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Коркушко А.О., Чупрына Г.Н., Мачерет Е.Л.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ 
ПОЛОВЫХ РАССТРОЙСТВ
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ 
ПОЛОВЫХ РАССТРОЙСТВ
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ 

КМУ УАНМ, НМАПО имени П.Л. Шупика

Для возникновения сексуальных расстройств имеют значения различные 
факторы: предшествующие и сопутствующие заболевания и их осложнения, 
неблагоприятные физические и химические, особенности личности, типа 
высшей н.д. эмоциональной сферы, реактивности автономной нервной сис-
темы, характер межличностных отношений. В связи, с чем лечение должно 
быть индивидуальным с учетом этиологии и патогенеза полового расстрой-
ства, систематизированным по уровням терапевтического воздействия: 
а) этиотропная терапия, основная задача которого состоит в устранении 
причины полового расстройства; б) патогенетическая терапия, направлен-
ная на восстановление регуляторных механизмов половой функции; с) це-
ленаправленная стимуляция нарушенных копулятивного цикла. 

Рефлексотерапию можно применять как основной метод и в комплексе с 
другими лечебными мероприятиями на различных уровнях терапевтическо-
го воздействия в процессе восстановления половой функции.

Проведение рефлексотерапии начинается с использования общеукре-
пляющих точек (1—2 сеанса). Учитываются и другие жалобы (плохой сон, 
раздражительность и др.) в соответствии с которыми подбираются симпто-
матические точки.

Кроме классического метода, нужно включать точечный массаж и аури-
кулотерапию, при этом важным является точная диагностика вида сексуаль-
ных нарушений.

Примерное сочетание точек при функциональных сексуальных наруше-
ниях:

1. Е36 15—20 минут после снятия игл по паравертебральным линиям 
раздражения пучком игл по воротниковой зоне до степени красного дер-
мографизма. 

2. сеанс Т20, Т3, АТ22 (15—20 минут) после снятия игл пучком игл по той 
же зоне + надлобковая область и внутренняя поверхность бедер + RP6.

3.  сеанс АТ32, V23, АТ55. Раздражение пучком игл тех же зон, что и во 
втором сеансе.

4. сеанс I4, E30, I6, AT58, AT79. Через день сеансы 12—15 минут после 
снятия T4, V23 прогревание.

Ориентировочная схема РТ нарушения эрекционной функции психоген-
ного генеза, проявляющаяся недостаточными адекватными эрекциями.

2—3 дня проводится психотерапия, после чего используем 1—2 точки 
акупунктуры (ТА) общего действия 20 минут и на второй, третий день внут-
рикожное введение 0,1—0,2 мл стерильного 10 % раствора кальция хлори-
да в 2—3 точки пояснично-крестцовой области  V31—34, T2—4. После этого 
акупрессура 10—14 дней в точках шейно-воротниковой области. Если оста-
ются нарушения, то делается инъекция кальция в области Т4 и АТ55 и АТ51 
вводятся серебряные микроиглы на 10—12 дней.
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Коррекция нарушения либидо.
В зависимости от ослабления или усиления либидо воздействуют соо-

тветственно возбуждаемым или тормозным методом на корпоральные RP6, 
P5, P14 и аурикулярные точки: АТ34, АТ32, АТ22, АТ58, АТ23 и др.

Возбуждающим методом в пределах от 1 до 5 минут на корпоральные и 
2—3 аурикулярные точки. Одновременно иглы вводятся по второму вариан-
ту тормозного метода в 1—2 точки общеукрепляющего действия: E36, V25, 
VB20, GI4 и др. Если при использовании акупрессуры и акупунктуры отме-
чен положительный сдвиг, но эффективность недостаточности применяют 
внутрикожное введение биогенных стимуляторов по возрастающей схеме.

Коррекция нарушения оргазма.
При нарушении оргазма используют акупунктурные точки I2, I4, V31—34 

и акупрессуры — в аурикулярные точки АТ34, АТ28, АТ32, АТ93, АТ79, АТ51, 
АТ58 по возбуждающему методу.

Внутрикожное введение биогенных стимуляторов применяется в осно-
вном, при снижении реактивности автономной нервной системы.  

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

РОЛЬ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 
ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

КМУ УАНМ, НМАПО имени П.Л. Шупика

Цели и задачи. Провести исследование нейропротективных эффек-
тов актовегина и лазеротерапии в экспериментальной ишемии головного 
мозга. 

Материалы и методы. В условиях хр. эксперимента на 40 белых 
крысах линии Вистар с массой тела от 170 г до 200 г создавали модель 
ишемии головного мозга. Все крысы были поделены на 3 группы. Первая 
группа 10 крыс (контрольная), вторая группа 12 крыс получала актовегин, 
третья группа 18 крыс получали актовегин и лазерное облучение гелий-
неоновым лазером. 

Обсуждение. Экспериментальная ишемия головного мозга проводилась 
перевязкой капроновой нитью с двух сторон общих сонных артерий в усло-
виях рауш эфирного наркоза. После чего через час вводили крысам 0,5 мл 
физраствора внутрибрюшно. Крысам второй группы (12) вводили актовегин 
внутрибрюшно из расчета 80 мг на 100 мг/кг. Крысам третьей группы (18) 
после введения внутрибрюшно проводили лазерное облучение. Всего 15 
дней. Декапитацию крыс умерщвленных передозировкой тиопентала натрия 
(100 мг/кг) проводили на 3, 7, 12 и 15 сутки с момента воспроизведения 
ИМ (ишемии мозга). После декапитации вскрывали головной мозг, который 
промывали физиологическим раствором и помещали в 5  % раствор фор-
малина. После промывки спиртом, их заливали в целлуидин в соответствии 
с методическими рекомендациями. Затем готовили блоки, а затем срезы 
7—9 мкм, которые окрашивали гематоксилином и эозипом. 
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Наличие качественных морфологических изменений в тканях головно-
го мозга, а также общее количество клеток в периинсультных зонах, окра-
шенных по Нисслю, оценивали при помощи светового микроскопа «Leica». 
В коре головного мозга с использованием морфометрической сетки Автан-
дилова подсчитывали количество трех основных структурно-функциональ-
ных типов.

При макроскопическом обследовании у всех животных, декапитирован-
ных через 3 суток по ИМ выявлены неполноценные поверхностные крове-
носные сосуды, отек мягкой мозговой оболочки. Местами выявлены па-
ренхиматозные кровоизлияния, в незначительно расширенных желудочках 
мозга находили бесцветную спинно-мозговую жидкость. Диффузно выяв-
лялись множественные микрофокусы ишемического инфаркта в фазе ише-
мии — начало некроза без перифокальной лейкоцитарной инфильтрации. 
В зоне инфаркта наблюдали мелкие нейроны, форма которых была видо-
изменена вследствие некротических процессов. В структурах гиппокампа 
выявлены дистония сосудов, мелкие периваскулярные перицеллюлярные 
отеки, венозная ишемия, единичные мелкие кровоизлияния с явлениями 
гемолиза эритроцитов.

Количество нормохромных, гипохромных и гиперхромных нейронов было 
существенно меньшим по сравнению с аналогичными показателями крыс 
контрольной группы. Количество нейронов с повышенной функциональной 
активностью не отмечалось существенно в обеих группах.

Под влиянием препарата не изменялось количество нейронов с нор-
мально гиперхромным окрашиванием. Отмечена тенденция к увеличению 
количества нейронов с повышенной функциональной активностью. 

При патоморфологическом исследовании через 6 суток после воспроиз-
ведения ИМ в коре головного мозга и гипокампе крыс, которых не лечили, 
выявлены нейроны с признаками некроза и дистрофии. Тогда как в коре и 
гипокампе после введения актовегина клеточная структура нейронов была 
сохранена. Количество клеток коры мозга с нормой — гипо- и гиперокра-
шиванием на 7—е сутки после ИМ существенно не изменялось по сравне-
нию с аналогичным показателем через 3 сутки с момента воспроизведения 
патологического состояния. Актовегин не влиял на функциональную актив-
ность сохранившихся нейронов и количество выпавших нейронов в пери-
инфарктной зоне, однако отмечалась тенденция к увеличению количества 
сохранившихся нейронов.

Через 15 суток с момента индукции ИМ в коре мозга крыс, которым не 
проводили лечения, отмечена вакуолизация нейронов коры мозга, уменьше-
ние отечных явлений, выраженности явлений сосудистой неполноценности. 
Выявлены округлые участки замещения нервной ткани соединительной, от-
сутствовавшие в мозге крыс, которым вводили актовегин. 

Уменьшение выраженности отечных и некротических изменений способ-
ствовало активации реактивных и репаративных процессов в нейронах.

Отмечено увеличение количества гиперхромных нейронов по сравнению 
с аналогичным показателем через 7 суток с момента моделирования ИМ. 
Существенно возрастало количество клеток с повышенной функциональ-
ной активностью (на 28,7  %, р<0,05). Под влиянием актовегина количество 
нормо-, гипо-, гиперхромных нейронов на 14 сутки с момента индукции ИМ 
приблизилось к показателям контрольной группы животных р<0,05. Препа-
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рат также способствовал увеличению количества выживших нейронов в пе-
риинфарктной зоне (на 27  %, р<0,05).

Проведенные исследования показали, что у крыс вследствие ИМ возни-
кали макро- и микроскопические клеточные нарушения преимущественно в 
участках коры мозга и гиппокампа (после СА1). Кроме того актовегин. Важ-
ное значение имеет тот факт, что этот препарат способствует восстановле-
нию патоморфологических клеточных структур коры и гиппокампа.

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

ФАРМАКОПУНКТУРА В ЛЕЧЕНИИ 
ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО РАДИКУЛИТА

КМУ УАНМ, НМАПО имени П.Л. Шупика

Пояснично-крестцовый радикулит составляет 60—70 % всех поражений 
периферической нервной системы. Ряд исследований показал, что он в рав-
ной мере распространен и среди людей умственного труда, сидящих долгие 
часы за компьютером. Скорее всего, толчок к возникновению хронической 
боли в поясничном отделе позвоночника даёт длительное неправильное по-
ложение тела на рабочем месте в сочетании с возрастными изменениями. 
Возникновению болезни, по-видимому, способствует малоподвижный образ 
жизни, недостаток движений и физических упражнений. Основным симпто-
мом, ограничивающим жизнедеятельность пациента при этом заболевании, 
является болевой синдром.

Первое место в списке нетрудоспособности у лиц моложе 45 лет; по 
частоте находится на 3 месте после сердечно-сосудистых заболеваний и 
болей в суставах. Боли постоянные, усиливающиеся при движении, кашле, 
чихании, дефекации. Как правило, боли односторонние в области поясни-
цы, отдающие в ягодицу, иногда в стопу. При тяжёлых формах, больные 
из-за боли не только не могут ходить, но даже менять положение согнутой 
в колене больной ногой. Если больному что-то нужно поднять — он присе-
дает на корточки. Наблюдается снижение мышечной силы, обусловленная 
болевым синдромом. 

В происхождении боли большое значение имеет функционально обрати-
мые блокирование межпозвонковых суставов. При появлении болевой им-
пульсации практически всегда возникает тоническая рефлекторная реакция 
мышц, направленная на иммобилизацию поражённого участка тела. А да-
лее сама спазмированная мышца становится источником дополнительной 
боли. Кроме того мышцы могут первично страдать в результате избыточ-
ного напряжения ряда мышечных групп, обусловленного разнообразными 
причинами. Миофасциальные синдромы могут отмечаться независимо от 
вертеброгенной патологии и осложнять практически любую вертеброген-
ную боль.

Роль запускающего механизма может играть болевая ирритация в позво-
ночнике по нервным проводникам при патологии внутренних органов — желч-
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но-каменной болезни, панкреатите, колите. Отражённые боли имеют часто 
свои особенности. Они диффузны, без чёткой локализации. К болям неред-
ко присоединяются повышенная чувствительность при онемении в области 
стоп, неприятных ощущениях холода в позвоночнике. Иррадиирующие боли 
из внутренних органов часто сопровождаются расстройствами в виде по-
тливости, локального покраснения и синюшности определённых участков 
кожи.

Циркуляция крови в позвоночном канале имеет свои особенности. По-
чти в каждое межпозвонковое отверстие входит артериальная ветвь, раз-
деляющаяся в позвоночном канале и образующая 5 продольных стволов. 
Венозный отток крови и спинного мозга осуществляется через внутренние 
и наружные венозные сплетения. В венах спинного мозга нет венозных кла-
панов, и они не окружены мышцами. В результате этих анатомических осо-
бенностей в позвоночном канале происходит постоянный застой венозной 
крови, и там, где имеется пассивное ограничение подвижности (функци-
ональная блокада) в дугоотросчатом суставе, замедляется удаление про-
дуктов обмена из тел позвонков и межпозвонковых дисков. Это объясняет 
резкое усиление боли в позвоночнике при приступах кашля, чихания, когда 
происходит сдавливание брюшных вен и резко затрудняется венозный отток 
из позвоночного канала. Для того чтобы обеспечить достаточный венозный 
отток из позвоночного канала, необходимо, чтобы все дугоотросчатые сус-
тавы двигались свободно. Любое ограничение подвижности дугоотросчатых 
суставов замедляет венозный отток в данной области позвоночника. Со-
путствующий спазм окружающих суставы мышц при частичной или полной 
блокаде сустава также способствует ухудшению венозного оттока из позво-
ночного канала. Во время обострения заболевания лавинообразно увели-
чивается отёк окружающей ткани, сдавливается нерв или сосуд, возникает 
резкая нестерпимая боль с иррадиацией в ногу.

Для купирования острой боли в спине используют нестероидные проти-
вовоспалительные препараты (НПВП), среди которых золотым стандартом 
является диклофенак натрия. Однако несомненная клиническая польза не-
селективных НПВП ограничивается спектром побочных действий. Альтерна-
тивой применения этих препаратов является гомеопатические препараты 
фирмы HELL, разработанные на основе теории гемотоксикоза Г. Рекевега. 
Антигомотоксическим препаратом несвойственны побочные эффекты, ха-
рактерные для аллопатических противовоспалительных средств.

Как в древней, так и европейской медицине при этом болевом синдро-
ме отмечают появление болезненных при пальпации точек, имеющая ди-
агностический характер, а в иглотерапии — лечебное значение. Восточная 
медицина различает 3 формы радикулита, или ишиаса, в зависимости от 
обнаруживающейся патологии меридианов почек, печени, селезенки — по-
джелудочной железы.

При синдроме «пустоты» меридиана почек и «полноты» меридиана моче-
вого пузыря больной ощущает боль и холод в поясничной и люмбосакраль-
ной областях. При пальпации определяется болезненное напряжение мышц 
и болезненные точки по ходу меридиана мочевого пузыря. Рекомендуется 
тонизация точек R7 фу-лю, R10 инь-гу, R13 цисюе и седатирование болез-
ненных точек меридиана мочевого пузыря. Спектр используемых препара-
тов может быть следующим: траумель, лимфомиазот, солидаго композитум 
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подкожно над точками акупунктуры, на фоне перорального приёма препара-
тов ренель, эскулюс композитум, пилозелла композитум. 

При синдроме «пустоты» меридиана печени и «полноты» меридиана 
жёлчного пузыря больной испытывает усиление болей ночью и уменьше-
ние их при движении. По ходу меридиана жёлчного пузыря пальпируются 
болезненные точки. Рекомендуется тонизировать F3 тай-чун, F8 цюй-цю-
ань, VC3 чжун-ци и седатировать болезненные точки меридиана жёлчного 
пузыря. Возможное сочетание препаратов: траумель, герпар композитум, 
лимфомиазот подкожно над точками акупунктуры, на фоне перорального 
приёма нукс вомика гомаккорд, хеппель пилозелла композитум, эскулюс 
композитум.

При синдроме «пустоты» меридиана селезёнки — поджелудочной железы 
и «полноты» меридиана желудка больной испытывает онемение и тяжесть 
в ногах, метеоризм. По ходу меридиана желудка пальпируются болезнен-
ные точки на ногах, обычно это Е34 лян-цю, Е36 цзу-сань-ли, Е38 тяо-коу, 
Е40 фен-лун. Рекомендуется тонизировать RP3 тай-бай, RP6 сань-инь-цзяо, 
RP10 сюе-хай, RP 12 чун-мэнь и седатировать болезненные точки меридиа-
на желудка. Возможное сочетание препаратов: траумель, лимфомиазот, мо-
мордика подкожно над точками акупунктуры, на фоне перорального приема 
нукс вомика гомаккорд, гастрикумель, эскулюс композитум. Количество пре-
паратов и их сочетание подбирается для каждого пациента индивидуально 
в зависимости от выраженности клинических проявлений заболевания.

Мы провели обследование и лечение 80 больных в период обострения 
пояснично-крестцового радикулита на базе кафедры неврологии и рефлек-
сотерапии. У 30 использованы в лечении антигомотоксические препараты 
(основная группа) по указанным выше схемам, 50 пациентов лечились с 
использованием классической акупунктуры (контрольная группа). Анализ 
эффективности терапии показал, что положительная динамика состояния 
пациентов основной группы наступила с 3 дня лечения в отличие от контр-
ольной группы, где подобный результат удавалось достичь к 5 дню. Сокра-
щение сроков лечения, более выраженный лечебный эффект, отсутствие 
побочных действий препаратов очень важны в условиях сжатых сроков.

Таким образом, опыт работы с пациентами, страдающими пояснично-
крестцовым радикулитом в стадии обострения, позволил сделать следую-
щие выводы:

1. Боль в спине во время обострения заболевания связана с мышечным 
спазмом, застоем венозной крови, отёком окружающей ткани.

2. Для проведения адекватного лечения необходима правильная рефлек-
сотерапевтическая диагностика с выделением ведущего синдрома.

3. Использование антигомотоксических препаратов фирмы HELL в те-
рапии обострение заболевания снижает риск развития побочных действий 
лекарственных средств приводит к существенному сокращению сроков ле-
чения и заметному повышению эффективности терапевтических мероприя-
тий.

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

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ЯКОСТІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «РЕФЛЕКСОТЕРАПІЯ», 
ЯК ІНТЕГРАЦІЯ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ 
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «РЕФЛЕКСОТЕРАПІЯ», 
ЯК ІНТЕГРАЦІЯ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ 
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «РЕФЛЕКСОТЕРАПІЯ», 

В ТЕОРІЮ І ПРАКТИКУ СУЧАСНОГО ЛІКУВАННЯ

Не викликає сумніву той факт, що кожна людина заслуговує на якісну 
медичну допомогу, проте поняття якості на практиці не завжди має одно-
значного трактування.  

Згідно визначення одного з фундаторів стандартизації якості лікування  
А.Донабедіана (1980): «Якість медичної допомоги визначається використан-
ням медичної науки і технологій з найбільшою користю для здоров’я лю-
дини, при цьому без збільшення ризику. Рівень якості, таким чином, — це 
ступінь досягнення вищезгаданого балансу користі і ризику». 

До світових надбань в сфері підвищення якості лікування шляхом стан-
дартизації долучилась і Україна, в зв‘язку з чим поставлений ряд державних 
завдань.

У Наказі МОЗ України від 26.03.2009 № 189 визначено, що «Якість ме-
дичної допомоги — це належне (відповідно до стандартів, клінічних про-
токолів) проведення всіх заходів, які є безпечними, раціональними, при-
йнятними з точки зору коштів, що використовуються в даному суспільстві, 
і впливають на смертність, захворюваність, інвалідність». Зокрема, в Націо-
нальному плані розвитку системи охорони здоров’я на період до 2010 року 
одним із завдань є «формування ефективної системи контролю та управ-
ління якістю медичної допомоги». Цьому ж питанню присвячено ряд інших 
державних настанов.

Сучасні вимогами до якості медичної допомоги є: справедливість, до-
ступность, своєчасність, наступність, адекватність, доцільність, ефективність, 
економічність, науково-технічний ревень, відповідність стандартам, безпека, 
задоволеність пацієнта, постійне вдосконалення. Вирішення проблем якос-
ті є неможливим без узгодження інтересів сторін: професійно-орієнтованої 
(лікарів, медичних сестер, вчених), організаторів надання медичної допо-
моги, суспільно-орієнтованої сторони (офіційні чиновники, корпоративні 
споживачі), споживачів медичної допомоги (пацієнтів). На основі досягнень 
світового досвіду в системі охорони здоров’я України інструментами якос-
ті є: клінічні настанови, стандарти медичної допомоги, уніфіковані клінічні 
протоколи медичної допомоги, локальні протоколи медичної допомоги (клі-
нічні маршрути пацієнта), індикатори якості. Механізмами управління якістю 
медичної допомоги є стандартизація, акредитація, ліцензування, атестація 
(Степаненко А.В., 2010; Дудіна О., 2010; Ярош Н.П., 2010; та ін.).

Переорієнтація клінічної практики на засади доказової медицини (ДМ) 
широко проводиться в розвинених країнах світу нині В Україні започатковані  
нормативно-правові засади для впровадження принципів ДМ, що включають 
регламентовані питання проведення клінічних досліджень, а також створена 
нормативно-правова база  стандартизації медичної допомоги. Як відомо, 
«науково-доказова медицина — це інтеграція найкращих наукових доказів 
з клінічним досвідом і потребами пацієнта» (Sackett, et al 2001), яка була 



10 Рефлексотерапія в Україні: досвід і перспективи

започаткована в 80—90 роках ХХ сторіччя на основі нової області знань —  
клінічної епідеміології. 

Лікарі розвинених країн дотримуються клінічних стандартів щодо ліку-
вання та діагностики великого переліку найпоширеніших нозологій, зокре-
ма розроблено та затверджено відповідними наказами МОЗ України понад 
півсотні клінічних протоколів з акушерства, гінекології, неонатології, терапії, 
тощо.  Лікувально-діагностичні технології цих протоколів, ґрунтуються на 
засадах доказової медицини. Клінічні протоколи та стандарти лікування по-
стійно поновлюються та удосконалюються згідно з вимогами часу: появою 
новітніх лікувально-діагностичних технологій та засобів. 

