты вычислений по формуле Лоренца-
Эйнштейна, был проведен их анализ в контексте со следующими научными 
фактами:

— скорость движения электронов на ближайших к ядру орбитах состав-
ляет 270 тыс. км/сек; эта информация стала доступна не только физикам, 
но и более широким слоям населения благодаря книге Д.Мелхиседека 
«Древняя Тайна Цветка Жизни» (8).

— Вселенная, в которой мы живем, вращается (9). О ее вращении по-
дозревали очень давно, в частности, такую гипотезу высказал еще Томас 
Райт, ровестник М.В.Ломоносова, и эта гипотеза господствовала в науке на 
протяжении 18—19 веков, вплоть до 1905 года (10).

Скорости, которые могут достигать галактики в процессе вращения во-
круг центра масс Вселенной могут быть достаточно большими, сравнимыми 
со световыми, поскольку самые дальние, периферические галактики поки-
дают нашу Вселенную со скоростью, равной скорости света (6, 7). 

Сопоставление перечисленных научных фактов, позволяет сделать весь-
ма важное заключение, о том, что наша Галактика, а с нею и наша Солнеч-
ная система, а с последней и наша планета Земля, участвуют во вселен-
ском вращательном движении со скоростью, равной 270 тыс. км/сек. Очень 
важно, что такое утверждение не противоречит другим научным представ-
лениям о мире. Ничто не запрещает нашей Галактике, расположенной бли-
же к центру Вселенной, двигаться в безбрежном космическом пространстве 
вокруг некого центра масс, со скорость несколько меньшей скорости света, 
т.е. с околосветовой скоростью. Чтобы не возникало каких-то двухзначных 
толкований, человек движется с такой огромной 270 тыс. скоростью не сам 
по себе, а в составе Земли, Солнечной системы, Галактики, движется с эти-
ми астрономическими телами как на космическом корабле. Это первое.

Второе. Это вращательное движение нельзя выявить посредством пря-
мых наблюдений, поскольку заметить участие в совместном вращательном 
движении рядом расположенных галактик, практически не возможно. А, 
ведь, и вправду, до сих пор это вращение, осуществляющееся с огромной 
околосветовой скоростью, так ни кто и не заметил. 

Его, это вращение-движение, можно выявить лишь косвенным образом, 
по данным исследований, проводимых другими науками, например, хроно-
биологией.

Третье. Знание о 270 тыс. скорости вращения нашего мира позволя-
ет объединить в одно целое многие разрозненные представления о живом 
человеке, приблизительно таким образом, как это сделала релятивистская 
физика, т.е. физика высоких скоростей, применительно к понятиям времени 
и пространства, которые разительно друг от друга отличаются, но, тем не 
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менее были объединены между собой и создали пространственно-времен-
ной континуум (11).

Четвертое. Данные о движении организма человека с околосветовой 
скоростью позволили создать специальную медицинскую технологию дози-
рования лекарственных трав, получившей название «Резонансная хронофи-
тотерпия». Эта технология как показала наша 29-летняя практика, эффек-
тивна в лечении больных, страдающих эпилепсией, бронхиальной астмой, 
ревматизмом, склеродермией, гипертонией, хроническим гломерулонефри-
том, вегето-сосудистой дистонией, женским бесплодией, круговидным об-
лысением, витилиго, экземой, псориазом, онихомикозом.

•
Половка Л.І., Коваленко О.Є.

РЕФЛЕКСОТЕРАПІЯ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ 
ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОГО ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ

Центральна районна лікарня, м. Іршава Закарпатської обл. 
НМАПО ім. П.Л.Шупика, м. Київ

Цереброваскулярні захворювання — одна з найважливіших медико-біо-
логічних та соціальних проблем в Україні. Вони посідають перше місце в 
структурі поширеності, зумовлюють майже 2/3 всіх випадків смерті та тре-
тину причин інвалідності. В Україні реєструється біля 110-125 тис. інсультів 
щорічно. Збільшується частота ішемічних інсультів, транзиторних ішемічних 
атак, а також хронічних. повільно прогресуючих форм церебро — судинної 
патології. Рівень смертності від інсультів в Україні в 2,5 рази перевищує 
відповідні показники Західноєвропейських країн і має тенденцію до подаль-
шого зростання. Після перенесеного інсульту повторно він виникає у 32.1% 
випадків, а смерть протягом перших трьох місяців у хворих з інсультом на-
ступає у 19.5% від повторного ГПМК. Саме тому боротьба з судинно-моз-
ковими захворюваннями на сучасному етапі є проблемою першочергової 
вартості.

Мета нашої роботи: удосконалення комплексної лікувальної тактики шля-
хом застосуванням рефлексотерапії у хворих, які перенесли ішемічний ін-
сульт, на підгрунті вивчення та співставлення клініко-параклінічних, лабора-
торних та нейропсихологічних особливостей перебігу патології. 

Матеріали і методи дослідження:
1. Планується обстежити 120 хворих віком від 45 до 60 років через 1 мі-

сяць і повторно через 1 рік після перенесеного ішемічного інсульту. Контр-
ольна група — пацієнти, яким буде проводитись загальноприйняте медика-
ментозне лікування без застосування методів рефлексотерапії.

2. Клініко-неврологічні (клініко-неврологічний і загальний огляд, викорис-
тання шкал оцінки тонусу та сили м‘язів, оцінка Клубу моторики). 

3. Нейропсихологічні (тест Спілбергера, тест депресії Бека, тест Міні- 
Ментал). 

4. Лабораторні (показники ліпідного обміну, тест Гаркаві)
5. Параклінічні (МРТ головного мозку, УЗДГ, РЕГ з функціональними про-

бами).
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6. Статистичні (з використанням методів варіаційної статистики. Розра-
хунок середніх арифметичних величин показників, їх середньоквадратичні 
відхилення та похибки середніх показників до і після проведеної терапії, ве-
личиною зсуву, їхню вірогідність у відповідності з критеріями Стьюдента та 
Фішера). 

Враховуючи високі саногенетичні можливості рефлексотерапії, та пози-
тивні приклади з власної практики у лікуванні постінсультних хворих, перед-
бачається розроблення диференційованих комплексних лікувально-реабілі-
таційних заходів із застосуванням рефлексотерапії, які б збільшили кінцевий 
результат від лікування, знизили тривалість і важкість втрати працездатності 
та соціальних витрат, запобігли медикаментозній поліпрагмазії, попереди-
ли розвиток побічної дії медикаментозного лікування хворих, які перенесли 
ішемічний інсульт.

•
Рощина Л.П., Коваленко О.Є. 

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ВЕГЕТАТИВНИХ РОЗЛАДІВ  
У СТУДЕНТІВ ТА ПОШУК ШЛЯХІВ ДО ЇХ КОРЕКЦІЇ

Київська міська студентська поліклініка, 
НМАПО імені П.Л.Шупика

Не дивлячись на велику кількість фундаментальних робіт, присвячених 
вегетативно-судинній дистонії (ВСД), ця проблема продовжує зберігати 
свою актуальність як в науковому, так і в клінічному плані.  Зміна по-
ведінкових та соціокультурних стереотипів неминуче призводить до пато-
морфозу даного захворювання.

Застосування критеріїв діагностики вегето-судинної дисфункції, що на-
ведені в МКХ-10 не можуть повністю задовольнити потреби практикуючого 
лікаря, що призвело до активного зростання досліджень в цій галузі [Вейн 
А. М. 2003; Скоромец А.А., 2008].

Реформи, які ми можемо спостерігати останніми роками в системі освіти 
в Україні, спричиняють, як зростання кількості випадків, так і зміну клініко-
патогенетичних форм ВСД.

Поряд з цим, зміщення домінуючих тенденцій свідомості студентів в сто-
рону досягнення високого соціального статусу нівелює увагу на особисте здо-
ров’я і робить старі методи профілактики та лікування складними у виконанні 
та, як наслідок, — малоефективними. Крім того, режим життя студентів, який 
супроводжується тривалим перебуванням біля комп‘ютера, нераціональним 
харчуванням, хронічним психоемоційним перенапруженням, поглиблюють 
проблему. Саме психологічні особливості молодого віку студентського кон-
тингенту є одними з провідних факторів, що сприяють недостатньому усві-
домленню причинно-наслідкових зв‘язків у формуванні здоров‘я. 

Патологічні зміни вегетативної регуляції функцій у студентів носять не-
гативні соціоекономічні наслідки завдяки ризику втрати та обмеження в під-
готовці висококваліфікованих спеціалістів.

На наш погляд та з урахуванням літературних даних, зростання поши-
реності ВСД у студентів значною мірою зумовлено недостатністю дифе-
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Семенова С.В.

ВИКОРИСТАННЯ РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ В ЛІКУВАННІ  
ХРОНІЧНОГО НЕКАМЕНЕВОГО ХОЛЕЦИСТИТУ

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Резюме. Поєднання рефлексотерапевтично та гомеосинатричного впли-
ву через корпоральні акупунктурні точки призводить не лише до сумацію 
ефекту, а й запускає механізми імпульсивно-кореляційної регуляції з вищих 
ієрархічних сходинок центральної нервової системи, що підвищує ефектив-
ність лікування та призводить до тривалого ефекту післядії, яка проявляєть-
ся в перебудовчих процесах в організмі із залученням різноманітних пато-
генетичних ланок локального та системного рівнів, зокрема, гепатобіларної, 
судинної, ендокринної, нервової систем, а також, і в першу чергу має гли-
бинний вплив на психоемоційну сферу, з якої власне, і розпочинаються ко-
рекційні процеси. Нами вироблена методики та техніка такого рефлектор-
ного втручання в меридіанну систему організму, спостереження та корекція 
впливу в процесі лікувальних процедур.

Відомо, що основними патогенетичними ланками розвитку хронічного 
некаменевого холециститу (ХНХ) є явища холестазу та зміна реології жовчі. 
Вказані порушення розвиваються задовго до приєднання запалення та вва-
жаються передумовою виникнення ХНХ, який в свою чергу є осоновою для 
каменеутворення та переходу ХНХ в хронічний кам»яний холецистит (ХКХ), 
тому залучення до комплексного лікування хронічних холециститів регуля-
торних рефлексотерапевтичних методів набуває важливого значення. 

Використанням рефлексотерапії у вигляді гомеосинатрії досягається не 
лише вплив на локальні механізми холестазу та біохімії жовчі, а й централь-
ні механізми корекції вказаних порушень, що принципово виокремлює таку 
методику лікування серед загально відомих. Дискінетичні розлади біларного 
тракту, як правило, супроводжують запальні процеси в жовчовивідній сис-
темі. Відомо, що в кожного хворого формується свій переважний тип діскі-
нетичних порушень, який запрограмований індивідуальними особливостями 
організму хворого. Використання гомеопатії, яка призначається з урахуван-
ням індивідуальної психосоматичної та патогенетичної картини, призводить 
до підвищення ефективності лікування ХНХ за рахунок впливу на тонкі інди-
відуально — опосередковані нервові регуляторні механізми біліарних дис-
функцій із залученням гіпоталамо-гіпофізарної, ендокринної, іммунної та су-
динної систем. 

ренційованих лікувально-профілактичних програм, заснованих на визна-
ченні клініко-патогенетичних особливостей вегетативних розладів саме у 
цього контингенту хворих. Тому метою подальших досліджень, яка витікає 
з вищесказаного, є визначення клініко-патогенетичних особливостей веге-
тативних розладів у студентів та обґрунтування і розробка адекватних комп-
лексних лікувально-профілактичних програм, які будуть включати поряд з 
медикаментозним лікуванням і рефлекторні методи. 

•
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Мета довести клінічну ефективність та переваги запропонованої методи-
ки на фоні комплексної загальноприйнятої терапії хронічного некаменево-
го холциститу, дослідити основні синдроми та їх динаміку до- та після го-
меосинатрично-рефлекторного лікування з лабораторно-інструментальним 
контролем у хворих з хронічним некаменевим холециститом.

Нами обстежено 32 хворих з хронічним некаменевим холециститом, 
серед них 20 жінок та 12 чоловіків віком від 27 до 65 років, які ввійшли в 
основну групу. Окрім цього контрольна група становила 12 чоловіків. Групи 
рандомізовані за віком, статтю та тривалістю хвороби. Основній групі хво-
рих призначалася додатково гомеосинатрично-рефлекторна терапія на фоні 
базового лікування. контрольна група хворих приймала класичне лікування. 
Всім пацієнтам проводився аналіз клінічної картини хронічного холецисти-
ту посимптомно, лабораторні та інструментальні обстеження, згідно вимог 
верифікації діагнозу хронічного холециститу. Окрім загальноприйнятого об-
стеження проводилися дослідження електропунктурних показників з корпо-
ральних акупунктурних точок за допомогою апарату «Рамед-3» до-, під час 
та після лікування. Електропунктурні заміри проводили на всіх системних 
контрольних точках меридіанів кистей та стоп та в усіх точках таких мериді-
анів, як IG, GI, RP, E, F і VB з наступною реєстрацією та аналізом показників. 
Також проводилося анкетування загального та психоемоційного самопочут-
тя вказаних груп пацієнтів. Показники заносилися в спеціальну порівняльну 
таблицю до-, під час та після лікування. Попередньо проводилося гомеопа-
тичне обстеження хворих та призначення індивідуальної гомеопатичної те-
рапії з врахуванням результатів електропунктурних показників з усіх контр-
ольних точок «фоллевських» меридіанів на кистях та стопах на гомеопатичне 
втручання.

Емпіричним шляхом вираховувся результуючий або сукупний вектор на-
прямку руху лікувально-відновних сил цілісного організму, тобто співвідно-
шення інських та янських меридіанів в парах верх-низ, право-ліво, серед-
ина-ззовні з показниками з відповідних меридіанів та наявності «феномену 
падіння стрілки замірюючого приладу» або зміщенням комп»ютерної графіки. 
За основу взято відновлення енергетичної рівноваги, або рівноваги Інь — Ян 
шляхом впливу на уражені меридіани. Згідно традиційної медицини Сходу, 
теоретичною основою в цьому лікуванні є теорія 5 першоелементів (У-сін) в 
якій всі органи співвіднесені з відповідними першоелементами. Теорія У-сін 
пояснює не тільки явища природи, але й механізми взаємовідношень орга-
нів і систем організму. При захворюванні може спостерігатись переваження 
Ян або Інь тенденції у відповідному органі або меридіані, тому необхідно ви-
рівняти дисбаланс у вказаних енергіях. Концепції «У-сін» передбачає дію на 
дистальні точки кінцівок, так як вважається, що циркуляція життєвої енергії 
сильніше всього виражена на периферії, саме в дистальних відділах кінцівок 
розташовуються точки п»яти першоелементів, корінні або «античні» точки. 

Нами на відмінку від класичної китайської медицини використовувалися 
акупунктурні точки «фоллєвських» меридіанів та спосіб електропунктурної 
гомеосинатрії, тобто введення гомеопатичних ліків безпосередьо в біологіч-
но-активні точки за допомогою спеціального прилада через щуп в меридіан-
ну систему організму. Перевагами такого лікування є динамічний контроль 
за акупунктурними показниками з можливістю вчасної заміни гомеопатичних 
препаратів. З терапевтичною метою використовувся комплекс індивідуально-
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підібраних гомеопатичних препаратів враховуючи провідні клінічні симптоми 
та згідно з таблицею Гібсона-Міллера. На відміну від стандартних методик 
електропунктурної діагностики, нами оцінювалася загальна тенденція щодо 
динаміки показників з біологічно-активних точок в групі інських та янських 
меридіанів кожного пальця, тобто в першу чергу зверталася увага не на аб-
солютні цифри, а на відносні їх значення до-, під час та після лікування.

Частота процедур залежала від електропунктурних показників з мериді-
анів, їх динаміки, еволюції клінічних симптомів до- та в процесі лікування, 
клініко-інструментальних показників. Як правило, кількість впливів становила 
від 5 до 10-12 з перервою від 3-х до 30-и днів; тривалість одного прийому 
становила 20-40 хв. Гомеосинатрично-рефлекторне подразнення біологічно-
активних точок відбувалося за детально розробленою та запатентованою 
методикою, яка включала триразове механічне подразнення меридіанних 
точок з препаратами та без них, а також період відпочинку між вплива-
ми у випадку різкої або недостатньої зміни електропунктурних показників, 
особливо, при появі «феномену падіння стрілки». На кожного пацієнта за-
водилися спеціально розроблені анкети з детальною реєстрацією клінічних 
симптомів, загального та психоемоційного самопочуття, електропунктурних 
даних та гомеопатичної рецептури. 

Результати лікування. У пацієнтів основної групи протягом 5-9 днів від 
початку лікування зникали симтоми важкості в правому підребер»ї, гіркота в 
роті, відрижка, вздуття та нормалізувався стілець, відмічалося покращення 
показників біліарної моторики за клінічними даними. До місяця часу з по-
чатку лікування за результами ультразвукового дослідження гепатобіліарної 
системи відмічалося зменшення розмірів жовчного міхура, зникнення сладж 
синдрому у пацієнтів з гіпокінетично-гіпотонічним варіантом дискінезії жов-
човивідної системи (2/3 від усіх хворих) та відновлення рефлекторної фази 
жовчовиділення, особливо у пацієнтів з гіперкінетично-гіпертонічним типом 
дискінезії жовчовидільних шляхів. У всіх хворих спостерігалося значне по-
кращення або нормалізація показників дуоденального зондування після кур-
су гомеосинатрично-рефлекторної терапії. Більшість хворих основної групи 
(89%) відмічали покращення настрою, нормалізацію сну, підвищення фі-
зичної та побутової поведінкової або соціальної активності. Пацієнти були 
задоволені зручним режимом гомесинатрично-рефлекторного лікування, їх 
влашовувало відсутність додаткової медикаментозної нагрузки та регуляр-
них прийомів ліків, безбольовий характер процедур, а отже хороша її пере-
носимість та позитивне сприйняття на психо-емоційному рівні. Встановлено, 
що гомеосинатрично-рефлекторне курсове лікування за вказаною методи-
кою дає можливість врегулювати загальне самопочуття хворих з хронічним 
некаменевим холециститом незалежно від типу біліарної дискінезії, усунути 
больовий та диспептичний симптоми, які залишалися у хворих після базо-
вого лікування, розширити дієту, а отже покращити якість життя пацієнтів з 
вказаною патологією. 

Ефективність гомеосинатричного впливу досягається з врахуванням всіх 
патогенетичних ланок та етіологічних чинників індивідуального генезу. Пе-
ревагою такого лікування є відсутність залежності від концентрації фарма-
кологічного препарату в крові та жовчі (аналогом якої є характер, техніка, 
тривалість та якість рефлекторного імпульсу з біологічно активних точок). 
Рефлексотерапевтична методика із залученням гомеопатичного впливу осо-
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бливо ефективна на реабілітаційному етапі, коли залишаються стійкі больо-
ві, диспептичні, кишкові та астеноневротичні симптоми, які супроводжують-
ся порушеннями зі сторони ентерогепатичної системи; на ранніх стадіях 
формування ХНХ, а також після провокуючого впливу етіологічного фактору. 
Впроводження в клінічну практику методики гомеосинатрично-рефлекторної 
корекції функції жовчовивідної системи у хворих з ХНХ дозволяє підвищити 
ефективність сучасної терапії хронічного некаменевого холециститу, покра-
щити якість життя пацієнтів з вказаним захворюванням та продовжити три-
валість життя.
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Середа В.Г., Довгий І.Л., Дригант Л.П., Парнікоза Т.П., 
Панікарський В.Г.

ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ ХВОРИХ  
З ВЕРТЕБРОГЕННИМИ ПОПЕРЕКОВО-КРИЖОВИМИ  
КОРІНЦЕВИМИ СИНДРОМАМИ

Кафедра неврології і рефлексотерапії НМАПО ім. П. Л. Шупика

Найбільш значними по втраті працездатності серед неврологічних про-
явів дегенеративно-дистрофічного пошкодження поперекового-крижового 
відділу хребта є компресія корінців та стійкий больовий синдром, що робить 
актуальним та перспективним впровадження ефективних немедикаментоз-
них методів їх лікування, в тому числі  рефлексотерапевтичних. 

Для оцінки ефективності лікування методом поєднання голкорефлексо-
терапії (ГРТ) та лазеропунктури (ЛП) нами проведене клініко-електронейро-
міографічне обстеження 126 хворих (від 27 до 74 років) з вертеброгенними 
поопереково-крижовими корінцевими синдромами. З них чоловіків — 73, 
жінок — 53. У всіх хворих виявлені корінцеві синдроми, найбільше часто — 
ураження корінця S1 у 51,6% спостережень, ураження корінців L5 і S1 — у 
41,3%, ураження корінця L5 — у 15,9% спостережень.

В клінічній картині спостерігали переважно стійкий помірновиражений 
больовий синдром, болючість паравертебральних точок, гіпестезією в зонах 
уражених корінців, зниженням сили м’язів нижньої кінцівки, сплощенням по-
перекового лордозу, напруження паравертебральних м’язів спини, зниження 
або відсутність ахілового рефлексу, позитивні симптоми натягу. 

Для підтвердження вертеброгенної природи корінцевих синдромів всім 
хворим проведено рентгенографію та магнітно-резонансну томографію 
(МРТ) попереково-крижового відділу хребта.

Поряд із клінічним обстеженням до і після курсу лікування хворим прово-
дили стимуляційну ЕНМГ на комп’ютерному електронейроміографі «Нейрон-
Спектр-4/ВП» («НейроСофт» Росія). Вивчали функціональний стан мало- та 
великогомілкових нервів обох нижніх кінцівок хворого. Також враховували 
параметри Н-рефлексу (поріг винекнення, латентність максимального H-
рефлексу, порівнювали максимальні амплітуди Н-рефлекса і М-відповіді 
(відношення Нмакс/Ммакс в %)).

ЕНМГ дозволила виявити зниження швидкості проведення збудження 
(ШПЗ) по еферентних волокнах малогомілкового та великогомілкового не-
рвів на стороні ураження. Н-рефлекс не викликався на хворій нозі у 2 об-
стежених, при цьому у них був відсутній і ахіловий рефлекс. У інших відзна-
чалося підвищення порогу виникнення, подовження латентності, зменшення 
амплітуди, порушення послідовності появи Н- і М-відповідей. 

Крім традиційної медикаментозної терапії (нестероїдні протизапальні, 
вазоактивні препарати, антиоксиданти, вітаміни групи В) та ЛФК, до комп-
лексного лікування хворих включали курс ГРТ та ЛП апаратом «Біомед-001» 
(довжина хвилі інфрачервоного лазерного випромінювання 0,89 мкм., се-
редня потужність випромінювання — до 20 мВт). Час впливу на корпоральні 
точки — 2-3 хв.; на аурикулярні — 50 — 60 сек. Загальна кількість точок 
впливу за один сеанс 12 — 14. Загальна тривалість процедури за один се-
анс до 25 хв. Кількість сеансів на курс 10 — 12.
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Вибір точок, послідовність впливу визначали відповідно до принципів 
класичної АП з урахуванням даних акупунктурної діагностики по Накатані, 
загального стану хворого, супутньої патології. Впливали на точки місце-
во-сегментарної дії, больові (V 22 — 28, 31 — 34, 46 — 50, 54, T 3 — 5, 
VB29, 30, 34, 36, Е36, 42, 44V40, 50, 54, 57, 60, 65, 67 і VB30), віддалені 
і загальнозміцнюючі (GI4, P7, VB34, VB 39, TR5, IG17, RP6, E36, MC6, V11, 
T14), які визначають розвиток загальної реакції і розташовані в комірцевій 
зоні, в області рук, ніг, а також точки які знаходяться в зоні переважної ін-
нервації пошкодженого корінця. Використовували правила міжмеридіальних 
зв’язків класичної РТ: «поперекове-ло», «у-сін», «полудень-полуніч», «чудові 
меридіани». Для цього, з метою збалансування «інь-ян» енергії, впливали на 
стандартні пункти (седативні, тонізуючі точки, точки-посібники, ло-пункти та 
ін.) в залежності від індивідуальних особливостей хворого. Використовували 
2-3 аурикулярні точки. Для посилення лікувального ефекту використовували 
точки на непошкодженій нижній кінцівці. При проведенні всього курсу РТ і 
кожної процедури враховували наявність у хворого супутньої патології, тоб-
то здійснювали вплив як на основні точки, так і на симптоматичні.

Після лікування у більшості хворих відзначалося клінічне поліпшення. 
Воно виражалося в зменшенні або зникненні больового синдрому, напруги 
поперекових м’язів, сколіозу, болючості паравертебральних точок, симпто-
мів натягу, зон гіпестезії, у збільшенні сили в згиначах і розгиначах ступні 
і пальців. Ахиловий рефлекс з’явився у 4 хворих, підвищився у 24 і цілком 
нормалізувався,  будучи зниженим, у 4 хворих (див. табл. 1).