Сучасними міжнародними вимогами и до стандартів є: розробка на 
основі даних доказової медицини (клінічно ефективних, економічно доціль-
них, безпечних); визначення сфери застосування стандартів,визначення ко-
ристувачів стандартів, залучення до розробки стандартів їх безпосередніх 
користувачів, відсутність особистої зацікавленості розробників стандартів, 
фінансове обґрунтування стандартів, виходячи з наявних джерел та обсягів 
фінансування, проведення тестування стандартів щодо їх якості, наявність 
в стандартах алгоритмів надання медичної допомоги, інформації для паці-
єнтів, визначення можливих наслідків упровадження стандартів, дотримання 
етичних норм, притаманних населенню країни, де використовуються стан-
дарти, зрозумілість для користувачів викладених у стандартах вимог, до-
ступність стандартів до користувачів, відпрацювання процедури оновлення 
стандартів, можливість виконання стандартами навчальних функцій.

Якщо існування та практичне застосування стандартів лікування за таки-
ми медичними дисциплінами, як терапія, неврологія, гінекологія, хірургічні 
спеціальності, вже є досить поширеною практикою в розвинених країнах сві-
ту та Україні, то стандартизація рефлексотерапевтичної допомоги при різ-
них захворюваннях викликає ряд питань з боку безпосередньо лікарів-реф-
лексотерапевтів, лікарів суміжних спеціальностей, координаторів розробки 
стандартів якості медичної допомоги і, навіть пацієнтів.

Для деяких лікарів-рефлексотерапевтів та частки пацієнтів є дещо не-
зрозумілим, якою має бути стандартизація лікування для суто індивідуалі-
зованого концептуального лікувально-діагностичного підходу? Лікарі суміж-
них спеціальностей та частка пацієнтів нерідко не володіють достовірною 
інформацією щодо наукового підґрунтя ефективності  методів рефлексоте-
рапії. Попередньо зазначені питання зустрічаються й серед координаторів 
розробки стандартів якості медичної допомоги.     

Для порозуміння у цьому питанні великого контингенту людей, які вклю-
чають лікарів-рефлексотерапевтів та лікарів суміжних спеціальностей, па-
цієнтів та організаторів надання якості медичної допомоги слід відзначити 
наступне: рефлексотерапевтична допомога дійсно є індивідуалізованою і 
акупунтурні рецепти складаються  з урахуванням максимального числа інди-
відуальних показників хворого, натомість існують і застосовуються основні 
концептуальні підходи щодо певних нозологій, що містять певні точки аку-
пунктури та особливості (правила) їх поєднання, спосіб впливу (тонізуючий, 
гальмівний), середня кількість сеансів, застосування допоміжних рефлек-
сотерапевтичних засобів (полинне прогрівання, поверхнева голкоаплікація, 
вакуумна терапія тощо). Саме ключові моменти мають бути відображені в 
стандартах та протоколах рефлексотерапевтичної допомоги. Щодо науко-
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вого підґрунтя рефлексотерапії, яка походить від древньосхідної медицини, 
проте є адаптованою до сучасності в країнах Європи і в Україні зокрема, 
то протягом декількох десятиріч в багатьох наукових дослідженнях доведе-
ні принципові механізми РТ-впливу, який першочергово реалізується через 
різні рівні утворень нервової системи та мають нейрогуморальне підґрунтя. 

Доказова медицина має бути в центрі розробки стандартів з РТ. Служ-
бою рефлексотерапії України, зокрема робочою групою з РТ МОЗ Украї-
ни, проводиться розробка протоколів лікування методами РТ, де в процесі 
роботи проводяться наступні етапи: формування проблеми в питання, на 
яке можна отримати відповідь (діагностика, рефлексотерапевтичне ліку-
вання, прогноз), а також ефективний пошук надійних джерел доказовості 
(вторинних (попередньо оцінених) джерел, наприклад систематичні огляди 
бібліотеки Кокрейн, першоджерел (рандомізовані контрольовані досліджен-
ня, когортні, поперечні). Слід зазначити, що Наказом МОЗ України № 497 
від 21.06.2010 р. «Про затвердження клінічних протоколів надання медичної 
допомоги зі спеціальності «рефлексотерапія» вже затверджено 2 протоколи 
лікування, які стосуються РТ-допомоги при вертеброгенних ураженнях нер-
вової системи та невропатії лицевого нерву, проводиться підготовча робо-
та щодо ще 8 клінічних протоколів. Проводиться інтеграція застосування 
методів рефлексотерапії в сімейну медицину. Рефлексотерапевтичне ліку-
вання запропоновано і включено в попередній варіант клінічних протоколів 
лікування ряду захворювань зі спеціальності «Сімейна медицина».                

Доведеним світовим досвідом є факт, що розроблені з урахуванням дока-
зової медицини стандарти та протоколи лікування значно знижують недоліки 
надання медичної допомоги хворим, а неналежним чином підготовлені стан-
дарти та протоколи лікування можуть завдати більше шкоди, ніж користі.

Стандартизація рефлексотерапевтичної допомоги на засадах доказової 
медицини дозволить вивести рефлексотерапію ще на вищий щабель науко-
вого визнання та підвищити якість медичної допомоги, адже в зворотньому 
випадку є припустимою можливість втратити ті досягнення, які були здобуті 
в області вивчення механізмів та ефективності РТ в нашій країні і в усьому 
світі. 

•
Бабінець Л.С., Надкевич А.Л.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОМЕОСИНІАТРІЇ ТА КЛАСИЧНОЇ 
АКУПУНКТУРИ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ЕНДОТОКСИКОЗУ, 
ЗМІН ПРО- ТА АНТИОКСИДАНТНОГО СТАТУСУ ХВОРИХ 
НА ПОПЕРЕКОВИЙ ОСТЕОХОНДРОЗ
ЗМІН ПРО- ТА АНТИОКСИДАНТНОГО СТАТУСУ ХВОРИХ 
НА ПОПЕРЕКОВИЙ ОСТЕОХОНДРОЗ
ЗМІН ПРО- ТА АНТИОКСИДАНТНОГО СТАТУСУ ХВОРИХ 

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

Вступ. Останніми роками питання наукового обґрунтування і розробки 
нових програм лікування найбільш поширених захворювань із застосуван-
ням методів біологічної медицини привертають увагу багатьох клініцистів і 
науковців. Остеохондроз хребта (ОХ), зокрема поперекового відділу (ПОХ), 
одна з найпоширеніших, часто інвалідизуюча патологія в популяції людини, 
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яка характеризується тривалим протіканням і схильністю до рецидивів, на 
сьогоднішній день є однією з найбільш важливих проблем медицини [1, 7]. 
Велика кількість медикаментозних і немедикаментозних методів лікування, 
які використовуються для терапії ПОХ, на жаль, не вирішили проблеми, що 
спонукало авторів до подальшого творчого пошуку у цьому напрямку [6]. 
Враховуючи можливості впливу методу класичної акупунктури-голкорефлек-
сотерапії (ГРТ) на процеси мікроциркуляції, імунний статус організму, ре-
паративну здатність органів і тканин, знеболюючий ефект методу та гармо-
нізуючий вплив на стан нервової системи [1, 2, 4], вважали за актуальне 
проведення дослідження застосування цього методу групі хворих на ПОХ. 
У клінічній практиці накопичено позитивний досвід використання гомеоси-
ніатрії (ГС) — введення ін’єкційних антигомотоксичних препаратів (АГТП) у 
точки акупунктури [5]. Авторами було запропоновано методику ГС лікуван-
ня ПОХ, впроваджено в практику і проведено дослідження її ефективності у 
порівнянні з загальноприйнятим комплексом лікування ПОХ (ЗЛ) і з комп-
лексним лікуванням з включенням ГРТ (ЗЛ+ГРТ). Останнім часом активно 
вивчається питання участі процесів перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) у 
патогенезі ОХ. Встановлено, що посилена оксидація при ОХ викликає інтен-
сивне утворення цілого ряду радикалів перекису водню, супероксидного ані-
она, гідроксильного радикала, а вони викликають зміни макромолекул біл-
ків, жирів, вуглеводів. Доведено, що вільні радикали викликають деполімеріз 
ацію глікозоаміногліканів, в тому числі гіалуронової кислоти та руйнування 
колагенових структур, спричиняючи таким чином руйнування хряща [3, 8]. 
Дослідження останніх років дозволяють висувати на перший план в патоге-
незі ОХ недостатність антиоксидантної системи захисту (АОСЗ). Велику роль 
у розвитку ОХ відіграє синдром ендогенної інтоксикації (ЕІ). ОХ — захворю-
вання з переважанням у патогенезі деструктивних механізмів, з запальним 
порушенням клітинно-тканинного обміну речовин. Зниження синтетичної 
функції, порушення мікроциркуляції, розвиток гіпоксії веде до накопичен-
ня значної кількості токсичних, біологічно активних продуктів, які змінюють 
проникливість клітинних мембран. Починається активний процес гумораль-
ного переносу токсичних речовин з місцевого вогнища током крові і лімфи 
по всьому організму [1, 3]. Маркерами ЕІ є середньомолекулярні пептиди 
(СМП), що є продуктами катаболізму ендо- і екзогенних білків з відносною 
молекулярною масою 500—5000 дальтон. СМ мають пряму токсичну дію на 
метаболізм клітин, впливаючи на процеси транспорту через клітинну мем-
брану і активність ферментів [1]. Отже, синдром ЕІ являє собою порушення 
обміну речовин, дискоординацію функції гомеостазу, яка супроводжує пе-
ребіг практично всіх патологічних станів, робить їх перебіг важчим. Повною 
мірою це стосується і ОХ. 

Мета дослідження — на основі вивчення динаміки показників ПОЛ, 
АОСЗ і ЕІ провести порівняльний аналіз дієвості ЗЛ і комплексного лікуван-
ня із включенням ГРТ і ГС. 

Матеріали і методи. Було обстежено 40 хворих на ПОХ, які проходили 
лікування в амбулаторних умовах (на базі поліклінічного відділення Терно-
пільської міської клінічної лікарні № 2 і Микулинецької обласної фізіотера-
певтичної лікарні реабілітації). Діагноз верифікували за загальноприйнятими 
неврологічними критеріями [3, 6]. Для оцінки ЕІ використовували наступні 
параметри: рівні СМП в плазмі крові при довжинах хвиль 254 нм та 280 нм; 
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рівень ендогенної інтоксикації (РЕІ) — за сорбційною здатністю еритроци-
тів; кількість циркулюючих імунних комплексів (ЦІК). Стан ПОЛ оцінювали 
за рівнем малонового діальдегіду (МДА), стан АОСЗ — за рівнем супер-
оксиддисмутази (СОД), каталази (визначали спектрофотометричним ме-
тодом), церулоплазміну (ЦП). Група контроля склала 20 практично здо-
рових людей. Статистична обробка — на персональному комп’ютері РС 
286; різниця показників вважалась достовірною при р<0,05 за критеріями 
Стьюдента. 

Пацієнти з ПОХ були розподілені на 3 групи. І група (18 хворих) отри-
мувала ЗЛ (хондропротектори, нестероїдні протизапальні препарати, біо-
стимулятори, ЛФК, фізіотерапевтичні процедури, масаж, судинні середники, 
вітаміни групи В) [1, 3]. ІІ група пацієнтів (8 хворих) — комплексне лікуван-
ня із включенням ГРТ курсом 14—20 сеансів за гальмівним методом (20—
40 хв). ГРТ проводили за загальноприйнятими правилами [4]. Перші 12 се-
ансів проводили щоденно, наступні — через день. У ході лікування викорис-
товувались точки загальної дії (Gi4, E36, Vb21, Mc6, Vb34, Rp6, V60, Vb39, 
R3, R6 та інші), а також точки місцевої дії, розташовані у сегменті попере-
кового відділу хребта, а також — по ходу корінців і у зонах периферичних 
суглобів нижньої кінцівки (кульшового суглоба — Vb30—Vb34, Vb39—Vb43, 
Rp5, E30, E36, V58, V54, V31—34, R6; колінного суглоба — Rp5, E33—36, 
Vb34, Rp9, Rp6, V40, V54, V62,F2, F3; суглобів стопи — R1—4, V60—65, 
F2, F3, Rp3, Rp5). ІІІ група (14 хворих) (ЗЛ+ГС) — ЗЛ комплекс, посиле-
ний введенням у вищеназвані точки АГТП фірми Heel (Німеччина) Traumel S 
і Placenta compositum. Traumel S — комплексний препарат з універсальною 
протизапальною, протинабряковою, імуномоделюючою, противірусною дією, 
що знижує проникність судинної стінки, регулює систему гемостазу, що до-
зволяє контролювати не тільки гострий, але й торпідний запальний процес, 
який притаманний для ОХ як запально-дистрофічного процесу сполучної 
тканини компонентів хребта. Placenta compositum — комплексний препарат 
для покращення порушених мікроциркуляторних процесів, які також мають 
велику роль у патогенезі ОХ і його ускладнень, забезпечує антиспастичну і ве-
нотонізуючу дію, нормалізацію судинного тонусу і трофічних процесів у стінках 
судин, покращує мікроциркуляцію в тканинах і органах, стимулює периферич-
ний кровообіг [2, 5]. Препарати вводили по 1 ампулі на сеанс — 2,2 мл (по  
0,2 мл в кожну точку за допомогою інсулінового шприця), чергуючи їх по днях. 
На курс лікування — по 10 ампул кожного АГТП. Кратність введення кожного 
засобу: 3 рази на тиждень протягом перших 2—х тижнів, пізніше — 2 рази 
на тиждень. Таким чином, курс лікування тривав у середньому 4 тижні: в 
умовах денного стаціонару — 2 тижні, а пізніше — амбулаторно. Програма 
корекції ІІІ групи хворих на ХП відрізнялась від такої у ІІ групі тільки введен-
ням АГТП під час виконання ГРТ. 

Результати досліджень та їх обговорення. Було проведено оцінку 
динаміки наявності больового синдрому (БС) у хворих на ПОХ у % до (був 
наявним у 100 % пацієнтів І, ІІ, і ІІІ груп) і після проведеного лікування (вва-
жали БС наявним за відсутності значимої позитивної динаміки). Отримали 
наступні показники: І — 26,3 %; ІІ — 14,3 %; ІІІ — 6,7 %. 

Таким чином, було констатовано більш значиму позитивну динаміку БС 
при ПОХ при включенні до комплексного лікування курсу ГРТ стосовно гру-
пи ЗЛ (відповідно 14,3 % і 26,3 %) і об’єктивну вищу ефективність застосу-
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вання ГС препаратами Traumel S і Placenta compositum за запропонованою 
схемою стосовно комплексу із ГРТ (відповідно 6,7 % і 14,3 %).

Важливим етапом обгрунтування дієвості запропонованих програм ліку-
вання хворих на ПОХ вважали дослідження їхнього впливу на показники ЕІ, 
ПОЛ, АОСЗ (дані наведені в табл. 1 і 2). 

Було доведено ефективність всіх трьох програм за впливом на вищеназ-
вані показники. Ефективність дії комплексу ЗЛ+ГРТ була достовірно вищою 
стосовно ЗЛ за рівнями всіх показників ЕІ, ПОЛ, АОСЗ (показники SH-груп, 
СОД після лікування в ІІ групі стосовно таких в І групі були статистично не-
достовірними). Рівень впливу програми ЗЛ+ГС був достовірно вищим тако-

Показник 
ЕІ

Група порівняння

Конт-
роль

(n=20)

І група
(n=18)

ІІ група
(n=8)

ІІІ група
(n=14)

1  2 1  2 1  2

СМ, 
ум.од., 

при 
254 нм

334,10±
2,64

482,72±
16,08*

383,71±
12,44*

р<0,001

445,00±
9,43*

327,67±
9,94*

р<0,001
р

1
<0,001

447,68±
13,89*

300,26±
10,45*

р<0,001
р

1
<0,001

р
2
<0,05

СМ, 
ум.од., 

при 
280 нм

147,50±
1,23

202,82±
9,83*

170,18±
14,96*

р<0,001

203,46±
7,20*

165,98±
5,68*

р<0,001
р

1
<0,001

195,08±
14,31*

150,90±
6,89*

р<0,001
р

1
<0,001

р
2
<0,05

РЕІ, % 27,25±
1,22

55,60±
4,43*

39,64±
4,43**
р<0,02

56,46±
1,07*

27,57±
0,41

р<0,001
р

1
<0,001

54,98±
3,63*

21,56±
1,96*

р<0,001
р

1
<0,01

р
2
<0,001

ЦІК, 
ум.од.

65,35±
1,26

223,35±
2,38*

122,81±
1,29*

 p<0,001

185,37±
13,35*

96,89±
1,69*

 p<0,001
 р

11
<0,001

243,37±
1,98*

82,86±
1,69* 

p,р
1
<0,001

р
22
<0,01

Примітки: 
1.* — достовірна відмінність стосовно групи контролю (p<0,05);
2. р — достовірність різниць показників своєї групи до (1) і після (2) лікування;
3. р

1
 — достовірність різниць показників хворих на ПОХ після лікування ІІ групи 

стосовно таких І;
4. р

2
 — достовірність різниць показників хворих на ПОХ після лікування ІІІ групи 

стосовно таких ІІ.

Таблиця 1
Динаміка показників ЕІ у групах хворих на ПОХ 

під впливом різних лікувальних комплексів
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го програми ЗЛ+ГРТ на показники СОД, МДА і всі досліджувані параметри 
ЕІ). Таким чином, було доведено більшу ефективність комплексів ЗЛ+ГРТ, 
а особливо ЗЛ+ГС у порівнянні із ЗЛ щодо гальмування процесів ЕІ, ПОЛ і 
оптимізації АОСЗ. 

Висновки: 1. Було констатовано більш значиму позитивну динаміку бо-
льового синдрому при ПОХ при включенні до комплексного лікування кур-
су ГРТ стосовно групи ЗЛ (відповідно 14,3 % і 26,3 %) і об’єктивно вищу 
ефективність застосування ГС препаратами Traumel S і Placenta compo-
situm за запропонованою схемою стосовно комплексу із ГРТ (відповідно 
6,7 % і 14,3 %). 2. Ефективність дії комплексу ЗЛ+ГРТ була достовірно 
вищою стосовно ЗЛ за рівнями всіх показників ЕІ, ПОЛ, АОСЗ (показники 
SH-груп, СОД після лікування в ІІ групі стосовно таких в І групі були ста-
тистично недостовірними). Рівень впливу програми ЗЛ+ГС препаратами Trau-
mel S і Placenta compositum був достовірно вищим такого програми ЗЛ+ГРТ 
на показники СОД, МДА і всі досліджувані параметри ЕІ. 

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

Примітки: 
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).
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 СПОСІБ ЛІКУВАННЯ СИНДРОМУ ВЕГЕТО-СУДИННОЇ 
ДИСТОНІЇ ШЛЯХОМ ВПЛИВУ НА МІОФАСЦІАЛЬНІ 
 СПОСІБ ЛІКУВАННЯ СИНДРОМУ ВЕГЕТО-СУДИННОЇ 
ДИСТОНІЇ ШЛЯХОМ ВПЛИВУ НА МІОФАСЦІАЛЬНІ 
 СПОСІБ ЛІКУВАННЯ СИНДРОМУ ВЕГЕТО-СУДИННОЇ 

УТВОРЕННЯ МЕТОДОМ ІШЕМІЧНОЇ КОМПРЕСІЇ
ДИСТОНІЇ ШЛЯХОМ ВПЛИВУ НА МІОФАСЦІАЛЬНІ 
УТВОРЕННЯ МЕТОДОМ ІШЕМІЧНОЇ КОМПРЕСІЇ
ДИСТОНІЇ ШЛЯХОМ ВПЛИВУ НА МІОФАСЦІАЛЬНІ 

Вегетативній нервовій системі належить надзвичайно важлива роль у 
життєдіяльності організму. Вона координує й регулює роботу всіх органів і 
систем, підтримує сталість гомеостазу. Більшого значення роль вегетативної 
нервової системи набуває при патології. За даними О.М. Вейна, вегетативні 
порушення мають місце у 80 % людей. Однак на цей час не існує загально-
прийнятої класифікації вегетативних порушень. Вважається, що вегетативна 
патологія як самостійне захворювання розвивається вкрай рідко, зазвичай 
вегетативні порушення є вторинними, виникають на фоні багатьох психіч-
них, неврологічних і соматичних захворювань, що визначає їх синдромність. 
Усі вегетативні порушення в організмі О.М. Вейн рекомендує називати уза-
гальнюючим терміном — «синдром вегетативної дистонії».

Увагу авторів привернув факт існування вегетативних порушень у хворих 
із больовими м’язовими утвореннями. Незважаючи на те що етіологія цих 
утворень до кінця не вивчена та існує термінологічна плутанина, беззапе-
речним залишається факт, що ці больові феномени часто супроводжуються 
вегетативними розладами. Останніми роками значно загострився інтерес до 
патології м’язів з огляду на значну поширеність остеохондрозу і пов’язані з 
ним неврологічні, у тому числі вегетативні порушення. Згідно з вертебро-
генною теорією, при ушкодженні дегенеративно-дистрофічним процесом 
міжхребцевих дисків виникають рефлекторні м’язово-тонічні синдроми. Це 
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призводить до появи локальних больових затвердінь у м’язах, які Є.С. За-
славський пропонує називати больовими м’язовими синдромами.

Нині запропоновано багато різних термінів для позначення цих утво-
рень: міалгія, міозит, тендоміоз, тригерні зони, локальні м’язові гіпертону-
си, вузлики Ланге, Шаде та інші. За даними Є.С. Заславського, у медичній 
літературі нараховується понад 70 термінів, а згідно з даними Дж. Тревелл 
і Д. Сіменс, їх існує понад 90. В останнє десятиріччя значного поширен-
ня набули терміни «міофасціальні тригерні точки», «міофасціальний больо-
вий синдром», «больові м’язові затвердіння», «локальний м’язовий гіперто-
нус», «міофасціальний тригерний пункт» (МФТП). Останній термін, на думку 
Г.О. Іванічева, є найбільш вдалим, і він пропонує вважати МФТП генерато-
ром периферичної детермінантної системи.