Таблиця 1
Динаміка неврологічних симптомів під впливом РТ 

Ознака До лікування Після лікування

абс % абс. %

Зниження ахілового рефлексу 65 51,6 34 27

Випадіння ахілового рефлексу 29 23 21 16,7

Симптом Ласега 76 60,3 41 32,5

Інші симптоми натяжіння 58 46 30 23,8

Гіпестезія в зоні іннервації корінця S1 69 54,8 34 27

Гіпестезія в зоні іннервації корінця L5 20 15,9 9 7,1

Гіпестезія в зоні іннервації корінців L5 — S1 37 29,4 18 14,3

Зниження м’язевої сили в н/кінцівках 52 41,3 14 11,1

Клінічне поліпшення було підтверджене позитивними змінами електроней-
роміографічних параметрів Н- і М-відповідей: зниження порога та збільшен-
ня амплітуди Н-рефлексу з одночасним збільшенням амплітуди М-відповіді, 
яке супроводжувалось збільшенням величини коефіцієнта співвідношення 
Нмакс/Ммакс (в %), що указує на покращання стану сегментарного реф-
лекторного апарату, а також ШПЗ по еферентних волокнах малогомілкового 
та великогомілкового нервів. У 15 хворих був отриманий Н-рефлекс.

Таким чином, у хворих з вертеброгенними поопереково-крижовими ко-
рінцевими синдромами, помірновираженим стійким больовим синдромом за 
допомогою стимуляційної ЕНМГ вивчена ефективність їх лікування методом 
поєднання ГРТ з ЛП. У хворих  з даною патологією у виключній більшості 
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Симоненко Г., Шаповал В., Головчанський О., Фадєєв В.

КРЕДИТНО-МОДУЛЬНА СИСТЕМА ВИКЛАДАННЯ КУРСУ 
«ОСНОВИ ГОМЕОПАТІЇ» В НМУ ІМЕНІ О.О.БОГОМОЛЬЦЯ

Впровадження в медичну практику сучасних фармакологічних засобів у 
значній кількості випадків призводить до ускладнень — розвитку лікарської 
хвороби з багатьма її проявами, в першу чергу до алергічних реакцій: тяж-
кого ураження шкіри, внутрішніх органів, астматичного стану, анафілактич-
ного шоку.

Профілактика лікарської хвороби — це, насамперед, використання таких 
методів лікування, які позбавлені цих ускладнень.

Одним з них є гомеопатичний метод, який використовує в своєму ар-
сеналі препарати в основному мінерального, рослинного та тваринного по-
ходження у малих дозах.

Нові відкриття сучасної науки свідчать про біологічну активність таких 
доз, що є теоретичним обгрунтуванням гомеопатичного лікування.

Результативність та відсутність побічних дій при застосуванні гомеопа-
тичного методу лікування, оригінальний цілісний підхід до лікування, а також 
наявність в аптеках достатнього обсягу гомеопатичних препаратів — все це 
сприяє значному зростанню зацікавленості сучасних лікарів.

Гомеопатія є дієвим засобом лікування, який підвищує функціональні 
можливості організму і ефективно використовується при дисфункції окремих 
систем і органів. Про це свідчить не тільки історія її застосування, а й сучас-
ний досвід і нові наукові розробки. На теперішньому етапі розвитку гомеопа-
тичного методу дуже важливим є формування правильних уявлень про його 
можливості, місце в клінічній медицині, а також шляхи інтеграції з іншими ви-
дами лікування та профілактики захворювань, медичної реабілітації.

Починаючи з 1994 року ведеться викладання елективного курсу з го-
меопатії для студентів медичних вузів України з використанням відповідної 
програми «Основи сучасної гомеопатії». Кафедра неврології та реабіітацій-
ної медицини є опорною з даної дисципліни. У зв’язку з набутим навчаль-
но-методичним досвідом та появою нових наукових даних вказана програма 
перероблена та розширена з урахуванням стандартів кредитно-модульної 
системи. Нова програма з основ гомеопатії має на меті об’єднати в одному 
методичному документі зусилля теоретичних та клінічних кафедр, направлені 
на підготовку лікаря загальної практики. Програма створена співробітниками 
кафедри неврології та реабілітаційної медицини Національного медичного 
університету імені О.О. Богомольця: завідувачем кафедри, д.м.н., професо-
ром В.П.Лисенюком та асистентом Г.Г.Симоненком, обговорена і ухвалена 
на міжкафедральній нараді завідувачів однопрофільних кафедр ВМНЗ (про-
токол № 1 від 05.10.2006 р.). Програма розроблена таким чином, щоб дати 
можливість студентам старших курсів не тільки засвоїти основні теоретичні 

випадків отримано позитивний ефект за рахунок усунення або зменшення 
вираженості больового, м’язово-тонічного синдрому та відновлення рухових 
порушень.

•
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аспекти гомеопатії, а й набути практичних навичок її використання в комп-
лексному лікуванні на різних етапах патологічного процесу, а також реабілі-
тації хворих.

Програма з основ гомеопатії (курс за вибором) для вищих медичних за-
кладів освіти України ІІІ — ІV рівнів акредитації складена для спеціальностей 
7.110101 «Лікувальна справа», 7.110104 «Педіатрія», 7.110105 «Медико-про-
філактична справа» напряму підготовки 1101 «Медицина» у відповідності з 
освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) і освітньо-професійними 
програмами (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН Украї-
ни від 16.04.03 №239, навчальним планом, затвердженим наказом МОЗ 
України від 18.06.02 №221. Враховуючи, що термін навчання за цими спеці-
альностями здійснюється протягом 6 років, базова медична підготовка, кін-
цеві цілі з дисципліни — однакові, тому складена єдина програма з основ 
гомеопатії для зазначених спеціальностей.

Згідно з навчальним планом вивчення основ гомеопатії здійснюється на 
4-му році навчання. Програма курсу за вибором містить основні розділи су-
часної гомеопатії і розрахована на 30 аудиторних годин (практичні заняття) 
і 15 годин СРС (самостійна робота студентів). 

Програма дисципліни структурована на 2 змістові модулі. Обсяг навчаль-
ного навантаження студентів описаний у кредитах ЕСТS — залікових кредитах, 
які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними модуля в цілому.

Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є: а) практичні 
заняття, б) самостійна робота студентів.

Практичні заняття з основ гомеопатії проводяться на клінічних базах тера-
певтичного профілю з демонстрацією хворих відповідно до тематики занять, 
клінічним аналізом стану хворого й призначенням гомеопатичних ліків в залеж-
ності від фази чи стадії патологічного процесу, індивідуальної реактивності.

Під час викладання курсу з основ гомеопатії допускається внесення змін 
до навчальної програми залежно від організаційних і технічних можливос-
тей відповідних кафедр, але повинен бути виконаний в цілому обсяг вимог 
з дисципліни згідно з кінцевими цілями.

Засвоєння теми та змістовних модулів контролюється на практичних за-
няттях у відповідності з конкретними цілями. Рекомендується застосовувати 
такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: тестові завдання, розв’я-
зування ситуаційних задач.

Підсумковий контроль засвоєння модуля здійснюється по його завер-
шенню. Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і вистав-
ляється за багатобальною шкалою і має визначення за системою ЕСТS та 
шкалою, прийнятою в Україні.

Метою вивчення дисципліни є створення у студентів цілісного уявлен-
ня про основні теоретичні і методичні аспекти гомеопатії, а також набуття 
практичних навичок використання її в клінічних умовах.

Кінцеві цілі вивчення дисципліни:
1. Обгрунтувати визначення та принципи гомеопатії, історію розвитку го-

меопатії та її сучасне наукове обгрунтування.
2. Визначати походження гомеопатичних ліків та способи їх виготовлення.
3. Аналізувати основні гомеопатичні препарати, що використовуються 

при лікуванні хворих з гострими респіраторними вірусними інфекціямі (ГРВІ), 
деякими алергічними проявами та дитячими захворюваннями (для нормалі-



165Матеріали науково-практичної конференції

Орієнтовний тематичний план практичних занять

Тема
Кількість 

годин
Змістовий модуль 1: «Загальна гомеопатія»

1. Визначення гомеопатії, її роль та місце в сучасній медицині . Історія 
розвитку, організація та загальні питання гомеопатії.

2

2. Наукове обгрунтування гомеопатії. Основні напрямки наукових 
досліджень в гомеопатії.

2

3. Гомеопатична фармакопея. Походження і виготовлення гомеопатичних 
ліків.

2

4. Методологія гомеопатичного обстеження. Гомеопатична семіотика. 2

5. Конституціональний і синдромальний підходи до вибору гомеопатичних 
препаратів. Гомеопатичні Materia medica та Repertorium. Критерії відбору 
симптомів для пошуку ліків та потенції гомеопатичного препарату.

2

6. Сучасні напрямки біологічної медицини. Гомотоксикологія і 
антигомотоксичні препарати. 

2

Змістовий модуль 2: «Спеціальна гомеопатія»
7. Загальні принципи гомеопатичного лікування хворих з гострими 
респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ). Комплексні гомеопатичні 
препарати для індивідуалізованого лікування хворих з ГРВІ.

2

8. Основні гомеопатичні монопрепарати для індивідуалізованого лікування 
хворих з ГРВІ, реперторизація індивідуальних симптомів.

2

9. Загальні принципи гомеопатичного лікування хворих з алергічними 
станами. Комплексні гомеопатичні препарати для індивідуалізованого 
лікування хворих з алергічними станами на прикладі атопічного дерматиту.

2

10. Основні гомеопатичні монопрепарати для індивідуалізованого 
лікування хворих з алергічними станами на прикладі атопічного дерматиту, 
реперторизація індивідуальних симптомів.

2

11. Загальні принципи гомеопатичного лікування хворих з синдромом 
вегетативної дистонії. Комплексні гомеопатичні препарати для 
індивідуалізованого лікування хворих з вегетативною дистонією 
невротичного генезу. 

2

12. Основні гомеопатичні монопрепарати для індивідуалізованого 
лікування хворих з вегетативною дистонією невротичного генезу, 
реперторизація індивідуальних симптомів. 

2

13. Загальні принципи гомеопатичного лікування дітей. Найважливіші 
комплексні гомеопатичні препарати для використання в педіатричній 
практиці. 

2

14. Основні гомеопатичні монопрепарати для використання в педіатричній 
практиці, реперторизація індивідуальних симптомів.

2

15. Підсумковий модульний контроль. 2
Всього 30
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зації вікових обмінних процесів, стимуляції імунітету, усунення функціональ-
них розладів і лікування алергічних реакцій) та деякими психо-соматичними 
захворюваннями.

4. Володіти методикою гомеопатичного обстеження хворого (зібрати го-
меопатичний анамнез, здійснити ретельне об’єктивне обстеження) і вміти 
призначити гомеопатичні засоби при деяких патологічних станах.

Конкретні цілі змістового модулю 1: «Загальна гомеопатія»
• Аналізувати визначення гомеопатії і гомеопрепаратів.
• Демонструвати знання про наукове обгрунтування гомеопатії.
• Оволодіти методикою і технікою виготовлення основних лікарських 

форм гомеопатичних препаратів.
• Виписувати рецепти гомеопрепаратів для дорослих, в педіатричній та 

геріатричній практиці.
• Використовувати основні правила гомеопатичної семіотики.
Конкретні цілі змістового модулю 2: «Спеціальна гомеопатія»
• Інтерпретувати та враховувати терапевтичні ефекти гомеопатичних за-

собів, що найчастіше застосовуються в медичній практиці.
• Демонструвати володіння основними комплексними препаратами, за-

реєстрованими в Україні, і принципами їх формування.
• Аналізувати клінічні прояви захворювання та формувати алгоритм за-

стосування гомеопатії. 
• Призначати гомеопатичні комплексні та монопрепарати в залежності 

від наявних функціональних розладів у хворих різного профілю.
Форми контролю і система оцінювання здійснюються відповідно до ви-

мог програми дисципліни та Інструкції про систему оцінювання навчальної 
діяльності студентів при кредитно-модульній системі організації навчального 
процесу, затвердженої МОЗ України (2005).

Таким чином, згідно введенню нового навчального плану підготовки 
фахівців освітньо-кваліфікованого рівня «спеціаліст» кваліфікація «лікар» у 
вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації України, створено нову 
навчальну програму з дисципліни «Основи гомеопатії» за кредитно-мо-
дульною системою, яка сприяє об’єктивізації оцінювання отриманих сту-
дентами знань.

Резюме. Ознакомительный курс основ гомеопатии преподается в на-
циональном медицинском университете им.А.А.Богомольца с 1994 года. 
Кафедра неврологии и реабилитационной медицины является опорной по 
данной дисциплине. Согласно приказам МЗ Украины про введение нового 
учебного плана и организацию учебного процесса в высших учебных за-
ведениях, в 2008 году центральным методическим кабинетом утверждена 
новая учебная программа дисциплины «Основы гомеопатии», отвечающая 
стандартам кредитно-модульной системы.

Summary. Acquaintative course on bases of homoeopathy have been teachi-
ng in national medical university from 1994. Chair of neurology and rehabilitative 
medicine is leading on this discipline. Central methodical cabinet confirmed new 
course educational program according credit-module system in 2008.

•
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Сулік Р.В., Чуприна Г.М.

ДІАГНОСТИКА І ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ КАРДІОЕМБОЛІЧ-
НОГО ПІДТИПУ ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ У ХВОРИХ З ОКЛЮ-
ЗІЄЮ М1 І М2 СЕГМЕНТІВ СЕРЕДНЬОЇ МОЗКОВОЇ АРТЕРІЇ

Национальная медицинская академия последипломного образования имени 
П.Л. Шупика

Нами, на базі Київської обласної клінічної лікарні, проведено транскра-
ніальне доплерографічне, клінічне і інструментальне обстеження 23 хворих 
з півкульовим інфарктом мозку кардіоемболічного ґенезу і ознаками оклюзії 
СМА у гострому періоді. Середній вік хворих становив 56,3±8,7 років.

Критеріями включення до дослідження були: ішемічний інсульт, підтвер-
джений МРТ — дослідженням, відсутність в анамнезі попередніх інсультів і 
цукрового діабету. Підтип ішемічного інсульту визначали з урахуванням да-
них анамнезу, результатів дослідження очного дна, темпу розвитку невро-
логічного дефіциту і подальшого перебігу ішемічного інсульту, зіставлення їх 
зі структурними змінами церебральних судин і серця, даними клініко-інстру-
ментальних, лабораторних методів обстеження, МРТ головного мозку (ГМ).

Для визначення глибини неврологічного дефіциту в кожному окремому 
випадку проводили дослідження пацієнтів за шкалою Національного інсти-
туту здоров’я США (NIHSS) на момент поступлення до стаціонару (перші 6 
годин).

Головними критеріями діагностики оклюзії СМА було виражене зниження 
або відсутність кровоплину в СМА при одночасному підвищенні ЛШК і зни-
женні периферичного опору в іпсилатеральній ПМА за рахунок формування 
перетоку. Характерним було також зниження кровоплину в гирлі іпсилате-
ральної ВСА, підсилення антероградного кровоплину в іпсілатеральній над-
блоковій артерії і зниження вазодилататорного резерву у басейні СМА на 
боці ураження.

Проведення співставлення результатів доплерографічного дослідження з 
результатами аутопсії померлих хворих показали, що у пацієнтів із оклю-
зією М1 сегменту СМА, підтвердженої даними аутопсії (n=4), при інсонації 
СМА реєструвався низькоамплітудний, утруднений кровоплин із значеннями 
середньої ЛШК від 0 до 12,5 см/с і відсутністю кровоплину в діастолу. Спів-
ставлення з результатами МРТ показали, що у всіх пацієнтів із значенням 
ЛШК в СМА до 20 см/с був діагностований тотальний (85,7%) і глибинний 
обширний (14,3%) інфаркти мозку, а при наявності кірково-підкіркового ін-
фаркту мозку значення ЛШК у всіх випадках були вищі або рівні 20 см/с.

Результати проведеного дослідження дозволяють рахувати критерієм 
оклюзії М1 сегменту СМА не тільки відсутність кровоплину по СМА, але і 
зниження ЛШК в СМА нижче 20см/с з одночасним підвищенням ЛШК по іп-
силатеральній ПМА і ЗМА. При наявності утрудненого кровоплину по СМА 
із значенням ЛШК більше 20 см/с в комбінації із підвищенням ЛШК в іпси-
латеральних ПМА і ЗМА більш вірогідна оклюзія дистального відділу СМА. 
Отримані дані узгоджуються з результатами досліджень Тихомірова О.В. і 
співавт. (2002).

Таким чином у 14 хворих було зареєстровано оклюзію М1 сегменту СМА 
і у 9 пацієнтів оклюзію М2 відділу. Хоча потрібно розуміти, що такий поділ 
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умовний так як швидкість процесів реканалізації досить висока, що може зу-
мовлювати підвищення ЛШК у пацієнтів з проксимальною оклюзією.

Виявлення за допомогою доплерографії оклюзії інтракраніальної артерії 
свідчить на користь емболічного характеру інсульту, так як відомо, що оклю-
зія СМА частіше виникає через емболію, ніж через локальний тромбоз на 
місці атероматозної бляшки (Lhermitter F. et al., 1979; Miller V.T., Cohen B.A., 
1987). Ангіографічні і доплерографічні дослідження показали, що емболічна 
оклюзія буває досить нетривалою, можливо через фрагментацію емболу (Ol-
sen T.S. et al., 1985; Fieschi C. et al., 1989; Вознюк И.А., 2000). Проведення 
доплерографічного дослідження через 6, 12, 24, 48 годин від моменту появи 
симптомів у пацієнтів, з діагностованою емболічною оклюзією СМА, дозво-
лило визначити швидкість спонтанної реканалізації. Відновлення кровотоку 
через 6 годин від початку інсульту спостерігалося у 15% обстежених, через 
12 годин — у 59%, через 24 години — у 64% і через 48 годин — у 77% (Mo-
lina C.A. et al., 2000). Таким чином, вірогідність виявлення інтракраніальної 
оклюзії залежить від термінів проведення доплерографічного дослідження.

Можливість реєстрації ознак оклюзії СМА не тільки при тотальному і 
кірково-підкірковому інфарктах мозку, але і при обширному глибинному ін-
фаркті відповідає існуючим уявленням про розвиток стріокапсулярного ін-
фаркту у разі тромбемболії головного стовбуру СМА і гарному колатераль-
ному кровообігу, який попереджує розвиток зони інфаркту на кіркові відділи. 
При порівнянні груп з доплерографічними ознаками оклюзії М1 і М2 сегмен-
тів відмічалось достовірне превалювання тотальних інфарктів при оклюзії М1 
сегменту.

По результатам клініко-неврологічного обстеження за шкалою NIHSS у 4 
(28,6%) пацієнтів з оклюзією М1 сегменту СМА в перші 6 годин з моменту 
розвитку неврологічної симптоматики було діагностовано тяжкий невроло-
гічний дефіцит, а надтяжкий неврологічний дефіцит був зареєстрований у 
10 (71,4%) випадках. Середнє значення по групі склало 18,64±3,78 балів. 
Неврологічний дефіцит легкого і середнього ступеня тяжкості не був відмі-
чений у жодному випадку.

При оклюзії М2 сегменту СМА неврологічний дефіцит тяжкого ступеня 
важкості діагностували в 7 (77,8%) випадках, тоді як надтяжкий дефіцит ви-
явили лише у 2 (22,2%) хворих. Середній неврологічний дефіцит за шкалою 
NIHSS в середньому по групі склав 14,89±1,97 балів. Неврологічний дефіцит 
легкого і середнього ступеня тяжкості не спостерігали.

Ступінь відновлення неврологічного дефіциту за шкалою Ренкіна (mRS) у 
4 (28,6%) хворих із оклюзією М1 сегменту СМА склала 3 бали, у 6 (42,9%) 
— 4-5 бали і в 4 (28,6%) випадках 6 балів. Тобто у 28,6% пацієнтів регрес 
неврологічного дефіциту характеризувався помірною неспроможністю; у 
42,9% — помірно важкою та важкою неспроможністю. Летальність в даній 
групі пацієнтів склала 28,6%.

При оцінці ступеня відновлення неврологічних порушень на 21 добу у 
хворих із оклюзією М2 сегменту СМА у 7 (77,8%) хворих виявили помірну 
неспроможність у 1 (11,1%) помірно важку та важку неспроможність і у 1 
(11,1%) легку неспроможність.

Отже, оклюзія М2 сегменту СМА носила більш сприятливий короткостро-
ковий прогноз в порівнянні з оклюзією М1 сегменту і на відміну від остан-
ньої їй не був характерний високий рівень летальності.
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Для пацієнтів із інтракраніальними оклюзіями був характерним важкий 
неврологічний дефіцит. На 21 день захворювання летальність склала 16%, 
значне обмеження неврологічних функцій спостерігалось у 28,0%, помірна 
інвалідизація спостерігалась в 44,0% випадків і легка неспроможність лише 
в 1 (4%) випадку. Повне відновлення на 21 день захворювання не спостері-
галось в жодному випадку.

Таким чином, доплерографічне дослідження дозволяє підтвердити на-
явність емболічної оклюзії інтракраніальних артерій в тих випадках, коли 
до моменту обстеження не відбулася спонтанна реканалізація. Виявлення 
триваючої оклюзії дозволяє з високим ступенем достовірності діагностувати 
розвиток обширного інфаркту мозку і передбачити несприятливий прогноз 
з високим ризиком внутрішньолікарняної летальності або значної інваліди-
зації.

•
Теленгатор А.Я. 

РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ  
С ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ

Киевский медицинский университет УАНМ

Резюме. Приведены результаты наблюдения и лечения 200 больных в 
возрасте от 40 до 85 лет, страдающих атеросклеротической и гипертони-
ческой дисциркуляторной энцефалопатией І — ІІІ ст. Делаются выводы о 
том, что лечение этих больных должно быть патогенетически обоснован-
ным, индивидуальным, при декомпенсации оно должно быть как можно 
более ранним. Лечение больных (особенно больных со ІІ и ІІІ ст.) должно 
носить профилактический характер.

Цель и задачи. Провести изучение состояния здоровья больных с атеро-
склеротической и гипертонической дисциркуляторной энцефалопатией (ДЭ) 
І—ІІІ ст., разработать методы патогенетически обоснованного ее лечения.

Материал и методы. Нами в неврологическом стационаре проводилось 
реабилитационное лечение 200 больных в возрасте от 40 до 85 лет, страда-
ющих атеросклеротической и гипертонической ДЭ І — ІІІ ст. (мужчин было 
115, женщин — 85). Больных с ДЭ І ст. было 25, ІІ ст. — 135, ІІІ ст. — 40. Из 
200 больных с ДЭ больных с артериальной гипертензией было 68, больных 
с церебральным атеросклерозом — 42, больных с церебральным атеро-
склерозом и артериальной гипертензией — 90. Обычно в неврологическое 
отделение больные поступали через 2 — 5 суток от начала декомпенсации 
(75% случаев), реже (25% случаев) — в более поздние сроки. 

Результаты собственных исследований. Больные при поступлении жало-
вались на головные боли, головокружения, шаткость при ходьбе, быструю 
утомляемость, снижение памяти, шум и звон в голове, нарушения ночно-
го сна, раздражительность и др. В зависимости от того, какая стадия ДЭ 
была у больных, жалобы у них варьировали по характеру и в количествен-
ном отношении. 
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Так, больные с ДЭ І ст. чаще жаловались на раздражительность, невни-
мательность, на головные боли, головокружения. Чаще у этих больных в 
клинической картине наблюдался псевдоневрастенический синдром. 

У больных с ДЭ ІІ ст. чаще на первый план выходили головокружения, 
головные боли, шум и звон в голове, снижение памяти, внимания, актив-
ности мышления, раздражительность, плаксивость, снижение трудоспособ-
ности. При неврологическом обследовании у больных с ДЭ ІІ ст. мы обыч-
но обнаруживали признаки поражения отдельных черепных нервов (в виде 
слабости конвергенции, недостаточности лицевого нерва по центральному 
типу), признаки пирамидной недостаточности, симптомы поражения экстра-
пирамидной нервной системы, мозжечковостволовые нарушения. Отмеча-
лись синдромы: вестибулярный, вестибулоатактический, пирамидный, эк-
страпирамидный, гипоталамический, эпилептический и др.

У больных с ДЭ ІІІ ст. количество жалоб обычно снижалось. Отмечались 
выраженные синдромы: пирамидный, экстрапирамидный, псевдобульбар-
ный, вестибулоатактический. Часто отмечалось интеллектуально-мнестичес-
кое снижение.

С целью реабилитационного лечения использовались (при необходи-
мости): 1) препараты, снижающие артериальное давление (каптопрес, 
каптоприл, тенорик, этап и др.); 2) вазоактивные препараты (циннаризин, 
кавинтон, кавинтон-форте, эуфиллин); 3) антиагреганты (аспирин, аспе-
кард, дипиридамол); 4) производные ксантинов (при эритроцитозе — эри-
троцитарном микроциркулярном блоке); 5) антиоксиданты (витамины С, Е, 
милдронат); 6) нейротропные препараты (аминалон, пирацетам, луцетам, 
прамистар и др.); 7) нейроспецифические пептиды (церебролизин, цере-
брокурин); 8) препараты, улучшающие энергетический обмен (АТФ, рибок-
син, тиотриазолин — уменьшает также ишемизацию поврежденных клеток); 
9) препараты, улучшающие реологические свойства крови (реополиглюкин, 
реоглюман, трентал); 10) при нарушениях венозного оттока использовали 
препараты троксевазин, эскузан; 11) при необходимости с целью дегидра-
тации назначали фуросемид, L-лизин-эсцинат; 12) для лечения судорожных 
синдромов использовали финлепсин, карбамазепин, дифенин, седуксен(си-
базон) и др.; 13) при необходимости седативного лечения назначали гида-
зепам, тазепам, седуксен (сибазон) и др., при депрессивном компоненте —  
антидепрессанты (амитриптилин, залокс и др..); 14) при вегетативных па-
роксизмах назначали седуксен (сибазон), антидепрессанты; 15) при повы-
шении уровня холестерина в крови применяли вазилип и т.п.; 16) при вес-
тибулярноатактических нарушениях широко применяли бетасерк (вестибо); 
17) широко использовалось психотерапевтическое лечение, в необходимых 
случаях назначалось физиотерапевтическое лечение; 18) при наличии хро-
нических соматических заболеваний (особенно при их обострениях) назна-
чалось соответствующее лечение.

Следует отметить, что лечение назначалось патогенетически обоснован-
ным и обязательно индивидуальным с учетом ведущего и сопутствующих 
патологических синдромов, наличия психических изменений, сопутствую-
щей хронической соматической, эндокринологической, урологической и ги-
некологической патологии, возраста больного, с последующими рекоменда-
циями соответствующего амбулаторного лечения при выписке пациента из 
стационара на длительный срок (от 2 недель до 2 месяцев). Чем раньше 
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назначалось лечение у больных с ДЭ в стадии декомпенсации, тем эффек-
тивнее оно было (85% случаев). Более эффективно лечение было у боль-
ных с ДЭ І ст. (97% случаев), чем у больных с ДЭІІ ст. (86%) и с ДЭ ІІІ ст. 
(75%). Более эффективным и более стойким было лечение у больных до 
60 лет. У больных с ДЭ на фоне сочетания церебрального атеросклероза 
и артериальной гипертензии, с сопутствующими хроническими соматичес-
кими заболеваниями эффект от лечения был меньшим, чаще отмечались 
обострения. 

Следует отметить, что в ряде случаев (17%) у больных наблюдались яв-
ления депрессии (или чаще — субдепрессии) и только включение в комп-
лекс лечения антидепрессантов позволяло добиться существенного поло-
жительного эффекта при лечении пациентов. 

Обращает на себя внимание, что у женщин с ДЭ (особенно с ДЭ ІІ ст.), 
у которых отмечались признаки климакса, эффективность лечения при ДЭ 
снижалась. У этих больных нередко наблюдались нарушения настроения, 
раздражительность, плаксивость, головные боли (47% случаев). В этих слу-
чаях целесообразно дополнительное назначение антиклимактерического ле-
чения.

Следует указать, что декомпенсация ДЭ нередко возникала после ост-
рых или хронических психоэмоциональных стрессовых ситуаций. В связи с 
этим возрастает роль психотерапевтического лечения, назначение аутотре-
нинга, учет правильных деонтологических подходов в каждом конкретном 
случае. К сожалению, этот момент не всегда принимается во внимание ле-
чащими врачами. По нашему мнению, больные с ДЭ (особенно с ДЭ ІІ и 
ІІІ ст.) должны проходить профилактическое лечение — при необходимости 
в неврологическом отделении — не реже 1 — 2 раз в году (не дожидаясь 
возникновения декомпенсации), отказаться от курения, употребления алко-
гольных напитков; целесообразны посильные физкультурные упражнения, 
частое пребывание на свежем воздухе, аутотренинг. В этом случае эффек-
тивность реабилитационного лечения возрастает.

Выводы: 1) реабилитационное лечение больных с дисциркуляторной эн-
цефалопатией должно быть патогенетически обоснованным, сугубо индиви-
дуальным; шаблонное лечение больных недопустимо; 2) при декомпенсации 
ДЭ лечение должно начинаться как можно в более ранние сроки; 3) боль-
ные с ДЭ (особенно с ДЭ ІІ и ІІІ ст.) должны проходить профилактическое 
лечение 1-2 раза в году (при необходимости в условиях неврологического 
стационара), не дожидаясь возникновения декомпенсации.

•
Теленгатор А.Я. 

ХАРАКТЕР ТЕЧЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЛЕГКОЙ ЗАКРЫТОЙ 
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ

Киевский медицинский университет УАНМ

Резюме. Представлены результаты катамнестического наблюдения за 
210 больными в возрасте от 18 до 80 лет, перенесших легкую закрытую че-
репно-мозговую травму (ЛЗЧМТ). Определен характер течения последствий 
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ЛЗЧМТ: у пациентов, здоровых до ЛЗЧМТ, характер течения последствий 
был чаще регредиентным (51,8% случаев), у пациентов, страдавших до 
ЛЗЧМТ хроническими сосудистыми заболеваниями, характер течения по-
следствий ЛЗЧМТ нередко был ремитирующим (39,0%) и прогредиентным 
(28,0%). Это необходимо учитывать при наблюдении и лечении больных.

Цель и задачи. Провести катамнестическое наблюдение за больными, 
перенесшими легкую закрытую черепно-мозговую травму (ЛЗЧМТ), и опред-
елить характер течения ее последствий. 

Материал и методы исследования. Нами проведено катамнестичес-
кое изучение состояния здоровья 210 больных в возрасте от 18 до 80 лет, 
перенесших ЛЗЧМТ. І группу больных (110 человек — 87 мужчин и 23 жен-
щин), перенесших ЛЗЧМТ, составили лица, здоровые до ЛЗЧМТ. Во ІІ груп-
пу отнесены больные, страдавшие до ЛЗЧМТ хроническими сосудистыми 
заболеваниями (дисциркуляторная энцефалопатия І и ІІ ст., возникшая на 
фоне церебрального атеросклероза, артериальной гипертензии) — 100 че-
ловек (40 мужчин и 60 женщин).

При изучении последствий ЛЗЧМТ за основу мы взяли состояние здо-
ровья пострадавших через 1 год после минования острого периода. Кроме 
того, больные наблюдались в динамике многократно и в другие сроки (от 1 
месяца после ЛЗЧМТ до 20 лет). Срок в 1 год был взят как таковой, кото-
рый позволял судить уже об отдаленных последствиях.

Проводилось изучение психоневрологической и соматовегетативной 
сфер у больных, выполнялись ЭЭГ-, РЭГ-, ЭхоЭГ-исследования, АКТ голов-
ного мозга, ультразвуковая томография головного мозга и сосудов шеи, 
в необходимых случаях проводилось ЯМРТ головного мозга. Проводились 
также ЭКГ, ультразвуковые исследования состояния органов желудочно-ки-
шечного тракта, гастродуоденоскопия, изучение социальных особенностей 
больных, уровня их профессиональной квалификации, уровня адаптации к 
окружающей обстановке.

Для статистического анализа полученных результатов по выделенным 
группам применен критерий Фишера (F) для оценки разности долей, выра-
женных в углах � (в радианах). Статистическая обработка полученных дан-
ных проводилась на ПЭВМ (IBM PC/AT).

Результаты собственных исследований. При обращении к врачу в катам-
незе ЛЗЧМТ больные предъявляли жалобы на головные боли, головокруже-
ние, шаткость при ходьбе, общую слабость, снижение трудоспособности, 
ухудшение ночного сна, снижение памяти, внимания, темпа мышления, шум 
в голове, в ушах, раздражительность и др.

При неврологическом обследовании больных в ряде случаев (особенно у 
больных ІІ группы) обнаружены: слабость конвергенции, парез лицевого не-
рва по центральному типу, положительные субкортикальные рефлексы, по-
вышение и асимметрия периостальных и сухожильных рефлексов на руках и 
ногах, нарушения координаторных проб, патологические стопные рефлексы, 
неустойчивость в позе Ромберга. При инструментальных методах диагнос-
тики (ЭЭГ, РЭГ, ЭхоЭГ, АКТ,ЯМРТ )патологические нарушения чаще были 
отмечены у больных ІІ группы.

При исследовании состояния вегетативной нервной системы у мно-
гих больных обнаружены различные вегетативные нарушения: повышенная 
влажность ладоней, стойкий красный дермографизм, изменение вегетатив-
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ных проб, вегетативных индексов, повышение и асимметрия артериального 
и височного давления, височно-плечевого коэффициента.

При изучении состояния психической сферы у ряда больных (особенно 
у больных ІІ выделенной нами группы) обнаружены снижение внимания, па-
мяти, темпа мышления, эмоционально-волевые нарушения.

При исследовании соматической сферы у части больных (особенно у 
больных ІІ группы) обнаружены приглушение тонов сердца, изменение час-
тоты пульса, увеличение размеров печени. Отмечены изменения на ЭКГ, 
при ультразвуковом исследовании органов брюшной полости, при гастро-
дуоденоскопии. В ряде случаев у больных ІІ группы в отдаленном периоде 
ЛЗЧМТ возникали новые соматические заболевания, которых не было до 
ЛЗЧМТ, частые обострения хронических заболеваний, которыми страдали 
больные.

Проведенные нами наблюдения позволили выделить целый ряд патоло-
гических синдромов в отдаленном периоде ЛЗЧМТ: вегетативно-сосудистой 
дистонии, церебрастенический (стойко сохраняющийся), посттравматичес-
кой (травматической) энцефалопатии, эпилептический, гиперкинетический, 
вестибулярных нарушений, ликвородинамических нарушений, висцеральных 
(вегетовисцеральных) нарушений, цереброваскулярных нарушений, гипота-
ламический, церебрального арахноидита. Обнаружено, что многие из ука-
занных патологических синдромов чаще обнаружены у больных ІІ выделен-
ной нами группы.

В практической деятельности врача большое значение имеет определе-
ние характера течения последствий ЛЗЧМТ: течение регредиентное, ста-
бильное, ремиттирующее, прогредиентное. В литературе по этому вопросу 
нет единого мнения. Наши наблюдения на протяжении длительного време-
ни за больными, перенесшими ЛЗЧМТ, позволили в выделенных нами груп-
пах (І, ІІ) выявить больных с различным характером течения последствий 
ЛЗЧМТ (табл. 1).

Характер течения последствий І группа ІІ группа

Всего обследовано (абс. числа) 110 100

Регредиентное 51,8 14,0

Стабильное 28,2 19,0

Ремиттирующее 20,0 39,0

Прогредиентное 0,0 28,0

Таблица 1
Характер течения последствий ЛЗЧМТ (в %)

При анализе полученных данных следует обратить внимание на то, что 
у пациентов І группы (здоровых до ЛЗЧМТ) наблюдается преимущественно 
регредиентный характер течения последствий ЛЗЧМТ. У больных ІІ группы, 
страдающих хроническими сосудистыми заболеваниями, увеличивается ко-
личество больных с ремиттирующим и прогредиентным характером течения 
ЛЗЧМТ. Это указывает на необходимость применения к больным ІІ группы 
активного лечения, в том числе и профилактического. Кроме того, полу-
ченные результаты могут быть использованы для прогнозирования исходов 
перенесенной ЛЗЧМТ. 
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Тищенко Д.М.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ И ЦЗИН  
В РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ. МЕТОДЫ БАЛАНСА ТОЧЕК  
НА МЕРИДИАНАХ

Выводы: 1)При наблюдении больных, перенесших ЛЗЧМТ, целесообраз-
но учитывать характер течения последствий ЛЗЧМТ. 2) У лиц, здоровых до 
ЛЗЧМТ, последствия ЛЗЧМТ имеют преимущественно регредиентный харак-
тер течения. 3) У лиц, страдающих хроническими сосудистыми заболевани-
ями, перенесших ЛЗЧМТ, последствия ЛЗЧМТ чаще имеют ремиттирующий 
характер течения. Это необходимо учитывать при лечении больных.

•

Боль 
СЛЕВА

Се
СПРАВА

P GI

RP E

C IG

R V

MC TR

F VB

Таблица 1. 
Функциональное соответствие между гексаграммами и меридианами.  

(По Чэнь Чжао)

Горизонтальный баланс соответствует балансу в порядке Фу Си:
На примере болевого синдрома:
Если боль локализована СЛЕВА В ИНЬ меридиане, необходимо выпол-

нять Се-Рассеивать симметричную точку или зону СПРАВА В ПАРНОМ ЯН 
меридиане. 
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Если боль локализована СЛЕВА В ЯН меридиане, необходимо выполнять 
Се-Рассеивание в симметричной ей относительно вертикальной оси точке 
или зоне СПРАВА В ПАРНОМ ИНЬ канале. 

Боль 
СЛЕВА

Се
СПРАВА

GI P

E RP

IG C

V R

TR MC

VB F

При локализации патологии справа действуем по тем же правилам, если 
боль в Инь меридиане выполняем Се-рассеиваем Ян, Если боль в Ян вы-
полняем Се-рассеиваем в Инь меридиане слева.

Вертикальный баланс.
Если патология локализована в ЛЕВОЙ руке, необходимо выполнять Се-

Рассеивание в симметричной ей относительно центра тела точке или зоне 
ПРАВОЙ ноги. 

Если патология локализована в ПРАВОЙ руке, необходимо выполнять 
Се-Рассеивание в симметричной ей относительно центра тела точке или 
зоне ЛЕВОЙ ноги. 

Лева Рука Права Нога Правая рука Левая Нога

P V P V

GI R GI R

E MC E MC

RP TR RP TR

C VB C VB

IG F IG F

V P V P

R GI R GI

MC E MC E

TR RP TR RP

VB C VB C

Эти же правила действуют и для меридианов при локализации патоло-
гии на теле или на голове. В этом случае необходимо производить рассеи-
вание не одной зоны, а всего канала с использованием точек соответству-
ющих чертам гексаграмм.

•
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Каменев В.Ю.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ И ЦЗИН  
В РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ. МЕТОДЫ ИЗМЕНЕНИЯ  
ГЕКСАГРАММ

КЛАССИФИКАЦИЯ ГЕКСАГРАММ ПО ВЗАИМООТНОШЕНИЮ ТРИ-
ГРАММ ВНУТРИ ГЕКСАГРАММЫ

Гексаграмма стротся из 2-х триграмм. Нижняя триграмма называет-
ся телом (ти), верхняя — функция (юн). Каждой триграмме принадлежит 
определенный первоэлемент. По взаимоотношению триграмм внутрит гг, 
все гг можно разделить на 5 видов:

— первоэлементы внутри гг равны — юн ти ин 
— тело рождает функцию — ти шэн юн
— тело преодолевает функцию — ти кэ юн
— функция рождает тело — юн шэн ти
— функция преодолевает тело — юн кэ ти
Самые благоприятные модели для лечения — те из них, в которых 

функция рождает тело или тело рождает функцию. Неплохо использование 
гг, в которых тело преодолевает функцию. Использование моделей, в ко-
торых функция преодолевает тело возможно только с использованием за-
конов переменного яо (черты). Использование в качестве моделей чистых 
гг или гг с равными тело-функция, как и запрещенных к использованию в 
лечении гг подчиняется другим законам баланса, поэтому применение этих 
гг не рекомендуется.

ПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГЕКСАГРАММ
№ 3 Чжунь(«Начальная трудность»).
Заболевания, вызванные холодом и влажностью. Холод и влажность в 

селезенке.
№ 4 Мэн («Недоразвитость»).
Пустота селезенки, приводящая к застою пищи. Скрытый жар. Застой 

крови.
№ 5 Сюй («Необходимость ждать»).
Застой флегмы-мокроты в различных частях тела. Алкогольная интокси-

кация. Внешний холод и внутренний жар.
№ 6 Сун («Тяжба»). 
Дисгармония инь и ян. Дисгармония ци и крови. Болезненные спазмы в 

груди и животе вследствие дисгармонии многих элементов. Боль в суставах 
конечностей из — за застоя холода.

№ 7 Ши («Войско»).
Болезни, вызванные пустотой почек и селезенки. Влажный жар в селе-

зенке, проникающий внутрь. Влажный жар в почках и селезёнке. Заболева-
ния, характеризующиеся ослаблением ци.

№ 8 Би («Приближение»).
Пустота почек и селезенки. Ци приходит в упадок, наступает истощение 

(ослабление) организма. Застой пищи и слизи.
№ 9 Сяо чу («Воспитание малым»).
Хронические болезни с различными застоями. Застой ци и крови, ведущий 

к истощению и депрессии. Застой мокроты, вызывающий внутренний жар.
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№ 10 Ли («Наступление»).
Пустота ци. Болезни от влажного жара. Дисгармония ци и крови. Застой 

мокроты в легких, вызывающий затрудненность дыхания.
№ 11 Тай («Расцвет»).
Все болезни, возникающие в результате отношений между мужчиной 

женщиной. Генетические заболевания. Ослабление ци.
№ 12 Пи («Упадок»).
Разделение инь и ян. Дисгармония цзан и фу органов. Застой ци и кро-

ви. Блокада внутренних органов. Переломы
№ 13 Тун жэнь («Родня»).
Инфекционные заболевания. Заболевания, вызванные жаром. Влажный 

жар в селезенке. Болезни суставов по причине застоя жара.
№ 14 Да ю («Обладание великим»).
Полнота ян и пустота инь. Истощение жидкостей. Застой жара, вызы-

вающий лихорадку. Заболевания с высокой температурой, приводящие к 
пустоте инь.

№ 15 Цянь («Смирение»).
Пустота или застой ци, усталость всего тела, вызванная пустотой селе-

зенки.
Головокружение от поднимающегося ветра печени. Ци приливает вверх.. 

Влажный жар в верхнем обогревателе и селезенке
№ 16 Юй («Вольность»).
Недостаточность эссенции цзин. Симптомы полноты сердца. Большое 

накопление токсинов. Пустота почек и селезенки. Боли в суставах при син-
дроме би ветра и сырости

№ 17 Суй («Последование»).
Заболевания, связанные с влажностью. Застой жидкости и холода. Силь-

ное истощение. Застой пищи. Токсическое состояние, вызванное застоем 
крови.

№ 18 Гу («Исправление порчи»).
Печень подавляет селезенку. Болезни, при которых наблюдается полно-

та печени и ослабление селезёнки. Хронические заболевания ветра.
№ 19 Линь («Посещение»).
Изъяны в телосложении. Врожденные заболевания. Дисгармония печени 

и селезенки. Скопление жидкости в брюшной полости. Застой крови в жи-
воте. Пустота селезенки.

№ 20 Гуань («Созерцание»).
Ветер печени вызывает боль, спазмы и паралич. Полнота ян печени. Ве-

тряной паралич ног.
№ 21 Ши хо («Стиснутые зубы»).
Огонь печени поднимается к сердцу. Наполнение огнем сердца. Препятствие 

в циркуляции крови, непроходимость пищи и блокада дыхательных путей.
№ 22 Би («Убранство»).
Хронические заболевания сердца или селезенки. Внутренний жар. Влаж-

ный жар в нижнем обогревателе. Скопление жара, вызывающее рак
№ 23 Бо («Разорение»).
Общая дегенерация, истощение всего организма. Слабость вследствие 

недостатка ци и крови. Истощение инь и ян. Ослабление всех цзан органов 
и фу внутренностей.
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№ 24 Фу («Возврат»).
Спазмы в подреберье из-за ветра печени. Задержание влажности (сы-

рости). Внутренний жар и наружный холод.
№ 25 У ван («Беспорочность»).
Симптомы, вызванные ветром печени.
№ 26 Да чу («Воспитание великим»).
Заболевания, вызванные хроническим стрессом. Беспокойство, которое 

нарушает функции мозга.Заболевания, вызванные патогенным ветром. Жар 
поднимается к верхнему обогревателю.

№ 27 И («Питание»).
Заболевания селезенки и желудка. Застой ци вызывает потерю аппети-

та. Застой пищи. Плохая усвояемость пищи. Ослабление селезёнки и почек. 
Расстройство ци и крови.

№ 31 Сянь («Взаимодействие»).
Внешние причины болезни. Инфекционные заболевания. Половые изли-

шества. Внутренний жар и внешний холод. Туберкулёз лёгких (пустота инь). 
Влажный жар в среднем обогревателе.

№ 32 Хэн («Постоянство»).
Хронические заболевания живота, вызванные злоупотреблением алкого-

ля и пищи. Влажный холод в нижнем обогревателе. Хроническая пустота ци 
и крови.

№ 33 Дунь («Бегство»).
Внезапная потеря ци и духа — шэнь. Застой ци печени. Застой жидкос-

ти в верхнем обогревателе. Различные проявления пустоты почек в нижней 
части живота. Быстрое истощение. Пустой жар в сердце или селезенке. 
Жар в легких.

№ 34 Да чжуан(«Мощь великого»).
Наполнение печени. Мышечные спазмы. Ветер печени, поднимающийся к 

сердцу. Прилив ци к голове. Застой ци и пищи в среднем обогревателе. За-
стой жидкости в нижнем обогревателе.Болезни, связанные с перееданием.

№ 35 Цзинь («Восход»).
Жар в верхнем и холод в нижнем обогревателях. Прилив ци вверх, вы-

зывающий сердцебиение и психическое расстройство. Боль в желудке, выз-
ванная влажным жаром. Пустота цзин почек.

№ 36 Мин и(«Поражение света»).
Внутренний жар. Застой внутреннего жара. Патологические процессы в 

среднем обогревателе. Дисгармония селезенки и желудка. Влажный жар в 
желудке. Пустота селезенки. Застой ци и крови в среднем обогревателе. 
Пустота почек, вызывающая беспокойство шэнь.

№ 37 Цзя жэнь («Домашние»).
Наследственные заболевания. Генетические нарушения. Врожденные 

заболеванияЗаболевания, вызванные злоупотреблениями в половой жизни. 
Переедание, чрезмерное употребление вкусной еды. Застой семи эмоций. 
Пустота селезенки, ведущая к общей слабости. Пустота ян почек. Половая 
слабость, импотенция.

№ 38 Куй («Разлад»).
Пустота цзин почек. Нарушение функций лёгких. Внешний жар и вну-

тренний холод.
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№ 40 Цзе («Разрешение»).
Рассеивание внутренних токсинов к внешней поверхности. Дисгармония 

между ци и кровью. Пустота крови. Жар в желудке. Пустота ци селезенки 
и желудка.

№ 41 Сунь («Убыль»).
Хроническое истощение. Пустота крови. Анемия. Боль в груди от застоя 

крови и флегмы-мокроты.Упадок инь, сопровождаемый высокой температурой.
№ 42 И («Приумножение»).
Симптомы, вызванные пустотой селезенки и печеночным ветром. Выра-

женное нарушение функций селезёнки и желудка.. Прилив ци, поднимаю-
щийся к сердцу. Пустота ци желудка.

№ 43 Гуай («Выход»).
Подреберные спазмы от застоя ци печени. Нарывы, вызванные влажнос-

тью. Травматические повреждения. Травма головы. Упадок шэнь. Пустота 
цзин почек. Скрытый жар. Заболевания, вызванные холодом и влажностью 
Возмущение печеночного ветра доходит до головы. 

№ 44 Гоу («Перечение»).
Пустой жар, поднимающийся к верхней части тела. Пустота цзин почек.
№ 45 Цуй («Воссоединение»).
Застой пищи и жидкости. Скопление токсинов. Угнетенная пищевари-

тельная система, вследствие застоя пищи. Пустота вэй ци. Пустота селе-
зенки и желудка. Прилив ци печени к голове.

№ 46 Шэн («Подъем»).
Ци двигается вверх, и кровь приливает к голове, вызывая закупорку и застой. 

Тепловой (солнечный) удар. Срединный ветер, инсульт. Пустота инь почки.
№ 48 Цзин («Колодец»).
Пустота юань ци. Болезни, вызванные влажностью и холодом. Ци печени 

поднимается к голове. Прилив крови к голове. Астма, вызванная застоем 
флегмы-мокроты.

№ 49 Гэ («Смена»).
Заболевания, сопровождаемые гипертермией. Болезни, связанные с 

дисгармонией инь и ян. Пустота крови. Расстройства, сопровождаемые кро-
вотечением. Ци печени поднимается к голове.

№ 50 Дин («Жертвенник»).
Заболевания, вызванные перееданием, эмоциональной несдержаннос-

тью и половыми излишествами. Полнота ян печени. Прогрессирование дис-
пепсического явления. Прилив крови к голове. Возмущение ци печени.

№ 53 Цзянь («Течение»).
Боль в желудке с застоем ци в подреберье. Паралич всех четырёх ко-

нечностей из-за холода. Прогрессирующий холод 
№ 54 Гуй мэй («Невеста»).
Болезни вследствие эмоциональной несдержанности, половых изли-

шеств и переедания. Психическое истощение, вызванное несчастной любо-
вью. Полнота ян печени.

№ 55 Фэн («Изобилие»).
Острые заболевания с повышением температуры. Настойчивый жар. 

Быстрое изменение симптоматики, сопровождающееся болью. Полнота ян 
печени.Ян печени беспокоит сердце. Пустота ян почек. Застой крови. Рас-
стройство ци и крови.
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№ 56 Люй («Странствие»).
Контагиозные заболевания, приобретенные в поездках и путешествиях. 

(Малярия) Нарушение функций селезёнки и желудка. Пищевое отравление. 
Повышенная температура, жар. Полнота ян печени. Срединный ветер, ин-
сульт. Застой крови. Закупорка вен. Влажный жар.

№ 59 Хуань («Раздробление»).
Болезни, вызванные патогенными факторами холода и влажности. По-

ражение холодным ветром
№ 60 Цзе («Ограничение»).
Хронические заболевания с застоем патогенных факторов влажности и 

холода. Токсические состояния. Застой пищи.
№61 Чжун фу («Внутренняя правда»).
Пустота инь и ян. Хронические заболевания цзан органов. Нарушение 

функций сердца. Пустота сердца. Болезни, вызванные полнотой ян печени. 
Чрезмерное истощение.