Найбільш вагомий внесок у вивчення больових м’язових утворень, їх 
етіологію і клінічну характеристику, у тому числі їх зв’язок із вегетативни-
ми порушеннями, вніс Є.С. Заславський. Він запропонував спосіб лікування 
вегетативних дисфункцій, а саме больових м’язових утворень:

1. У пацієнта виявляють больові м’язові утворення шляхом пальпації.
2. Маркують больові м’язові утворення.
3. Застосовують інфільтраційну терапію (з 1–2 % розчином новокаїну або 

новокаїн у поєднанні з іншими речовинами при проведенні лікувально-меди-
каментозних блокад у ділянки м’язових затвердінь).

У цьому способі перевага надається інфільтрації лікарськими речовинами 
у м’язові затвердіння, а не механічній дії на них. Пальпація застосовувалася 
лише для виявлення таких утворень.

Достатньо повно і глибоко вивчили та описали в своїх працях болі м’язо-
во-фасціального генезу Дж.Г. Тревелл і Д.Г. Сімонс. Вони акцентують увагу 
на різному характері міофасціальних тригерних утворень. Активна тригерна 
точка завжди дуже чутлива і, як правило, дає відображений біль (больовий 
патерн) та часто зумовлює вегетативні явища у зоні больового патерна. На-
приклад:

1. Біль у міжлопатковій ділянці у проекції міжпоперекових волокон трапе-
цієвидного м’яза зумовлює вегетативні прояви в ділянці серця та за груди-
ною (підвищення ЧСС, аритмії, відчуття болю та печії та ін.). 2. Біль у над-
плечовій ділянці у проекції верхніх пучків трапецієвидного м’яза зумовлює 
вегетативні прояви у скроневих ділянках (пульсуючий біль, відчуття пекучості 
та/або розпирання) і загальні вегетативні симптоми (запаморочення, загаль-
на слабкість та ін.).

Отже, згідно із запропонованим способом лікування, спочатку виявляють 
ділянки з активними больовими утвореннями на всій поверхні тіла пацієнта 
шляхом пальпації, маркують ці ділянки і проводять курсове лікування шля-
хом ішемічної компресії, а саме: розтягують відповідні м’язи пальцями рук, 
застосовують після цього холодоагент і вологе тепло, після чого розтягують 
ці м’язи у протилежний бік.

Єдиний недолік цих способів — це ризик позбавлення уваги латентних 
міофасціальних тригерних утворень, оскільки лікування спрямоване насам-
перед на зняття болю і, таким чином, здійснюється вплив щодо активних 
больових утворень.

З урахуванням функціональної єдності усіх виявлених активних і латент-
них утворень, нами запропонован спосіб лікування синдрому вегетативної 
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дистонії шляхом ішемічної компресії усіх больових і не больових утворень 
(далі «утворення патологічної вегетативної імпульсації» (УПВІ), що дозволяє 
нормалізувати тонус вегетативної нервової системи. Тривалість лікування 
становить переважно від 3 до 12 процедур, кожну з яких проводять один 
раз на день або через день, залежно від індивідуальних особливостей ор-
ганізму пацієнта. Ішемічну компресію здійснюють переважно за допомогою 
напівдрогоцінних каменів, таких як, наприклад, гірський кришталь, агат, сер-
долік, онікс, що мають сфероподібну робочу поверхню.

20-річний досвід лікування хворих із вегетативними порушеннями дав 
змогу авторам виявити нові властивості м’язових утворень. З’ясувалося, 
що навіть латентні м’язові затвердіння, які не супроводжуються болем, 
об’єднуються в єдину функціональну систему, сумарна імпульсація з яких 
зумовлює гемодинамічні зміни і порушує нормальний тонус вегетативної 
нервової системи.

Функціонування утворень патологічної вегетативної імпульсації практич-
но уособлює штучно створену гангліонарну вегетативну нервову систему, 
але з патологічними властивостями. Саме наявність УПВІ е причиною таких 
поширених в останній час станів, як синдром хронічної втоми, синдром не-
спокійних рук і ніг, безсоння, депресії. Це стосується й синдрому метео-
лабільності, коли йдеться про залежність самопочуття людини від змін по-
годних умов.

Патологічні утворення мають певну спорідненість дії на м’язову систе-
му — поперечносмугасту або гладеньку. Якщо патологічні імпульси сприй-
маються поперечносмугастими волокнами, то формується їх спазм, що су-
проводжується болем. Формується псевдорадикулярний симптом. Якщо ж 
ці імпульси поширюються на гладенькі м’язи судин, це призводить до їх зву-
ження, порушення роботи відповідного органа за умов зменшення його кро-
вопостачання. З’являються симптоми підвищеної мерзлякуватості, судоми у 
м’язах, відчуття заніміння у кінцівках та спині. Тобто залежно від спрямова-
ності патологічної імпульсації формуються відповідні симптоми: порушується 
робота органів зору, слуху, з’являються головний біль, запаморочення, сер-
цебиття, змінюється кров’яний тиск, порушується робота кишечника, сечо-
вого міхура, статевих органів. Знання вибірковості дії УПВІ залежно від їх 
анатомічного розташування дають змогу діагностувати походження тих чи 
інших симптомів.

Якщо УПВІ резистентні до лікування, що проводиться, а їх активність не 
зменшується, то терапію доповнюють введенням в ці утворення гомеопатич-
них ліків, таких як Траумель С, Цель Т та ін. Якщо переважають ознаки ве-
гетативних порушень надсегментарного рівня, то в усіх хворих переважають 
головний біль, запаморочення, серцебиття, відчуття жаху, тривоги, нудота, 
утруднення дихання, тяжкість у шлунку, оніміння в кінцівках, підвищена піт-
ливість, слабкість тощо). У такому випадку перші 2–3 процедури проводять 
з великою обережністю, постійно аналізуючи стан хворого. Після закінчен-
ня процедури хворий, як правило, відчуває легкість у тілі, приплив енергії, 
зменшення артеріального тиску й більшу гнучкість та рухомість великих су-
глобів, зокрема шиї та попереку.

У ході лікування поступово зникають симптоми хвороби, нормалізуються 
порушені функції органів і систем, а УПВІ набувають більше ознак регіональ-
ного спрямування. Якщо у хворого мали місце болі в суглобах, черевній по-
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рожнині, кінцівках, однак вони були неінтенсивними і не запам’яталися па-
цієнту, у процесі поточного лікування він може відчути такі симптоми, про 
які вже забув. Це стосується насамперед хронічного болю внизу живота, 
що визначається як хронічний аднексит, простатит або хронічний апендицит 
чи коліт. Рідше виникають ситуації, коли ці утворення залишаються умовно 
пасивними протягом усього курсу лікування, але прояви вегетативних по-
рушень зникають. Така залежність між впливом на УПВІ та відповідними ре-
акціями організму на них дає змогу прогнозувати ефективність лікування, а 
також діагностувати ті або інші порушення в організмі.

Таким чином, кожен УПВІ у своїй патологічній імпульсації має певну 
питому вагу як сегментарного, так і надсегментарного рівня вегетативних 
порушень. При цьому УПВІ виступають як організована функціонально-па-
тологічна система. Різноманітність вегетативних порушень пояснюється ін-
дивідуальними особливостями кожної людини. Тому однакові за формою, 
величиною і консистенцією УПВІ, у тому числі тотожні за анатомічним роз-
ташуванням, у людей однакових віку, статі й давності захворювання мають 
різні клінічні прояви.

Зазначений спосіб лікування за статистикою дає такі результаті лікування 
— значне покращання стану визначено у 83 %, покращення — у 14 %, відсут-
ність терапевтичного ефекту — 3 %. Тимчасове загострення деяких симптомів 
після 2–5 процедур спостерігалося у 13 %хворих. Рецидиви захворювання се-
ред пацієнтів, у яких застосовувалася описана методика, мали таку частоту:

— через 2—3 роки лише у 18 % хворих;
— через 4—5 років — тільки у 25 % хворих. Рецидиви вирізнялися менш 

вираженою клінічною симптоматикою із переважанням локальних проявів, 
для їх купірування проводили меншу кількість процедур. Причинами реци-
дивів частіше були травми, психічні та фізичні перевантаження, вплив пато-
біокліматичних факторів, інтеркурентні захворювання.

Таким чином, запропонований спосіб лікування синдрому вегетативної 
дисфункції є ефективним, особливо порівняно з відомими із попереднього 
рівня техніками.

Висновки
На сьогоднішній день у світовій медицині вважається, що розлад у робо-

ті вегетативної нервової системи вкладається в поняття синдрому (симпто-
мокомплексу). Ми вважаємо, що цей синдром має право бути виділений в 
окрему нозологічну одиницю, тому що має свою етіологію, патогенез, спо-
сіб ефективного лікування й профілактики за описаною методикою.

Можна говорити про методику лікування знову утвореної гангліонарної 
патологічної вегетативної системи. Сумарний рефлекс із цих гангліїв ви-
кликає різноманітні вегетативні розлади. І тільки комплексно впливаючи на 
всі вогнища патологічної вегетативної імпульсації, можна домогтися стійкого 
позитивного результату. Методика з індивідуальним підходом, не має про-
типоказань і вікових обмежень.

Методика може використовуватися як монотерапія без застосування 
яких-небудь лікарських препаратів. Завдяки своїй простоті й універсальності 
методика може бути впроваджена серед фахівців різних профілів (переваж-
но неврологів, терапевтів, ортопедів, гінекологів та ін.).

Оскільки майже в кожної людини є ці вогнища у латентному стані й ран-
нє їхнє виявлення дозволяє запобігти розвитку хвороб. 
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Бахтояров П.Д., Мироненко Т.В., Благініна І.І., 
Єршова Я.П.

ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ 
ГОЛКОРЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ НА ВИРАЖЕНІСТЬ КОГНІТИВНИХ 
ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ З ПОЧАТКОВИМИ ФОРМАМИ 
ХРОНІЧНОЇ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ

Актуальність. Облігатними симптомами хронічної цереброваскулярної 
недостатності є когнітивні порушення. В останнє десятиліття даним пору-
шенням приділяється велика увага в зв’язку з їх поширеністю. Розлади в 
пізнавальній сфері представляють одну з найважливіших проблем сучасної 
неврології і нейрогеріатрії та мають як медичне, так і соціальне значення.

В зв’язку з цим одніми із важливих задач неврології є питання реабіліта-
ції даної категорії хворих, пошук та розробка ефективних методів лікування 
і профілактики.

Мета. Порівняльна оцінка ефективності базисної терапії і комплексної 
схеми лікування з включенням ГРТ на динаміку показників когнітивної функ-
ції у хворих з початковими формами хронічної цереброваскулярної недо-
статності.

Матеріали і методи. Обстежено 72 хворих на дисциркуляторну енце-
фалопатію (ДЕ) (37 чоловіків і 35 жінок; вік 67,7±7,7 р.). ДЕ I — 22 хворих 
(30,6 %), ДЕ II — 44 (61,1 %), ДЕ III — 6 (8,3 %). Нейропсихологічний статус 
оцінювали по шкалах Спілбергера (особова і реактивна тривожність) і MMSE 
(Mini Mental State Examination), таблиці Шульте, тесту Лурія. Хворих розподі-
лено на основну (36 осіб) та контрольну групи (КГ). КГ отримувала аспірин 
(100 мг на добу), енап (10 мг на добу), оксибрал (30—60 мг на добу), глі-
цин (600 мг на добу), а основна, крім цього, ГРТ в акупунктурні точки (MC5 
цзянь-ши,TR6 чжи-гоу, F2 синь-цзянь, RP6 сань-інь-цзяо, C7 шень-мень, 
E36 цзу-сань-лі, GI10 шоу-сань-лі, V10 тянь-чжу, V11 да-чжу, VB20 фен-чі, 
Е9 жень-ін, VB17 чжен-ін, TR20 цзяо-сунь, TR23 шан-сі) протягом 3 міс. На 
кожен сеанс з перерахованих крапок, вибиралося 3—4 точки.
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Результати. В основній групі встановлено позитивну динаміку за шкалою 
MMSE (S=2,87, р=0,005), що свідчить про сприятливий вплив комплексної 
терапії на концентрацію уваги, короткочасну пам’ять, психомоторні функ-
ції. Це підтверджують дані тесту Лурія (S=2,1, р=0,039) і проби Шульте (S=
=2,37, р=0,02). В КГ динаміка даних тестів не досягла достовірності (відповідно 
S=1,48, р=0,14; S=1,54, р=0,13; S=1,46, р=0,15). В основній групі встанов-
лено зниження вираженості особової та реактивної тривожності (відповідно 
S=3,08, р=0,008; S=3,43, р<0,001), в КГ їх достовірного зниження не вияв-
лено (відповідно S=1,57, р=0,12; S=1,98, р=0,067).

Висновки. Застосування комплексної схеми лікування з включенням ГРТ 
в терапії ДЕ є патогенетично обґрунтованим та перспективним. Її викорис-
тання сприяє поліпшенню розумової працездатності, підвищенню концен-
трації уваги, зменшенню відчуття тривоги у даної категорії хворих.

•
Белов В.В., Еремеев Ю.В. 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ 
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ОЖИРЕНИЯ

Ожирение — это биологическое явление, которое уже с давних времен 
сопутствует жизни человека. Об этом свидетельствуют археологические 
раскопки фигурок каменного века т.е. 30—50 тыс. лет до нашей эры. Ход 
рассуждений, относящихся к оценке ожирения, часто был двусмысленный. 
С одной стороны утверждали, что ожирение — это просто переедание, с 
другой же стороны, для многих, излишек массы тела и ожирение, особен-
но у ребенка, до сих пор является синонимом здоровья. Библия считает 
ожирение грехом, т.е. ситуацией, требующей немедленного исправления. 
Худощавая фигура была модной как на Крите, так и в Риме, о чем свиде-
тельствуют сохранившиеся стенные росписи. Цельс считал ожирение след-
ствием особой дряблости кожи, подчеркивал значение конституции. Гален 
использовал взгляды Гиппократа о четырех темпераментах и ожирение свя-
зывал с излишком слизи(флегмы) в теле.

Ожирение является состоянием увеличения массы жировой ткани, как 
составной части всего организма. Из этого факта может следовать повреж-
дение функций и структуры отдельных органов или систем. Следовательно, 
это заболевание, которое даже в тех случаях, когда организм с увеличенных 
массой жировой ткани не проявляет патологических симптомов, по мере 
продления этого состояния угрожает развитием повреждений отдельных 
органов, а в будущем — общих повреждений. Ожирение, как заболевание, 
встречается во всех возрастных группах, общественных и профессиональ-
ных слоях.

В младенческом возрасте алиментарное поведение связано с мотиви-
ровками, касающимися либидо или агрессивными мотивировками.Позднее 
они интегрируют с другими эмоциями. Именно ранний период жизни осо-
бенно важен для определения связей между биологическими показателями 
голодания и сытости ребёнка и их психическим восприятием. Ребёнок учит-
ся повторяющимся состояниям «голодания» и «сытости», а также соответ-
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ствующим состояниям поведения в этот период, когда его кормит мать. 
Само поведение матери дает малышу возможность отличать «голоден» он 
или «сыт».При нарушении реакции матери, проявляющейся чрезмерной за-
ботой или её отсутствием, страхом или равнодушием, у ребёнка форми-
руется синдром неправильного алиментарного поведения. В последующие 
периоды жизни дополнительные эмоции могут нарушить алиментарное по-
ведение и привести к нарушениям в отношении массы тела. Повышенный 
аппетит ведет к избыточному употреблению пищи с большим количеством 
каллорий, значительно превышающих норму. При этом нарушается обмен 
веществ. Энергетический избыток откладывается в организме в виде жира, 
что ведет к нарастанию общей массы. Это ведет нарушению энергетичес-
кого равновесия и способствует прогрессирующему перееданию. Таким об-
разом формируется «замкнутое этиопатогенетическое кольцо», разорвать 
которое можно только воздействуя на слагающие его звенья.

Ожирение представляет собой фактор риска заболеваний: диабета, ар-
териосклероза и его осложнений. Клиническое течение многих острых за-
болеваний у чрезмерно тучных лиц может быть более тяжелым.

В области гипоталамуса находится скопление нейроцитов, называемое 
вентромедиальным ядром. Повреждение этого ядра вызывает гиперфагию, 
приводящую к ожирению.Имеется много внешних импульсов, принимаемых 
нервной системой. Пред принятием пищи — зрительные, обонятельные 
раздражители, а после введения пищи в полость рта появляются вкусовые 
раздражители. Способность влияния пищи наподдержание аппетита при по-
мощи этих раздражителей можно определить термином съедобности.

Целью нашей работы является оценка нарушения рефлекторного вза-
имодействия причинной цепочки «голод-аппетит-насыщение», а также по-
делиться практическим опытом коррекции синдромов и лечения ожирения 
в целом нетрадиционными методиками: рефлексотерапией, мануальной те-
рапией, гомеопатией, фитотерапией, диетотерапией.

Под нашим наблюдением находились больные, страдающие алиментар-
ной формой ожирения. Из 50 пациентов, проходивших лечение, 45 соста-
вили женщины в возрасте от 28 до 52 лет и 5 — мужчины возрастом от 
32 до 48 лет. Перед выбором правильной тактики и метода рефлекторно-
го воздействия с каждым пациентом проводилось собеседование с целью 
выяснения основной причины избытка веса. Акупунктурная диагностика по 
методу Фолля позволила выявить ряд функциональных нарушений: эндо-
кринной системы(патологические показатели в точках гипоталамуса, гипо-
физа, поджелудочной железы) — 38 пациентов, пищеварительной системы-
(повышенные показатели КТИ желудка, желчного пузыря, печени, тонкой и 
толстой кишки) — 40 пациентов.

Данные функциональных нарушений органов пищеварения были под-
тверждены дополнительными методами исследования: ФГДС, УЗИ. У 35 
пациентов отмечались признаки хронического холецистохолангита, 8 из 
которых имели камни в желчном пузыре и протоках. Хронический гастрит 
сопровождал 85 % обследуемых. Язвенная болезнь желудка и 12-персной 
кишки наблюдались у 9 пациентов.38 пациентов имели нестабильное арте-
риальное давление. У 12 обследуемых было документально подтверждена 
артериальная гипертензия I и II ст. У 80 % пациентов наблюдались явления 
остеохондроза позвоночника: тупые боли между лопатками и в пояснице, 
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онемение пальцев кистей во время сна, периодические головные боли. 
У 38 человек, проходивших лечение, отмечались симптомы блокирования 
поясничных сегментов различных отделов позвоночника.

Основной задачей нашего лечения было нормализовать рефлекторный 
дисбаланс взаимоотношений цепочки «голод-аппетит-насыщение» с помо-
щью рефлексотерапии, диетотерапии, натуропатических методик. Всем па-
циентам проводились ежедневные сеансы акупунктуры и аурикулопунктуры в 
течении 10 дней. Для нормализации обмена веществ мы воздействовали на 
общие точки (Е36, С14, О111, Крб, РЗ, Т20), точки сочувствия (VI8, У19, У20, 
У21, У25, У27), переднесрединного меридиана (112, 117, 19, 115), меридиа-
на печени (Р13, Р14).Аурикулопунктура проводилась в точках — АТ13, АТ22, 
АТ28, АТ25, АТ87, АТ55, АТ96, АТ18. Корпоральная и аурикулярная акупунк-
тура является подготовительным этапом, целью которого является коррек-
ция функционального дисбаланса органов и систем, улучшение обмена ве-
ществ. Как правило, во время десятидневного курса иглорефлексотерапии 
пациенты «сбрасывают» вес от 1,5 до 2-х кг. Диетотерапия является одним 
из ключевых звеньев лечения. Перед последующим этапом лечения с паци-
ентами проводится беседа, целью которой является разъяснение необхо-
димости отказа от определенных продуктов питания, употребление которых 
приводило к увеличению аппетита с последующим увеличением веса. Нами 
разработана рекомендуемая пациентам диета, соблюдение которой хорошо 
сочетается с другими методиками лечения. Одной из основных задач явля-
ется формирование рефлекса отсутствия аппетита и безразличие к привыч-
ным и наиболее«вкусным» блюдам, употребление которых ведет к прогрес-
сирующему нарастанию веса. Для реализации этого эффекта последующий 
этап лечения заключается в постановке микроигл на аурикулярные точки и 
их фиксация для длительности воздействия в течении 1 недели. Через каж-
дую неделю трёхкратно мы производили смену микроигл. На каждом ухе 
проводилось воздействие не более чем на 3 точки аурикулопунктуры. На-
илучшие результаты были получены при воздействии на следующие точки:

I неделя  АТ1 8 (голод), АТ87 (желудок), АТ22 (железы внутр. секр.)

II неделя  АТ18 (голод), АТ88 (12-п. кишка), АТ97 (печень)

III неделя  АТ1 8 (голод), АТ93 (почка), АТ25 (ствол мозга)

В течении каждых двух недель лечения пациенты пили травяные сборы, 
обладающие мочегонным, слабительным, общеукрепляющим действиями. 
С целью улучшения дренажной функции кишечника рекомендовали прием 
семян расторопши ид/2 чайной ложки 2 раза в день после еды. Во вре-
мя всего курса лечения назначался гомеопатический препарат «Вес норма» 
(КНУ,Киев) по рекомендуемой схеме. Разработанный комплекс физических 
упражнений был рекомендован для подтяжки кожи лица и живота.