№62 Сяо го(«Переразвитие малого»).
Состояния внутреннего жара и внешнего холода. Пустота почек. Средин-

ный ветер, паралич тела вследствие инсульта.
№ 63 Цзи цзи («Уже конец»).
Пустота инь и ян. Заболевания, вызванные внешним холодом и внутрен-

ним жаром. Пустота сердца и почек. Общее истощение. Влажный жар.
№ 64 Вэй цзи («Еще не конец»).
Заболевания, вызванные внешним жаром и внутренним холодом. Симп-

томы пустого жара. Пустота сердца и почек. Ослабление функций сердца. 
Истощение почек. Застой крови.

КЛАССИФИКАЦИЯ ГЕКСАГРАММ ПО СИНДРОМАМ
СИНДРОМ ТАЙ ЯН Для лечения синдрома Тай Ян — поверхностный по-

лный синдром — можно использовать следующие модели гг 13 Тун Жэнь 
(Родня), 14 Да Ю (Обладание Великим), 31 Сянь (Взаимодействие), 32 Хэн 
(Постоянство), 33 Дунь (Бегство), 34 Да Чжуан (Мощь Великого), 43 Гуай 
(Выход), 44 Гоу (Переченье), 49 Гэ (Смена), 50 Дин (Жертвенник), 55 Фэн 
(Изобилие), 56 Люй (Странствие), 62 Сяо Го (Переразвитие Малого) 

СИНДРОМ ШАО-ЯН Для лечения синдрома Шао-Ян — внутренний хо-
лод и внешний жар, внутренняя пустота и внешняя полнота — можно ис-
пользовать следующие модели гг — 6 Сун (Тяжба), 10 Ли (Наступление), 12 
Пи (Упадок), 16 Юй (Вольность), 17 Суй (Последование), 21 Ши Хо (Стис-
нутые Зубы), 25 У ван (Беспорочность, Невинность), 35 Цзинь (Восход), 38 
Куй (Разлад), 40 Цзе (Разрешение), 45 Цуй (Воссоединение), 54 Гуй Мэй 
(Невеста), 64 Вей Цзи (Еще не конец).

СИНДРОМ ШАО-ИНЬ Для лчечния синдрома Шао Инь — внешний хо-
лод и внутрениий жар, наружная пустота и внутренняя полнота — исполь-
зуются следующие модели гексаграмм — 5 Сюй (Необходимость ждать), 9 
Сяо Чу (Воспитание Малым), 11 Тай (Рассвет), 15 Цянь (Смирение), 18 Гу 
(Исправление порчи), 22 Би (Убранство), 26 Да Чу (Воспитание великим), 
36 Мин И (Поражение света), 37 Цзя Жэнь (Домашние), 46 Шэн (Подъем), 
48 Цзин (Колодец), 53 Цзянь (Течение), 63 Цзи цзи (Уже конец)
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СИНДРОМ ТАЙ ИНЬ Для лечения синдрома Тай инь — холод, пусто-
та — используются следующие модели гексаграмм — 3 Чжунь (Начальная 
трудность), 4 Мэн (Недоразвитость), 7 Ши (Войско), 8 Би (Приближение), 
19 Линь (Посещение), 20 Гуань (Созерцание), 23 Бо (Разорение), 24 Фу 
(Возврат), 27 И (Питание), 41 Сун (Убыль), 42 И (Приумножение), 59 Хуань 
(Раздробление), 60 Цзе (Ограничение), 61 Чжун Фу (Внутренняя правда)

Эту закономерность можно вывести из вплетенной гг 2го порядка. Их 4 
Мать, Отец, Уже конец и Еще не конец. Формирование вплетенной гг видно 
из следующей схемы

ПОНЯТИЕ ВПЛЕТЕННОЙ ГЕКСАГРАММЫ
Схема последовательного формирования вплетенных гексаграмм и про-

цесса обратного развития системы 64-х гексаграмм до «Великого предела» 
(Тай цзи). 
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ЗАПРЕЩЕННЫЕ ГЕКСАГРАММЫ 

№ 47  №39  №29  №28
Истощение  Препятствие  Повторная  Переразвитие
  Опасность  великого 

•
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Тысячный В.И., Самарцев В.Н., Мельнык Ю.Ю.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГИРУДОТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ  
ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ ПОЯСНИЧНОЙ ОБЛАСТИ

Хронические болевые синдромы при остеохондрозе поясничного отде-
ла позвоночника в практике рефлексотерапевта не являются редкостью. 
Развитие хронической невропатической боли возникает при поражениях 
и дисфункциях периферических и центральных отделов нервной системы. 
Невропатическая боль клинически характеризуется группой позитивных 
сенсорных симптомов: спонтанные болевые ощущения (жгучие,реже про-
стреливающие),дизестезии и парестезии, аллодиния , гипералгезия и ги-
перпатия. Основными периферическими источниками болевой импульсации 
являются поврежденные,демиелинизированные и регенерирующие нерв-
ные волокна, нейроны сенсорных ганглиев.Следует подчеркнуть роль ми-
офасциальных нарушений в генезе практически любой хронической боли.
Сформированные миофасциальные триггерные пункты,являясь источником 
интенсивной афферентации, вносят существенный вклад в дезорганизацию 
процессов возбуждения и торможения на сегментарном и супрасегментар-
ном уровнях нервной системы. 

Особая роль в хронизации боли многими исследователями отводится 
депрессии.Часто депрессия протекает скрыто и не осознается пациентами, 
а единственным проявлением скрытой депрессии может быть хроническая 
боль. Недостаточность моноаминергических механизмов, особенно серото-
нинерги-ческих, является общей основой для формирования хронических 
алгических и депрессивных проявлений 

Хроническая боль в настоящее время рассматривается Международной 
ассоциацией по изучению боли как «…боль, которая продолжается сверх 
нормального периода заживления», а именно, не менее 3 –х месяцев с мо-
мента возникновения заболевания или его обострения. 

Ее распространенность в клинике достигает 1,5 %, что с учетом высо-
кой тяжести данного страдания представляет собой актуальную пробле-
му современной медицины.Основными средствами фармакологи-ческого 
лечения хронической невропатической боли , так называемыми «препа-
ратами первой линии», являются антидепрессанты, противосудорожные 
средства ,антиаритмики и местные анестетики. Обезбо-ливание с при-
менением ненаркотических аналгетиков при хронической боли часто яв-
ляются не эффек-тивными и в большей мере имеют вспомогательный 
характер.

Практикуя с больными, имеющими вертеброгенную патологию, мы ис-
пользовали различные мето-ды рефлексотерапии для устранения болез-
ненной клинической симптоматики:мануальную терапию корпоральную 
акупунктуру, аурикулопунктуру, электростимуляцию,вакуумный массаж . 
Результаты лечения нас не устраивали, что вынуждало искать более эф-
фективные терапевтические технологии. Наиболее результативным оказал-
ся метод гирудотерапии в комплексе с мануальной терапией и медикамен-
тозной терапией. 

Лечебный эффект гирудотерапии складывается из нескольких факторов: 
рефлекторного, механического, биологического и биоэнергетического. Пи-
явки размещаются на рефлексогенных зонах и точках. Лечебным является 
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и чисто механическое воздействие на кровоток, происходящее в результате 
высасывания крови и ее дальнейшее истечение из ранки после укуса.

Кроме того пиявка вбрасывает в кровяное русло свою слюну, содер-
жащую более ста разнообразных биологически активных веществ. Россий-
скими учеными опубликовано материалы научных исследований, где при-
ведены объективные доказательства влияния гирудотерапии на состояние 
и качество ауры пациента. 

С нашей точки зрения эти факторы могли бы оказать положительное 
влияние на патогенетические и патофизиологические механизмы хрони-
ческой боли у больных остеохондрозом поясничного отдела позвоночника. 
Группе пациентов из 18 человек — 12 мужчин и 6 женщин, в возрасте от 
44 лет до 67 лет, испытывающих постоянные болевые ощущения в пояс-
ничной области, крестце и нижних конечностях на протяжении 3-5 месяцев, 
было проведено лечение пиявками в комплексе с мануальной терапией и 
фармакотерапией.Все пациенты были обследованы лабораторными и лу-
чевыми методами.Во всех случаях визуализировались дегенеративные из-
менения структур позвоночника, протрузии и грыжи дисков, проявления 
остеоартроза или спондилеза.При мануальной диагностике определялись 
множественные миофасциальные уплотнения в мышцах поясницы и нижних 
конечностей, функциональные блокады ПДС шейно грудного и поясничного 
отделов позвоночника. Жалобы больных носили своеобразный характер-
«жжет», «жуeт», «сверлит», «вытягивает», «распирает». При психологическом 
исследовании у 8 пациентов установлена субдепрессивная симптоматика и 
у 10 человек-ларвированная депрессия. 

Пиявки ставились на точки каналов мочевого пузыря, желчного пузыря, 
желудка и печени располо-женные в зонах поясницы и ног, в количестве 
от 5 до 8 штук на сеанс, через 3—5 дней,на курс 4—10 сеансов. Исполь-
зовались также мягкие техники мануальной терапии 2—3 раза в неделю, 
назначалась лечебная физкультура,пациенты обучались технике аутомиоре-
лаксации.Из лекарственных препаратов применялись НПВП,биостимулято-
ры,миорелаксанты, антидепрессанты,антиконвульсанты

После проведенного лечения,которое длилось от 20 до 54 дней,вся бо-
лезненная симптоматика полностью ушла. В процессе лечения наступало 
улучшение соматического и психического статуса больных. Мы провели 
сравнение результатов комплексного лечения больных с хронической болью 
в поясничной области с использованием гирудотерапии и группой паци-
ентов с аналогичной симптоматикой в количестве 57 человек, получавших 
МТ,акупунктуру физиотерапию, медикментозное лечение.Во второй группе 
эффективность лечения была ниже.

Болевые симптомы прошли у 36 (63%) пациентов, уменьшились боли 
и улучшилось качество жизни у 17 (30 %) больных, 4 (7%) человека были 
стационированы в нейрохирургические клиники.Наш практический опыт 
подтверждает повышение эффективности комплексного лечения хроничес-
ких болевых синдромов при остеохондрозе позвоночника с использованием 
гирудотерапии по сравнению с общепринятыми рефлекторными методами. 

•
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Фадєєв В.О., Головчанський О.М.,  
Симоненко Г.Г., Шаповал В.М.

ПІДТРИМКА ЗДОРОВ’Я ЛІКАРЯ-РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТА —  
ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Робота лікаря, зокрема рефлексотерапевта, пов’язана з численними фізич-
ними та нервово-емоційними навантаженнями. В літературі мало уваги приділя-
ється гігієні праці лікаря і медперсоналу кабінетів мануальної та рефлексотерапії. 
Проте в Пекінському інституті традиційної китайської медицини читається курс 
техніки безпеки лікування. В Китаї існує приказка: «Якщо Ви вбили 3000 ворогів, 
то ваші втрати — 800». Лікар в процесі взаємодії з хворим завжди піддається 
впливу різноманітних патогенних факторів. Про ураження лікаря свідчить поява 
симптомів на психологічному рівні (тривожність, роздратування, розлади сну, 
відсутність волі до життя) та на соматичному рівні (слабкість, зниження апе-
титу, схуднення, болі в суглобах, головний біль, запаморочення, гіпергідроз). 
Для запобігання цьому лікар повинен піклуватись про власне здоров’я (пра-
вильно харчуватись, виконувати спеціальні психофізичні вправи, приймати 
адаптогени), тобто організм лікаря має бути наповнений здоровою Чі, яка 
гармонійно рухається і трансформується відповідно до ритмів Макрокосму.

На нашу думку, вибираючи комплекс оздоровчої гімнастики для спеціа-
лістів даної категорії треба думати не тільки про належну м’язово-скелетну 
аферентацію, до чого нас привчила європейська культурна традиція, а і про 
належну стимуляцію мозку через інші аферентні системи: слухову, смако-
ву, нюхову, зорову, вестибулярну. Для пидтримки здоров’я та активації і 
подальшого розвитку чуттєво-інтуітивної складової роботи лікаря доцільно 
практикувати також медитативні вправи.

Серед розмаїття методик та систем підтримки здоров’я належної уваги 
заслуговує комплекс вправ тибетських лам «п’ять тибетців».

Перша вправа, обертання за годинниковою стрілкою навколо власної 
вісі, стимулює вестибулярну систему, зір та увагу, добре активує мозок.

Друга вправа, піднімання ніг під прямим кутом у положенні лежачи, роз-
виває м’язи черевного пресу, координацію рухів, а також, за рахунок па-
радоксального дихання, яке нагадує дихання за системою Бутейко, чи рит-
мічне дихання йогів, активує кровопостачання мозку та центри регуляції 
серцево-судинної системи.

Третя вправа, повільні рухи головою і тілом вперед-назад стоячи рівно 
на колінах в поєднанні із ритмічним глибоким диханням, тренує шийно-груд-
ний відділ хребта, активує мозковий кровообіг, пробуджує підкіркові центри 
вегетативної системи.

Четверта і п’ята вправи, прогинання вперед і вгору із положення сидячи 
на підлозі і піднімання тазу під гострим кутом, сприяють розвитку гнучкості 
хребта, суглобів кінцівок, координації рухів. 

Глибоке ритмічне дихання при виконанні вправ активує вегетативну не-
рвову систему, кровопостачання мозку і внутрішних органів.

Завершується комплекс медитацією, лежачи на спині із уявлянням «енер-
гетичного шнура» вздовж хребта, що є корисним для налаштовування мозку 
на спокійну ефективну роботу.
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Регулярне виконання цього нескладного, але дуже ефективного комп-
лексу вправ допомогає підтримувати фізичне і емоційно-психічне здоров’я 
лікаря, сприяє його роботі на користь пацієнтів.

Гімнастика тай-цзи цюань займає особливе місце в національних оздо-
ровчих системах Китаю і зараз поширена у багатьох країнах. Багатостолітня 
практика свідчить, що ця гімнастика є одним з найбільш важливих засобів 
збереження й підтримки здоров’я. Вона не схожа на звичайні нам європей-
ські гімнастичні вправи. 

Перш за все, під час виконання вправ обов’язковою умовою є підтримка 
«спокійної свідомості», певної духовної наповненості. Відомо, що вивчення 
тай-цзи цюань починається саме із практики станів «спокійної свідомості», 
«свідомості, що не має жодної думки», вимагає концентрації уваги, вчить під 
час руху «використовувати думку, а не силу». Вправа тай-цзи цюань викону-
ється «єдиним духом»: всі частини тіла — очі, руки, корпус, ноги, верх і низ 
перебувають у єдиній гармонії цілісного руху, не відхиляються від потрібної 
траєкторії, зв’язані, «нитка руху» не рветься.

Крім того, що під час виконання вправ цієї гімнастики активно працюють 
всі м’язи тіла й суглоби, рухи порівняно складні і циклічні.

Ще однією особливістю тай-цзи цюань є розслаблене виконанні рухів, 
необхідно розслабити все тіло (вимога «утоплених плечей» і «звисаючих 
ліктів»), не напружувати груди й погоджувати рух з диханням (наприклад у 
формі «журавель розправляє крила» при випрямленні корпуса й розведенні 
рук, варто зробити глибокий вдих).

Дихання у тай-цзи цюань обов’язково глибоке. Необхідно, щоб Чі опус-
калася в нижній «Тан-тиен», тобто виконувати так зване глибоке дихання 
животом. Це призводить до відновлення природності дихання.

Регулярне виконання вправ тай-цзи цюань сприяє гармонізації психо-
логічного стану, перебудові стереотипу рухів, поліпшує функцію органів 
чуття (зір, слух, нюх, дотик і т.п.), тренує координацію, оптимізує кровоо-
біг і циркуляцію лімфи, нормалізує артеріальний тиск. Це сприяє зникнен-
ню застійних явищ в організмі і перешкоджає виникненню захворювань, 
зумовлених утрудненням циркуляції крові й Чі. Під час дихання животом 
відновлюється тонус діафрагми, помітно збільшується кровообіг в ділянці 
живота та внутрішніх органів, що поліпшує їх роботу. Рухи тай-цзи цю-
ань підсилюють перистальтику та поліпшують кровообіг у системі органів 
травлення. Це запобігає виникненню запорів й сприяє пасажу по кишеч-
нику. Вплив тай-цзи цюань на обмін речовин — це головний елемент у 
його оздоровчій дії.

На певному етапі практики тай-цзи цюань додаються парні вправи («руки, 
що штовхають»), які збільшують сенситивність і розуміння партнера, а в кон-
тексті медичної практики — пацієнта. 

Тай-цзи цюань є однією з кращих динамічних систем оздоровчої гімнас-
тики, що сприяє збереженню й поліпшенню здоров’я лікаря.

На кафедрі неврології та реабілітаційної медицини НМУ викладачі ліка-
рі-рефлексотерапевти багато років практикують різні стилі і форми тай-цзи 
цюань. Вони на собі пересвідчилися у користі цих вправ для підтримання 
та збереження здоров’я та розвитку таких необхідних у практиці рефлексо-
терапіі якостей як чутливість до енергетичних процесів, концентрація уваги, 
інтуїція і т. інше. Для початківців ми особливо рекомендуємо так звану 24-
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форму стилю Ян, яка є спрощеною і «фізкультурною» формою тай-цзи цю-
ань. Описи цієї форми можна знайти у багатьох джерелах.

Методично виділяють 9 груп методів захисту лікаря, але найперший з 
них — це вчасне поповнення власної Чі та очистка від патогенної. Під час 
лікування лікар ділиться з пацієнтом найдорожчим, що має — Чі. Кажуть: 
«У золота є ціна, а Чі — безцінна». З усіх методів відновлення здорової 
Чі найефективнішими є статичні вправи Цигун. Фахівці нашої кафедри ви-
користовують вправу «Велике дерево» у формі школи Чжунь Юань Цигун 
(ЧЮЦ), оскільки це — один з найстаріших напрямків даоської традиції, який 
викладається в Україні з 1991 року. Навчання ЧЮЦ багатоступеневе, прак-
тично зорієнтоване, має ефективну систему підготовки та контролю якості 
інструкторів. Вправи 1 ступені ЧЮЦ спрямовані перш за все на накопичен-
ня здорової Чі, релаксації тіла. В результаті їх виконання рух Чі в тілі стає 
більш помітним для практикуючого, підсилюється сенсорна чутливість. Для 
розсіювання патогенной Чі найбільш ефективні підготовчі вправи 2 ступеня 
ЧЮЦ. Описи вправ ЧЮЦ можна знайти у багатьох джерелах і відеокурсах, 
але засвоювати їх доцільно під керівництвом сертифікованого інструктора.

Для ефективної роботи лікар, а особливо лікар-рефлексотерапевт, по-
винен бути здоровим. Власним прикладом здорового і активного довголіття 
він викликає у пацієнтів довіру, віру у власні сили, зміцнює надію на одужан-
ня (формується позитивний психологічний фон), це дієва пропаганда здо-
рового світогляду і способу життя.
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•
Фен Шао И

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЦИГУН-ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ  
БЛИЗОРУКОСТИ У ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА.

Близорукость — заболевание, которое часто встречается у детей по-
дросткового возраста. Одной из частых причин этого заболевания есть 
привычка читать лежа в постели, или в других не удобных позах, длитель-
ная работа за компьютером и т.д. От неправильной позы во время чтения 
возникает повышенная нагрузка на глаза, происходит быстрая их утомляе-
мость и зрение со временем ухудшается. В данной работе описан резуль-
тат лечения близорукости с помощью цигун-терапии, которая в ряду с аку-
пунктурой, прижиганием, фитотерапией, диетикой и гимнастикой входит в 
большую систему традиционной китайской медицины.
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Согласно традиционной китайской медицине, энергия дзин внутренних 
органов непосредственно влияет на зрение [1,2]. Печень вырабатывает и 
сохраняет кровь, а по состоянию глаз можно узнать состояние печени. Су-
ществует связь 12 энергетических каналов и зрения, каждый из каналов 
поддерживает его функциональное состояние. Заболевания внутренних ор-
ганов могут быть причиной нарушения зрения, поэтому, диагностируя со-
стояние зрения, мы делаем это с учетом восьми основных синдромов [3], 
чтобы определить связь больного органа с нарушением функции зрения. Ре-
гулируя больной орган, мы улучшаем зрение. Цигун терапия хорошо регули-
рует состояние внутренних органов, расслабляет напряженные мышцы глаз 
и укрепляет ослабленные, улучшает кровообращение в сосудах глаз [1]. 

Цель исследования: определить эффективность цигун-терапии в лече-
нии приобретенной миопии у детей подросткового возроста.

Материал исследования: Было проанализировано 31случай действия ци-
гун-терапии на течение приобретенной миопии у подростков в возрасте от 
11 до 18 лет. По гендерной структуре 16 случаев заболевания имело место 
у девочек, 15 — у мальчиков. Возрастная структура была следующей: с 11 
до 13 лет — 7 человек, с 14 до 16 лет — 13 человек, с 17 до 18 лет — 11 
человек. Из них у 7 подростков продолжительность заболевания составила 
6 месяцев, у 15 — от 7 месяцев до 2 лет, у 9 — более 2 лет. Все больные 
до и после лечения цигун терапией прошли обследование у офтальмолога. 
В зависимости от тяжести заболевания длительность лечения составила от 
2 до 3 курсов.

Методика лечения:
1. Во время сеансов пациент находится в положении сидя или лежа 

на спине. Перед началом лечения цигун-терапевт должен урегулировать 
свою энергию Ци в течение 3—5 минут. Для регуляции и работы с энер-
гией необходимо владеть методикой базового цигун, иметь опыт занятий 
по цигун, иметь знания по практическому применению цигун в терапев-
тических целях [1, 2]. Когда в пальцах появляется ощущение тепла и тя-
жести, терапевт начинает работать с энергией ци, при этом используется 
контактный (когда используются пальцы для надавливания на определен-
ные точки) и бесконтактный (когда работа с пациентом проводится на 
дистанции) методы. 

2. Точки, которые были использованы в лечении:
Основные точки: Тьян джу, Тыян мин, Тон дзы льао, Зан джу.
Дополнительные точки: Тью хон, Шао шан, Да зцун, Гань шу.
3. Курс лечения — 1 раз в день общей продолжительностью 15 минут, 7 

дней. В зависимости от тяжести заболевания необходимо пройти от одного 
до трех курсов. Перерыв между курсами 2-3 дня.

Результаты:
До и после лечения было проверено состояние зрения у пациентов. Ре-

зультаты состояния зрения до лечения и после лечения представлены в та-
блице 1.

Из табл. 1 видно, что состояние зрения правого глаза до лечения со-
ставило 0.38 ± 0.21 дтп, левого глаза — 0.37 ± 0.28 дтп. После лечения 
острота зрения справа наросла до 0.68 ± 0.36 дпт, слева до 0.67 ± 0.27 
дтп. В общем улучшение остроты зрения колебалось от 0,1 до 0,5 дпт.  
В среднем зрение на обоих глазах улучшилось на 0,35 дпт. 
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Объект 
исследования

Состояние зрения, дпт

До лечения После лечения
На сколько 

улучшилось в 
процессе лечения

Р

Правый глаз 0.38 ± 0.21 0.68 ± 0.36 0.30 ± 0.12  < 0,01

Левый глаз 0.37 ± 0.28 0.67 ± 0.27 0.30 ± 0.13  < 0,01

Таблица 1 
Состояние зрения у подростков до и после лечения цигун-терапией.

Пункт
Критерии оценки

отлично хорошо удовлетворительно нет результатов итого

Кол-во человек 
— %

5
16.13

17
54.84

6
19.35

3
9.68

31
100

общий результат 90.32%, из них отличный результат 70.97%

Таблица 2. 
Результаты лечения миопии у подростков согласно критериям улучшения 

зрения. 

Оценка улучшения зрения после лечения проводилась по следующим 
критериям:

a. отлично: после лечения зрение улучшилось на 0,5 дпт, зрение стало 
четким;

b. хорошо: после лечения зрение улучшилось на 0,21-0,49 дпт, стало бо-
лее четким;

c. удовлетворительно: после лечения зрение улучшилось на 0,1-0,2 дпт, 
улучшилась четкость; 

d. нет улучшений.
Пример 1. Девочка 15 лет, школьница. Диагноз: близорукость на обоих 

глазах. Ухудшение зрения отмечает в течение 1,5 лет. Видит не четко, читает 
лежа в постели, глаза быстро устают, тяжесть в глазах. У обоих родителей 
зрение не нарушено. До лечения на обоих глазах зрение 0,3 дпт, внешних 
изменений нет. После прохождения 21 сеанса (3 курса) цигун терапии зрение 
улучшилось до 0,8 дпт, стало четким, нет усталости и тяжести в глазах. 

Пример 2. Мальчик 17 лет, студент. Близорукость на обоих глазах. На-
чал замечать ухудшение зрение более года назад. Привычка много читать 
лежа в постели. Глаза быстро устают, чувство тяжести. У обоих родителей 
зрение хорошее. До лечения правый глаз 0,5 дпт, левый 0,7 дпт. Поверх-
ность глаз без изменений. После прохождения 21 сеанса (3 курса) цигун 
терапии, на правом глазу зрение улучшилось до 0,9 дпт, на левом до 1,0 
дпт, глаза не устают, нет тяжести, зрение стало более четким.

Заключение: На основании знаний особенностей физиологии глаз мы 
можем понимать причины возникновения миопии. Неправильное положение 
тела во время чтения, плохое освещение, длительная работа за компьюте-
ром могут стать причиной продолжительного спазма мышц глаз, в резуль-
тате чего хрусталик становится выпуклым, изменяется его преломляющая 
способность, зрение падает. Дополнительными негативными факторами 
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могут быть ослабленное здоровье и несбалансированное питание. Кроме 
того спазмированные мышцы глаза оказывают дополнительное давление на 
глазное яблоко в результате чего глазная ось удлиняется. После лечения 
пациент должен устранить негативные факторы, которые явились причиной 
заболевания, следить за тем, чтобы процесс чтения происходил в правиль-
ном положении при хорошем освещении. Не допускать переутомления глаз, 
каждые 30 мин. Делать перерыв в работе с компьютером (во время кото-
рого лучше всего делать комплекс упражнений для глаз), сбалансировать 
питание. Кроме этого, активный образ жизни, занятие спортом, занятие ци-
гун способствуют закреплению результатов лечения. Преимуществами ци-
гун-терапии является то, что процесс лечения приятен, не сложен, хорошо 
переносится пациентом, не используются лекарственные препараты. 

По нашим данным, цигун терапия также дает обнадеживающие резуль-
таты при лечении и наследственной близорукости. Однако исходя из опыта, 
лечение наследственной близорукости с помощью цигун-терапии менее эф-
фективно чем приобретенной. Лечение наследственности — это тема для 
дальнейших исследований.

Выводы.
1. Методы Традиционной Китайской Медицины, в частности цигун-тера-

пия, является эффективной в лечении приобретенной миопии.
2. Эффективность цигун-терапии при приобретенной миопии у детей по-

дросткового периода составляет 90,32%, из них отличный результат полу-
чен у 70,97% случаев.

3. Для получения отчетливых положительных результатов в лечении ми-
опии у подростков необходимо проведение от 2 до 3 курсов лечения, что 
зависит от исходного уровня зрения и чувствительности к лечению.
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•
Ханенко Н.В., Довгий І.Л., Парнікоза Т.П.

КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ОКОРУХОВИХ РОЗЛАДІВ  
ПРИ ЕНЦЕФАЛОПАТІЇ ЗМІШАНОГО ҐЕНЕЗУ  
(випадок з практики) 

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Хотілось б поділитись досвідом комплексного лікування пацієнтки з хро-
нічною ішемією мозку та дизметаболічними змінами, які виникли на фоні цу-
крового діабету. Хвора поступила в клініку з попереднім діагнозом: ГПМК в 
вертебро-базилярній системі. 

Скарги при поступленні на двоїння, опущення лівої повіки. З анамне-
зу — захворіла 1 міс назад, коли протягом дня замітила двоїння і опущен-
ня лівої повіки. Лікування протягом 3-х тижнів по місцю проживання — без 
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ефективності. При неврологічному обстеженні виявлені лівосторонній птоз, 
східна косоокість OS, мідріаз зліва, в’яла реакція зіниці на світло, слабість 
конвергенції з двох сторін. Парез VІ пари ЧМН зліва. Асиметрія носо-губних 
складок. Язик — незначна девіація вліво. Симптом Марінеску-Радовичі (+) з 
двох сторін.Рефлекси з кінцівок без чіткої різниці сторін, ахіллові рефлекси 
торпедні. Патологічних стопних знаків немає. Чітких чутливих розладів не ви-
явлено. Координаторні проби виконує невпевнено, хитання в позі Ромберга. 

Аналіз неврологічного статусу однозначно не дозволив встановити діагноз. 
З цією метою було проведено МРТ головного мозку: в області базальних ядер 
зліва — лікворна кіста (10,2мм � 9,9мм). Перивентрикулярно в скронево-тім’я-
них областях визначаються поодинокі осередки від 3 до 7мм. МР-ознаки іше-
мічних змін стовбура мозку (6,5�3,4мм зліва, 3,5�2,8мм справа). Заключення: 
дисциркуляторна енцефалопатія, МР-ознаки наслідків ішемічних змін стовбура 
мозку. Лікворна кіста в області базальних ядер зліва. Атрофічні зміни.

Виходячи зі скарг, анамнезу, даних неврологічного статусу і додаткових 
методів дослідження (РЕГ, ЕхоЕГ, консультації окуліста, ендокринолога), було 
встановлено діагноз: ЦАС з артеріальною гіпертензією. Дисциркуляторна і 
дизметаболічна енцефалопатія ІІ (два) ст. з ознаками атрофічного процесу 
кори головного мозку, з наявністю ішемічних осередків в стовбурі головного 
мозку, окоруховими розладами зліва, вестибуло-координаторними розладами, 
церебрастенічним синдромом. Лікворна кіста в області базальних ядер зліва.

Комплексне лікування пацієнтки включало в себе медикаментозну тера-
пію (судинні препарати, препарати тіоктової кислоти, вітамінотерапія, мета-
болічна терапія), ЛФК і рефлексотерапію. В схему рефлексотерапевтичних 
заходів ми включили лазеропунктуру інфрачервоним лазером і акупунктуру. 
Акупунктурний рецепт складали індивідуально, включали такі ТА: VB1, VB14, 
TR23 по тонізуючій методиці зліва, а також точки шийно-комірцевої зони і 
загально-зміцнюючі — VB20, VB21, V10, T14, F3, RP6, GI11 та інш.

Через 11 днів терапії ми пацієнтку виписали під нагляд дільничного не-
вролога з позитивною динамікою. У хворої зменшився птоз, косоокість, по-
кращилась фотореакція. Для контролю пацієнтку запросили на повторний 
огляд через місяць. В динаміці неврологічний статус: зберігся незначний 
птоз, незначне не доведення очного яблука назовні зліва.

Отже, комплексна терапія пацієнтів з дисциркуляторною і дизметаболіч-
ною енцефалопатією позитивно впливає на перебіг захворювання, дозволяє 
пришвидшити регрес неврологічної симптоматики, що ми продемонструва-
ли на прикладі окорухових розладів.

•
Ханенко Н.В., Довгий І.Л., Чуприна Г.М.

ВПЛИВ ЛАЗЕРОПУНКТУРИ ТА МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ ТЕРАПІЇ 
НА КОГНІТИВНУ ФУНКЦІЮ ПРИ ДИСЦИРКУЛЯТОРНІЙ  
ЕНЦЕФАЛОПАТІЇ

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Вступ. В основу клінічного симптомокомплексу дисциркуляторної ен-
цефалопатії включено прогресування когнітивних порушень, розпізнавання 
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яких на ранніх етапах, коли найбільш ефективні профілактичні заходи, ви-
кликає певні труднощі. Провідну роль у формуванні когнітивної недостат-
ності при дисциркуляторній енцефалопатії відіграє ураження глибинних від-
ділів білої речовини головного мозку й базальних гангліїв, що приводить до 
порушення зв’язку лобних і підкіркових структур головного мозку (феномен 
роз’єднання). Механізм формування роз’єднання позв’язують в першу чер-
гу з артеріальною гіпертензією, що приводить до вторинних змін судинної 
стінки переважно мікроциркуляторного русла. Приблизно в 50% хворих із 
хронічною цереброваскулярною недостатністю й легкими або помірними 
когнітивними порушеннями протягом 5 років спостереження розвивається 
деменція. Вище сказане, спонукало нас до пошуків нових підходів до тера-
пії когнітивних порушень.

Матеріали і методи дослідження.
Нами на кафедрі неврології і рефлексотерапії було обстежено 42 хворих з 

гіпертонічною дисциркуляторною енцефалопатією (ГДЕ) І-ІІ ст. без грубого когні-
тивного або осередкового дефіциту. Середній вік пацієнтів склав 56,1±5,4 років.

Для оцінки когнітивної функції використовували коротку шкалу оцінки 
психічного статусу (MMSE), яка включає оцінку пам’яті, уваги, орієнтації. 
Методологія тесту передбачає підрахунок балів по всій шкалі (від 0 до 30). 
Більш високий сумарний бал свідчить про більш високе збереження когні-
тивних функцій. 

Для вивчення темпу сенсомоторних реакцій, характеристик уваги та рів-
ня працездатності використовували пробу Шульте. Фіксували час, витраче-
ний на пошук і викреслювання чисел в 5 таблицях по порядку (в нормі 30— 
40 сек.). Темп виконання завдання здоровими людьми рівномірний, а зни-
ження вказує на виснаження рівня розумової діяльності. Пропуск чисел і по-
милки вказують на недостатність концентрації уваги.

Результати досліджень та їх обговорення. 
Уже на ранніх стадіях дисциркуляторної енцефалопатії спостерігається 

зниження психічної активності, швидка втомлюваність, зниження уваги, з ча-
сом приєднується зниження пам’яті. У хворих з ГДЕ виконання завдань су-
проводжується помилками, виправлення яких часто потребує підказки. Хворі 
важко переключаються на нове завдання. Розлади вищих психічних функцій 
на більш пізніх стадіях захворювання проявляються гностичними, оптико-
просторовими і мнестичними порушеннями в різному поєднанні. 

При нейропсихологічному обстеженні за шкалою MMSE, згідно наших ре-
зультатів, у хворих з І ст. ГДЕ патологічних змін не було виявлено. Загальна 
оцінка по шкалі складала 29,6 балів, що відповідає нормальним показникам. 
У хворих з ГДЕ ІІ ст. цей показник становив 27,3 бали, результати були зни-
жені в тестах концентрації уваги, змальовування малюнку, уваги і пам’яті.

Проба Шульте показала зниження розумової активності і концентрації 
уваги, тривалість виконання проби становила 48,8 сек., спостерігались по-
милки при викреслюванні цифр. 

В результаті проведеного комплексного лікування з використанням лазе-
ропунктури та екстракту гінкго білоби (EGb 761) — мемоплант форте — спо-
стерігалось покращення стану практично у всіх пацієнтів. Виявлено змен-
шення вираженості суб’єктивної неврологічної симптоматики, достовірним 
виявився регрес таких проявів захворювання, як головний біль, запаморо-
чення, підвищена втомлюваність. Після лікування оцінка когнітивних функ-
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Ципле И.Г.

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТОЧЕК ВЕГЕТОТОНИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ, 
ЛЕЧИВШИХСЯ МЕТОДОМ СПЕЛЕОТЕРАПИИ  
И ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИИ

Украинская аллергологическая больница МОЗ Украины, Солотвино, 

БА это хроническое неспецифическое рецидивирующее полиэтиологи-
ческое заболевание легких формирующееся при участии иммунологических 
и неимуннологических механизмов, характеризующееися выраженной гипер-
реактивности дыхательных путей на специфические и неспецифические сти-
мулы и наличием основного клинического признака приступов экспиратор-
ного удушья с обратимой обструкцией бронхов в следствии спазма гладких 
мышц, отеков слизистой оболочки, гиперсекреция бронхиальных желез.

Китайская медицина определяет БА такими понятиями — xiao — зады-
хаться, chuan — астма, shang qi верхнее (поднимающееся Qi). Кроме того 
возникновение данного заболевания связано с нарушением функции мери-
диана легких, печени, селезенки-поджелудочной железы, толстого кишеч-
ника и почек. Одной из звеньев патогенеза БА связывают и с нарушением 
нервной регуляции, а именно с функциональными нарушениями адренерги-
ческого отдела вегетативной нервной системы, с блокадой В-рецепторов.  
В 1976 г. S.M. Vestraeten отметил, что спазм гладких мышц бронхов и ги-
персекреция слизистой оболочки вызываются активизацией рефлексов 
блуждающего нерва, обладающих защитным эффектом.

Цель настоящей роботи состоит в определении значения точек симпа-
тикотонической направленности VB20 и J17 и точек парасимпатикотоничес-
кой направленности V10 и T14 в функциональной диагностике бронхиальной 
астмы под влиянием спелеотерапии и иглорефлексотерапии.

цій за шкалою MMSE виросла на 0,46 бали, що достовірно в порівнянні з 
даними до лікування. При оцінці проби Шульте спостерігалось зменшення 
тривалості тесту до 42,1 сек.

Відомо, що лазерне випромінювання покращує тонус і еластичність су-
дин артеріального русла, збільшує рівень кровонаповнення мозкових і пе-
риферичних судин, сприяє регресу різноманітних вегетативно-судинних 
дисфункцій, відповідно регулює рівень артеріального тиску і покращує мі-
кроциркуляцію. А цінність препарату мемоплант форте зумовлена не тільки 
позитивним впливом на мікроциркуляцію, а також антигіпоксантним ефек-
том. Останні дослідження показали вплив EGb 761 на підсилення процесу 
нейрогенезу, що приводить до покращення когнітивних функцій пацієнтів із 
цереброваскулярною патологією. Тому, на нашу думку, таке поєднання було 
вдалим для лікування наших пацієнтів.

Висновок. Таким чином, використання комплексної терапії із застосу-
ванням лазеропунктури та екстракту гінкго білоби позитивно впливає на 
пам’ять, концентрацію уваги у хворих з ГДЕ І-ІІ ст. Отже, застосування даної 
терапії показане у хворих з цереброваскулярною патологією.

•
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Материал и методы. Проведено обследование и лечение 20-ти боль-
ных бронхиальной астмой со средним персистирующим течением. Из них 
8 мужчин и 12 женщин. Возраст больных варьировал от 26 до 63 лет. Сен-
сибилизация к домашней пыли отмечена у 9 больных, аллергический ринит 
у 6 больных. Контрольная группа составила 25 человек (здоровые) — (см. 
диаграмма 1). Больным проведена электропунктурная диагностика точек ве-
гетотонической направленности при помощи аппарата МИТ-1АЭ до и после 
лечения. Больные были разделены на группы.

1 группа — это 10 больных, которым проведена спелеотерапия и
П группа — 10 больных, которым проведена спелеотерапия и иглореф-

лексотерапия. 
ІІІ группа 25 чел. — клинически здоровые.
Дополнительно больные получали базисную терапию.
Выводы. 1. При оценке функционального состояния точек на диаграмма 

№ 1 отмечено до лечения снижение энергетики при БА так в точках симпа-
тикотонической направленности VB20 и J17 так и точек парасимпатикотони-
ческой направленности V10 и T14

2. У группы больных которые лечились методом спелеотерапии отмечено 
тенденция к повышению энергетики в точке J17 симпатикотонической на-
правленности и относительное равновесие между точками симпатикотони-
ческой направленности и парасимпатикотонической направленности. (см. 
диаграмма №2)

3. У больных которые лечились методом спелеотерапии и иглорефлексо-
терапии отмечено повышение энергетики как в точках симпатикотонической 
направленности так и в точках парасимпатикотонической направленности. 
Клинически и функционально получены лучшие результаты в группе боль-
ных которым проведено сочетание спелеотерапии и иглорефлексотерапии. 
(см. диаграмма №3)

4. Исходя и полученых данных особое диагностическое значение эфек-
тивности спелеотерапии и иглорефлексотерапии при БА имеет точка J17 
симпатикотонической направленности в которой значительно повышается 
энергетика и является критерием эффективности лечения. Рекомендуется 
применять эту точку в практику акупунктуры и лазеротерапии.

•
Чайка Е.С., Чайка В.Н., Атаманчук Л.Е.

РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ ПРИ АФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВАХ

Аффективные расстройства — психические заболевания, характеризую-
щееся периодичностью возникновения аутохтонных аффективных наруше-
ний в виде маниакальных, депрессивных или смешанных состояний (при-
ступов, фаз, эпизодов), полной их обратимостью и развитием интермиссий 
с восстановлением психических функций и личностных свойств; не приво-
дящее к слабоумию.

Ежегодно более 800.000 человек в мире заканчивают жизнь самоубий-
ством — эта цифра превышает более, чем в 2 раза количество смертей от 
заболеваний, имеющих отношение к СПИДу (300.000). Распространённость 
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Депрессии увеличивается год от года. По информации Всемирной Органи-
зации Психиатров, к 2010 году Депрессия будет самым распространенным 
заболеванием, приводящим к недееспособности. Депрессия является осно-
вной причиной самоубийств.

Известно, что анатомическим субстратом эмоций служат структуры моз-
га, входящие в так называемую лимбическую систему: гиппокамп с прово-
дящими путями, прозрачная перегородка, ядра миндалевидного комплекса, 
гипоталамус, а также ряд ядер, лежащих в ретикулярной формации (сетча-
тое образование) ствола, моста и среднего мозга. Эти структуры часто на-
зывают лимбико-ретикулярным комплексом. Кроме того, в состав структур, 
участвующих в организации эмоций, включают поясную извилину, префрон-
тальную, орбитальную и височные зоны коры больших полушарий [Гельгорн 
Э., Луфборроу Дж., 1966]. Таким образом, с учетом того, что для эмоци-
ональной оценки раздражителей необходимо вначале произвести их сен-
сорный анализ, включая привлечение механизмов памяти и вероятностно-
го прогнозирования, можно считать морфологическим субстратом эмоций 
практически весь головной мозг. Функция перечисленных структур во мно-
гом обеспечивается соответствующими медиаторами нервной передачи, в 
частности такими нейротрансмиттерами, как серотонин и норадреналин.

Помимо гипотез о тесной связи депрессивных расстройств с наруше-
ниями обмена некоторых моноаминов (серотонин, норадреналин), имеются 
данные о связи депрессий с дисфункцией тормозных систем коры и ди-
энцефальных отделов мозга, с десинхронизацией биологических ритмов, в 
частности механизмов регуляции цикла сон— бодрствование, с полушарной 
специализацией в контроле положительных и отрицательных эмоций.

Непосредственное отношение к нейрофизиологии аффективных рас-
стройств имеют представления о межполшарной асимметрии. На осно-
ве клинической картины локальных поражений головного мозга сложилось 
представление о том, что полушария мозга специфически связаны с регу-
ляцией эмоций, причем левое полушарие «ответственно» за положительные 
эмоции, а правое — за отрицательные. В одном из наиболее полных об-
зоров проблемы межполушарной асимметрии Н. Н. Брагина и ТА. Добро-
хотова (1988), касаясь последствий локальных поражений головного моз-
га, отмечают, что при избирательном поражении височного отдела правого 
полушария у разных больных (правшей) наряду с другими психическими 
расстройствами были описаны, с одной стороны, тоскливая депрессия, 
расстройства сна (в частности, увеличение числа и продолжительности 
сновидений), периодические смены гипоманиакального и депрессивного 
состояний, а с другой — эйфория, анозогнозия, моторная и речевая рас-
торможенность, снижение критики. При поражении левого полушария на-
блюдались тревожная депрессия, урежение или исчезновение сновидений, 
бред отношения, нарушения и обеднение речи, эволюция (при поражении 
лобных отделов), тревога и растерянность (при поражении височных зон), 
аффект страдания (при поражении задних областей). Наличие многих из 
этих симптомов хорошо согласуется с представлением о ведущей роли 
правого полушария в возникновении негативных (депрессии), а левого — в 
регуляции позитивных эмоциональных состояний. В связи с этим можно за-
метить, что локальное поражение в зависимости от объема и локализации 
может вызывать как ирритацию (с более или менее генерализованной ги-
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перактивацией по эпилептиформному типу), так и функциональную инакти-
вацию пораженного полушария (с растормаживанием структур контралате-
ральной половины мозга).

Приведенные факты и гипотезы указывают на тесную (и, возможно, при-
чинно-следственную) связь депрессии с нарушениями обмена ряда моно-
аминов, с дисфункцией тормозных систем коры и диэнцефальных отделов 
мозга, с десинхронизацией биологических ритмов, в частности механиз-
мов регуляции цикла сон—бодрствование, с полушарной специализацией 
в контроле положительных и отрицательных эмоций. Эти данные были ис-
пользованы нами при решении вопроса о возможности использования реф-
лексотерапии в комплексном лечении аффективных расстройств и поисках 
возможных точек соприкосновения патогенезов воздействия на организм 
человека рефлексотерапии и аффективных расстройств.

На данный момент основное внимание было уделено именно рефлек-
сотерапии депрессивных состояний, которая весьма актуальна в связи со 
значительной распространенностью, многообразием форм, необходимостью 
преодоления фармакологической резистентности к лекарственным препара-
там, аллергической непереносимостью и возникающими осложнениями. При 
рефлексотерапии депрессий имеется возможность опосредованного воздей-
ствия на отдельные патогенетические звенья депрессивного состояния, свя-
занные с вегетативной регуляцией, особенностями генерализованных адап-
тивных процессов, такими как уровень бодрствования и состояния сна, с 
различной выраженностью, направленностью и 0 характером эмоциональных 
сдвигов. С помощью рефлексотерапии проводится коррекция функциональ-
ного состояния нейрогуморальной системы. Воздействуя на структуры рети-
кулярной формации межуточного мозга, нейрогенные и гуморальный пути, 
мы влияем на обмен нейромидиаторов, изменяя функциональное состояние 
мозга в целом и отдельных его систем. Наиболее выраженный эффект был 
достигнут при корпорально-аурикулярном сочетании точек воздействия. В 
группе были больные с различными по своей природе вариантами депрес-
сивных состояний: 10% эндогенных, 55% психогенных, 30% симптоматичес-
ких, 5% алкогольных. Курс рефлексотерапии состоял из 5 — 10 сеансов, 
20% больных курс был проведен повторно с разницей в 20 дней. При этом 
были достигнуты следующие результаты: в 30% случаев купировались рас-
стройства слуха (шум, звон в ушах), в 80% — астения и чрезмерная утом-
ляемость, головная боль неорганического происхождения, в 75% — норма-
лизовался сон, аппетит, в 68% — наладилась работа желудочно-кишечного 
тракта, в 87% — снизилась резистентность к антидепрессантам.

Таким образом, можно с большой уверенностью говорить об эффектив-
ности использования рефлексотерапии в комплексном лечении аффектив-
ных расстройств, в частности, когда в клинической картине преобладают 
симптомы депрессии. Наиболее эффективно применение рефлексотерапии 
в комплексе с фармакотерапией.
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Чуприна Г.М., Коркушко О.О., Коваленко О.Є.,  
Сінько І.В., Парнікоза Т.П. 

ХАРАКТЕРИСТИКА «ЗБУДЖУВАЛЬНОГО» І «ГАЛЬМІВНОГО» 
МЕТОДІВ ГОЛКОРЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ (ГРТ) З ТОЧКИ ЗОРУ 
ТРАДИЦІЙНОЇ КИТАЙСЬКОЇ МЕДИЦИНИ (ТКМ)

Базуючись на результатах акупунктурної діагностики (АД) (а вона зво-
диться, в цілому, до визначення «функціонально-енергетичного» стану су-
купності акупунктурних каналів пацієнта і проведення аналізу в термінах 
гіпо- та гіперфункції каналу, що позначаються відповідно як «недостатність» 
та «надмірність»), ми маємо можливість диференційного впливу на ТА заці-
кавлених меридіанів, за допомогою «збуджувального» (у разі «недостатнос-
ті»), чи «гальмівного» (у разі «надмірності») методів ГРТ. Слід сказати, що 
поняття «недостатність» і «надмірність» у ТКМ мають більш широкий зміст: 
вони відносяться до 8 основних принципів синдромальної діагностики(8 ка-
тегорій основних синдромів).

Отже, до «надмірності» приводить гіперактивність патогенного чинника, 
а до «недостатністі» — дефіцит власних захисних сил організму. Загальну 
«надмірність» чи «недостатність» породжують відповідні енергетичні процеси 
у внутрішніх органах і системах, і ми можемо їх об‘єктивізувати використо-
вуючи дані методів АД, де вони представлені, відповідно, ознаками «над-
мірності» і «недостатності» меридіанів.

На даних АД ґрунтуються основні лікувальні методики ГРТ: гальмуван-
ня і збуджування. В давньокитайському трактаті «Су Вень» говориться: «Всі 
хвороби можна охарактеризувати неурівноваженістю порожнього і повно-
го». Таким чином в ТКМ дається патофізіологічне узагальнення сутності всіх 
захворювань. Оскільки для всіх хвороб притаманні аспекти «надмірності» і 
«недостатності», то при якійсь конкретній патології також буде мати місце 
порушення динамічної рівноваги Інь-Ян (тобто, здоров‘я), що проявляється 
ознаками «надмірності» та «недостатності» у тих чи інших функціональних 
системах і відповідних акупунктурних каналах. 

Гальмування і збуджування в ГРТ спрямовані на те, щоб врівноважити 
явища «надмірності» і «недостатності» при даному конкретному захворюван-
ні, у даного конкретного хворого, за рахунок впливу на ТА тих меридіанів і 
органів, які «вносять внесок» рівнем свого функціонування у розвиток і пе-
ребіг патології. У разі «надмірності» слід гальмувати, а при «недостатнос-
ті» — збуджувати. Гальмування означає «видалення» (тобто, знешкодження, 
припинення дії) із організму того патогенного чинника, який викликав за-
хворювання, а збуджування — підсилювання власних захисних сил організ-
му (Вей Ци).

Принципи гальмування і збуджування широко висвітлюються в ТКМ, по-
чинаючи з основнї філософської концепції «У-СІН» і правила «Мати- Син». 
Згідно з «У-СІН» ці два способи стимуляції ТА мають ще назву «Методи зу-
стрічі і переслідування». 

Якщо енергія патогенного чинника потужна, і, разом з тим, антипатоген-
на Ци залишається сильною, то в результаті їхньої взаємодії з‘являється гі-
перергічна реакція організму — тобто, «надмірність». В такому разі, як вчить 
мудрість давньокитайськіх лікарів, слід «вийти патогенній енергії назустріч і 
перемогти її у двобої, використавши потужний удар». Тобто, якщо має місце 
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«надмірність» меридіану «печінки», слід діяти таким чином: не впливати на 
саму систему «печінки», а йти назустріч патогенній енергії що походить з 
цієї системи, проти її природного ходу, а значить і проти нартямку її про-
тікання згідно з «У-СІН», проти годинникової стрілки, вплваючи на її «сина», 
використати «потужний удар», тобто сильний ступінь стимуляції, зустріти па-
тогенну енергію і перемогти її.