Используя предложенную схему лечения, мы добиваемся хороших ре-
зультатов в 85—90 % случаев. В среднем за одну неделю терапии происхо-
дит стабильная потеря веса на 1,5—2,5 кг без каких-либо функциональных 
расстройств. Даже незначительное употребление легкой диетической пищи 
приводит к периоду быстрого контролируемого насыщения и пациентам 
нет необходимости, преодолевая чувство сильного голода, насильно отка-
зываться от еды. У 38 прошедших рефлексотерапию, потеря веса составила 
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от 9—12 кг, у 5 пациентов 13—15 кг, 5 пациентов имели снижение веса 5—
8 кг, у 2-х — 16 кг. У 25 пациентов исчезли боли в отделах позвоночника, 
а у 7 — боли значительно уменьшились. Значительное улучшение общего 
состояния отмечалось у всех пациентов. Падение веса у больных сердеч-
но-сосудистыми проблемами позволило нормализовать артериальное дав-
ление, уменьшить сердечные боли. Больные с гастроэнтерологическими на-
рушениями отмечали уменьшение тяжести в правом подреберье, снижение 
болей в эпигастрии.

Алиментарное ожирение — это конституциональное нарушение всего 
организма с многозначительными функциональными расстройствами ор-
ганов и систем, приводящих к нарушению адаптационных и защитных ме-
ханизмов. Рассматривая организм как целостную саморегулирующую сис-
тему, рефлексотерапия в комплексе с другими методиками традиционной 
медицины мануальной терапией, массажем, фитотерапией, гомеопатией, 
является эфективной в лечении алиментарного ожирения. Не вызывая отри-
цательных влияний на алиментарное поведение пациентов, эти методики 
позволяют плавно, без патологических последствий для всего организма 
вест борьбу с лишним весом, и, по нашему мнению, наиболее эффектив-
ный вид терапии в лечении ожирения, его проявлений и осложнений.

Литература
1. Мачерет Л.Е. «Рефлексотерапия в комплексном лечении ожирения».
2. Ян Татонь «Ожирение: патофизиология, диагностика, лечение».
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РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ В СОЧЕТАНИИ С ГОМЕОСИНИАТРИЕЙ 
ПРЕПАРАТОВ DISCUS СОMPOSITUM И ТRAUMEEL S 
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ 
ПОЯСНИЧНОГО ОСТЕОХОНДРОЗА

Медцентр «Дом Здоровья» г. Ровно

Резюме. Описан практический опыт применения рефлексотерапии в со-
четании с гомеосиниатрией препаратов Discus соmpositum и Тraumeel S в 
комплексном лечении болевых синдромов остеохондроза поясничного от-
дела позвоночника.

Произведена сравнительная оценка эффективности способов введе-
ния антигомотоксических препаратов и проанализирован принципиально 
новый подход в рефлексотерапии в комбинации с применением комплек-
сных биоло гических антигомотоксических препаратов, введении их в точки 
акупунктуры и аурикулопунктуры.Высокая эффективность рефлексотерапии 
в сочетании с гомеосиниатрией указывает на целесообразность их при-
менения в лечении остеохондроза позвоночника. Высокая эффективность 
и хорошие результаты лечения при введении антигомотоксических препа-
ратов в отдалённые БАТ, рефлексогенные зоны, точки аурикулопунктуры 
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дают возможность их использовать при многих хронических заболеваниях 
и функциональных нарушениях организма.

Введение. Остеохондроз позвоночника — это дегенеративно-дистро-
фическое поражение межпозвоночных дисков с вторичными изменениями в 
телах позвонков и связочно-суставном аппарате. Многочисленные исследо-
вания отечественных и зарубежных авторов показали, что это болезнь все-
го организма. Существенная роль в возникновении придается нарушениям 
обменных процессов в организме вследствие тех или других нарушений 
функции печени и почек.

Причинами вертеброгенного болевого синдрома могут являться раз-
дражения рецепторов наружного отдела фиброзного кольца фрагментами 
пульпузного ядра, раздражение рецепторов передних и задних связок дис-
ка, ведущая к травматизации нервного корешка различной степени, и, на-
конец, развитие остеофитов, спондилартроза и непосредственное сужение 
межпозвоночного отверстия.

Цель. Целью нашей работы является оценка эффективности действия 
комплексных биологических антигомотоксических препаратов Discus соmp-
ositum и Тraumeel S при введении их в БАТ в сочетинии с комплексными 
методиками рефлексотерапии в лечении остеохондроза поясничного отдела 
позвоночника.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилась группа па-
циентов в колличестве 60 человек, проходивших лечение в медцентре по 
поводу поясничного остехондроза, которым были проведены комплексные 
методики рефлексотерапии: акупунктура, аурикулопунктура, мануальная те-
рапия, ПИР, лечебный и баночный массажи, аппаративный массаж по сис-
темы НИШИ, герудотерапия, гимнастика ци-гун.

Для контроля и сравнительной оценки эффективности применяемых мето-
дик мы распределили всех пациентов на 3 группы по 20 человек в каждой.

Курс терапии состоял из 10 дневных сеансов акупунктуры в сочетании 
с вышеперечисленными методиками. Группе пациентов из 20 человек мы 
внутримышечно в течении 10 дней чередовали введение препаратов Discus 
соmpositum и Тraumeel S. Следующей группе больных (20 человек) антиго-
мотоксические препараты вводились в БАТ, точки аурикулопунктуры. Паци-
ентам третей наблюдаемой группы мы не инъецировали вышеперечислен-
ные препараты и ограничились одним курсом методик рефлексотерапии. 
После первого курса лечения 1, 2 группе пациентов мы назначили препарат 
Тraumeel S в таблетированной форме. Гомеосиниатрию проводили в БАТ 
передней и задней части конечностей и туловища. При этом мы исполь-
зовали БАТ: Т14, ТЗ, Т4, V23—V27, V36, V37, V40, V59, V60, VВЗО, VВ31, 
VВ41, Е36, ТR5, МС6, GI11, GI15,. Во время процедуры рефлексотерапии 
для введения препаратов мы использовали от 3 до 7 БАТ. В одну точку мы 
вводили от 0,2 до 0,5 мл препарата. Наш практический опыт показал, что 
наилучшие результаты наблюдались при двухэтапном введении препаратов 
в БАТ в сочитании с акупунктурой. Техника инъекции препарата в точку со-
стоит из подкожного введения препарата с последующим извлечение иглы 
и проведением ее внутрикожно непостредственно под акупунктурную иглу. 
Игла вводится в подкожную ткань, где оставляется депо препарата объе-
мом около 0,3—0,4 мл. Таким образом мы комбинируем акупунктуру и го-
меосиниатрию. С помощью инсулинового шприца препараты Discus соmpo-
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situm и Тraumeel S мы вводили в точки аурикулопунктуры. Мы использовали 
аурикулярные точки: АР55 (шеньмень), 52 (седалищный нерв), 53 (ягодица), 
54 (люмбалгия), 115 (тепло), 40 (поясничный отдел позвоночника). При 
сильных болях в пояснице с иррадиацией в конечности, используя тонкую 
иглу инсулинового шприца мы инъецировали препараты во всю зону ниж-
ней ножки противозавитка АР 40—52, воздействуя сразу на несколько точек 
аурикулопунктуры.

Результаты.

Таблица 1
Сравнительная оценка эффективности лечения трех групп пациентов
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I 20

3 6 10 4 — —

35—7 3 6 11 — —

9—10 — 4 16 — —

II 20

3 4 9 7 — —

5—7 1 4 15 — —

9—10 — 2 18 — —

III 20

3 8 10 2 — —

55—7 5 7 8 — —

9—10 1 5 14 — —

Выводы
Отсутствие побочных эффектов и осожнений, высокая эффективность 

действия препаратов Discus соmpositum и Тraumeel S при вертеброгенных 
болевых синдромах поясничного отдела позвоночника указывает на целе-
сообразность их применения при этом заболевании. Комплексное воздей-
ствие гомеосиниатрии в комбинации с рефлексотерапией, при которой ан-
тигомотоксические и гомеопатические препараты оказывают дренажный и 
дезинтоксикационный эффект на матрикс, в то время как сама инъекция и 
образующее депо инъекцированого препарата действуют на соответствую-
щую точку акупунктуры и на весь организм посредстом невральных регуля-
ционных механизмов.

Введение антигомотоксических препаратов в точки аурикулопунктуры 
требует дальнейшего практического изучения с целью использования дан-
ной методики в лечении многих функциональных и органических нарушений 
организма. Учитывая комплексность действия препаратов они не только 
оказывают противоболевое, противовоспалительное, дезинтоксикационное 
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и дренажное действие но и воздействуют на обменные процессы хряще-
вой костной структуры. Они помагают справиться с патологией, проявляя 
свое действие на весь организм, как на целостную саморегулирующуюся 
систему.
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СПЕЦІАЛЬНІСТЬ РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТА — ОПТИМАЛЬНИЙ 
ВИБІР ДЛЯ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ЛІКАРЯ НЕВРОЛОГА

Молодий лікар невролог на початку своєї практичної діяльності стика-
ється з великою кількістю невирішених питань. Багаж теоретичних знань не 
завжди швидко можна застосувати на практиці,окрім того, структура та епі-
деміологія захворювань також змінюється, тож класичні «книжкові» випадки 
скоріше виключення, ніж правило в сучасній клініці.

На етапі встановлення діагнозу часто відбувається фіксація на  основних 
проявах та симптомах хвороби, дрібніші деталі,які стосуються решти про-
явів основної хвороби та супутньої патології вислизають,тож картина є не 
повною,а одже — лишаються невід корегованими ланки патогенезу. 

На етапі лікування, на радість, зараз ми маємо величезний арсенал су-
часних медикаментозних препаратів,фізіотерапевтичних методів лікування, 
що дає можливість застосовувати доцільні на  схеми лікування. Доступність 
інтернету та новітніх публікацій дозволяє використовувати досвід колег з 
усього світу,брати на озброєння останні дослід ження та розробки.

Проте, на превеликий жаль вже на перших кроках власної роботи в клініці 
молодий лікар стикається з випадками, коли традиційних методів лікування 
недостатньо,особливо у випадках коли хвороба сформована за принципом 
хибного кола. В таких випадках на думку приходять слова Аристотеля:»лікар 
має лікувати пацієнта а не хворобу».

В світлі вище сказаного привабливим є системний підхід рефлесотера-
пії до лікування хвороби,також приваблює спорідненість неврології та реф-
лексотерапії,не випадково раніше саме неврологи першими вивчали основи 
рефлексотерапії.

На мою думку, саме період початку практичної діяльності є оптимальним 
для засвоєння основних засад та принципів цієї науки,адже ще є свіжими 
знання з фундаментальних дисциплін (анатомії,гістології,фізіології), та збе-
рігся підхід до організму людини, як до єдиної функціонуючої системи.

Класичні терапевтичні методи в поєднанні з нетрадиційними підходами 
рефлесотерапії допомагають охопити всі ланцюги патагонезу,працювати з 
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пацієнтом на підтримання гомеостазу організму,тож дають добрий терапев-
тичний результат. Саме це є найсильнішим стимулом до розвитку та само-
вдосконалення будь якого лікаря, а особливо молодого спеціаліста. 

•
Гатицкая А.Э.

НОВЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ АЛКОГОЛИЗМА В АМБУЛАТОР-
НЫХ УСЛОВИЯХ ИГЛОТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИ-
НОВЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ АЛКОГОЛИЗМА В АМБУЛАТОР-
НЫХ УСЛОВИЯХ ИГЛОТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИ-
НОВЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ АЛКОГОЛИЗМА В АМБУЛАТОР-

ЕМ НА ЗОНУ НУЛЕВОЙ ТОЧКИ УШНОЙ РАКОВИНЫ
НЫХ УСЛОВИЯХ ИГЛОТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИ-
ЕМ НА ЗОНУ НУЛЕВОЙ ТОЧКИ УШНОЙ РАКОВИНЫ
НЫХ УСЛОВИЯХ ИГЛОТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИ-

Песиков-центр противоалкогольного лечения, г. Донецк

Алкоголизм в Украине, как и во многих других странах, приобрета-
ет форму национальной катастрофы. По официальным данным, в стране 
900 тыс. человек страдают от алкогольной зависимости, что реально со-
ответствует числу большему в 4—5 раз, составляя 3,6—4,5 млн. человек.

44 тыс. человек ежегодно гибнет от алкогольных отравлений.
Достаточно широкая сеть амбулаторной помощи представлена частной 

медициной, которая использует в основном психотерапевтический метод 
кодирования А.Р. Довженко. По данным известных наркологов, эффектив-
ность этого метода невысока и составляет 2—5 %.

В практике наркологов рефлексотерапия занимает исключительно 
скромное место, неся в некоторых случаях второстепенный характер. Мы 
же используем рефлексотерапию как базовый, основной метод лечения ал-
коголизма. Нами рефлексотерапия представлена двумя видами: главным и 
второстепенным.

В основу главного вида лечения положен рефлексотерапевтический ме-
тод наложения лигатуры на зону нулевой точки ушной раковины с целью 
устранения алкогольной зависимости. Второстепенный метод состоит во 
введении на длительный срок (14—30 дней) микроигл в точки ушной рако-
вины, обеспечивающие лечебно-восстановительные процессы в организме.

Нулевая точка ушной раковины имеет широчайший круг показаний для 
использования в ушной иглотерапии. Зона этой точки иннервируется одно-
временно четырьмя мощными стволами черепно-мозговых нервов, а имен-
но: тройничным (V-я пара), лицевым (VII-я пара), языко-глоточным (IX-я 
пара) и блуждающим (Х-я пара) (см. рис. 1).

Считается, что нулевая точка является своеобразным геометрическим 
центром ушной раковины с исключительно важными функциями. Воздей-
ствие на зону нулевой точки вызыает мощные рефлексы на стволовые 
структуры мозга, оказывая в дальнейшем повышение тонуса в центральной 
нервной системе и неспецифическую активность мозга.

За этой сложной общей характеристикой, с позиции нейрофизиологов, 
лежит главная особенность зоны: воздействие на нее иглотерапевтическим 
методом приводит к устранению алкогольной зависимости. Разумеется, 
механизм этого явления не раскрыт. Как и вся иглотерапия, этот фено-
мен остается загадкой и нам приходится довольствоваться конечным ее 
результатом.
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Рис. 1. Схема иннервации ушной раковины.

Называть этот метод новым будет не совсем верно. Хронологически он 
не новый. Более 30 лет он используется в нашем центре, где пролечено с 
отличным эффектом необыкновенно большое число людей.  Эффективность 
нашего метода самая высокая из известных нам по литературе и составля-
ет более 60 %.

Всё это время этот метод был нашим ноу-хау и мы не стремились по 
определенным соображениям опубликовывать его содержание. Однако об-
стоятельства изменились и мы опубликовываем его.

Проведение манипуляции. Операция прошивания ушной раковины — это Проведение манипуляции. Операция прошивания ушной раковины — это Проведение манипуляции.
обычное наложение кожного шва, которое делается без обезболивания в 
связи с отсутствием кожных анастетиков. Кроме этого, по нашему мнению, 
больной должен ощутить и пережить боль. У него должна остаться следо-
вая реакция от проведенной процедуры. В этом случае больной понимает, 
что ему реально проводится лечение.

Игла заряжается в иглодержатель обычным образом и вращательным 
поворотом кисти производится прошивание зоны нулевой точки ушной ра-
ковины. Глубина погружения иглы должна быть достаточной, ибо если бу-
дет прошита только тонкая складка кожи, шелковая нить передавит кожную 
складку и выйдет за ее пределы. После прошивания игла освобождается 
от нитки. Дальше создается хирургический шов. Нитка отрезается, концы 
узелка составляют 1—1,5 мм. Процедура может выполняться одноразовой 
иглой с кетгутом. Прошивание производится с двух сторон.

После наложения швов в целях асептики на них накладывается лейко-
пластырная наклейка, желательно телесного цвета.

Второстепенный метод рефлексотерапии состоит из введения на дли-
тельный срок (14—30 дней) микроигл в точки ушной раковины. Эти иглы 
обеспечивают лечебно-восстановительные процессы в организме. Для ле-
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чения алкогольной за-
висимости мы рекомен-
дуем пять очень ценных 
точек: шэнь-мэнь, т. поч-
ки, т. печени, т. сердца, 
т. лба.

Многолетний опыт 
применения уш ной 
игло терапии и ее нео-
быкновенно высокая 

эффективность позволяет нам предложить его широкой аудитории рефлек-
сотерапевтов.

•

Рис. 2. Иглотерапевтическое воздействие на зону нулевой точки ушной рако-
вины.

Рис. 3. Точки ушной 
раковины для второ-
степен ного метода реф-
лексотерапии алкоголь-
ной зави си мости.
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Довгий І.Л., Ханенко Н.В., Середа В.Г.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ ПО ТЕМІ 
«ВЕРТЕБРОГЕННІ УРАЖЕННЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ» 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ ПО ТЕМІ 
«ВЕРТЕБРОГЕННІ УРАЖЕННЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ» 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ ПО ТЕМІ 

НМАПО імені П.Л.Шупика, кафедра неврології і рефлексотерапії

Практичне заняття починаємо з тлумачення поняття «захворювання пери-
феричної нервової системи (ПНС)», так як в Україні, на даний час, кориту-
ються класифікацією  захворюваннь ПНС за І.П. Антоновим. Ця класифікація 
заслуховувалася вперше на кафедрі неврології і рефлексотерапії Київського 
інституту удосконалення лікарів (НМАПО ім. П.Л.Шупика). Через рік, в 1984 
р. була прийнята   на засіданні пленуму проблемної комісії «Захворюван-
ня периферичної нервової системи» у м.  Запорожжі для впровадження в 
клінічну практику. Згідно цієї класифікації всі неврологічні синдроми розпо-
діляються на рефлекторні, корінцеві та судинно-корінцеві. В класифікації є 
розділ: вертеброгенні ураження (шийний, грудний, попереково-крижовий 
рівень).

В інших країнах, зокрема в Росії, в медичній літературі вертеброгенні за-
хворювання відносять до больових синдромів, зокрема біль в спині (згідно 
Національного керівництва по неврології, підготовленого під егідою Всеро-
сійського товариства неврологів, 2009 р.). У виключній більшості випадків, 
в англомовній літературі вертеброгенні неврологічні синдроми називають 
«спондильозом». 

Потім розглядаємо епідеміологію та етіологічні теорії розвитку верте-
брогенної патології, зокрема судинну, дискогенну, травматичну, інволюцій-
ну, спадкову, аутоімунну, гормональну, ендокринну, інфекційну, аномалійну 
і інші. Висвітлюємо питання патогенезу, статичних і біохімічних порушень, 
етіопатологічні аспекти болю. Використовуємо прозірки, показуємо моделі 
хребта А 58/4 (3В Scientific), плакати «Нервная система», «Мышечная сис-
тема», «Нарушения позвоночника» (видавництва «Астрель»). 

Вже більш ширше розглядаємо класифікацією  захворюваннь ПНС та 
Міжнародну статистичну класифікацію хвороб X перегляду. Наводимо при-
клади формулювання діагнозів різних шкіл, зокрема Я.Ю.Попелянського. 
Вказуємо, що в діагнозі крім синдрому та рівня пошкодження потрібно ві-
добразити характер перебігу, вираженість   больового   синдрому,   часову  
характеристику (гострий, підгострий, хронічний), статико-динамічні порушен-
ня. Остаточний діагноз формулюємо відповідно до Міжнародної статистич-
ної класифікації хвороб X перегляду. Хоча ми розуміємо, що лікар в умовах 
поліклініки не завжди може поставити розгорнутий діагноз. Для цього часто 
потрібно стаціонарне обстеження пацієнта з використанням ряду додатко-
вих методів, вже не говорячи про час.

Розглядаємо особливості збору анамнеза (в т.ч. професійного і соціаль-
ного), огляду пацієнта, оформлення амбулаторної картки, історії хвороби. 
Так як, досвідчений клініцист, ведучи запис історії хвороби зі слів пацієнта, 
вміє виділити головне, а також направити бесіду в потрібне русло для того, 
щоб отримати необхідну для діагностики інформацію. Якщо в процесі бесіди 
картина захворювання залишається неясною, лікар повинний самим ретель-
ним чином виявити всі факти, що можуть мати відношення до захворювання 
(«копати» анамнез).
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Запрошуємо тематичного хворого з вертеброгенною патологією. Про-
водиться клінічний розбір хворого з активною участю курсантів: анамнез, 
об’єктивне обстеження, неврологічне обстеження, нейроортопедичні мето-
дики.

В подальшому обговорюємо інструментальні методи діагностики (зокре-
ма рентгенографію, магнітно-резонансну томографію, комп’ютерну томогра-
фію, акупунктурне обстеження) з використанням  рентгенограм, томограм, 
дискових носіїв, прозірок. 

Розглядаємо питання диференційної діагностики, зокрема з остеопоро-
зом,  синдромом фіброміалгії, хворобою Бехтєрєва, нестабільністю хребта, 
сакроілеїтом, юнацьким кіфозом (хворобою Шейерман-Мау), хворобою Фо-
рестьє, вродженими аномаліями, туберкульозним спондилітом, пошкоджен-
ням суглобів хребта, синдромом неспокійних ніг, пухлинами хребта, псевдо-
спинальним болем.

Далі ретельно обговорюємо консервативну терапію: медикаментозну те-
рапію, рефлексотерапію, мануальну терапію (зокрема наглядно показуємо 
прийоми постізометричної релаксації), фізіотерапію, ЛФК (кінезотерапію); 
профілактику, медико-соціальну експертизу. Зупиняємось на питаннях по-
казань до хірургічного лікування. Показуємо курсантам тести, шкали і опи-
тувачі, які можуть сприяти уточненню діагнозу. 

Ознайомлюємо курсантів з новою літературою по даній темі, обговорює-
мо клінічні приклади, випадки з практики та клінічні спостереження.

Таким чином, дана методика викладання практичного заняття сприяє по-
глибленому і кращому засвоєнні матеріалу по темі «Вертеброгенні ураження  
нервової системи».