Практично це значить, що слід «гальмувати сина» — діяти гальмівним 
методом на ТА меридіанів «серця» і «перикарду», або на точку «сина»(ТА 
першоелементу «вогонь», гальмівну) меридіану «печінка», або на ТА першо-
елементу «вогонь» одночасно на всіх трьох вищезазначених меридіанах (так 
зване правило «елемент у елементі»).

Якщо ж антипатогенна Ци виснаджена, то реагування організму на дію 
патогенних чинників слабкої і середньої потужності, буде також незначним, 
і тому виникає «недостатність». В такому разі метод «протидії», «відкритого 
двобою», тобто сильної стимуляції ТА, може остаточно «вибити з колії» вже 
й так ослаблену функціональну систему(наприклад, «печінки»), тому ТКМ ре-
комендує застосувати метод «переслідування»: тобто, необхідно слідувати 
природному ходу циркуляції енергії в циклі «У-СІН», по годинниковій стрілці, 
не діяти сильно на «печінку», яка неспроможна прореагувати адекватно у 
відповідь, а легенько «підганяти», «підштовхувати» (слабкий ступень стиму-
ляції) її, плавно піднімати її активність, за рахунок збуджувального, легкого 
впливу на її «матір». 

Практична реалізація цього підходу може бути різною: «збуджувати ма-
тір» — це значит діяти збуджувальним методом на ТА меридіану «нирок», 
або на точку «матері»(ТА першоелементу «вода», збуджувальну) меридіану 
«печінка», або на ТА першоелементу «вода» одночасно на двох вищезазна-
чених меридіанах (правило «елемент у елементі»).

Крім основної ідеї диференційного застосування методів гальмування і 
збуджування у ГРТ: використання для збуджування чи гальмування специфіч-
них меридіанів (які відносяться до першоелементу «матері» згідно з циклом 
«У-СІН» для збуджування, і до першоелементу «сина» — для гальмування) і 
специфічних ТА (які на ураженому меридіані відносяться до першоелемен-
ту «матері» згідно з циклом «У-СІН» для збуджування і до першоелементу 
«сина» — для гальмування), обидва ці методи мають ще й інші характер-
ні ознаки, і відрізняються по темпу, інтенсивності впливу на акупунктурну 
голку, напрямку її введення і обертання під час маніпуляції, узгодженості з 
фазами дихання і енергетичного стану меридіанів, експозиції, куту і глибині 
введення голки, послідовності вколювання, кількості використаних ТА, мані-
пуляціям під час знімання голок, металу, з якого голки виготовлені і, у кін-
цевому підсумку, по ступені вираженості «передбачених відчуттів».

Так, для реалізації збуджувального методу, згідно з поглядами ТКМ, не-
обхідно вводити акупунктурну голку в ТА повільно (під час такого введення 
відбувається оптимальне проведення Ци з поверхні всередину і створюєть-
ся можливість «насичення енергією» меридіану, який знаходиться у стані 
«недостатності»), а виймати — навпаки, швидко(щоб передана енергія «не 
встигла витекти назад»). Для гальмування, натомість, рекомендується швид-
ке введення (щоб не було можливості передачі зайвої енергії) і повільне ви-
ймання (щоб з голкою вийшло якомога більше надмірної патологічної Ци) 
акупунктурної голки.
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З метою збуджування слід вводити акупунктурну голку по ходу цирку-
ляції Ци в меридіані (метод «переслідування»), послідовність вколювань ТА 
повинна також відповідати напрямку руху Ци, використовується багато ТА 
(«переслідувати краще маючи багато людей»), і кількість їх має бути не-
парною (тобто, янською: три, п‘ять, сім, дев‘ять, одинадцять і т.д.) глибина 
вколювання і експозиція мають бути незначними (що повинно попередити 
подальшу втрату енергії «через голку»), голку потрідно вводити на видосі і 
виймати на вдосі (під час видоху ми вводимо голку, а при вдосі виймаємо, 
і, таким чином, рух нашої руки «слідує» за напрямком екскурсій грудної кліт-
ки, а, значить, і за «рухом енергії»), при виведенні голки необхідно швидко 
закрити отвір від уколу у шкірі, притиснувши до нього лівою рукою ватку, 
змочену у спирті(ліва рука- янська- краще віддає енергію). Для збуджування 
краще використовувати золоті акупунктурні голки (широко відомі активуючі 
впливи колоїдного золота, зокрема на ЦНС), і проводити вколювання під час 
«відпливу» Ци від меридіану (тобто, тоді, коли енергія починає зникати з ме-
ридіану, а значить, своїми маніпуляціями ми її «переслідуємо». 

Коли голка вже введена в ТА, на необхідну глибину, для підсилення ліку-
вального ефекту слід виконувати нею певні маніпуляції, серед яких найчас-
тіше застосовується пунктирування і підкручування голки. Для збуджуван-
ня загальна інтенсивність таких маніпуляцій не повинна бути значною, при 
пунктируванні акупунктурну голку швидко і потужно поглиблюють у тканини, 
а потім повільно і легко піднімають, повертаючи до початкового рівня гли-
бини. Здійснюють, зазвичай, дев‘ять таких маніпуляцій (або іншу «янську» 
їх кількість). При проведенні підкручування голки, з метою потенціювання 
тонізації, проводять потужне обертання(приблизно на 90-180 градусів) гол-
ки у напрямку ходу меридіану, і легко поветають її у початкове положення, 
здійснюючи подібний прийом дев‘ять разів(рух руки лікаря і голки «переслі-
дує» Ци меридіану).Орієнтиром напрямку руху голки під час підкручування є 
напрямок руху великого пальця руки. 

Під час застосування збуджувальної методики ГРТ у пацієнта повинні виник-
нути «передбачені відчуття» слабкого, або середнього ступеня вираженості.

Для здійснення гальмівної методики, у відповідності з поглядами ТКМ, 
слід вводити акупунктурну голку в ТА швидко, а виймати повільно (щоб не 
передати додаткової енергії при введенні і мати можливість вивести зайву 
енергію при витягуванні голки), вводити акупунктурну голку проти ходу цир-
куляції Ци в меридіані (метод «зустрічі»), послідовність вколювань ТА пови-
нна також бути протилежною напрямку руху Ци, використовується небага-
то ТА («кращим видом поєдину є двобій»), і кількість їх має бути парною 
(тобто, іньською: дві, чотири, шість) глибина вколювання і експозиція мають 
бути максимальними (щоб мати оптимальну можливість вивести зайву чужо-
рідну енергію «з глибини тіла»), голку потрідно вводити на вдосі і виймати 
на видосі (під час вдоху ми вводимо голку, а при видосі виймаємо, а зна-
чить, рух нашої руки «іде назустріч руху енергії», тобто, напрямку екскурсій 
грудної клітки), після виведення голки необхідно пальцями правї руки (права 
рука- іньська- краще забирає енергію) спочатку розширити отвір від уколу 
у шкірі, а вже потім протерти ваткою, змоченою у спирті. Для гальмування 
доцільніше використовувати срібні акупунктурні голки (широко відомі анти-
септичні, протибольові, заспокійливі ЦНС властивості срібла ), і проводити 
вколювання під час «припливу» Ци до меридіану (тобто, тоді, коли енергія 
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максимально наповнює меридіан, а значить, своїми маніпуляціями ми руха-
ємось їй «назустріч»). 

Коли голка вже введена в ТА, на необхідну глибину, для підсилення се-
дативного лікувального ефекту слід виконувати нею маніпуляції високої ін-
тенсивності: при пунктируванні акупунктурну голку повільно і легко погли-
блюють у тканини, а потім швидко і потужно піднімають, повертаючи до 
початкового рівня глибини. Здійснюють, зазвичай, шість таких маніпуляцій 
(або іншу «іньську» їх кількість). При проведенні підкручування голки, з ме-
тою потенціювання седатації, проводять потужне обертання(приблизно на 
90—180 градусів) голки у напрямку проти ходу меридіану, і легко поветають 
її у початкове положення, здійснюючи подібний прийом шість разів(рух руки 
лікаря і голки «йде назустріч» Ци меридіану). 

У результаті застосування гальмівного методу ГРТ у пацієнта повинні 
виникнути «передбачені відчуття» середнього, або сильного ступеня вира-
женості.

Поняття ТКМ «гальмування» і «збуджвання» ТА, диференційовані клініч-
ні ефекти, які з‘являються при їх застосуванні, знаходить відгук у роботах 
сучасних нейрофізіологів. Так, P.R. Melsack, P.D. Wall, досліджуючи функцію 
желатинозної субстанції спинного мозку у антиноцицептивних механізмах 
ЦНС, ще в 1965 показали, що нейрони заднього рогу організовані у дев’ять 
шарів (пластин, згідно з класифікацією Rexed ), кожен з яких має спеціалі-
зовані функції. Кожна клітина у Vпластині має складне, трьохзонне рецеп-
тивне поле, яке неоднозначно реагує на подразнення у різних його ділян-
ках („ латеральне гальмування»): клітину збуджує увесь діапазон механічних 
подразників, що прикладені до центру поля; навколо цієї зони розташована 
ділянка, у якій слабке тактильне або електричне подразнення викликає галь-
мування, тоді як сильне механічне або електричне подразнення приводить 
до збудження; навколо цих двох зон розташована ще більша по розмірам 
зона, в якій дія природних подразників приводить до гальмування розрядів 
клітин V пластини. У експерименті було показано, що внаслідок знятя нис-
хідного впливу стовбура мозку на клітину, перші дві зони розширюються, а 
третя — зникає.

У зв’язку з цим хотілося б навести аналогію з класифікації стандартних 
точок меридіанів акупунктури, коли на одному й тому ж меридіані є тоні-
зуючі точки акупунктури (які можуть бути розташовані у межах 1 зони і ці-
леспрямовано викликати збудженя), точки-посібники (які можуть бути роз-
ташовані у межах 2 зони і викликати збудження і гальмування у залежності 
від характеру впливу на них)та гальмівні точки (що можуть бути розташовані 
у межах 3 зони і викликати, переважно, гальмівні ефекти). Відповідно, ди-
ференціювані реакції від впливу на ТА, можуть бути пояснені, у певній мірі, 
модулюючим впливом стовбура мозку. 

Звичайно, у повній мірі, про сенс і дію гальмування, абу збуджування в 
рефлексотерапії можна говорити лише відносно голковколювання. Обидва 
методи підрозділяються, зазвичай (Мачерет Е.Л., Самосюк И.З, 1989; Во-
гралик В.Г., 1961), на два варіанти (сильний — І і слабкий — ІІ). При пер-
шому варіанті збуджувального методу ГРТ вибирається значна кількість ТА 
(5 і більше), здійснюється досить поверхневе вколювання (глибиною 0,3-0,6 
мм) і наносяться швидкі, інтенсивні, короткі подразнення (1-3 хв.), які забез-
печують отримання переважно місцевих, інтенсивних, але коротких відчуттів. 
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При другому варіанті збуджувального методу застосовується дещо менша 
кількість ТА (4—6), менша інтенсивність маніпуляцій, більш значна глибина 
введення голок(6—9 мм) і експозиція. При першому варіанті гальмівного ме-
тоду застосовується не більше двох ТА, здійснюється максимально глибоке 
вколювання, тривалі маніпуляції, з поступовим нарощуванням інтенсивнос-
ті, тривала експозиція(40—60 хв.). При другому варіанті гальмівного методу 
експозиція дещо менша(до 30 хв), застосовується 2—4 ТА, маніпуляції про-
водяться з середнім ступенем інтенсивності.

•
Чуприна Г.М., Коркушко О.О., Парнікоза Т.П.,  
Панікарський В.Г., Дригант Л.П., Сарпараст Сохейл

ВИПАДОК З ПРАКТИКИ: ЗАСТОСУВАННЯ РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ 
У СКЛАДІ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРОЇ  
З МІАСТЕНІЄЮ НА ТЛІ ДИССОМНІЧНОГО СИНДРОМУ  
І АЛЕРГІЧНОГО РИНІТУ

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика,  
кафедра неврології і рефлексотерапії, Київський медичний університет УАНМ

Серед хворих з міастенією досить часто (7-10%) зустрічаються такі, у 
яких виникають виражені диссомнічні розлади на фоні компенсації рухових 
розладів внаслідок прийому АХЕП. Враховуючи той факт, що при засто-
суванні для лікування диссомнії снодійних препаратів у хворих може мати 
місце поглиблення рухових розладів, доцільно застосувати у комплексі ліку-
вальних міроприємств методи РТ.

Приводимо описання лікувальної тактики у одної з таких хворих. Хвора М., 
42 років, архітектор, знаходилась на спостереженні при кафедрі неврології і 
рефлексотерапії НМАПО ім. П.Л. Шупика протягом 4 років. В 27 років, після 
перенесеної вірусної інфекції, вперше стала періодично виникати слабкість 
в ногах і кистях рук. Після відпочинку слабкість проходила, тому за медич-
ною допомогою не зверталась. Через сім місяців після пологів слабкість в 
кистях і стопах посилилась, після відпочинку вже повністю не проходила, це 
стало заважати хворій при догляді за дитиною і при ходьбі. Була госпіталі-
зована у міську лікарню, де й було встановлено діагноз міастенія. Прозери-
новий тест був позитивний, тому хворій було рекомендовано для постійного 
прийому АХЕП (калімін). Дозу препарату регулювала самостійно(від 3 до 6 
драже, по 60 мг, на добу). До 35 років стан стабільний, рухові розлади по-
вністю компенсовані прийомом АХЕП, дозу каліміну не збільшувала понад 
360 мг/добу. У 35 років, після перенесеного ОРЗ, виникли виражені розла-
ди сну, періодично стали виникати напади серцебиття, задишки, колючі болі 
біля верхівки серця. Внаслідок систематичного недосипання вдень спостері-
галась сонливість. З метою корекції диссомнії було призначено бромізовал 
(таб.300мг, по 2 таб. на ніч). Прийом цього препарату не був ефективним, 
тому було презначено лоразепам, таб., по 1 мг на нніч. Диссомнічні розла-
ди вдалось подолати впродовж одного місяця, проте під час прийому лора-
зепаму стала наростати м‘язова слабкість і для її корекції вже потрібно було 
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вживати 480 мг каліміну на добу. Тоді ж пацієнтці було зроблено повторне 
КТ-дослідження, на якому тканина тимусу не візуалізувалась і даних за об-
‘ємний процес у середостінні отримано не було.

Стан пацієнтки внаслідок прийому нової дози АХЕП знову стабілізував-
ся. Чотири роки тому, знову після перенесеного ОРЗ, подібна неврастенічна 
симптоматика повторилась, крім того, у кінці травня з‘явився алергічний ри-
ніт. Пацієнтку оглянув алерголог, їй було встановлено діагноз поліноз, і при-
значено антигістамінний препарат цетрін(Н-1 гістамінових рецепторів). Після 
цього виділення з носу припинились, але посилились диссомнічні розлади, 
а вдень виникала виражена загальна слабкість і сонливість, а також несис-
темне головокружіння, зниження концентрації уваги. Крім того, почали зно-
ву турбувати неприємні відчуття у ділянці серця, інколи болі, які виникали у 
стані спокою, вночі. Це насторожило пацієнтку в плані можливої декомпен-
сації міастенії, примусило відмінити протиалергічний препарат і звернутись 
на кафедру неврології і РТ, з метою корекції супутньої патології за допо-
могою методів РТ.

Оглянувши пацієнтку ми з‘ясували ще низку специфічних скарг:
— у анамнезі: перенесені неодноразові ОРЗ, бронхіти, синусити;
— протягом останніх 3-х років періодично відмічалось підвищення АТ до 

145/95 мм.рт.ст.
— підвищена чутливість до сонця: коли до встановлення діагнозу міасте-

нія хвора відпочивала влітку в Криму, то вона погано переносила спеку, і в 
даний час, коли вона вимушена перебувати на відкритому сонці, виділення з 
носу збільшуються, крім того, наростає загальна слабкість, може з‘являтись 
слабкість у м‘язах, підсилюється безсоння, інші неврастенічні прояви.

Мал. Дані діагностики за методом Накатані хворої М., 42 років  
(R-карта).
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— концентрація уваги на якійсь розумовій роботі зменшує виділення з 
носу, під час сну вони взагалі відсутні.

— у травні, разом з появою полінозу, у пацієнтки виникла різка локальна 
м‘язова слабкість у великих пальцях обох кистей, і болючість І-го п‘ясно-
фалангового суглобу, такої вираженості, що їй було важко тримати навіть 
дамську сумочку.

Була проведена АД:
— За методом Накатані: було встановлено «надмірність» у меридіанах 

«серця», «печінки» «нирок», «селезінки-підшлункової залози»; «недостат-
ність» у меридіанах «легень», «перикарду», «трьох порожнин тіла», «товстої 
кишки» (відносна «недостатність» у меридіанах рук і «надмірність» у мери-
діанах ніг свідчить про відносний дефіцит Ян і превалювання Інь, вказує на 
порушення вегетативної рівноваги і корелює з м‘язовою слабкістю у великих 
пальцях рук). 

— За методами Брату та ЕП-домірів ТА 5-перщоелементів — підтвердже-
но значну «надмірність» у меридіанах «печінки», «шлунка».

— За методом Акабане: «недостатність» у меридіані «легень» і «надмір-
ність» у меридіані «серця».

Мал. Дані діагностики за  методами  Брату (меридіан «шлунка»  
та ЕП-домірів ТА 5-перщоелементів (меридіан «печінк» хворої М.,  

42 років.
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— По пульсу: порушення рівноваги Інь-Ян у бік привалювання Інь (всі 
глибокі пульси і пульси лівої руки були чітко сильнішими ніж поверхневі і 
правої руки)

— Відмічалась кореляція між даними різних методів АД, а також між 
ними і клінічними даними.

Враховуючи дані анамнезу і об‘єктивні дані, було встановлено акупунк-
турний діагноз: превалювання загального Інь і відносний не достаток за-
гального Ян; надмірність меридіану Інь-Вей-Май (7 ЧМ).

У цьому випадку з позицій ТКМ необхідно гальмувати « точки керуван-
ня» ЧМ групи Інь і збуджувати « точки керування» ЧМ групи Ян. Нами було 
вибрано почерговий(через день) вплив на меридіани Інь-Вей Май(ІІ варіант 
гальмування, до 25 хв.) і Ян-Вей-Май(ІІ варіант збуджування, до 15 хв.) Також 
було застосовано ЛП ІЧЛВ (сумарна експозиція — 15 хв. на сеанс) і ПСЕП 
(по збуджувальній методиці) через день. Всього було проведено 15 сеансів 
РТ. З медикаментозного лікування хворій, крім АХЕП (дозу не було збільше-
но) призначено віт. Е перорально(детальніше про застосування антиоксидан-
тів при міастенії див. вище), Геларіум гіперикум (1 др. З р. на день), убіхінон 
композітум (в/м, по ТА) та мікстуру «Седавіт» (по 1 дес. ложці на ніч).

В результаті лікування м‘язова слабкість у великих пальцях кисті зникла 
повністю, суттєво зменшились прояви алергічного риніту, диссомнічні про-
яви, інші неврастенічні симптоми, нормалізувався АТ. Хворій було рекомен-
довано проходити 2-3 курси РТ на рік, приймати протягом року по 400 мг 
віт. Е щоденно, і наступного року розпочати лікування за місяць до очіку-
ваного загострення полінозу. Після такого профілактичного курсу лікування 
прояви локального збільшення м‘язової слабкості, алергії і диссомнії були 
значно меншими, інші неврастенічні симптоми зникли, коливання АТ при-
пинились. Два останніх роки після проходження профілактичних курсів ліку-
вання РТ навесні рухові розлади хворої були повністю компенсовані, проявів 
полінозу і диссомнічних розладів не спостерігалось взагалі.

Висновки: Таким чином, наш позитивний досвід лікування хворої з міас-
тенією, на фоні диссомнії, алергічних проявів, вегетативної дисфункції, під-
тверджує, що при такому «букеті» захворювань, і цілому комплексі зацікав-
лених внутрішніх органів, доцільно впливати на систему екстраординарних 
меридіанів(про що й наголошує ТКМ), і що саме тоді є сенс застосовувати 
ГРТ згідно з алгоритмами використання ЧМ, не забуваючи при цьому про 
сучасні наукові досягнення у галузі РТ(лазеропунктура і позитивний ефект 
впливу на важливі РЗ задньої поверхні тіла за допомогою полісегментарної 
електропунктури). 

•
Чупрына Г.Н., Мачерет Е.Л., Червоный И.П., Синько И.В.

ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ  
И ПОДДЕРЖАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ГОМЕОСТАЗА  
ВРАЧА-РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТА

Основной философской концепцией традиционной китайской медицины 
(ТКМ), да и других медицинских систем Востока, являются представления 
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о здоровье как о процессе динамического равновесия двух главных струк-
турно-функциональных субстанций организма — ИНЬ и ЯН. Соответственно, 
понятие «болезнь» трактуется как нарушение этого процесса. Борьба с бо-
лезнью сводится к восстановлению динамического равновесия ИНЬ-ЯН, т.е. 
поддержки «слабой» субстанции и «ослабления патологически чрезмерной», 
согласно с пятью законами взаимодействия ИНЬ и ЯН.

Практическая реализация этой идеи очень разнообразна — от примене-
ния методов медитации, физических упражнений, лекарственных трав — до 
иглоукалывания, массажа и прижигания акупунктурных точек (ТА), влияния 
на них другими физическими факторами с помощью современных аппарат-
ных методов РТ.

Следуя китайской философии, человек постоянно поддерживает равно-
весие с окружающей средой, обменивается с ней веществом энергией, т. е. 
является открытой системой, согласно современной научной биофизической 
терминологии. Какую-то часть энергии человек получает от родителей при 
рождении, другую — от природы (внешней среды) на протяжении всей жиз-
ни. Эту энергию называют «ЧИ». Под понятием «энергия», в данном контек-
сте, подразумевается комплекс различных факторов от собственно физичес-
ких (тепловая, электрическая, электромагнитная и т. п.) до полей со слабой 
напряженностью и когеренции, ноосферные и социосферные влияния.

Общим для всех видов лечебных методов ТКМ есть обеспечение сво-
бодного протекания жизненной «ЧИ», без которого невозможно поддержа-
ние баланса ИНЬ и ЯН — системы обеспечения гомеостаза.

Согласно представлениям ТКМ — «ЧИ» протекает по каналам (мериди-
анам) ЦЗИН и коллатералям ЛО. В ТА, которые расположены на каналах 
и коллатералях, «ЧИ» выходит на поверхность и становится доступной для 
внешнего воздействия.

Главная идея акупунктурной терапии базируется, в основном, на «управ-
лении» протеканием «ЧИ», благодаря методам БУ и СЭ, что достигается 
путем иглоукалывания, прижигания, а также путем влияния других физи-
ческих факторов.

В процессе любого акупунктурного лечения, врачу, осуществляющему ма-
нипулирование «ЧИ», отводится отнюдь не пассивная роль: он должен быть 
готовым принять на себя часть проблем пациента как в психологическом, 
так и в энергетическом плане, не «защищаться» от него разными метода-
ми, как советуют некоторые лже-научные акупунктурные школы, а быть, по 
возможности, ближе к нему, «взять» от него часть его патологической «ЧИ» 
и «отдать» ему часть своей собственной жизненной энергии «ЧИ», направив 
ее при помощи соответствующих сочетаний ТА, соответствующих приемов 
манипулирования иглами и силы воображения в нужный меридиан, орган, 
и в нужном направлении. Причем, силе воображения (потенциалу психичес-
кой энергии) врача во время сеанса акупунктуры, древними медицинскими 
восточными учениями уделяется большое внимание (медитация и очищение 
разума до и после сеансов терапии). Именно благодаря силе сознания, как 
считали древние врачи и философы, рисуются и сохраняются формы, по-
средством его видны отражения невидимого мира (меридианы акупунктуры, 
ТА, протекание «ЧИ»); благодаря ему возможно исцелять болезни, удалять 
смерть от живых и реанимировать умерших и даже влиять на времена года 
и расположения светил. «Находитесь ли вы в опасности во время битвы? 
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Считайте, что вас нельзя ранить подобно Ахиллу, и так оно и будет», — та-
кие слова приписывают легендарному Парацельсу.

Нет обмена энергией — нет успеха в лечении: таков общий принцип аку-
пунктуры да и любого другого врачебного искусства. При этом правая рука 
врача рассматривается как «та, которая принимает на себя энергию паци-
ента», а левая рука — как «дающая свою жизненную энергию больному», 
поддерживается, таким образом, динамический баланс ИНЬ и ЯН (наруж-
ное — внутреннее, больное — здоровое, избыток — недостаток).

Подтверждением осуществления обмена энергией между врачом и па-
циентом во время процедуры иглоукалывания является ряд субъективных и 
объективных феноменов, возникающих как у больного («предусмотренные 
ощущения»), так и у врача. По нашим собственным наблюдениям, чаще все-
го, у врача, который проводит процедуру акупунктуры, отмечаются довольно 
интенсивные ощущения «прохождение электрического тока» (в момент вве-
дения иглы) в пальцах руки, которая держит иглу. Чаще всего, такие ощуще-
ния возникают при воздействии на ТА с резко увеличенной электропровод-
ностью (по данным электропунктурной диагностики). Кроме того, нередки и 
другие, субъективные ощущения: возникновение резкой немотивированной 
общей слабости или, наоборот, психического возбуждения у врача, сопро-
вождающие процесс постановки, манипулирования или снятия игл.