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

ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ З ДІАБЕ-
ТИЧНОЮ ПОЛІНЕЙРОПАТІЄЮ
ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ З ДІАБЕ-
ТИЧНОЮ ПОЛІНЕЙРОПАТІЄЮ
ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ З ДІАБЕ-

НМАПО імені П.Л.Шупика, кафедра неврології і рефлексотерапії

Полінейропатії — захворювання, які характеризуються системним мно-
жинним ураженням периферичних нервів дистрофічного (не запального) 
характеру. У виключній більшості випадків полінейропатії зумовлені ток-
синами, обмінними та ішемічними чинниками. Навіть коли полінейропатія 
спричинена інфекцією, ураження магістральних нервових стовбурів має не 
запальний, а нейроалергійний характер. Тому в клінічній практиці застосо-
вують термін «полінейропатія», а не поліневрит, як називали раніше. Якщо 
до процесу залучаються і корінці слинного мозку, таке захворювання нази-
вають полірадикулоневропатією.

Полінейропатії виявляють в старших вікових группах — майже в 8 % на-
селення. До найбільш поширених відносяться діабетична, інші метаболічні 
та токсичні полінейропатії. Діабетичні нейропатії становлять близько 30 % 
всіх полінейропатій, мінливі за клінічними проявами і перебігом.
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Ознаки діабетичної полінейропатії виявляють до 60 % хворих цукровим 
діабетом. При постановці діагнозу цукрового діабету ознаки полінейропатії 
виявляють в 7,5 %, а через 25 років після початку захворювання — в 50 
%. У деяких випадках прояви діабетичної полінейропатії можуть передувати 
симптомам самого діабету. 

Також при цукровому діабеті можуть також розвиватись: радикулопатії і 
полірадикулопатії, тунельні синдроми, торакоабдомінальна нейропатія.

Порушення функції нерва може бути пов’язане: з безпосереднім ушкод-
женням нерва, з ішемією через ураження його артерій (як відомо, нерви 
забезпечені судинами з густою мережею анастомозів). В нейронах виникає 
енергетичний і кисневий голод. Регенерація настає протягом декількох днів 
або тижнів, але швидкість проведення імпульсу по нервовому волокну до 
норми не завжди повертається навіть при повному клінічному відновленні. 
Відновлення при нейропатіях часто тривале і неповне.

У патогенезі розвитку захворювання важливу роль відіграють хронічна 
інтоксикація организма, метаболічні зміни, порушення різних видів обміну 
(зокрема, жирового, білкового, водно-електролітного), і, звичайно, мікросу-
динні порушення, внаслідок мікроангіопатіії (зміни дрібних судин). Активізу-
ються процеси перекисного окислення ліпідів, в стінці судин накопичуються 
ліпопротеїди низької щільності, що приводить до спазму прекапілярів, що 
особливо актуально для діабетичного пошкодження стоп. Взагалі, для цу-
крового діабету специфічним являється пошкодження судин по всьому ор-
ганізмі невеликого діаметра (до 30 мкм). 

Розрізняють діабетичні нейропатії:
— Дистальна симетрична полінейропатія (у 70 %): поєднанні чутливі, 

рухові і вегетативні порушення. Знижуються всі види чутливості у вигляді 
«шкарпеток» і «рукавичок», інколи порушення чутливості переходять на ту-
луб. Біль — тупий, пекучий, розриваючий; посилюється вночі і слабшає під 
час ходи по підлозі босими ногами. Колінні й ахіллові рефлекси зникають. 
Перфоративні виразки, артропатії з розвитком остеомієліту і гангрени (діа-
бетична стопа) через порушення чутливості. Руки уражаються менше, ніж 
ноги. Дистальна симетрична полінейропатія розвивається повільно, має всі 
риси аксонального ураження.

— Мононейропатії (ізольовані та множинні) розвиваються внаслідок су-
динних порушень (інфаркт нерва); починається гостро або підгостро, про-
гресують кілька годин або днів. Найчастіше уражаються стегновий, затуль-
ний, сідничний, серединний, ліктьовий, окоруховий і зоровий нерви. Функції 
відновлюються за 6—12 місяців. Найкраще і найшвидше (6—12 тижнів) від-
новлюється функція окорухового нерва.

— Діабетична вегетативна нейропатія та симетрична проксимальна рухо-
ва нейропатія (діабетична аміотрофія) — рідкі ускладнення.

Діагностика: електроміографія (ЕМГ). При сегментарній демієлінізації 
швидкість проведення в нерві знижується на 20—50 %, при аксонопатіях 
вона змінюється незначно (більшість нервів кінцівок проводить імпульси зі 
швидкістю 45—60 м/с). ЕМГ чітко показує аксонний чи демієлінізуючий про-
цес, встановити це на основі клініки інколи неможливо. З’ясування характе-
ру процесу відіграє надзвичайно важливу роль. Наприклад, діагностувавши 
первинне ураження аксона з підгострим або хронічним перебігом, потрібно 
насамперед думати про метаболічні порушення або екзогенну інтоксикацію 
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із докладним уточненням сімейного анамнезу, можливостей інтоксикації в 
побуті чи на роботі. 

Також для діагностики застосовують опитувальники і шкали: опитуваль-
ник Загального Балу Симптомів (Total Simptom Score, або TSS), опитуваль-
ник Невропатичних Симптомів і Змін (Neuropathy Symptoms and Changes, 
або NSC), Шкала Діабетичної Полінейропатії (по І.А.Строкову і співавт., 
2000), Шкала стадій діабетичної полінейропатії (по Р.J.Dyck 1988; J.A.Grant 
і співавт., 1999; P.K.Thomas, 1997; І.А. Строков і співавт., 2000).

Під спостереженням знаходились 52 пацієнта з діабетичною полінейропа-
тією: дистальна симетрична полінейропатія — 39 (75 %), множинні мононей-
ропатії — 11 (21 %), симетрична проксимальна рухова нейропатія — 2 (4 %). 
З них 34 жінок (65 %), 18 чоловіків (35 %), віком від 35 до 72 років. З них 34 жінок (65 %), 18 чоловіків (35 %), віком від 35 до 72 років. З них

Хворі отримували комплексне лікування: цукрознижуючі препарати або 
інсулінотерапію, дієтотерапію. 

Застосовували рефлексотерапію: зокрема корпоральну акупунктуру Т 3, 
4; V 26—34, V 41, V 43, V 60, RP 3, 6 з 2—х сторін; R 1, 2, V 67 з 2-х сторін по 
тонізуючій методиці. Аурікулотерапія: точки 13, 22, 51, 55. Курс лікування — 
10—15 сеансів.

Проводилось обколювання озонованого 0,9 % фізіологічного розчину 
(концентрація 15 мг/л) по точкам акупунктури, які знаходились по ходу ін-
нервації відповідних нервів; 8—10 процедур. Також, проводили в/в крапель-
ні інфузії озонованим 1,8—2 мг/л фізіологічним розчином 200 мл. Курс ліку-
вання становив 7—8 процедур, які виконувались через день.

Застосовували гольчаті еластичні пластини (по типу аплікаторів Ляпко) 
шириною до 3 см, обкручуючи ними нижні або верхні кінцівки пацієнтів. 
Курс лікування — 4—6 процедур. 

Назначали черезшкірну електростимуляцію нервів і м’язів (10—12 про-
цедур) — при наявності рухових розладів. 

Застосовували мулово-сульфідні лікувальні аплікації грязями затоки Сіваш 
(40—42 °С) по типу високих «панчох» або «перчаток» (10—15 процедур) — 
при наявності болів та вегетативно-трофічних розладів.

Зауважимо, що при традиційному лікуванні значне відновлення поруше-
них функцій настає протягом багатьох місяців, а той 1—2 років. Больовий 
синдром можна купірувати відносно швидко, але рухові і чутливі порушення, 
вегетативно-судинні розлади відновлюються досить повільно. Особливостя-
ми даної комплексної терапії являється те, що вищеописані процеси віднов-
люються (не повною мірою), але швидше.

Критеріями компенсації (результатів лікування) були: збереження пра-
цездатності, відновлення гарного самопочуття, рівень цукру в крові натще 
5—6 ммоль/л, і протягом дня не вище 11 ммоль/л (при інсулінонезалежному 
цукровому діабеті), рівень цукру в крові натще 6—7 ммоль/л і протягом дня 
не вище 12 ммоль/л (при інсулінозалежному цукровому діабеті), нормальні 
показники обміну ліпідів, показники глікозованного гемоглобіну нижчі 7 % 
(при інсулінонезалежному цукровому діабеті), нижчі 9 % (при інсулінозалеж-
ному цукровому діабеті).

Аналіз результатів після 14—23 дня проведеного курсу комплексного лі-
кування встановив, що у 29 пацієнтів (56 %) значно покращились показники, 
у 14 пацієнтів (27 %) було помітне покращення, 7 пацієнтів (13 %) відмічали 
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незначне покращення, у 2 пацієнтів (4 %) проведена терапія була без по-
кращення.

Таким чином, вищевикладене свідчить про ефективність і доцільність за-
стосування даного курсу комплексної терапії у хворих на діабетичну полі-
нейропатію.

•
Жизнэвская О.И., Наронина М.Г., Опанасюк О.В.

ВЫСОКОТОНОВАЯ ТЕРАПИЯ. 
КОРРЕКЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ

Высокотоновая терапия (ВТТ)-новый уникальный высокоэффективный 
метод лечения и профилактики заболеваний с помощью воздействия на ор-
ганизм переменного электрического тока высокой (4000—16000 Гц) частоты 
(ТВЧ) в сочетании с токами низкой частоты(1—200 Гц) (ТНЧ). Уникальность 
метода заключается в том, что при воздействии ТВЧ происходит осцил-
ляция атомов, молекул, клеток организма, что приводит к значительному 
улучшению обмена веществ, кровообращения, и регенерации тканей. Зна-
чительно повышается энергетический потенциал организма; увеличивается 
количество митохондрий в клетках и вырабатываемой АТФ. После первых 
же сеансов больной отмечает улучшение общего состояния, повышение на-
строения, прилив сил, уменьшение или исчезновение усталости. ТНЧ оказы-
вают выраженный противоболевой эффект.

ВТТ широко применяется при лечении фобических расстройств, де-
прессий и заболеваний пусковым механизмом которых является эмоция 
страха — энуреза, нейрогенного мочевого пузыря, а также абстинентных 
синдромов.

Объяснить такого рода воздействия можно не столько классическим за-
падным мировоззрением, как классическим восточным. Тем более, что уве-
личение количества митохондрий в клетках наблюдается к концу курса ле-
чения, а улучшение общего состояния, настроения после первых сеансов.

Согласно восточному мировоззрению (ВМ) электрический ток относит-
ся к энергетической категории тепла, эмоционально-ментальной — радос-
ти и желания. Выполнение процедуры предполагает,как правило сочетание 
общей процедуры с наложением прокладок на подошвенные поверхности 
стоп, тыльные предплечий и область 7-го шейного позвонка с локальным 
расположением прокладок согласно нозологической формы заболевания. 
Во время общей процедуры электрический ток проходит практически че-
рез весь организм. И если вспомнить восточную философию У-Син, при 
наложении прокладок на подошвенные поверхности стоп энергией тепла 
и радости угнетается энергия инь-холода и страха меридиана почек(R), а 
при наложении прокладок на тыльные поверхности предплечий- угнетается 
энергия Ян-сухости и печали меридиана толстого кишечника(GI), который 
как правило находится в избытке при депрессиях, а также стимулируются 
меридианы Ян-тепла, радости, желания тонкого кишечника(IG) и тройного 
обогревателя (TR). У части больных в зависимости от нозологической фор-
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мы заболевания и индивидуальной конституции накладывались прокладки 
на область икроножных мышц с целью угнетения меридиана Ян-холода — 
страха-мочевого пузыря(V). У отдельных больных, склонных к эмоции гне-
ва, агрессии, при наложении прокладок на область голеней и икроножных 
мышц усиливались раздражительность, агрессивность, т.к. попутно стиму-
лировались находящиеся рядом меридианы ветра и гнева — печени (F) и 
желчного пузыря(VB) в структуре которых как правило много энергии тепла 
и радости, что лишний раз доказывает данную версию.

Методики лечения депрессий и фобий предполагают дополнительное 
наложение прокладок на область 7—го шейного позвонка, где находится 
сочетание точек Т-14 2V11,которое именуется в классической рефлексоте-
рапии треугольником силы и широко применяется для лечения вышеуказан-
ных симптомов. 

Методика лечения абстинентных синдромов предполагает дополнитель-
ное наложение прокладок трансцеребрально на область ушных раковин, что 
стимулирует аурикулярные 

абстинентные точки и гипоталамическую зону которая в восточном по-
нимании соответствует расположению чакре счастья Аджнa.

Согласно философии У-Син стимуляция меридианов радости приводит 
к угнетению меридианов печали и страха, избыток которых имеет большое 
значение в возникновении боли. Таким образом соединив западную и вос-
точную медицины можно легко объяснить противоболевое, антидепрессив-
ное и антифобическое действие высокотоновой терапии.

Список использованной литературы
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2. Кенц В.В., Шмакова І.П. «Медична реабілітація та приватна фізіотерапія. 2004. 
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Жовнир И.К., Жовнир И.И.

ОПЫТ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ 
ЭНЦЕФАЛОПАТИИ НА ФОНЕ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО АТЕРО-
СКЛЕРОЗА С ПРИМЕНЕНИЕМ ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИИ 
И КОРВИТИНА

Атеросклероз и артериальная гипертония являются основной тяжелой 
возрастной патологией сосудистой  системы головного мозга. Характерно 
определяются структурные изменения сосудов и функциональные измене-
ния  между клетками крови и сосудистой стенкой, воздействуя на крово-
снабжение головного мозга, тем самым оказывая  проявление церебраль-
ной дисциркуляции при старении.

Дисциркуляторная энцефалопатия  (ДЭП) является одним  из наиболее 
часто встречаемых заболеваний центральной нервной системы у людей по-
жилого и старшего возраста.  Под ДЭП подразумеваем  хроническую про-
грессирующую форму цереброваскулярной патологии  и характеризирующу-
юся развитием многоочагового и\или диффузного ишемического поражения 



37Матеріали науково-практичної конференції

мозга. Прогрессирование заболевания сопровождается нарушением мото-
рных и когнитивных функций, что приводит к инвалидизации пациентов. Жа-
лобы больных с ДЭП проявляются как: головная боль, головокружение, шум 
в ушах, быстрая утомляемость. ДЭП проявляется ограничением нейропси-
хических и двигательных функций, зависящих от разобщения между лобной 
корой и подкорково-стволовыми структурами, ослаблением памяти, внима-
ния, снижением речевой активности, Характерным сочетанием когнитивно-
го дефицита с аффективными и депрессивными изменениями, эйфорией, 
апатией, абулией, тревожностью, раздражительностью, эмоциональной ла-
бильностью и т.д..

Итогом прогрессирования нейропсихологических нарушений при ДЭП  
является развитие сосудистой  деменции. Двигательный дефект включает 
нарушение ходьбы и постуральной  устойчивости, пирамидные и экстрапи-
рамидные, псевдобульбарные и мозжечковые расстройства.

Для лечения ДЭП на фоне церебрального атеросклероза  применяли 
корвитин — капилярно — стабилизирующее средство.

Корвитин вводили внутривенно в дозе 0.5 г  вначале через 12 часов, а 
потом 1 раз на сутки на протяжении 15—20 минут.

Препарат корвитин имеет антиоксидантные и имуномодулирующие спо-
собности,  нормализует активизацию лимфоцитов и уменьшает уровень их 
активации, предупреждает увеличение концентрации кальция в тромбоци-
тах и активации агрегации. Корвитин  нормализует церебральную гемоди-
намику при ишемических нарушениях, увеличивает уменьшение липидов 
клеточных мембран. При применении корвитина кверцетин проходит через 
гематоэнцефалический барьер, метаболизуется в печени. 

Таким образом, нами изучалась клиническая эффективность корвитина с 
применением  ИРТ у больных дисциркуляторной энцефалопатией и атеро-
склерозом сосудов на фоне традиционной терапии. Оценивалась его пере-
носимость. 

Обследовано 56 больных с ДЭП в возрасте 69±6 лет. Контрольную груп-
пу составили 20 практически здоровых лиц в возрасте 48±5 лет. 

У пожилых больных  с ДЭП нами были выделены следующие синдромы: 
псевдобульбарный (25 %), подкорковый (46 %) и вестибуломозжечковый 
(29 %). Причем, нарушения интеллектуально — мнестических функций раз-
личной степени обнаружено у всех больных.

После проведенной курсовой терапии у больных  ДЭП с умеренно выра-
женными проявлениями атеросклероза  с применением корвитина и ИРТ у 
(46 из 56 больных) наблюдалось улучшение самочувствия, а именно умень-
шились головные боли, головокружение, парестезии в различных частях 
тела, улучшился сон, повысилась работоспособность. У остальных больных 
резко  уменьшился тремор конечностей. Кроме того, отмечалась нормали-
зация ритма сердца и звучности его тонов, исчезновение похолодания ко-
нечностей. В случаях сочетания ДЭП с атеросклерозом назначалось комп-
лексное лечение корвитином и гипотензивными препаратами (каптопрес, 
каптоприл, амлодипин и др.)

При этом у больных,  проходивших повторные курсы гипотензивных пре-
паратов, снижение АД наступило в более быстром темпе при комбинации 
корвитина с ИРТ. В случаях же атеросклеротической и дисциркуляторной 
гипертензии у ряду больных (у 18 из 30) началась умеренная тенденция к 
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снижению цифр (15—20 мм рт.ст) максимального артериального давления 
еще до начала приёма гипотензивных средств.

У подавляющего большинства  больных ДЭП с атеросклеротическими из-
менениями была гиперхолестеренемия (в пределах 220—360 мг %). После 
лечебного курса уровень холестерина снизился у 44 из 56 больных. Опред-
еление липидов проводилось в нейтрофилах крови  суданом черным по 
Рейнгольду и Выслуцкому. Наиболее интенсивную реакцию на жиры дают 
лейкоциты гранулоцитарного ряда. От промиелоцита до зрелой сегментно-
ядерной клетки все гранулоциты во всех своих гранулах содержат липиды 
и количество  их возрастало по мере зрелости клетки. Нейтрофильные и 
базофильные гранулы окрашивались  в темный цвет гомогенно. 

Степень наличия липидов в лейкоцитах крови оценивали по системе 
+. Были выделены три группы клеток: +++ резко положительные, ++ поло-
жиленые, + слабоположительные. После подсчета 100 сегментно ядерных 
нейтрофилов степень наличия липидов переводили в абсолютные единицы 
(каждый + равнялся единице).

Содержание липидов в нейтрофилах крови  до лечения у больных ДЭП и 
церебральным атеросклерозом в среднем равнялась М — G = 256 — 12,8. 
После курса комплексного лечения с применением корвитина  и рефлексо-
терапии содержание липидов, в среднем составляло М — G = 201 — 16,7. 
В случаях сочетания  ДЭП и умеренной гипертонической болезни содер-
жание липидов было несколько выше и в среднем равнялась М — G = 
= 252 — 18,2. После лечения оно в среднем составляло 206 — 13,8. При 
исследовании  белковых фракций сыворотки крови у 42 из 56 больных в 
результате  лечения установлено повышение альбуминов и глобулинов, то-
есть повышение альбумино — глобулинового коэффициента.

При ДЭП с умеренно выраженным атеросклерозом показано ИРТ в ран-
них стадиях заболевания, когда преобладают функциональные нарушения.

Нами использовано второй вариант тормозного метода с применением 
точек: С14, G4, Р7, Р9, Е 36, VB21, VB34, RР6, Т4,Т14,Т20, V43. при этом 
учитывался ведущий синдром в клинике заболевания, на ликвидацию кото-
рого и направлено лечение. При атеросклеротической артериальной гипер-
тензии применяют те же акупунктурные точки, что и при гипертонической 
болезни, а именно: Е36, МС5, G15, RР6 и др.. Включали АТ 55, гипотензив-
ную точку, точку гипотензии, точку сердца, точку подкорки. У больных ДЭП 
на фоне выраженного церебрального атеросклероза с головными болями 
применили местные точки: TR5, VB41,E36,E37,IG34, V62,G14,C5,VB39. А так-
же на раковине уха использовали следующий рецепт: точка печени, точка 
тонкой кишки, точка трёх полостей туловища, которые снизили уровень ли-
пидов в нейтрофилах крови.

Полученные данные  свидельствуют  о способности корвитина и реф-
лексотерапии  оказывать четко выраженный благоприятный клинический 
эффект при лечении больных дисциркуляторной энцефалопатией  на фоне 
церебрального атеросклероза, а также улудшать липидный обмен в клеточ-
ных элементах крови, понижать уровень холестерина и нормализовать ее 
свертывающую систему. 

•
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Жовнир И.К., Жовнир И.И.

ТЕРАПИЯ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ С 
ВКЛЮЧЕНИЕМ КОРТЕКСИНА И ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИИ

В последние десятилетия в Украине отмечается значительный рост чис-
ла цереброваскулярных заболеваний (ЦВЗ) на фоне церебрального атеро-
склероза с увеличением сосудисто — мозговой патологии среди лиц тру-
доспособного возраста. На протяжении последних 15 лет эти показатели 
выросли почти вдвое. Смертность от сосудистых заболеваний головного 
мозга занимает второе место в структуре общей смертности Украины. Со-
судистые заболевания головного мозга одна из важнейших проблем в со-
временной неврологии. Важность изучения данной патологии определяется 
широтой распространенности и недостаточности изучаемости патогенети-
ческого лечения. Своевременное лечение этих состояний может предупред-
ить рецидивы ишемии и развитие тромбоза магистральных и интракрани-
альных сосудов.

Целью данного исследования явилось изучение особенности динами-
ки клинической картины больных с сосудистыми заболеваниями головного 
мозга под влиянием лечебного комплекса с включением кортексина и игло-
рефлексотерапии (ИРТ).