В связи с этим, очень важным является вопрос восстановления «энер-
гозатрат» врача- рефлексотерапевта, связанных с процессом лечения боль-
ных, поддержания его умственного и физического здоровья.

Издревле в восточной медицине использовались различные восстанови-
тельные техники: это и мытьё рук и лица очень холодной, чистой, проточной 
водой (на лице и ладонях наибольшая плотность холодовых рецепторов —  
колб Краузе, возбуждение которых обладает мощным стимулирующим эф-
фектом на восходящие активирующие механизмы ретикулярной формации 
ствола мозга), которое давало и приток новой энергии и способно было 
инактивировать вредоносную (вспомните слова Понтия Пилата: « — Я умы-
ваю руки!», т.е. я хочу сбросить с себя бремя ответственности, которое 
имеет негативный энергетический потенциал); и применение упражнений 
с оздоровительными китайскими шарами, чётками; использование время 
от времени сеансов акупунктуры для восстановлении собственных сил; ис-
пользование специальных комплексов физических упражнений (УШУ, ТАЙЦ-
ЗИЦЮАНЬ, Йога), дыхательных упражнений, медитации. С психологической 
точки зрения рекомендовалось не убегать от любой проблемы, не погру-
жать ее глубоко внутри себя, а «встречаться с ней лицом к лицу»: наблю-
дать ее, реагировать на нее, осознавать ее и в конце-концов решать ее, так 
как именно это способно дать огромный заряд утраченного баланса.

Мы предлагаем врачам-рефлексотерапевтам в качестве ежедневного 
восстановительного упражнения, несложный комплекс, который базируется 
на дыхательных упражнениях и имеет название «пранаяма». Целью Праная-
мы является пробуждение дремлющей потенциальной энергии (называемой 
Кундалини — часто изображается в виде дремлющего скрученного змея) в 
чакре МУЛАДХАРА, и подъем ее в верхние чакры, что сопровождается ак-
тивацией физической и психической энергии, а также духовным совершен-
ствованием. МУЛАДХАРА связана с восстановлением ЮАНЬ ЦИ, поэтому в 
ней и «дремлет» КУНДАЛИНИ.
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Понятие «Пранаяма» в индийской философии — это возможность управ-
ления Праной, а Прана — это бесконечная энергия Вселенной (в кокой-то 
степени это эквивалентно китайському пониманию ЦИ). Некоторые выда-
ющиеся индийские йоги владеют в полной мере искусством управления 
Праной, а это значит, что они силой своей мысли принуждают легкие «вы-
тягивать» из воздуха сколько угодно этой питательной, всемогущей силы, 
аккумулировать ее и направлять на какие угодно процессы — как в своем 
теле так и вне его (вспомним функции Легких, как органа ЦЗАН в китайской 
традиции). Искуство управления Праной постигается во время дыхательных 
упражнений.

Итак, Прана — это жизненная энергия или жизненный принцип вселенной. 
Существует три главных канала, через которые эта жизненная сила протека-
ет. Эти каналы таковы: ИДА, ПИНГАЛА и СУШУМНА. На санскрите эти кана-
лы называются НАДИ. ИДА переносит поток энергии с левой стороны тела. 
ПИНГАЛА — с правой. СУШУМНА — в середине спинного мозга. СУШУМНА —  
наиболее важная из этих трех нади. Она воспринимает непрекращаемый 
поток жизненной энергии из универсального Сознания — света. Есть вну-
тренняя связь между ИДОЙ и ПИНГАЛОЙ. ИДА имеет связь с прохладнос-
тью и мягкостью (ИНЬ). ПИНГАЛА связана с твердостью и теплом (ЯН). ИДА 
управляет левой ноздрей. ПИНГАЛА управляет правой. Когда мы вдыхаем и 
выдыхаем в основном через левую ноздрю, это значит, что действует ИДА. 
Когда мы дышим в основном через правую ноздрю, действует пингала. А 
когда действуют обе наши ноздри, мы предполагаем, что работает СУШУМ-
НА. Иногда происходит так, что ИДА вдыхает, а ПИНГАЛА выдыхает. 

ИДА, ПИНГАЛА и СУШУМНА встречаются в шести местах. Каждое такое 
место образует центр и каждый центр вращается, как колесо. Индийская 
философия называет эти места ЧАКРАМИ. Они также называются лотосами, 
потому что они представляются, как цветки лотоса. Эти шесть центров на-
зываются МУЛАДХАРА, СВАДХИСТХАНА, МАНИПУРА, АНАХАТА, ВИШУДХА, 
АДЖНА. Есть также еще одна чакра внутри мозга, САХАСРАРА. 

ЧАКРЫ — понятие метафизическое, связь их конкретными анатомически-
ми образованиями относительна. Мы сопоставляем их далее с ТА для того, 
чтобы дать врачам по возможности более четкое представление о месте их 
расположения.

МУЛАДХАРА находится в основании позвоночника, а ее ПАДМА (ко-
мандная точка) проецируется между анальным отверстием и анусом (со-
ответствует локализации ТА Т1). Основание СВДХИСТХАНА проецируется 
на передней поверхности тела между пупком и половыми органами а ее 
ПАДМА — между 4 и 5 поясничными позвонками по задней срединной ли-
нии(ТА Т3). МАНИПУРА проецируется на передней поверхности тела между 
пупком и мечевидным отростком, а ее ПАДМА — между 2 и 3 поясничными 
позвонками(ТА Т4). АНАХАТА проецируется на передней поверхности тела в 
центре грудной клетки, на линии сосков, а ее ПАДМА — между 5 и 6 груд-
ными позвонками(ТА –Т11). Чакра ВИШУДДХА проецируется на передней 
поверхности тела на шею -область надгортанника и щитовидной железы- а 
ее ПАДМА между 7 шейным и 1 грудным позвонками (ТА Т14). АДЖНА про-
ецируется на передней поверхности тела на лбу между бровями(ТА РС3), а 
ее ПАДМА — между 2 и 3 шейными позвонками. САХАСРАРА проецируется 
вне границ тела, над макушкой (ТА — Т20).
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Техника выполнения пранаямы:
1. Сесть в позу лотоса или в более легкую позу (удовольствия или со-

вершенства), руки свободно опустить, кисти рук на коленях. Сидеть не об-
ходимо прямо, держа тело вертикально — грудь, шея и голова должны на-
ходиться на одной линии.

2. Дыхание через обе ноздри продолжительное медленное с расслабле-
нием мышц живота.

Это подготовительное упражнение, оно гармонизирует все тело.
Необходимо вначале расслабить все тело и в течении нескольких минут 

концентрировать внимание на свободных дыхательных движениях. Затем 
следует медленно вдыхать воздух через обе ноздри, слегка прикрыв голо-
совую щель (при этом должны издаваться слегка всхлипывающие звуки). 
После окончания вдоха следует медленное выдыхание без всяких звуков. 
Необходимо следить, чтобы мышцы живота были в расслабленном состоя-
нии. Внимание нужно концентрировать на дыхании. После окончания упраж-
нения следует расслабиться и дышать нормально. Выполняется упражнение 
5 раз. После 2-3 дней рекомендуется произносить во время упражнения 
мантру «АУМ» (во время произношения мантры звук «м» должен длиться в 
три раза больше, чем звук «ау») Эта мантра произносится равномерно и 
гармонично, как при вдохе, так и при выдохе. После упражнения улучшает-
ся сон, носовое дыхание, улучшается голос, мимика, кожа лица. Выполня-
ется это подготовительное упражнение в течение недели. 

3. Дыхание через обе ноздри продолжительное медленное с напряжени-
ем мышц живота. Следующее подготовительное упражнение. Выполняется 
в той же позе и так же, как и предыдущее, нот с небольшим изменением: 
передняя стенка брюшного пресса во время вдоха и выдоха должна быть 
слегка напряжена (во время выдоха больше, чем на вдохе). 

4. Попеременное дыхание через обе ноздри с задержкой. Основное упраж-
нение. Лучшая поза для выполнения этого упражнения — поза лотоса.

1 фаза — вдох. Нужно закрыть правую ноздрю большим пальцем и мед-
ленно вдыхать через левую. При этом мысленно посылайте энергерический 
импульс вдоль позвоночника от основания затылочной кости к основанию 
позвоночника и представьте, что там находится перевернутый конус из сте-
кла (верхушка конуса в области ТА — Т1) красного цвета внутри которого 
дремлет свернувшийся кольцом золотистый змей. 

2 фаза — задержка дыхания. Сделав полный вдох, закройте пальцами 
обе ноздри и прижмите подбородок к яремной вырезке. Брюшной пресс и 
область анального отверстия напряжены. В этой фазе очень большое значе-
ние имеет сила воображения для эффективности всего упражнения (можно 
вообразить себе, например, как поток энергии поднимается, скользит вверх 
по позвоночнику, выходит из тела в области ТА Т20 и рассеивается).

3 фаза — выдох. После окончания задержки расслабьте мускулатуру жи-
вота и ануса, поднимите голову, зажмите пальцами левую ноздрю и мед-
ленно выдохните через правую.

Следующий вдох сделайте через правую ноздрю а выдох — через ле-
вую. После окончания упражнения дышите нормально.

В начале занятий рекомендуется делать не более двух упражнений. Цикл 
пранаямы состоит из вдоха, задержки дыхания и выдоха. Для начинающих 
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Чуприна Г.М., Парнікоза Т.П., Сінько І.В., Панікарський В.Г.

ВИПАДОК З ПРАКТИКИ: ПРОФІЛАКТИЧНИЙ НАПРЯМОК  
ЗАСТОСУВАННЯ РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ У ХВОРОЇ  
З ВІДДАЛЕНИМИ НАСЛІДКАМИ ПЕРЕНЕСЕНОЇ  
НЕЙРОІНФЕКЦІЇ НА ФОНІ АСТЕНО-ДЕПРЕСИВНОГО  
СИНДРОМУ

У даному спостереженні ми наводимо приклад ефективного багаторічно-
го застосування методу ГРТ у хворої з астено-депресивним синдромом вна-
слідок перенесеної в дитинстві нейроінфекції для профілактики погіршення 
перебігу захворювання.

Хвора К., 35 років, економіст, знаходиться на спостереженні при кафедрі 
неврології і рефлексотерапії НМАПО ім. П.Л. Шупика протягом 7 років. У 8 
років перенесла нейроінфекцію — менінгококовий менінгоенцефаліт, три-
валий час після перенесеного захворювання не було ніяких скарг відносно 
стану здоров‘я. Сім років тому без видимої причини стала періодично від-
мічати загальну слабкість, втомлюваність, коливання настрою зі схильністю 
до депресії. Всі симптоми підсилювались ввечері, після розумового наван-
таження. Звернулась на прийом до лікаря-невролога поліклініки, де її при-
значили амітриптілін по 10 мг тричі на день. Призначення антидепресантів 
не виявило значного ефекту у плані депресивних симптомів, а прояви асте-
нії ще більш посилились, тому від антидепресантів прийшлось відмовитись.

На теперішній час очевидно, що ефективність медикаментозної терапії 
астено-депресивних розладів не є цілком задовільною при цілій низці за-
хворювань. Не дивлячись на те, що світовий інформаційний простір пере-
насичений повідомленнями, які вказують на прогрес в медикаментозній 
терапії, досягнутий шляхом застосування значної кількості і старих і нових 
психотропних засобів, досвід багатьох десятиліть виявив не тільки безсум-
нівні успіхи їхнього застосування при неврозах, неврозоподібних розладах, 
эндо- і екзогенних психозах, але й істотні негативні факти (розвиток ней-

соотношение фаз по времени должно быть 1:2:2, при дальнейших трени-
ровках можно переходить на 1:4:2.

1 этап тренировок (2 недели — 1месяц) 
— продолжительность фаз в секундах: 8:16:16 
— количество упражнений — 2—3
2 этап тренировок (2—4 месяца)
— продолжительность фаз в секундах: 16:32:32 
— количество упражнений — 3—4.
Желающим перейти рубеж 16:64:32 требуется компетентный руководи-

тель. Для тех, кто не стремится к сверхцели в своем развитии, а также для 
лиц, имеющих какую-либо хроническую патологию, достаточно выполнять 
это упражнение два раза в день в соотношении 8:16:16. 

Вывод: систематическое повторение упражнения «пранаяма» позволя-
ет в короткое время восстановить и длительно поддерживать на высоком 
уровне энергетический потенциал врача-рефлексотерапевта

•
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ролептичного синдрому, вторинної депресії, пізньої дискінезії, виражених 
гормональних дисфункций, потенціонування астенізації ; наявність медика-
ментозної гіперчутливості і часте формування медикаментозної рефрактер-
ності), які часом значно звужують рамки їхнього використання.

Тривалий прийом психотропних засобів супроводжується у низці випад-
ків додатковим зниженням енергетичного й мотиваційного потенціалів, ви-
явлено також здатність їх сприяти появі затяжного перебігу захворювань, 
затягуванню фази їх загострення, формувати стерті, інертні симтомокомп-
лекси, що погано піддаються подальшому лікуванню іншими медикаментоз-
ними засобами і вимагають призначення енергонасичуючих препаратів.

Таким чином, пройшов місяць, а пацієнтка фактично не відмітила пози-
тивної динаміки астено-депресивніх проявів, тоді вона звернулась на кафе-
дру неврології і рефлексотерапії НМАПО ім. П.Л. Шупика, з метою застосу-
вання у комплексі лікування методів РТ.

Оглянувши пацієнтку ми з‘ясували ще низку специфічних скарг:
— у анамнезі: в дитинстві часто хворіла бронхітами, ГРЗ., перенесений 

менінгококовий менінгоенцефаліт у 8 років.
— протягом останніх 3-х місяців відмічається тенденція до зниження АТ 

до 110/70 мм.рт.ст.
— у неврологічному статусі — легка правостороння пірамідна недостат-

ність, зниження кореального рефлексу з обох боків, позитивний симптом 
Марінеску-Радовичі з обох боків. 

— крім того, що у хворої були наявні клінічні ознаки астено-депресив-
ного синдрому, їй було проведене нейропсихологічне дослідження — згідно 
зі шкалою астенічного стану ШАС, опитувачем Міні-Мульт. Згідно з даними 
ШАС у хворої була виявлена виражена астенія (115 балів), а згідно з даними 
опитувача Міні — Мульт, у хворої відмічалось найбільш суттєве підвищення 
по шкалі «психастенія», а також по шкалам «депресія» та «іпохондрія». 

Згідно з даними нейропсихологічного дослідження і клінічними особли-
востями нами було діагностовано у хворої астено-депресивний підтип ас-
тенічного синдрому. Дослідження зон Захар’їна — Геда виявило наявність 
болючості, насамперед, при обстеженні дерматомів С2-С3- задня поверхня; 
D 8 –D9 — печінка і жовчний міхур; міжлопаткова зона — серце, легені.

Наявність болючості на задній поверхні шиї, у між лопатковій зоні, що 
корелює з підвищенням тонусу м‘язів ШКЗ (ця зона у ТКМ відноситься до 
ФС «серця», «легень»), на нашу думку, пов‘язана з тісним взаємозвязком 
цієї зони та функціонуванням ретикулярної формації (РФ) стовбура мозку. 

Ключовими для формування астенії і депресії у людини є зміни в сфері 
мотивацій. Механізми мотивацій на церебральному рівні, насамперед, пов’я-
зані з діяльністю лімбіко-ретикулярного комплексу, що регулює адаптивну 
поведінку у відповідь на будь-які види стресу. У випадку астенії в першу 
чергу відбуваються зміни активності РФ стовбура мозку, одна з найважли-
віших функцій якої підтримувати необхідний для неспання рівень активності 
мозку (рівень уваги, загальної й м’язової активності, вегетативний регуляції) 
за рахунок висхідної активуючої імпульсації. 

Була проведена АД:
— За методом Накатані (див. мал.): було відмічено виражений енерге-

тичний дефіцит всієї акупунктурної системи (дуже низькі значення електро-
провідності, а, значить, і низький рівень розташування «фізіологічного ко-
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ридору»), що, зазвичай, притаманно для клінічних ознак вираженої астенії, 
депресії, алергозів, автоімунної патології, он копа оології. На фоні загально-
го «дефіциту», виявлялась «надмірність» у меридіанах «печінки», «трьох по-
рожнин тіла», «товстої кишки». 

— За методами Брату та ЕП-домірів ТА 5-перщоелементів — підтвердже-
но відносну «надмірність» у меридіанах «печінки», «трьох порожнин тіла».

— За методом Акабане: «недостатність» у меридіані «легень» і «надмір-
ність» у меридіані «серця».

— По пульсу: виражений дефіцит Ян (пустий пульс, слабкого наповне-
ння), що корелювало з даними ЕП-діагностики.

— Відмічалась кореляція між даними різних методів АД, а також між 
ними і клінічними даними.

З метою ГРТ використовували спочатку (перші 5 сеансів)ІІ варіант збу-
джувального методу, діяли, переважно на такі ТА: E(III)36,40; GI(II)4,10,15; 
V(VII) 10, 11,14,15,18,23,43; R(VIII)3,6; RP(IV)3,4,6,10; Т(XIII) 20, 14, 4; J(XIV)4, 
6, 12, 14, 17; VB(XI) 34, 39, 41,20,21; MC(IX)6. Потім, коли у хворої дещо 
поліпшився настрій, збільшився життєвий тонус (що відобразилось і на да-
них ЕД збільшенням загального енергетичного рівня), стали застосовувати 
ІІ варіант гальмівного методу ГРТ, впливаючи, переважно, на ТА меридіанів 
«печінки» і «трьох порожнин тіла» (F(XII)2,3, 4,5,14; TR(X)4,5,6,10,15), які все 
ще перебували у стані відносної «надмірності». 

Після проведених двох курсів комплексного лікування(медикаментозно —  
вітамінотерапія, адаптогени, актовегін) у пацієнтки повністю зникли астено-

Мал.  Дані ЕД хворої К., 35 років ( R-карта)
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депресивні прояви і відновилась розумова і фізична працездатність. Про-
тягом 7 років після вище описаного епізоду, стан пацієнтки був повністю 
компенсованим, тому що, коли в неї лише починали наростати астенічні 
симптоми (переважно, навесні, у квітні-травні, і на початку вересня), вона 
зверталась на кафедру неврології і рефлексотерапії НМАПО ім.. П.Л. Шу-
пика, і її було проведено декілька коротких(1-3 сеанси), «превентивних», 
курсів РТ- лікування, з використанням у акупунктурному рецепті переважно 
ТА «загальної» дії, після чого клініка загострення не маніфестувалась і стан 
хворої повністю нормалізувався без додаткового прийому яких-небудь ме-
дикаментів. 

Висновки: Таким чином, протягом тривалого періоду часу, використовую-
чи лише короткі курси РТ-лікування на початку загострення захворювання вда-
лось запобігти його розгортанню і зберегти стан компенсації у пацієнтки.

•
Аравицкий О.Л.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ  РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ  
В КОМПЛЕКСНОМ САНАТОРНО-КУРОРТНОМ  ЛЕЧЕНИИ 
ХРОНИЧЕСКОГО БЕСКАМЕННОГО ХОЛЕЦИСТИТА

Клинический санаторий «Великий Луг», г. Запорожье

Резюме. У 96 больных страдающих хроническим бескаменным холецис-
титом, с наличием соматоневрологических синдромов, проведена оценка 
влияния иглорефлексотерапии, мануальной терапии органов брюшной по-
лости, мануальной терапии позвоночника, даосских лечебных жестов — мудр 
в комплексе санаторной реабилитации больных. Показано положительное 
влияние иглорефлексотерапии, мануальной терапии брюшной полости вы-
ражающееся в улучшении клинического состояния больных в более короткие 
сроки по сравнению с контрольной группой больных. Применение даосских 
жестов — мудр к достоверному улучшению клинического состояния больных 
не приводит. Устранение соматоневрологической симптоматики, проявляю-
щейся функциональными обратимыми блоками межпозвонковых суставов, 
мануальной терапией позвоночника приводила к удлинению сроков клини-
ческого улучшения больных.

Цель исследования. Определить наиболее эффективное сочетание вы-
шеуказанных методов рефлексотерапии в комплексном санаторно-курорт-
ном лечении хронического бескаменного холецистита.

Материалы и методы. За период с 2007 по 2009 год проведено лечение 
96 пациентов в возрасте от 40 до 63 лет с диагнозом хронического бескамен-
ного холецистита. Распределение по группам: в первую группу (контрольную) 
вошли 18 пациентов, принимавших комплексное санаторное лечение без при-
менения методов рефлексотерапии. Во вторую группу — 20 пациентов, допо-
лнительно получавших иглорефлексотерапию. Третью группу составляли 20 
пациентов, дополнительно получавших  иглорефлексотерапию в сочетании 
с мануальной терапией органов брюшной полости. Четвертая группа — 21 
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человек, получавшие дополнительно к санаторному лечению иглорефлексо-
терапию в сочетании с мануальной терапией позвоночника. Пятую группу 
образовали 17 пациентов, получавших дополнительно иглорефлексотера-
пию в сочетании с мудрами.

Группы были подобраны по возрасту, полу, давностью и стадии заболева-
ния. Пациенты получали лечение в условиях клинического санатория  «Вели-
кий Луг»  на базе отделения реабилитации больных с заболеваниями печени 
и желчевыводящих путей, отделения реабилитации больных терапевтического 
профиля, лечебно-диагностического отделения. Эффективность лечения оце-
нивалась на основании анализа клинических данных, субъективного состояния 
больных, динамики электропунктурных показателей по методу Накатани.

Согласно канонам иглорефлексотерапии заболевания жёлчного пузыря 
относятся к синдромам пустоты меридиана печени и полноты жёлчного пу-
зыря. При лечении точки меридиана печени тонизируют, а точки меридиана 
жёлчного пузыря седатируют. Также при хроническом холецистите возника-
ет синдром пустоты почек, акупунктурные точки меридиана почек необхо-
димо тонизировать.

Применявшиеся акупунктурные точки: VB(XI)25, VB(XI)34, VB(XI)38, VB(-
XI)40, VB(XI)41, VB(XI)21, J(XIV)12, J(XIV)13, J(XIV)15, F(XII)2, F(XII)3, E(III)36, 
MC(IX)6, V(VII)18-25,47, R(VIII)7, R(VIII)10, PN29, PN99, PC152; аурикулярные 
точки: AP(XV)96, AP(XV)97, AP(X)55, AP(IX)51, AP(XIV)88, AP(XV)95. Сеансы 
проводились через 1—2 дня.

С целью восстановления нормальной синтопии жёлчного пузыря в 
брюшной полости, ликвидации крово-, лимфо- и холестаза, нормализации 
энергетического обеспечения функционирования печени и жёлчного пузыря 
проводилась мануальная терапия брюшной полости. Живот — место наи-
большего скопления фасций и сухожилий в организме, а это структуры спо-
собствующие накоплению энергии Ци, что обосновывает совместное при-
менение иглорефлексотерапии и мануальной терапии внутренних органов.

Мануальная терапия органов брюшной полости выполнялась натощак, 
после дефекации и мочеиспускания (при необходимости после приема 6-
8 таблеток активированного угля на ночь). Процедура проводилась в по-
ложении лёжа. Для расслабления мышц передней брюшной стенки ноги в 
коленных суставах находились в полусогнутом состоянии, головной конец 
кушетки приподнят. Больной при выполнении процедуры неглубоко дышит 
открытым ртом.

Использовались методы поглаживания мышц живота, поочередный мас-
саж органов ЖКТ круговыми движениями полусогнутых пальцев рук, наруж-
ное глубокое мягкое  «перемещение» внутренних органов с целью нормали-
зации их расположения. Далее проводилось целенаправленное воздействие 
на жёлчный пузырь с учётом соединительнотканных зон (Дерматомы Th8-9, 
овальная зона ниже 10 ребра, на линии соединяющей пупок и правое пле-
чо); триггерных мышечных точек (рефлекторно могут напрягаться следую-
щие мышцы: m. diaphragma, передней брюшной стенки, m. iliopsoas, mm. 
intercostalis Th8-Th10, mm. paravertebralis Th7-Th10, m. trapezius, m. subcl-
avius); взаимосвязи с другими функциональными структурами (сфинктером 
Одди — сфинктер общежелчного протока. На линии, соединяющей пупок и 
правое плечо, три поперечных пальца краниальнее пупка. Пузырным про-
током — объединяется с общим печеночным протоком и образует общий 
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жёлчный проток. Нижний край реберного хряща, 9 и 10 ребра справа). Врач 
стоит с левой стороны пациента. Кисть левой руки охватывает правый бок, 
пальцы лежат сбоку и дорсально. Пальцы правой кисти лежат вентрально, 
на основании желчного пузыря, по нижнему краю 9-го и 10-го реберных 
хрящей справа. Концы пальцев правой кисти мягко погружаются в брюш-
ную полость до контакта с дном желчного пузыря и осуществляют круговое, 
вибрирующее движение в кранио-медиальном направлении.