В настоящее время, несмотря на разработку и широкое внедрение в 
практику методов тромболитической терапии, ведущее место приобретает 
внедрение метаболических препаратов к которым относится кортексин. Он 
представляет собой лиофилизат полученный из мозга телят и содержит ак-
тивные нейропептиды. 

Для достижения этой цели является применение эндогенных регуляторов 
функции ЦНС — нейропептидов. Кортексин оказывает влияние на энергети-
ческий метаболизм, а также нейротрофическое влияние с взаимодействием 
с системами нейропептидов и нейромедиаторов. Кортексин обладает также 
антиоксидантными свойствами. Применение кортексина в различных клини-
ках нашей страны у больных детей ДЦП, больных перенесших ишемический 
инсульт, у детей с ЧМТ в остром периоде, показало его высокую эффек-
тивность.

В настоящей работе явилось изучение эффективности кортексина и 
рефлексотерапии у больных цереброваскулярными заболеваниями под вли-
янием лечебного комплекса с включением кортексина и ИРТ.

Кортексин представлен в виде порошка для приготовления раствора 
для инъекции. Препарат вводили по 10 мг. внутримышечно один раз в 
день № 10. 

Нами проведено исследование компенсаторного кровотока и обменных 
процессов мозга у больных ЦВЗ. В возрасте до 50 лет — 10 больных, стар-
ше 50 лет — 40 больных; среди них — 36 больных с гипертензией и атеро-
склерозом сосудов головного мозг, 18 больных с остаточными явлениями 
ишемических нарушений, 22 больных с хронической мозговой сосудистой 
недостаточностью в вертебро — базилярной системе.

Контрольную группу составили 15 — 20 больных, лечение которых осу-
ществлялось без кортексина и ИРТ. Кроме общепринятого клинического 
обследования,термометрии в симметрических участках кожи, электрокар-
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диографических исследований у больных производилось исследование на-
рушений холестеринового обмена, фракций белков (электрофоретический 
метод), а также протромбинового индекса.

ИРТ применяли у 25 больных с ЦВЗ. Курс лечения 10 — 12 сеансов. 
Контролем служила группа в составе 10 больных с ЦВЗ, которым прово-
дилось комплексное лечение без применения кортексина и ИРТ. В начале 
сеанса ИРТ всегда пунктировали точки Е36, Е30, V16, T12. В рецептуру то-
чек включали точки общеукрепляющие, паравертебральные и заднего сре-
динного меридиана.

Основные точки: Е 36, Е44, VВ30, VВ38, G14, TR17, G115, F3.
Дополнительные: IG18, GI 10, T20, TR5, VB12, V45, V15, VB20, P9, V14, 

E41, V60.
При головокружении и дрожании VB 43, V10, V58, TR5, IG3, T14, T24.
При снижении мышечного тонуса F3, RP6, E36.
При атаксии: T20, VB20, TR5.
Для рук пунктировали следующие точки: IG1, IG7, IG3, G11, G14, GI11, 

GI15, TR3, TR1, TR14, TR5.
Для ног пунктировали следующие точки: V36, V58, V67, V40, VB 44, VB38, 

VB 30, E40, E36, E45.
В результате проведенного комплексного лечения больных ЦВЗ на фоне 

атеросклероза с включением кортексина и ИРТ у пациентов со второй и 
третьей недели значительно уменьшились головные боли, головокружение. 
У 43 больных,по сравнению с контрольной группой, снизилось АД, у 36 
больных- улучшился сон, аппетит ;у 44 больных уменьшился шум в голове 
и ушах, у 34 — улучшение ЭКГ данных, у 39 пациентов- ощущение бодрос-
ти, у 33 больных — улучшилась работоспособность и память, у 38 — выяв-
лено улучшение общего состояния здоровья. Под действием проводимого 
комплексного лечения с включением кортексина полностью восстановились 
двигательные функции конечностей — у 12 из 27 больных, частично — у 10, 
остались без изменений — у 7 больных. В контрольной группе отмечено по-
лное восстановление функции — у 6 из 26 больных. Частичное восстановле-
ние — у 13, остались без изменений — у 7 больных. В процессе применяе-
мого лечебного комплекса по данным РЭГ выявлены положительные сдвиги 
в основной группе больных ЦВЗ. Определено нормализацию реографичес-
кого, дикротического и диастолического индексов, уменьшение коэффици-
ента межполушарной асимметрии. Эти изменения способствуют улучшению 
венозного оттока, нормализации сосудистого тонуса, улучшению мозгового 
кровонаполнения по сравнению с контрольной группой. Улучшение консо-
лидации памяти и речевых нарушений наблюдалось у 16 больных. Вестибу-
ло-мозжечковые симптомы регрессировали у 14 больных, частичное восста-
новление наступило — у 20 больных.

У подавляющего большинства больных была обнаружена гиперхолесте-
римия (210 — 345 мл %). В процессе лечения с включением кортексина и 
ИРТ уровень холестерина снизился в 42 из 50 обследованных больных в 
пределах 150 — 235 мл %.

При исследовании белковых фракций существенных изменений в ходе 
лечения не было выявлено. У 32 больных из 50 после курса лечения не-
сколько понизился протромбиновый индекс. После применения кортексина 
и ИРТ побочных явлений не наблюдалось.
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Полученные данные свидетельствуют о способности выше указанного 
комплексного лечения цереброваскулярных заболеваний с включением в 
лечебный комплекс кортексина и иглорефлексотерапии, оказывать четко 
выраженный благоприятный клинический эффект, положительную динами-
ку в нормализации общего состояния больных, в понижении холестерина и 
протромбинового индекса, нормализации РЭГ изменений. Следовательно, 
проведенные исследования позволяют рекомендовать ИРТ, кортексин в ка-
честве одного из дополнительных методов рациональной терапии в комп-
лексном лечении ЦВЗ.

•
Жовнір І.К.,  Жовнір І.І., Деяк О.М.

ЗАСТОСУВАННЯ ГОЛКОРЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ  І ДІНАСТАТУ 
В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ НЕВРОТИЧНИХ ПРОЯВІВ 
ОСТЕОХОНДРОЗУ ХРЕБТА

В нашій країні одним із здобутків сучасної голкорефлексотерапії (ГРТ), 
яка має походження від традиційної  китайської медицини,  є застосування 
поряд з класичними пунктурами методів сучасного медикаментозного ліку-
вання. Кожен з цих лікувальних процесів має свої пріоритети. Особливо важ-
ливим є застосування нового методу лікування хворих з дегенеративно-дис-
трофічними захворюваннями хребта та суглобів шляхом ін’єкційних введень 
в біологічно активні точки (БАТ)  найефективніших доз препаратів.  При осте-
охондрозі хребта лікувальний процес складає традиційне медичне лікування, 
направлене на всі сторони патологічного процесу:  ГРТ, фармакопунктура — 
введення лікувальних препаратів в БАТ, класичний масаж хребта, фізпроце-
дури з анальгетичними і протизапальними мазями в зонах больового син-
дрому, точкового масажу, мануальна терапія, ЛФК. Всі пацієнти розділені на 
дві групи в залежності від статі, віку та для аналізу ефективності лікування.

Перша група — 58 пацієнтів, які отримували лікування ГРТ та фармако-
пунктуру. Друга група — 45 пацієнтів — голкорефлексотерапію і традиційну 
медикаментозну терапію.

Так, при остеохондрозі шийного відділу  хребта в стадії загострення 
пунктували V16, T12, E36, E30. Ці точки утворюють енергетичний трикутник, 
який направляє потік енергії в паралізований орган. Приміняли другий ва-
ріант гальмівного методу в співставленні з другим варіантом збуджуючого 
методу в залежності від стану тонусу в різних  групах м’язів. Фармакопунк-
тура призначалася разом з класичною акупунктурою та традиційним комп-
лексним лікуванням. Застосовані точки акупунктури формують так звані три-
кутники Т14, Т15, VB20, V11. В кожну точку акупунктури вводили дінастат, 
особливо при вираженому больовому синдромі. У хворих виділених груп 
були використані рентгенологічні обстеження, магнітно- резонансна томо-
графія (МРТ), реовазографія, акупунктурний метод діагностики.

З метою зменшення інтенсивності больового синдрому приміняли діна-
стат на протязі десяти днів в БАТ по 1 мл.

Основні точки: Е36, Е44, VB38, IG19,G4,VB30, G11, P7, RP6, N40, F25, 
F13, G14, C9, T14, V45, R20, P7, VB21, VB24, VB21, T4, MC6, МC8, МC9.



42 Рефлексотерапія в Україні: досвід і перспективи

Додаткові точки: VB7, VB20, V21, J4, TR5, T6, F3, V60, E41, T20, TR5, E9
Для зниження болю і відновлення чутливості пунктували слідуючи точки: 

E36, E40, E45, VB30, VR38, VB 44, V40, V36, V1
Для рук пунктували: G4, G11, G1, TR5, TR1, IG15, IG13, IG1, IG7.
У всіх хворих, які отримували комплексне лікування з застосуванням ГРТ 

і дінастату різкий біль помітно зменшувався не тільки при активних рухах, 
чиханні, кашлі, але й при  пальпації по ходу нервових стовбурів. Відчуття 
парестезій в зоні іннервації уражених корінців і нервів послабло уже навіть 
після одного тижня лікування ГРТ і дінастату. Згодом, починаючи з другого 
тижня, поступово  відновлювались чутливі порушення.

У хворих, яким не приміняли ГРТ і дінастат в комплексному лікуванні по-
слаблення симптомів натяжіння спостерігалось значно пізніше — 18—20 день, 
разом з тим утримувався і больовий синдром. Заслужило уваги і те, що у хво-
рих яким примінялись ГРТ і дінастат у комплексному лікуванні, не спостеріга-
лись трофічні порушення, які дуже часто мали місце в аналогічних випадках.

Провідними ознаками у більшості хворих з функціонально — динамічним 
порушенням  мозкового кровообігу на  тлі остеохондрозу хребта, внаслідок 
артеріальної гіпотонії являються симптоми психічної і соматичної астенізації 
разом з вираженими вегетативними  порушеннями. Майже всі хворі скар-
жилися на загальну слабкість, постійний  або періодичний головний біль, 
знижену працездатність, в’ялість, швидку втому, відчуття холоду і жару, го-
ловокружіння, шум в голові і вухах, короткочасне потемніння в очах, підви-
щену пітливість, неприємні відчуття в ділянці серця. Відмічалася схильність 
до іпохондрії, афективної нестабільності, різкі соматичні і психічні астеніза-
ції, емоційна лабільність.

В неврологічному статусі хворих з функціонально — динамічними розла-
дами  мозкового кровообігу відмічалося пожвавлення періостальних та сухо-
жилкових рефлексів, тремор повік і витягнутих кінчиків пальців рук, нестій-
кість в позі Ромберга, елементи гіперестезії при дослідженні поверхневої 
чутливості. При пальпації в точках виходу  окремих віток трійчастого нерва 
часто спостерігається болючість.

Прояви вегетативних порушень спостерігалися у 61 хворого. У 34 хворих 
вони співпадали з порушеннями потовиділення, слабкою пульсацією артері-
альних судин, з чіткими  асиметріями, пониженням шкіряної температури. 
Дослідження рефлексу Ашнера, орто — і кліностатичних проб, солярного 
рефлексу дозволили відмітити значну лабільність пульсу, артеріального тис-
ку, різні порушення судинних реакцій.

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

Проводилися два курси лікування.
Основні точки: F25, F13, GI14, C9,C7, T14, V45, R20, RP6, P7,VB21, VB24, 

T4, P7, GI13, MC6, MC8, MC9. 
Отримані дані дозволяють рекомендувати ГРТ і дінастат в якості одного 

із допоміжних методів раціональної терапії в комплексному лікуванні невро-
тичних проявів остеохондрозу хребта.

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

ИЗУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ЭНЗИМОЛОГИЧЕСКИХ 
НАРУШЕНИЙ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИИ И ТИОЦЕТАМА

Рассеянный склероз (РС) — прогрессирующее инвалидизирующее  за-
болевание нервной системы человека, которое характеризируется пораже-
нием белого вещества головного и спинного мозга, образованием очагов 
демиеленизации с разнообразием клинических симптомов.

Деструктивные процессы тесно связаны с изменением ферментативных 
систем организма человека. Поэтому нарушение энзимологических  про-
цессов могут отражать степень поражения нервной системы, в том числе 
степень демиелинизации. 

Целью данной работы была оценка возможных изменений функцио-
нального состояния печени и особенностей ферментативных нарушений у 
больных с РС под влиянием лечебного комплекса с применением раствора 
тиоцетама и иглорефлексотерапии, направленных на различные стороны 
патологического процесса с изучением результатов эффективности данно-
го метода лечения. 

Тиоцетам — цереброактивный препарат противоишемическое, антиок-
сидантное, ноотропное и мембранностабилизирующее действие. Ускоряет 
окисление глюкозы в реакцыях аэробного и анаэробного окисления, нор-
мализирует биоенергетические процессы, увеличивает уровень АТФ, стаби-
лизирует метаболизм в тканях мозга. Препарат тормозит пути образования 
активных форм кислорода реактивирует антиоксидантную систему фермен-
тов, тормозит свободнорадикальные процессы  в тканях мозга, улучшает 
реологические свойства крови. Применяли тиоцетам с целью улучшения на-
рушений обменных процессов мозга, вызванных демиелинизурующим про-
цессом. 

Лечение тиоцетамом начинали на 1—5 сутки после поступления больно-
го в стационар. В основной группе больные не получали подобных по ме-
ханизму действия препараты. Больные принимали раствор тиоцетама 10,0 
внутривенно на физиологическом растворе, на протяжении 10 суток. 

Фармакотерапевтический эффект препарата оценивали на основании 
динамики неврологической симптоматики, общего состояния больных и ла-
бораторных биохимических методов исследования.   

Для определения функционального состояния печени предпринято изу-
чение изменений функции некоторых ферментов — аспартатамино-транс-
феразы (АСТ), аланинаминотрансферазы (АЛТ), сорбитолдегидро-гиназы 
(СДГ), фруктозо 1 — фосфатальдолазы в сыворотке крови при рассеянном 
склерозе. Активность выше указанных энзимов в сыворотке крови мы изу-
чали у 30 больных РС с различной тяжестью и давностью заболевания. Воз-
раст больных от 21 до 55 лет. 

Иглорефлексотерапию применяли у этой же группы больных. Курс 
лечения 10—12 сеансов. Контролем служила группа в составе 10 боль-
ных РС, которым проводилось комплексное лечение без применения ИРТ 
и тиоцетама. Давность заболевания до года 3 больных, от 1 до 5 — у 
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12 больных, свыше 5 лет — у 15 больных. Церебральная форма болез-
ни имела место у 4 больных, спинальная — у 12 больных и цереброспи-
нальная форма — у 14 больных. Обострение болезни наблюдалось у 17 
больных и у 13 больных — вне обострения. При проведении ИРТ учиты-
валась локализация патологического процесса, а при спинальной форме 
РС — соотношение пострадавших сегментов спинного мозга к позвонкам. 
Применяли второй вариант тормозного процесса в сочетании со вторым 
вариантом возбуждающего метода в зависимости от состояния тонуса в 
различных группах мышц. 

В рецептуру точек включали точки заднего срединного меридиана, пара-
вертебральные точки, общеукрепляющие точки. 

Основные точки:, F 3, Е44, GI 4, VB 30, Е 36, GI 15 VB 34, GI 2,, TR 17.
Дополнительные: E20, T3, T20, GI10,V14, V15, V45, V60, F41, IG18, IG4, 

TR5, IG4, IG18.
Для снижения мышечного тонуса хорошо сочетать: E36, F3, RP6. 
При нарушении функции тазовых органов: T3,T4, T6, RP6, RP9. 
При атаксии дополнительно: T20, TR5, VB20.
При головокружении и дрожании: E 24, IG3, J14, TR 5,TR 5, PC3, PC9, 

VB10, VB 43, VB58.
Для ног пунктируют следующие точки: 
• Меридиан желудка: E45, T36, T40.
• Меридиан желчного пузыря: VB30, VB 34, VB40,VB44
• Меридиан мочевого пузыря: V36, V40, V58, V67
Для рук пунктируют следующие точки: 
• Меридиан толстого кишечника: GI1, GI 4, GI11, GI 15.
• Меридиан трех  обогревателей: TR1, TR3, TR5, TR14.
• Меридиан тонкой кишки: IG1, IG3, IG7, IG15 
Согласно проведенным исследованиям до лечения средний показатель ак-

тивности АЛТ (3,39±0,6), АСТ (2,45±0,7), СДГ (2,53±0,9), Ф1ФА (7,6±1), в сы-
воротке крови больных рассеянным склерозом  был значительно выше, соо-
тветственно (0,68 ± 0,09;  0,75 ±0,2 ; 0,45±0,08; 1±0,07), чем у здоровых лиц. 

Установлено повышение активности выше указанных ферментов в на-
чальной стадии заболевания (АЛТ 1,2±0,03; АСТ 0,99±0,05; СДГ 1,9±0,1; 
Ф1ФА 4±0,8), которые по видимому нужно рассматривать как проявление 
защитной реакции организма человека. При обострения процесса и по 
мере нарастания тяжести и выраженности неврологической симптоматики 
активность энзимов повышалась, особенно при тяжелом прогредиентном 
течении (АЛТ 6±0,9; АСТ 5,8±0,9; СДГ 6,13±0,8; Ф1ФА 18±2,5).

Установленный параллелизм между клиническим течением и энзимоло-
гической активностью возможно обусловлен участием ферментов в распаде 
энзимов.

После проведения комплексной терапии с включением ИРТ и тиоцетама 
у 18 из 30 больных рассеянным склерозом наступило  улучшение. Хороший 
лечебный результат у 9 больных, значительное улучшение у 15, незначитель-
ный результат у 6 больных. При этом наблюдался медленный постепенный 
регрес патологических симптомов. Хороший результат лечения отмеченный 
у больных с легкой и средней тяжестью заболевания, с небольшой его дав-
ностью. Так увеличилась мышечная сила и объём активных движений у 18 
больных, улучшилась походка у 15 больных, уменьшились или исчезли при-
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знаки мозжечковых нарушений у 10 больных. Нормализовалась функция та-
зовых органов у 9 человек, восстановились и становились более стойкими 
брюшные рефлексы  у 10 больных, кроме  того уменьшились или исчезли 
боли и парестезии у 17 больных, удлинялся период восприятия вибрацион-
ных раздражений — у 15 человек, становились менее выраженными или по-
лностью исчезали зоны гипестезий поверхностных видов чувствительности. 

У контрольной группы без применений ИРТ у 6 больных из 10 обследу-
емых выявлено незначительное улучшение. 

Следовательно в процессе комплексного лечения с включением ИРТ и 
тиоцетама происходил некоторый сдвиг энзимологической активности в 
сторону её нормализации. По этому наряду с клинической картиной опред-
еление активности выше указанных ферментов в сыворотке крови может 
быть использовано в качестве одного из дополнительных критериев оценки 
тяжести  состояния больного и эффективности проводимого лечения, а так-
же иметь прогностическое значение. 

Полученные данные позволяют рекомендовать ИРТ и тиоцетам в каче-
стве одного из дополнительных методов рациональной терапии в комплек-
сном лечении  рассеянного склероза.

•
Залісна Ю.Д., Мурашко Н.К.

НЕЙРОВІЗУАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЯВИ КОГНІТИВНИХ ПОРУШЕНЬ 
У ХВОРИХ З ГІПЕРТЕНЗИВНОЮ ЕНЦЕФАЛОПАТІЄЮ

Національна медична академія післядипломної освіти  ім. П.Л.Шупика
кафедра  неврології та рефлексотерапії

З впровадженням в клінічну практику методів радіонуклідної діагнос-
тики значно розширилися можливості оцінки специфічності різних функ-
цій (елементарним і складним) лівої та правої півкуль головного мозку. 
Однофотонна емісійна комп’ютерна томографія (ОФЕКТ) дає можливість 
отримання інформації щодо різних аспектів функціонування головного 
мозку, зокрема, метаболічної активності клітин, перфузії мозкової ткани-
ни, васкуляризації, експресії рецепторів [1, 2]. В останні роки клініцисти 
все більше приділяють уваги щодо аналізу когнітивних і емоційних пору-
шень з точки зору міжпівкульової асиметрії мозку [3]. За даними деяких 
авторів, при правобічних ураженнях, поряд з емоційними пароксизмами, 
значно частіше зустрічаються вегетативні порушення. Оцінка специфічнос-
ті лівого і правого півкуль по відношенню до відмінностей функцій стала 
метою нашого дослідження.

Мета дослідження. Оцінити можливість застосування ОФЕКТ в оцінці 
нейропсихологічних і нейровізуалізаційних проявів когнітивних порушень у 
хворих з гіпертензивною енцефалопатією (ГЕ).

Матеріали та методи дослідження. З метою вивчення особливостей 
нейропсихологічних і нейровізуалізаційних проявів когнітивних порушень 
у хворих з ГЕ при застосуванні ОФЕКТ з перфузійнимі РФП обстежено 
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11 пацієнтів. Для верифікації діагнозу всім проводилися клініко-неврологічні, 
психодіагностичні та інструментальні обстеження. Емісійна томографія про-
водилася на двухдетекторному однофотонному емісійному томографі «E. 
Cam» («Siemens»), де в якості радіофармпрепарту (РФП) було застосовано 
99мТс-ЕЦД, виробництва «Polatom» (Польща). Кожному хворому РФП вво-
дили в ліктьову вену активністю 555—740 МБк у 3—5 мл фізіологічним роз-
чином. Через 5 хвилин проводили ОФЕКТ [4].