С целью устранения соматоневрологической симптоматики проводилась 
мануальная терапия позвоночника. Выбор приемов МТ у конкретного боль-
ного осуществлялся с учётом особенностей неврологической симптоматики, 
выраженности болевого синдрома и величины триггерных зон. Для устране-
ния функциональных блоков позвоночника применяли нейромышечные тех-
ники мобилизации и техники манипуляции в блокированных двигательных 
сегментах позвоночника (наиболее часто Th8-10). Перед проведением МТ 
проводился сегментарный массаж для разогрева и релаксации спазмирован-
ных паравертебральных мышц. Курс лечения МТ составлял 5—7 сеансов.

Доказано, что рука, особенно кисть, играет решающую роль в эволюции 
человека. Следует отметить обоюдное влияние руки и мозга. В настоящее 
время доказано влияние мозговой активности на биоэлектрический потен-
циал рук. Около трети сигналов, поступающих в головной мозг поступают 
от кистей рук, главным образом от ладоней. Считается, что любое измене-
ние положения пальцев и ладоней приводит к изменению напряжения и на-
правления магнитных полей кистей рук, возникновение которых связанно с 
перемещением Ци по меридианам рук, что может отражаться на состоянии 
его внутренних органов.

Применявшиеся мудры: 
1. «Вода». Показания: заболевание печени, желчного пузыря, вздутие 

живота. Методика исполнения: мизинец правой руки прикасается к осно-
ванию большого пальца которым слегка прижимаем мизинец. Остальные 
пальцы правой руки выпрямлены. Левой рукой обхватываем правую снизу, 
большой палец левой руки располагается на большом пальце правой руки. 
Ориентация пациента — лицом на восток. Расположение мудры у тела — в 
области проекции желчного пузыря, вдох и выдох — носом. Пациент визуа-
лизирует зеленый цвет.

2. «Чаша Чандмана». Показания: нарушение пищеварения, застойные явле-
ния в организме. Методика исполнения: четыре пальца левой руки поддержи-
вают снизу и обхватывают аналогичные пальцы правой руки. Большие пальцы 
обеих рук свободно отставлены к наружи. Ориентация пациента — лицом на 
северо-восток. Расположение мудры у тела — напротив пупка. Вдох носом, 
выдох ртом. Пациент визуализирует жёлтый цвет.

3. «Парящий лотос». Показания: заболевание полых органов. Методика 
исполнения: большие, указательные и средние пальцы выпрямлены и со-
единены между собой концевыми фалангами. Безымянные пальцы и ми-
зинцы обеих рук перекрещены друг с другом и лежат у основания средних 
пальцев противоположной руки. Ориентация пациента — лицом на восток. 
Расположение мудры у тела — на два цуня ниже пупка. Вдох и выдох но-
сом. Пациент визуализирует оранжевый цвет.

Результаты исследований. Результаты лечения оценивались на осно-
вании экспресс диагностики, включавшей электропунктурную диагностику 
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по методу Накатани в контрольных точках кистей и стоп. Замеры проводи-
лись до и после курса лечения с оценкой динамики электропунктурных по-
казателей. Также оценивалось стойкое уменьшение интенсивности болевого 
и диспепсического синдромов у пациентов всех групп. В контрольной груп-
пе улучшение стояния отмечалось на 5—8 сутки (время лечения принято 
за 100%). В группе с дополнительным применением иглорефлексотерапии 
на 4—6 сутки (время лечения составило 75% по сравнению с контрольной 
группой). В группе с дополнительным применением иглорефлексотерапии 
и МТ брюшной полости на 3—4 сутки (время лечения составило 50% по 
сравнению с контрольной группой). В группе получавшей иглорефлексоте-
рапию и МТ позвоночника на 7—9 сутки (время лечения составило 112,5% 
по сравнению с контрольной группой). В группе получавшей дополнительно 
ИРТ и выполнявшей мудры на 4—5 сутки (время лечения составило 62,5% 
по сравнению с контрольной группой).

Выводы. 
1. Применение методов рефлексотерапии способствует ликвидации 

энергетического дисбаланса и восстановлению нормальной циркуляции 
энергии Ци, что субъективно оценивается пациентами, как ликвидация бо-
левых ощущений и дискомфорта в животе, снижению или устранению кли-
нических проявлений заболевания. 

Наиболее эффективным вариантом сочетания методов рефлексотерапии в 
комплексе курортно-санаторной реабилитации больных с хроническим беска-
менным холециститом оказался метод сочетания ИРТ и МТ брюшной полости.

2. Применение мудр достоверного укорочения сроков лечения по срав-
нению с группой где применялось только ИРТ не выявило. Несколько более 
эффективное лечение 62,5% при 75% в группе с ИРТ может обуславливать-
ся психологическим влиянием упражнений.

3. Устранение соматоневрологической симптоматики (защитная реакция 
организма на болевой синдром в брюшной полости) методами МТ приво-
дит к удлинению сроков лечения.

Список литературы.
1. Мачерет Е.Л., Коркушко А.О. Основы электро- и акупунктуры. — Киев: «Здо-

ровье», 1993. — 392 с.
2. Башняк В.В. Мануальная терапия живота. Монография, Волынь: «Надстирья». — 

1993. — 103 с.
3. Робакидзе А.Д., Голубева Л.А., Чабашвили И.И. Сегментарный массаж в комп-

лексном курортном лечении больных хроническим холециститом. /В сборни-
ке: Актуальные проблемы спортивной медицины и лечебной физкультуры / 
Материалы. — Тбилиси, 1982. — С.224—226.

4. Самосюк И.З., Лысенюк В.П. Акупунктура. Энциклопедия. — Киев. — 1994. — 
541 с.

5. Веселовский В.П. Практическая вертеброневрология и мануальная терапия. — 
Рига, 1991. — 344 с.

6. Чикуров Ю.В. Лечение внутренних органов методами висцеральной остеопа-
тии. Практическое руководство. — Москва: »Триада-Х», 2006. — 157 с.

7. Гоникман Э.И. Даосские лечебные жесты. — Минск: »Сантана», 2000. — 198 с.
8. Золотарёв Ю.Г. Исцеляющие группы мудр. Москва — Санкт-Петербург: «Диля», 

2004. — 41 с.

•



Мачерет Е.Л., Поканевич В.В. Рефлексотерапия XXI века ........................3
Коваленко О.Є., Мачерет Є.Л., Гарник Т.П. Роль та місце  
рефлексотерапії в системі медичної реабілітації хворих ..............................5
Андріюк Л.В., Слінько О.О. Мануальна терапія в комплексі  
лікувально-реабілітаційних міроприємств при функціональних  
сколіозах у дітей .......................................................................................... 11
Арябінська В.М., Білий В.І., Габріелова Е.Х., Ткаченко О.А., 
Лемещук Р.Б. Досвід сумісного використання методів рефлексотерапії, 
гомеопатії та антигомотоксичних препаратів при лікуванні  
остеохондрозу хребта .................................................................................. 15
Бабінець Л.С., Пінкевич О.Я., Пінкевич Л.М. Застосування  
рефлексотерапевтичних методик у комплексному лікуванні хронічного  
панкреатиту в поєднанні з гіпертонічною хворобою .................................. 17
Бабінець Л.С., Рябоконь С.С., Семяоніді Л.Д., Марків Н.В.,  
Ониськів Л.С. Акупунктурна денс-терапія в амбулаторному лікуванні  
гострих респіраторних захворювань  .........................................................21
Бакай И.Д., Гулянич А.И. Опыт применения различных методов  
лечения бронхиальной астмы с сопутствуещей патологией  
опорно-двигательного аппарата в условиях УАБ .......................................25
Булеза Б.І., Половка Л.І. Випадок з практики комплексного лікування 
хворого на ішемічний інсульт з застосуванням рефлексотерапії ...............28
Власов А.Г. Описание методики лечения табакокурения методом  
лазерной аурикулорефлексотерапии ..........................................................31
Довгий І.Л., Ханенко Н.В., Середа В.Г., Ковальчук В.В. Погляди  
на етіопатогенез та принципи комплексного лікування  
вертебро-базилярної недостатності при шийному остеохондрозі ..............32
Довгий І.Л., Ханенко Н.В., Середа В.Г., Ковальчук В.В. Комплексне  
лікування хворих синдромомхребтової артерії  на фоні шийного  
остеохондрозу методами мануальної терапії, акупунктури,  
озонотерапії ................................................................................................34
Довгий І.Л., Шталтований А.В., Ханенко Н.В., Мехедко В.В.,  
Середа В.Г. Актичний досвід застосування рефлексотерапії,  
озонотерапії, мануальної терапії, фітотерапії в комплексному  
лікуванні ожиріння .......................................................................................36
Жовнір І.К., Жовнір І.І., Деяк О.М.
Голкорефлексотерапія в комплексному лікуванні хвороб  
з вертебро-базилярною судинною недостатністю на тлі остеохондрозу 
шийного відділу хребта ...............................................................................39
Жовнир И.К., Жовнир И.И., Кротюк Л.Н. Влияние комплексного  
лечения с включением иглорефлексотерапии на изменения  
активности некоторых энзимов ..................................................................42
Жовнір І.К., Жовнір І.І., Кротюк Л.М., Гуменюк О.І. Примінення  
голкорефлексотерапіїї в комплексному лікуванні змін нервової  
системи при артеріальній гіпотонії .............................................................45
Злыднев А.Н., Савченко Е.П., Шамраенко Н.Н. Механизмы  
гирудорефлексотерапии .............................................................................47

ЗМІСТ



217Матеріали науково-практичної конференціїЗміст

Каладзе Н.Н., Горлов А.А., Ляпко Н.Г., Ромаскевич Ю.А.,  
Ю.Н. Ляпко-Аршинова. Системные эффекты разнометаллических  
многоигольчатых аппликаторов у больных с травматической болезнью 
спинного мозга  ..........................................................................................49
Клягіна Н.П. Лікування вогнищевої алопеції з використанням  
методу рефлексотерапії ..............................................................................51
Коваленко О.Є., Мачерет Є.Л., Парнікоза Т.П. Психотип,  
як конституційна особистісна характеристика людини,  
в синдромальній інтерпретації древньосхідної діагностики. .......................54
Коваленко О.Є., Мачерет Є.Л., Чуприна Г.М., Коркушко О.О.,  
Парнікоза Т.П., Ханенко Н.В., Нечкалюк М.В. Перегляд питання  
показань та протипоказань щодо застосування рефлексотерапії  
в клінічній практиці — шлях до розширення позицій рефлексотерапії  
в клінічній медицині ....................................................................................55
Коваленко О.Є., Мачерет Є.Л., Чуприна Г.М., Парнікоза Т.Л.,  
Ханенко Н.В., Бабич Є.Х., Настоящая Т.І. Обґрунтування  
застосування рефлексотерапії та раціональної медикаментозної  
терапії у лікуванні неврологічних хворих. ...................................................57
Коваленко О.Є., Половка Л.І., Настоящая Т.І. Фармакопунктура  
при цереброваскулярній патології ..............................................................58
Коваленко О.Є., Червоненко О.М. Перспективи відновного  
лікування при васкулярних ускладненнях дегенеративних змін  
шийного відділу хребта ...............................................................................59
Ковальчук В.В., Середа В.Г., Довгий І.Л., Панікарський В.Г.   
Використання лазеропунктури та мануальної терапії при лікуванні  
хворих остеохондрозом шийного відділу хребта ........................................60
Кононов В.И. Опыт применения лечебной аппаратной мезотерапии ......63
Коркушко А.О. Влияние низкоинтенсивного лазерного излучения  
на мембрану нервной клетки .....................................................................64
Коркушко А.О. Низкоинтенсивное лазерное излучение  
при травматических поражениях  периферической нервной системы ......66
Коркушко А.О. Световое воздействие в рефлексотерапии ...................... 69
Коркушко А.О., Дрыгант Л.П. Основные принципы и правила  
лазерной терапии .......................................................................................72
Коркушко А.О., Дрыгант Л.П., Середа В.Г., Пономаренко Ю.В.  
Дифференцированный подход к лечению венозных нарушений  
у больных алкогольной полиневропатией  .................................................74
Коркушко А.О., Мачерет Е.Л., Ханенко Н.В., Дрыгант Л.П.  
Лазероакупунктура при неврологических проявлениях вертебрального  
остеохондроза ............................................................................................76
Коркушко А.О., Мачерет Е.Л., Чупрына Г.Н., Дрыгант Л.П.  
Лазерное излучение в клинической практике ............................................79
Кротюк Л.Н., Жовнир И.К., Жовнир И.И. Комплексное лечение  
больных с цереброваскулярными нарушениями на фоне  
цереброваскулярного атеросклероза с включением цераксона  
и иглорефлексотерапии ..............................................................................83
Кулемзина Т.В., Колесниченко А.Ю., Борисов М.В., Самора Е.Ю. 
Модифицированный подход к лечению папиломовирусной инфекции  
шейки матки в репродуктивном возрасте ..................................................85



218 Рефлексотерапія в Україні: досвід і перспективиЗміст

Лимич А. І., Лимич С. А. Спосіб рефлексотерапії хворих  
на алкогольний абстинентний синдром за один сеанс ..............................87
Лысенко С.М.  Саногенетические реакции при транзиторной  
ишемической атаке в стадии развития инсульта  ......................................89
Лисенко Г.І., Бабиніна Л.Я., Ткаченко В.І., Видиборець Н.В.,  
Бондар О.К. Неврологічні прояви гіпотиреозу ..........................................94
Лисенюк В.П., Наумова М.І.,Фадеев В.А., Головчанський О.М.,  
Симоненко Г.Г., Шаповал В.М. Викладання принципів та алгоритму  
формування фітокомпозицій для студентів НМУ імені О.О. Богомольця  
за програмою «Фітотерапія» .......................................................................97
Луцкий И.С., Ляпко Н.Г., Евтушенко С.К., Гончарова Я.А.,  
Лютикова Л.В. Разнометаллические многоигольчатые аппликаторы  
в реабилитации машинистов локомотивов с шейными мышечно- 
тоническими синдромами ......................................................................... 100
Ляпко Н.Г., Джужа Т.В., Ляпко-Аршинова Ю.Н. Миоскелетная  
боль — ее профилактика и лечение с использованием  
многоигольчатых разнометаллических аппликаторов.  ............................ 101
Ляпко Н.Г., Каладзе Н.Н., Луцкий И.С. Разнометаллические  
многоигольчатые аппликаторы в комплексной системе  
санаторно-курортной реабилитации больных с травматической  
болезнью спинного мозга ......................................................................... 104
Майнош Б.С. Вегетативний резонансний тест і деякі його  
діагностичні можливостІ ............................................................................ 105
Мачерет Е.Л, Бредихин А.В., Коркушко А.О., Бредихин К.А.  
Ультрасонографическое (усг) исследование и комплексное лечение  
с применением лазеро- и аурикулотерапии при малых межпозвонковых 
дисфункций (синдром межпоперечных мышц) на уровне шейного  
отдела позвоночника ................................................................................ 106
Мачерет Є.Л., Мурашко Н.К., Чуприна Г.М. Реалiзацiя положень  
Болонської декларацiї у системi післядипломної освiти i науки України .. 109
Мачерет Є.Л, Мурашко Н.К., Чуприна Г.М. 3аклади пiслядипломної  
медичної освiти i навчальнi ресурси ........................................................ 110
Мачерет Є.Л., Парнікоза Т.П., Коваленко О.Є., Чуприна Г.М.  
Застосування методів рефлексотерапії в комплексному лікуванні  
хворих з післятравматичним астеноневротичним синдромом .................. 111
Мачерет Є.Л., Поканевич В.В., Бойчук Т.М., Чуприна Г.М.,  
Коркушко О.О., Мурашко Н.К. Система наукових знань традиційної  
китайської медицини (ТКМ) і її значення у формуванні клінічного  
мислення сучасного лікаря ....................................................................... 112
Мачерет Є.Л., Пономаренко Ю.В., Сарпараст Сохейл. Вплив інфра- 
червоного лазерного випромінювання на функцію спинномозкових  
корінців у хворих з грижами дисків попереково-крижового відділу хребта ... 114
Мачерет Е.Л., Сулик Р.В., Парникоза Т.П. Современные подходы  
к профилактике ишемического инсульта .................................................. 119
Мачерет Є.Л., Ханенко Н.В., Парнікоза Т.П., Коркушко О.О.  
Місце рефлексотерапії в лікуванні церебровскулярної патології .............. 121
Мачерет Є.Л., Чуприна Г.М., Коваленко О.Є. Щодо питання  
розробки медичних стандартів у спеціальності «Рефлексотерапія»  
в Україні  ................................................................................................... 125



219Матеріали науково-практичної конференціїЗміст

Мачерет Є.Л., Чуприна Г.М., Коваленко О.Є., Мурашко Н.К.,  
Галуша А.І. Коментарії фахівців до наказу МОЗ України щодо затверджен-
ня змін до положення про проведення іспитів на передатестаційних  
циклах  ...................................................................................................... 128
Мачерет Е.Л., Чуприна Г.М., Коркушко О.О., Сінько І.В.,  
Римаренко А.В., Сулік Р.В. Використання фітопрепарату ТКМ  
«Болюсы Хуато» (БХ) і рефлексотерапії (РТ) при початкових проявах  
недостатності мозкового кровообігу(ППНМК) й дисциркуляторній  
енцефалопатії (ДЕ) І—ІІ стадії у хворих з астенічними синдромами (АС) ......130
Мовчан А.Ю., Мовчан І.А. Біоритмологія органів травлення з позиції  
ТСМ і наслідки відходу від неї сучасної урбанізованої цивілізації ........... 138
Морозова О.Г., Бутенко О.І. Рефлексотерапiя хворих  
на неврастенiчнийсиндром при хронiчному панкреатитi .......................... 140
Морозова О.Г., Бутенко О.І. Довголiття та стан точок акупунктури  .... 140
Морозова О.Г., Ярошевский А.А., Здыбский В.И. Современные  
представления о цервикогенной головной боли и принципах  
ее терапии ................................................................................................ 141
Мурашко Н.К., Панікарський В.Г. Процес навчання лiкарiв  
на етапi пiслядипломної освiти ................................................................. 143
Оводюк Н.М., Коваленко О.Є. Перспективи лікувально- 
реабілітаційної тактики у хворих з ранніми екстрапірамідними  
порушеннями після ішемічного інсульту ................................................... 144
Паникарский В.Г., Мурашко Н.К., Чупрына Г.Н., Парникоза Т.П.,  
Середа В.Г. Поражения центральной нервной системы  
при хронической алкогольной интоксикации ............................................ 145
Паникарский В.Г., Чупрына Г.Н., Мурашко Н.К., Парникоза Т.П.,  
Середа В.Г. Лазеропунктура в комплексном лечении больных  
с вегетативными нарушениями ................................................................ 146
Парнікоза Т.П., КоваленкоО.Є., Ханенко Н.В. Комплексне  
лікування хворих на післятравматичну енцефалопатію ............................. 147
Парнікоза Т.П., Чуприна Г.М.,Коваленко О.Є., Ханенко Н.В.,  
Сулік Р.В. Застосування фітотерапії в комплексному лікуванні хворих,  
які перенесли закриту черепно-мозкову травму ...................................... 148
Парнікоза Т.П., Чуприна Г.М., Середа В.Г., Мурашко Н.К.,  
Панікарський В.Г. Рефлексотерапія в лікуванні післятравматичного  
вестибулярного синдрому ........................................................................ 149
Песиков Я.С., Гатицкая А.Э. Ушная иглотерапия новым видом игл.  
Многолетний опыт лечения ...................................................................... 150
Полищук Н.А. Древняя тайна времени и хронотерапия хронических  
заболеваний .............................................................................................. 152
Половка Л.І., Коваленко О.Є. Рефлексотерапія в комплексному  
лікуванніпісля перенесеного ішемічного інсульту ..................................... 155
Рощина Л.П., Коваленко О.Є. Актуальність проблеми вегетативних  
розладів у студентів та пошук шляхів до їх корекції. ............................... 156
Семенова С.В. Використання рефлексотерапії в лікуванні хронічного  
некаменевого холециститу ....................................................................... 157
Середа В.Г., Довгий І.Л., Дригант Л.П., Парнікоза Т.П.,  
Панікарський В.Г. Ефективність рефлексотерапії хворих з вертебро- 
генними попереково-крижовими корінцевими синдромами ..................... 161



220 Рефлексотерапія в Україні: досвід і перспективиЗміст

Симоненко Г., Шаповал В., Головчанський О., Фадєєв В. Кредитно-
модульна система викладання курсу «Основи гомеопатії»  
в НМУ імені О.О.Богомольця .................................................................... 163
Сулік Р.В., Чуприна Г.М. Діагностика і особливості перебігу  
кардіоемболічного підтипу ішемічного інсульту у хворих  
з оклюзією М1 і М2 сегментів середньої мозкової артерії ...................... 167
Теленгатор А.Я.  Реабилитация больных с дисциркуляторной  
энцефалопатией ........................................................................................ 169
Теленгатор А.Я.  Характер течения последствий легкой закрытой  
черепно-мозговой травмы ........................................................................ 171
Тищенко Д.М. Практическое применение методов И цзин  
в рефлексотерапии. Методы баланса точек на меридианах .................... 174
Каменев В.Ю. Практическое применение методов И цзин  
в рефлексотерапии. Методы изменения гексаграмм ............................... 176
Тысячный В.И., Самарцев В.Н., Мельнык Ю.Ю. Эффективность  
гирудотерапии при лечении хронической боли поясничной области ...... 183
Фадєєв В.О., Головчанський О.М., Симоненко Г.Г., Шаповал В.М. Під-
тримка здоров’я лікаря-рефлексотерапевта — запорука ефективної роботи .... 185
Фен Шао И. Эффективность цигун-терапии в лечении близорукости  
у детей подросткового возраста. ............................................................. 187
Ханенко Н.В., Довгий І.Л., Парнікоза Т.П. Комплексне лікування  
окорухових розладів при енцефалопатії змішаного ґенезу (випадок  
з практики)  .............................................................................................. 190
Ханенко Н.В., Довгий І.Л., Чуприна Г.М. Вплив лазеропунктури  
та медикаментозної терапії на когнітивну функцію  
при дисциркуляторній енцефалопатії ....................................................... 191
Ципле И.Г. Диагностическое значение точек вегетотонической  
направленности у больных бронхиальной астмой, лечившихся  
методом спелеотерапии и иглорефлексотерапии .................................... 193
Чайка Е.С., Чайка В.Н., Атаманчук Л.Е. Рефлексотерапия  
при аффективных расстройствах .............................................................. 194
Чуприна Г.М., Коркушко О.О., Коваленко О.Є., Сінько І.В.,  
Парнікоза Т.П. Характеристика «збуджувального» і «гальмівного»  
методів голкорефлексотерапії (ГРТ) з точки зору традиційної  
китайської медицини (ТКМ) ...................................................................... 197
Чуприна Г.М., Коркушко О.О., Парнікоза Т.П., Панікарський В.Г., 
Дригант Л.П., Сарпараст Сохейл. Випадок з практики: застосування 
рефлексотерапії у складі комплексного лікування хворої з міастенією  
на тлі диссомнічного синдрому і алергічного риніту ................................ 201
Чупрына Г.Н., Мачерет Е.Л., Червоный И.П., Синько И.В. Один  
из способов восстановления и поддержания энергетического  
гомеостаза врача-рефлексотерапевта ...................................................... 204
Чуприна Г.М., Парнікоза Т.П., Сінько І.В., Панікарський В.Г.  
Випадок з практики: профілактичний напрямок застосування  
рефлексотерапії у хворої з віддаленими наслідками перенесеної  
нейроінфекції на фоні астено-депресивного синдрому ............................ 209
Аравицкий О.Л. Опыт применения методов  рефлексотерапии в 
комплексном санаторно-курортном  лечении хронического бескамен-
ного холецистита ........................................................................ 212



Здано до набору 03.09.2009. Підписано до друку 23.09.2009.

Формат 60х84 1/16. Друк офсет. Папір офсет.

Фіз. друк. арк. 14. Умовн. друк. арк. 13,02.

Наклад 300. Зам. 9-962.

Закрите акціонерне товариство «Нічлава»
03680, м. Київ-680, вул. Героїв Оборони, 10

Свідоцтво про внесення до державного реєстру видавців,
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції

серія ДК № 556 від 08.08.2001 р.

ЗАТ «ВІПОЛ», ДK № 752,

03151, Kиїв-151, вул. Волинська, 60

МАТЕРІАЛИ
науково-практичної конференції 

з міжнародною участю

РЕФЛЕКСОТЕРАПІЯ В УКРАЇНІ: 

ДОСВІД І  ПЕРСПЕКТИВИ

(Київ 28—30 вересня 2009 року)

Верстка і додрукарська підготовка оригінал-макета: СПД Трубак І.М.
Свідоцтво про державну реєстрацію № 22491 від 19.06.2003 р. 

тел. (067) 509-82-17 









«Аплікатори Ляпка» 

Свідоцтво про Державну реєстрацію № 29502004
Згідно з наказом МОЗ України  від 17 липня 2009 р. № 517 
«Аплікатори Ляпка» ТУУ 331 60511923 001-99, код згідно з УКТ ЗЕЛ 9019 10 90 00, 
внесено до державного реєстру медичної техніки та і виробів медичного призна-
чення МОЗ України і дозволено для застосування в медичній практиці. 
Виробник Товариство з обмеженою відповідальністю «Ляпко»: 
Донецька обл., Мар’їнський район, м. Красногорівка, вул. Рахімова 1Б, 
Україна. Свідоцтво дійсне до 17 липня 2014 року.