Результати дослідження. Була проведена оцінка даних ОФЕКТ у 11 
хворих з ГЕ (6 жінок і 5 чоловіків) у віці від 37 до 50 років. Серед пацієнтів 
у 87,8 % виявлено зниження перфузії вогнищевого характеру в проекції 
скроневих часток головного мозку. Оцінка оперативної пам’яті була визна-
чена як система для тимчасового утримання та маніпуляцій з інформацією, 
необхідної для подання такої когнітивної активності, як розуміння, вивчен-
ня та міркування (Baddely R., 1994). Хворому пропонувалося запам’ятати 
десять пар слів, після чого він повинен був згадати друге слово з пари 
відразу після подання йому першого або через 40—60 хвилин після нього 
(за методом Milner, 1967). При аналізі тесту кількість  вірних відповідей 
була нижче у пацієнтів з вогнищами гипоперфузія в лівій скроневій долі, 
в той час як у хворих з вогнищами гипоперфузія в правій скроневій частці 
результати були кращими на 18 %. Пацієнти з вогнищами гипоперфузії в 
лівій скроневій частці здатні були згадати в середньому 30,1 (60 %) слів з 
50, а пацієнти з вогнищами гипоперфузії  в правій скроневій долі — 39,5 
(78 %) слів. Клінічні спостереження за хворими з локальними ураженнями 
лівої півкулі показали, що в них часто виникають депресивні стани у ви-
гляді нападів тривоги, занепокоєння, страху. При цьому посилюється ін-
тенсивність негативних емоційних переживань і їх неадекватність. Хворим 
з ураженням правого півкулі властиві стану веселості, а також байдужості 
до оточуючого.

Висновки. У роботі вперше за допомогою ОФЕКТ описано специфіч-
ності лівого і правого півкуль головного мозку по відношенню до порушень 
когнітивної та емоційної сфери при розвитку гіпертензивної енцефалопатії, 
виділені основні області мозку, що беруть участь у мозковій організації емо-
цій, підтверджена пряма залежність між характером емоційних порушень і 
топікою ураження мозку.
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Зозуля І.С., Мачерет Є.Л., Чуприна Г.М., Чемер Н.М. 

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ ВЕНОЗНОЇ 
ДИСЦИРКУЛЯЦІЇ В ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОМУ БАСЕЙНІ 
НЕМЕДИКАМЕНТОЗНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ ВЕНОЗНОЇ 
ДИСЦИРКУЛЯЦІЇ В ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОМУ БАСЕЙНІ 
НЕМЕДИКАМЕНТОЗНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ ВЕНОЗНОЇ 

У ВАГІТНИХ З ОБТЯЖЕНИМ ПЕРЕБІГОМ ПЕРШОГО 
ТРИМЕСТРУ ГЕСТАЦІЇ  

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика
Кафедра медицини невідкладних станів 

Резюме. Проведене функціональне та клініко-лабораторне обстеження 
113 вагітніх з обтяженім перебігом першого триместру гестації.У  67 (58 %) 
жінок були виявлені ознаки венозної дистонії судин головного мозку. Засто-
сування методу поверхневої багатогольчатої терапії у комплексному лікуванні 
дозволяє скоротити медикаментозне навантаження та значно покращити са-
мопочуття та стан здоров’я вагітних жінок при таких ускладненнях перебігу 
першого триместру вагітності як ранній токсикоз, гіпотонія вагітних та загро-
за предчасного переривання вагітності.

Являючись фізіологічним процесом, вагітність обумовлює перебудову всіх 
гомеостатичних систем організму, що при наявності хронічної венозної дис-
циркуляції в вертебробазилярній системі, венозної енцефалопатії не може 
перебігати адекватно і призводить до виникнення різноманітних патологічних 
процесів, особливо вегетативного порядку (О.М.Єлісєєв,1983). При своєчасній 
діагностиці та проведенні комплексної терапії можливе не тільки суб’єктивне 
покращення самопочуття вагітних, їх емоційного стану, але також уникнення 
незворотніх станів, таких як гостре порушення мозкового кровообігу або пе-
реривання вагітності (Е.М. Вихляєва, 2004; М.В. Майоров, 2003). Враховуючи 
значне обмеження застосування медикаментозних засобів у жінок у першому 
триместрі вагітності, коли відбувається надзвичайно важливий процес дифе-
ренціювання тканин, закладання органів та формування систем життєзабезпе-
чення плоду, застосування немедикаментозних засобів терапії, таких як поверх-
нева багатогольчата голкотерапія та баночний масаж, набувають особливого 
значення (Є.Л.Мачерет, І.З.Самосюк,1989). Розроблена методика лікування 
за допомогою одного з різновидів методу поверхневої багатогольчатої голко-
терапії — різнометалевої голкотерапії з використанням іплікатора Ляпко, що  
поєднує в собі безпосереднє рефлекторне подразнення  рецепторного апа-
рату шкіри та винекнення електричного току малої (фізіологічної) величини між 
голками з різних мікроелементів (Луцький І.С., Ляпко Н.Г., Чуков А.Б., 2004). 
З метою пом’якшення рефлектоної дії було запропоновано чергувати засто-
сування іплікаторара Ляпко з баночним масажем. Зона рефлекторної дії була 
обмежена шийно-комірцевою ділянкою. У комплексній терапії з медикамен-
тозних засобів використовували препарати гінко білоба (танакан, мемоплант), 
аскорутін, проводилась лікувальна гімнастика для шийного відділу хребта.

Проведено функціональне обстеження 67 вагітних жінок з обтяженим 
перебігом першого триместру гестації у вигляді раннього токсикозу, гі-
потонії вагітних та загрозою переривання вагітності з кліничними озна-
ками венозної дисциркуляції. Всі жінки знаходились у віковій категорії від 
19 до 45 років. При поглибленному дослідженні 17 жінкам був встановлений 
діагноз венозної дисциркуляторної енцефалопатії 1—2 стадії. Основним най-
більш важливим критерієм при встановленні діагнозу були важкість кліничної 
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картини, наявність розсіяної органічної  симптоматики (М.Я.Бердічевський,
1989). Органічне ураження головного мозку було підтверджене при МРТ-дослі-
дженні у вигляді дрібновогнищевого дістрофічного процесу, атрофічних змін кори 
головного мозку, порушення біоелектричної активності мозку при ЕЕГ, ознак ве-
нозної дисциркуляцтї  при аналізі даних УЗДГ та РЕГ. При венозній дистонії  від-
мічались функціональні порушення з ангіодистонічним та астеновегетативними 
синдромами, яким відповідали скарги на несистемне запаморочення, головні 
болі, важкість голови зранку, залежність самопочуття від погодних умов, ла-
більність артеріального тиску зі схильністю до гіпотонії, виражену психоемо-
ційну лабільність, що підсилювалась тривожними переживаннями за перебіг 
вагітності та стан майбутньої дитини. Деякі жінки категорично відмовлялись 
від прийому медикаментозних препаратів, або насправді не отримували за-
пропоновані ліки, в разі, коли їх стан не потребував стацінарного лікування. 
Серед жінок, які перебували під нашим наглядом, таких виявилось близько 
10 %, що було з’ясовано при погіршенні стану у 6 % та випадково 3 %.

Комплексне лікування з використанням методу поверхневої багатогоголь-
чатої голкотерапії за допомогою іплікатора Ляпко та баночного масажу комір-
цевої ділянки отримували 34 жінки.Тривалість лікування складала в середньому 
від семи до дванадцяти cеансів. З самого початку лікування відмічалось значне 
покращення перш за все психоемоційного стану жінок, збільшення позитивної 
мотивації. Зменшення цефалгій,нудоти, запаморочення відмітили 23 жінки на 
5—7 день комплексного лікування. Найбільш відчутних результатів вдалось до-
сягти у жінок віком до 35 років з венозною дисциркуляцією та середнім ступе-
нем важкості перебігу акушерських ускладнень. Жінки з ознаками органічного 
ураження ценральної нервової системи потребували більш тривалого лікування 
та повторними курсами комплексно їтерапії з детальним наглядом та корекцією 
стану протягом всього періоду гестації. За допомогою застосування у комплек-
сному лікуванні методів рефлексотерапії вдалось знизити медикаментозне на-
ватаження у 70  % випадків. Отримані результати при повторному функціональ-
ному обстеженні жінок дозволяють зробити висновок про значну ефективність 
застосування методів рефлексотерапії,а саме методу багатогольчатої голкоте-
рапії та баночного масажу при лікуванні венозноії дисциркуляції у вагітних.рапії та баночного масажу при лікуванні венозноії дисциркуляції у вагітних.рапії та баночного масаж

•
Каладзе М.М., Ляпко М.Г., Ляпко-Аршинова Ю.М.

ВПЛИВ БАГАТОГОЛКОВИХ РІЗНОМЕТАЛЕВИХ АПЛІКАТО-
РІВ НА ПОКАЗНИКИ МІНЕРАЛЬНОГО ОБМІНУ У ХВОРИХ 
ІЗ ТРАВМАТИЧНОЮ ХВОРОБОЮ СПИННОГО МОЗКУ

Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського

Останнім часом широкого визнання у лікарів загальної практики набува-
ють методики відновлювальної рефлексотерапії, в тому числі поверхневої 
багатоголкової терапії, що ефективно використовуються у хворих невроло-
гічного профілю, як засоби лікування, реабілітації та профілактики. 

У доповіді представлені два аспекти, актуальність яких в останнє деся-
тиліття неухильно зростає: травматична хвороба спинного мозку (ТХСМ) і 
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багатоголкові різнометалеві аплікатори (БРА), які можуть застосовуватися у 
реабілітації хворих із ТХСМ.

Мета дослідження: оцінити вплив багатоголкових різнометалевих аплі-
каторів (БРА) на рівень остеопенії у хворих із ТХСМ в умовах проведення 
реабілітаційного курсу у профільному санаторії (м. Сакі). 

Матеріали й методи. Обстежено 160 хворих із ТХСМ, 110 із яких скла-
ли дослідну групу і 50 — групу порівняння. Всім пацієнтам призначали 
стандартний терапевтичний комплекс: пелоідотерапію, електростимуляцію, 
лікувальний масаж та препарат кальцемін. Пацієнти дослідної групи додат-
ково приймали курс БРА-терапії: 20 щоденних процедур тривалістю 15—
30 хвилин. Аплікації проводилися паравертебрально на задню поверхню шиї, 
грудну та поперекову ділянки спини й обидві стопи. 

Ступінь остеопенії оцінювали методом ультразвукової денситометрії 
п’яткової кістки на апараті LUNAR (GE) за показниками широкосмугового 
ослаблення ультразвуку (ШОУ), швидкості поширення ультразвуку — (ШПУ), 
інтегрального денситометрического показника індексу міцності кісткової тка-
нини (ІМКТ) та структурно-функціонального стану кісткової тканини (СФСКТ). 
Визначали вміст остеокальцину, кісткової лужної фосфатази, рівень неорга-
нічних фосфатів і кальцію (Са і) в крові. 

Одержані результати оцінювались за загальноприйнятими статистични-
ми показниками: достовірність розходження — критерій Стьюдента; взає-
мозв’язок критеріїв — коефіцієнт лінійної кореляції; ступінь впливу факторів 
на результуючу ознаку — дисперсійний аналіз за Плохінським (з оцінкою до-
стовірності за критерієм Фішера).

Результати й обговорення. Стартові дані денситометричного обсте-
ження достовірно не відрізнялися в обох групах, що підтверджувало одно-
рідність сформованих вибірок. До кінця спостереження були виявлені до-
стовірні зміни всіх досліджуваних критеріїв: знижувався показник швидкості 
поширення ультразвуку (ШПУ) в групі порівняння й не змінювався в до-
слідній; динаміка зростання показника ШОУ виявлена в обох групах, однак 
зміни поглинаючих властивостей кісткової тканини в групі порівняння були 
достовірно вищими; гальмувалося падіння показника ІМКТ в дослідній групі; 
зростав рівень остеокальцину в групі порівняння; підвищувався в дослідній 
групі показник загального кальцію й неорганічних фосфатів на тлі деякого 
зростання активності кісткової лужної фосфатази.

Отже, аналіз результатів клінічного дослідження виявив кілька важливих 
закономірностей, загальних для всіх вивчених параметрів. На санаторно-
курортному етапі лікування у хворих ТХСМ має місце негативна динаміка 
параметрів, що характеризують структурно-функціональний стан кісткової 
тканини. Проте, можливість достовірного зменшення впливу цієї негативної 
тенденції демонструє аналіз змін показників денситометричних обстежень 
пацієнтів дослідної групи, яким, окрім стандартного лікувального комплексу, 
додатково проводилась БРА-терапія. Виявлена позитивна динаміка ШОУ, 
зниження параметрів ШПУ і уповільнення подальшого зниження критерію 
ІМКТ є достовірним свідченням гальмування ознак остеопенії у пацієнтів 
дослідної групи, покращення утилізації кальцію кістковою тканиною, помітні 
тенденції відновлення балансу процесів її моделювання й ремоделювання та 
здійснення комплексного впливу на критерій СФСКТ. 

Таким чином, результати дисперсного аналізу дають підставу говорити 
про те, що клінічний ефект запропонованого нами терапевтичного комплек-
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ НАСЛІДКІВ 
ЗАКРИТОЇ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТА КРАНІОВЕРТЕБРАЛЬ-
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ НАСЛІДКІВ 
ЗАКРИТОЇ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТА КРАНІОВЕРТЕБРАЛЬ-
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ НАСЛІДКІВ 

НОЇ ТРАВМИ

НМАПО імені П.Л.Шупика, КЗ КОР «Київська обласна клінічна лікарня»

Зростання поширеності закритих черепно-мозкових травм (ЗЧМТ) є ак-
туальною проблемою не тільки в Україні, але й в усьому світі. За даними 
ВООЗ щорічний приріст хворих, які перенесли ЧМТ за останні 10—15 років, 
складає 2 %. В Україні частота ЧМТ щорічно становить у різних регіонах від 
2,3 до 6 випадків (4—4,2 у середньому) на 1000 населення (Ліхтерман Л.Б. 
та співавт., 2000). Саме ЧМТ займає провідне місце (близько 45 %) серед 
загального травматизму, що пов‘язують з технічним прогресом на планеті 
(Сітель А.Б., 2007 та ін).

 Патоморфологія і патогенез ЗЧМТ досить складні, вони супроводжу-
ються набряком мозкової речовини, дистрофічними змінами нервових клі-
тин, судинною дисфункцією з рефлекторним спазмом артерій та артеріол, 
веностазом, діапедезом, плазморрагіями, лікворною дисциркуляцією. Пе-
реважає ураження стовбуру, базальних відділів, гіпоталамусу, що викликає 
нейрогуморальні, вегетативні розлади (зміна вмісту катехоламінів, ацетилхо-
ліну, ацидоз), а також ретикулярної формації, ретикуло-корково-підкоркових 
зв’язків. Визнаною є інтегративна теорія механізму ЧМТ, яка містить собі 
постулати різних інших теорій.

 Найбільш легкою ЗЧМТ є струс головного мозку, який може супрово-
джуватися короткочасним розладом свідомості, приглушенням, сопором 
або психомоторним збудженням, а також загальномозковими симптомами 
(головний біль, запаморочення, нудота, блювота) та вегетативними вазомо-
торним розладами зі змінами АТ. Іноді розсіяна неврологічна мікросимпто-
матика до 2—5 діб.

 Лікувально-діагностичні підходи до ЗЧМТ розроблені давно, є науково 
обґрунтованими і з успіхом широко використовуються в практичній меди-
цині. Вони включають сучасну ноотропну, судинну терапію, антиоксиданти, 
дегідратанти, вітаміни груп В, РР,С, Є, фізіотерапію тощо. 

 Незважаючи на проведене лікування, хворі часто продовжують скаржи-
тися на головний біль, переважно вранішній, легкі запаморочення, депре-
сивні прояви, загальну слабкість, зниження працездатності та якості життя 
тощо. Що має робити лікар, адже пацієнт потребує допомоги? Нерідко такі 
хворі, безуспішно відвідавши не один медичний кабінет, нарешті попада-
ють до рефлексотерапевта, який, як правило, вдало завершує і перериває 

су, що включає багатоголкову різнометалеву аплікаційну терапію, достовір-
но послаблює негативні тенденції до остеопенії у хворих із травматичною 
хворобою спинного мозку. 

•
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невдалий попередній маршрут хворого. На що першочергово орієнтується 
рефлексотерапевт? Звикши лікувати хворого, а не хворобу, лікар згідно за-
сад РТ, приділяє велику увагу шийно-комірцевій ділянці та точкам підпоти-
личної ділянки.

 Детальний огляд та прискіпливе опитування хворого з наслідками ЗЧМТ 
(що не завжди, на жаль, в повній мірі існує на практиці) дозволяють вияви-
ти спастичні зміни м‘язів шиї та надпліччя, нижнього косого м‘язу голови, 
як правило — асиметричні, обмеження рухів в той чи інший бік, з‘явлення 
запаморочень саме під час поворотів головою та прояви скутості та різної 
виразності болю в шиї тощо. Дійсно, функціональний стан саме шийного 
відділу хребта (ШВХ) посідає особливе місце в медичній практиці через 
анатомо-фізіологічних особливості цього відділу та характер функціональних 
навантажень. Шийний відділ — найуразливіша ділянка хребта щодо екзо-
генних негативних впливів, адже він витримує навантаження (середня межа 
міцності) 1107,4 Н, що майже втричі менше поперекового відділу та вдвічі 
менше від грудного. 

 Параклінічні дані підтверджують клініку: ретгеноспондилографія ШВХ з 
функціональними пробами у близько 97 % констатує нестабільність ший-
них рухових сегментів при згинанні або розгинанні шиї, особливо виразну у 
людей з синдромом слабкості сполучної тканини., які спроможні викликати 
складні васкулярні та вегетативні рефлекторні реакції, включно задньоший-
ний симпатичний синдром. Реоенцефалографія та ультразвукова доплеро-
графія судин головного мозку також з функціональними пробами, переваж-
но констатує вертеброгенну залежність кровотоку в ВББ. 

 Комплексний підхід дозволяє констатувати, що ЧМТ через особливості 
анатомо-фізіологічних співвідношень голови і шиї та наявність у складі гіпе-
рекстензійного механізму змін у ШВХ супроводжується патологічними змі-
нами в та пов‘язаними з цим вторинними вертеброгенними ускладненнями 
з больовим синдромом.

 Виникає важливе питання, як лікувати хворого, особливо, як підтрима-
ти ефекти після стандартного лікування ЧМТ? Отже, присутність у хворого 
поряд з поліморфною, часто малоспецифічною симптоматикою наслідків 
ЗЧМТ (запаморочення, легкі депресивні та когнітивні розлади) функціо-
нальних і структурних патологічних проявів в ШВХ обґрунтовує комплекс-
ний підхід, який довів свою ефективність на практиці і з успіхом може 
застосовуватися як з рефлексотерапією, так і без неї: включення в комп-
лексну терапію препарату «Ноофен» з ноотропною, вегетотропною, лег-
кою антидепресивною дією, «OLFA», який сприятиме відновленню поруше-
них внаслідок ЗЧМТ мозкових функцій, та фіксатора шиї медичного (Tonus 
0411), призначеного для фіксації і стабілізації шийного відділу хребта, 
зниження навантаження на міжхребетні диски та нормалізації тонусу м‘-
язів шиї. Такий комплексний підхід дозволить з достатньою ефективніс-
тю, але без надмірних терапевтичних перенавантажень досягти стійкого 
позитивного лікувального ефекту та послужить профілактиці подальшого 
прогресування дегенеративних змін в ШВХ і пов‘язаних з цим вертебро-
неврологічних проблем. 

•
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ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ 
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НМАПО імені П.Л.Шупика, Кафедра неврології і рефлексотерапії

Інформованість щодо можливостей та пріоритетів застосування методів 
рефлексотерапії (РТ) у лікуванні різних захворювань нерідко знаходиться 
тільки в межах компетенції лікаря-рефлексотерапевта. Є очевидною не-
достатність володіння правильною інформацією щодо РТ лікарями інших 
спеціальностей. Викликає особливий жаль недостатнє застосування мож-
ливостей РТ серед лікарів спеціальності «загальна практика — сімейна 
медицина», адже саме на них покладаються важкі і надзвичайно актуальні 
задачі щодо надання медичної допомоги при широкому спектрі захворю-
вань людям різних вікових категорій в часи високої алергізації населення, 
негативних наслідків невиправданої поліпрагмазії.. Відповідно до цього, 
застосування методів РТ, як окремо, так і в комплексній терапії дозво-
лило б вирішити багато питань лікувально-профілактичного спрямування, 
адже, відомо, що згідно своїх характеристик, рефлекотерапія є доцільною 
та може надаватися на первинному, вторинному та третинному рівнях ме-
дичної допомоги.

Якими мають бути шляхи до впровадження РТ в практику сімейного лі-
каря? 

Сімейний лікар може спрямувати хворого до лікаря-рефлексотера-
певта для комплексного з медикаментозним лікуванням (якшо він є до-
ступним територіально та організаційно) вже в межах первинної ланки 
медичної допомоги або виконати повний об‘єм РТ-допомоги самостійно, 
якщо має спеціалізацію з РТ (другу спеціальність) та відповідні умови для 
лікування. Інвазивні методи та повний комплекс рефлексотерапевтичної 
допомоги хворому згідно нормативним документам має право застосову-
вати виключно лікар-рефлексотерапевт, у якого є відповідний сертифікат. 
Неінвазивні методи РТ можуть застосовувати лікарі інших спеціальностей, 
які мають спеціальну підготовку на курсах тематичного удосконалення РТ 
(1, 2, 3 та 4 тижня), тематичних семінарах, курсах інформаціі і стажування 
та майстер-класах.  

Якщо вищезазначене є відсутнім, то сімейний лікар може пропонувати 
хворому в комплексі з медикаментозною терапією деякі неінвазивні методи 
РТ з раніше перерахованих, з яких є сам попередньо підготовленим (про-
сті рецепти точкового масажу, або акупресури; багатогольчасту поверхневу 
аплікацію спеціальними аплікаторами та мей-хуа-чжень (МХЧ); цзю). Важ-
ливим фактом є те, що сімейний лікар розширює для хворого можливості 
лікувально-профілактичного напрямку, навчаючи (інструктуючи) його щодо 
застосування ряду нескладних прийомів неінвазивних методів РТ при пев-
них скаргах у вигляді самодопомоги. 

Виникає інше питання. Звідки сімейний лікар може отримати загальну ін-
формацію стосовно механізмів дії та лікувально-профілактичних можливос-
тей РТ, щоб в подальшому або направити хворого до рефлексотерапевта, 
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або застосувати деякі неінвазивні способи РТ впливу в межах роботи сімей-
ної амбулаторії? На наш погляд, впровадження в навчальний процес сімей-
ного лікаря хоча б декількох учбових годин з РТ та включення в уніфіковані 
клінічні протоколи первинної ланки медичної допомоги при різних захворю-
ваннях застосування деяких неінвазивних методів РТ дозволять суттєво під-
вищити рівень суспільного здоров‘я та якості життя. 

•
Коваленко О.Є., Оводюк Н.М. 

ФЕНОМЕН НЕЙРОПЛАСТИЧНОСТІ  ЯК ФІЗІОЛОГІЧНА 
ОСНОВА РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ З ЕКСТРАПІРАМІДНИМИ 
ПОРУШЕННЯМИ ПІСЛЯ ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ

НМАПО імені П.Л. Шупика, ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної 
та клінічної медицини» ДУС

Серед судинних захворювань мозку найбільш розповсюдженими та важ-
кими за своїми наслідками є мозковий інсульт. Інсульт являється однією з 
основних причин смертності, а також є частою причиною первинної інвалі-
дізації та тимчасових трудових втрат. Тільки 20 % хворих після інсульту по-
вертається до праці, майже третина хворих потребує сторонньої допомоги. 
До кінця першого року після мозкового інсульту у 25 % хворих розвивається 
деменція різного ступеню виразності (Міщенко Т.С., 2009; Кузнєцова С.М., 
2008; та ін.).

У значної частини хворих, які перенесли ішемічний інсульт з малим ру-
ховим дефектом, або навіть без нього, з часом формуються екстрапірамідні 
розлади. Екстрапірамідні порушення після інсульту можуть виникати в ран-
ньому та пізньому реабілітаційних періодах. Це постуральні порушення, змі-
на м’язового тонусу, постійний або періодичний тремор кінцівок, вегетатив-
ні порушення, гіпокінезії, зниження когнітивних функцій, емоційно-вольові 
порушення. Навіть за слабког ступіню виразності ці зміни мають суттєвий 
негативний вплив на якість життя пацієнтів, призводять до невротичних ста-
нів та зниження самооцінки хворих,

Після інсульту дезадаптивна роль синаптичного ремоделювання 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 (Дамулін, 2008).

Реабілітація таких хворих спрямована на відновлення змінених функцій. 
Фізіологічною основою щодо відновлення та компенсації ушкоджених функ-
цій нервової системи є механізми нейропластичності — здатність нервової 
тканини до структурної та функціональної перебудови, яка виникає після її 
пошкодження. Внаслідок перебудови змінюється функція нейронів, відбува-
ються певні їх структурні зміни, змінюється кількість та типи виділених не-
йротрансміттерів. В нейропластичних процесах приймають участь не тільки 
нейрони та їх відростки, але й гліальні елементи, судинна система, зміню-
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ється функціональна активність синапсів та протяжність і конфігурація актив-
них зон. Слід зазначити, що рівень прояву феномену нейропластичності не 
є однаковим у різних пацієнтів і за різних умов. Виходячи з цього, стимулю-
вати процеси нейропластичності можна за допомогою посилення різнорів-
невої аферентації утворень ЦНС. Означений підхід є принципом реабілітації 
хворих з руховим дефектом після інсультів. Реабілітація хворих з екстрапі-
рамідними порушеннями після ішемічного інсульту має проводитися в комп-
лексі з адекватною медикаментозною терапією. Поряд зі стандартною меди-
каментозною терапією, яка включає препарати, які коригують артеріальний 
тиск, антиагреганти або непрямі антикоагулянти, статини, нейропротектори 
та ноотропні препарати, антиоксиданти, тощо, доцільним є застосування  
вправ, де першочергово передбачається виконання дрібних, монотонних, 
але частих рухів пальцями рук, тобто, активація моторики кистей рук вклю-
чає складні нейрональні механізми, спрямовані на активацію як пірамідних, 
так і екстрапірамідних зв‘язків забезпечення рухової діяльності. Враховуючи, 
що дана категорія хворих має незначний руховий дефект і координаторні та 
постуральні порушення, лікувальна фізкультура повинна включати комплекс 
вправ, які тренують точні рухи, мають розслаблюючий ефект та стимулюють 
психічні та когнітивні функції. Крім того, чутлива активація ділянок долоней 
та пальців рук (розтирання) давно є визнаною в рефлексотерапії (Су-джок).  
Перспективним є ї застосування різних методів рефлексотерапії з метою 
отримання очікуваних позитивних результатів.

Був проведений аналіз реабілітації 20 хворих після ішемічного інсульту з 
екстрапірамідними порушеннями на протязі року. 10 хворих приймали тіль-
ки медикаментозне лікування з щоденними пішими прогулянками, а інші 10 
виконували комплекс вправ для тренування координації, розслаблення та 
пам’яті. Проводилися вправи з «китайськими кульками», спеціально розро-
бленим кистьовим тренажером, кидання дротиків у ціль, вивчення віршів на-
пам’ять. Група хворих, що виконувала дані вправи, через рік показала зна-
чне зменшення проявів екстрапірамідного дефіциту, більшу працездатність 
та значно менші когнітивні розлади, ніж у хворих першої групи. 

Враховуючи вищесказане, в реабілітацію хворих з екстрапірамідними по-
рушеннями після ішемічного інсульту рекомендовано включати комплекси 
вправ, що викликають очікувані рефлекторні відповіді, спрямовані на по-
кращення координації рухів та когнітивні функції та засновані на феномені 
нейро пластичності нервової тканини. 

•
Коваленко О.Є., Рощина Л.П.

ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ ПСИХОЛОГІЧНОГО ТЕСТУВАННЯ 
В ОБСТЕЖЕННІ ХВОРИХ З НАДСЕГМЕНТАРНОЮ 
ВЕГЕТАТИВНОЮ ДИСФУНКЦІЄЮ.

НМАПО ім. П. Л. Шупика, м. Київ, Київська міська студентська поліклініка.

Згідно А.М. Вейну, в дослідженні стану надсегментарного відділу веге-
тативної нервової системи важливе місце займає визначення емоційно-осо-
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бистісних показників пацієнта. Даний факт обумовлений значимістю ролі 
психовегетативних розладів у формуванні вегетативних порушень цере-
брального рівня.

Безумовно, пріоритетним у визначенні цих розладів є клініко-психопато-
логічний метод обстеження хворого. Проте, зазначений метод носить висо-
ку долю суб’єктивізму, вимагає серйозної спеціалізованої підготовки дослід-
ника в області психіатрії і не дозволяє формалізувати отримані результати.

Іншим способом, який дає можливість в більшій чи меншій мірі достовір-
ності верифікувати актуальний психоемоційний стан пацієнта, є патопсихо-
логічне дослідження. В рамках даного дослідження використовується безліч 
стандартизованих методик, які дозволяють якісно і кількісно оцінити різно-
бічні психологічні патерни обстежуваного.

Існує безліч методологічних підходів, що класифікуються залежно від 
стимул-реакцій і можливих відповідей досліджуваного.

Так, в залежності від виду стимулів, тестові завдання поділяються на 
вербальні (стандартизовані та індивідуально орієнтовані) та невербальні 
(статичні та динамічні). Згідно з порядком поданих стимулів, завдання поді-
ляються на фіксовані та змінні (випадкові і зі зворотним зв’язком). За видом 
відповідей тестові завдання можна розділити на закриті (вибір, оцінювання 
ознаки по заданій шкалі, відновлення частин, переструктурування) і відкри-
ті (доповнення, вільне конструювання і динамічне реагування через органи 
управління).

Як приклад проективних тестів, де в основі полягає використання невер-
бального стимульного матеріалу, можна назвати тести Люшера, Роршаха і 
т. п. Цей вид тестів передбачає більшу свободу відповідей і трактування, 
але в той же час має складну інтерпретацію та багато в чому залежить від 
кваліфікації психодіагноста.

До більш стандартизованих методик відносяться опитувальники (тест-
опитувальник Р. Айзенка, методика багатофакторного дослідження особи 
Р. Кеттела, тест MMPI і ін.).

Ці тести дозволяють різнобічно і досить повно оцінити, як структуру осо-
би, так і її актуальний стан. Ще однією безперечною перевагою є їх чітка 
вимірність і достовірність. В той же час їх громіздкість, як на етапі дослі-
дження, так і на етапі обробки, істотно обмежує їх застосування, особливо 
при масових обстеженнях.

Також існують тести, орієнтовані на оцінку окремих психологічних функ-
цій (тест диференційної самооцінки функціонального стану (САН); тест для 
визначення рівня тривожності, як властивості психіки та стану пацієнтів — 
шкалу особистісної та реактивної тривожності Спілбергера, адаптовану 
Ю.Л. Ханіним; для визначення рівня нейротизму, а також показників екстра- 
та інтроверсії — особовий опитувальник Айзенка; для визначення особли-
востей реагування пацієнтів на захворювання — особистісний опитувальник 
Бехтерєвського інституту — ЛОБІ; Гісенська анкета скарг та ін.).

Звичайно, всі описані методики знайшли широке застосування в психо-
логічній практиці. Однак, для медичних досліджень вегетативної дисфункції, 
в умовах первинної ланки охорони здоров’я, нам необхідно ввести деякі об-
меження.

По-перше, тест повинен бути конструктивно валідним, тобто, корелюва-
ти з тією симптоматикою, що вивчається при ВСД. Як наслідок, результат 
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Коваленко О.Є., Половка Л.І.

ДИНАМІКА КОГНІТИВНИХ ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ, ЩО ПЕ-
РЕНЕСЛИ ІШЕМІЧНИЙ ІНСУЛЬТ, ПІД ВПЛИВОМ КОМПЛЕК-
ДИНАМІКА КОГНІТИВНИХ ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ, ЩО ПЕ-
РЕНЕСЛИ ІШЕМІЧНИЙ ІНСУЛЬТ, ПІД ВПЛИВОМ КОМПЛЕК-
ДИНАМІКА КОГНІТИВНИХ ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ, ЩО ПЕ-

СНОГО ЛІКУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ ГОЛКО-
РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ
СНОГО ЛІКУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ ГОЛКО-
РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ
СНОГО ЛІКУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ ГОЛКО-

НМАПО імені П.Л. Шупика, м.Київ, 
Центральна районна лікарня, м. Іршава Закарпатської обл.

За значною поширеністю, високою смертністю та стійкою інвалідизацією 
населення серцево-судинні та судинно-мозкові захворювання є однією з го-
ловних проблем охорони здоров’я.

Щорічно в світі трапляється біля 15 млн. інсультів і більше 5 млн. людей 
гинуть внаслідок нього. Когнітивні порушення, зокрема їх найбільш важка 
форма — деменція, є частим результатом інсульту. Відновлення попередньої 
працездатності після інсульту у більшості людей є проблематичною: тільки 
10—20 % повертаються до праці, а значна більшість стає інвалідами і потре-
бує сторонньої допомоги Актуальна ця проблема і в Україні, де щорічно тра-
пляється біля 100—110 тис. нових випадків інсульту. Вираженість когнітивних 
порушень судинного генезу дуже варіабельна — від мінімальної дисфункції 

тестування повинен нам давати саме ті відповіді, на які були заздалегідь по-
ставлені питання. У разі відсутності заздалегідь обумовленого зовнішнього 
критерію, який є певним еталонним показником для тестованих, використо-
вуваний тест має бути надійним. 

Поряд із зазначеними ознаками, тест повинен бути не громіздким, як 
у відношенні часу заповнення, так і стосовно обробки та трактування ре-
зультатів.

Враховуючи описані критерії, на наш погляд, найбільш релевантними ме-
тодиками дослідження психоемоційного статусу при ВСД, зокрема у такої 
соціальної підгрупи, як студенти, будуть наступні:

• Для дослідження структури і рівня тривожних розладів — опитуваль-
ник Дж. Тейлора в адаптації Т.А. Нємчинова і «Шкала самооцінки тривоги 
Шихана».

• У дослідженні реактивної і особистістної тривожності, ось вже впро-
довж понад 30 років, з успіхом використовується опитувальник Спілбергера 
в адаптації Ю.Х. Ханіна.

• Визначення виразності депресії можливе з використанням шкали де-
пресії DEPS, шкали Монтгомері — Асберг (MADRS), тесту-опитувальника 
Бека та шкали Гамільтона.

Слід зазначити, що обране психологічне тестування, проведене в дина-
міці, тобто, до і після лікування, дозволить об‘єктивізувати та обґрунтувати 
ефективність тих чи інших медикаментозних і немедикаментозних терапев-
тичних методик, а можливості застосування в цьому процесі та обробці ре-
зультатів комп‘ютерної техніки зроблять дослідження більш поширеними та 
доступними.

•
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до стадії власне деменції. В перші 6 міс після інсульту когнітивні порушення 
спостерігаються у 30—80 % хворих (Міщенко Т.С., 2009; Зозуля І.С., 2008; та 
ін.). А тому ми вважаємо, що адекватне і комплексне лікування дало б змогу 
звести до мінімуму когнітивні порушення та збільшити відновлення працез-
датності у хворих після перенесеного ішемічного інсульту.

Мета дослідження: провести аналіз динаміки когнітивного дефіциту у 
хворих, що перенесли ішемічний інсульт, під впливом комплексного лікуван-
ня з використанням методів голкорефлексотерапії. 

Методи дослідження: У відповідності до поставленої мети нами було 
проведено обстеження хворих віком від 45 до 60 років, які перенесли іше-
мічний інсульт. Нами були обстежено 30 пацієнтів. Для обстеження був ви-
користаний метод анкетування, клініко-лабораторний метод, метод нейрові-
зуалізації — магнітно-резонансна томографія головного мозку, РЕГ та УЗДГ 
судин шиї (з метою підтвердження ішемічного характеру гострого порушен-
ня мозкового кровообігу та можливого вогнища ішемії, що не потребувало 
б хірургічного втручання). 

Оцінка когнітивних порушень проводилась за допомогою короткої шка-
ли оцінки психічного стану (Mini-Mental State Examination — ММSE), батареї 
тестів для оцінки лобної дисфункції (Frontal Assessment Battery — FAB), тес-
ту малювання годинника. З метою виключення депресії проводилось тесту-
вання за шкалою Бека.

Обстежені пацієнти були поділені на дві групи: одній групі хворих про-
водилось загальноприйняте лікування з використанням нейропротекторів, 
ноотропів, судинних, вітамінотерапії, антиагрегатів, антикоагулянтів, масаж, 
ЛФК та фіз. процедури, а другій — комплексне лікування, де поряд з ви-
щезазначеними заходами застосовували курс голкорефлексотерапії (з до-
триманням принципів рефлексотерапії та обов‘язковим використанням у 
рецептах точок T20, T14, T4, VB20, MC6, MC7, C7, E36). 

Результати досліджень: Середній вік хворих склав 53,4±1,3. Серед них 
було 44 % (13) чоловіків і 56 % (17) жінок. Найбільш частими факторами 
ризику ішемічного інсульту були: артеріальна гіпертензія — 73,9 %, ішемічна 
хвороба серця — 67,1 %, серцеві аритмії — 32,9 %, транзиторні ішемічні 
атаки — 19,1 %, перенесені мозкові інсульти — 15 %. Ураження правої пів-
кулі спостерігалось в 45 % випадків, лівої — в 36 %. 

При аналізі когнітивних порушень до початку лікування по MMSE серед-
ній бал склав 18,5±1,4 бали, по FAB — 9,2±0,8 бали (при нормі 17—18 ба-
лів), при проведенні тесту малювання годинника середній бал склав 5,1±
0,9 бали, за шкалою Бека — 2,8±1,1 бал. 

В результаті проведеного лікування:
• по MMSE середній бал складав в першій групі 22,5±1,3 балли, в другій 

групі — 23.2±1,2 балли
• по FAB середній бал складав в першій групі 12.5±0.9 балли, в другій 

групі — 12.9±0.7балли
• при проведенні тесту малювання годинника середній бал склав в пер-

шій групі 7.2±0.8 балли, в тдругій групі — 7.5±0.9балли

Висновки
1. У хворих, які перенесли ішемічний інсульт, мають місце когнітивні роз-

лади.
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2. Вираженість когнітивних розладів у хворих після перенесеного ішеміч-
ного інсульту розподіляється нерівномірно.

3. Застосування методів рефлексотерапії (зокрема голкорефлексоте-
рапії) у комплесному лікуванні хворих, що перенесли ішемічний інсульт, є 
ефективним і дає змогу зменшити когнітивний дефіцит та збільшити віднов-
лення працездатності.

•
Коваленко О.Є., Червоненко О.М.

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ДІАГНОСТИЧНИХ ТА ЛІКУВАЛЬНИХ 
ЗАХОДІВ ПРИ ВАСКУЛЯРНИХ УСКЛАДНЕННЯХ ДЕГЕНЕРА-
ТИВНИХ ЗМІН ШИЙНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА 
ЗАХОДІВ ПРИ ВАСКУЛЯРНИХ УСКЛАДНЕННЯХ ДЕГЕНЕРА-
ТИВНИХ ЗМІН ШИЙНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА 
ЗАХОДІВ ПРИ ВАСКУЛЯРНИХ УСКЛАДНЕННЯХ ДЕГЕНЕРА-

НМАПО 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 пацієнтів, та посідають друге місце серед причин смертності насе-
лення (Міщенко Т.С., 2002—2009 рр., Гусєв Є.І., Скворцова В.І., 2006). За 
останні 10 років кількість пацієнтів з цереброваскулярною патологією (ЦВП) 
в Україні зросла в 1,8 рази (Колосова Т.В., Головченко Ю.І., 2007).

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, частою ре-
зистентністю пацієнтів до лікування через низьку специфічність ранніх клініч-
них проявів (Верещагін М.В., 1980, 2005; Камчатнов В.Н. 2005; Сітель А.Б. 
та співав, 2005; Мачерет Є.Л., Коваленко О.Є., 2007, 2009 та ін).

В комплексі діагностичних заходів у пацієнтів з означеною патологією, 
крім загальноприйнятого обсягу обстежень, ми використовували реовазо-
графію рук, оскільки частим екстравертебральним синдромом, що супро-
воджує вертеброгенні захворювання нервової системи, є нейро-судинний 
синдром з переважною локалізацією при дегенеративних змінах шийного 
відділу хребта у верхніх кінцівках.

Оскільки в організмі хворих з вертеброгенними захворюваннями нерво-
вої системи мають місце неоднотипні зміни, схеми лікування мають бути 
індивідуальними, з урахуванням патогенетичних особливостей та стану са-
ногенетичних реакцій, зокрема, біомеханічних саногенетичних реакцій. Біо-
механічна саногенетична реакція полягає у зміні рухового стереотипу. При 
формуванні неадаптованого рухового стереотипу досягнення стійкої ремісії 
неможливе, незважаючи на всі інші заходи.
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Враховуючи вищенаведене, в комплексі лікування хворих з вертебро-ба-
зилярною ішемією та нейроваскулярним синдромом верхніх кінцівок верте-
брогенного походження, крім медикаментозного лікування, ми використо-
вували лікувальну гімнастику, фіксацію шийного відділу комірцем Шанца, 
точковий масаж та самомасаж. Тобто, хворого навчали комплексу самодо-
помоги та профілактики, який він може використовувати вдома.

Носіння шийного фіксатора (коміра Шанца) рекомендувалось пацієнтам 
з виявленою нестабільністю шийного відділу хребта при проведенні рентге-
носпонділографії з функціональними пробами. Комір Шанца пацієнти засто-
совували при тривалому статичному навантаженні на шийний відділ (робота 
за комп’ютером та ін.), та при динамічному перевантаженні, що супрово-
джувалось перерозгинанням шийного відділу хребта.

Отже, комплексний підхід до діагностики та лікування вертеброгенних 
захворювань нервової системи при дегенеративних змінах шийного відділу 
хребта із застосуванням рефлекторних методів впливу, фізичних та ортопе-
дичних заходів і медикаментозної терапії дозволить досягти успіху у лікуван-
ні та профілактиці ускладнень означеної патології.

•
Ковальчук В.В., Середа В.Г., Довгий І.Л., Парнікоза Т.П. 

ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ 
ЛАЗЕРОПУНКТУРИ НА БІОЕЛЕКТРИЧНУ АКТИВНОСТЬ 
ГОЛОВНОГО МОЗКУ У ХВОРИХ З РЕФЛЕКТОРНИМИ 
БОЛЬОВИМИ СИНДРОМАМИ ШИЙНО-ГРУДНОГО 
ОСТЕОХОНДРОЗУ

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика

Проліковано 52 хворих з неврологічними проявами остеохондрозу ший-
ного-грудного відділу хребта (ОШГВХ) з наявністю рефлекторних больових 
синдромів (м’язово-тонічні, вегетативно-судинні та нейродистрофічні). Хво-
рим було проведено комплексне клініко-неврологічне обстеження, спон-
ділографія, при необхідності МРТ. Оцінку ступеня вираженості больового 
синдрому проводили за допомогою візуальної аналогової шкали (ВАШ), 
нейро психологічного тестування. 

Хворим, крім базового лікувального комплексу (дотримання ортопедич-
ного режиму, медикаментозна патогенетична і симптоматична терапія, ма-
саж та ЛФК), до комплексного лікування включали курс лазеропунктури (ЛП) 
апаратом «Біомед-001» (довжина хвилі ІЧЛВ 0,89 мкм., середня 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 сеанс  до 25 хв. Кількість 
сеансів на курс 12—14. Для індивідуального та диференційованого підбору 
точок акупунктури (ТА), в залежності від функціонального стану меридіанів, 
в динамиці лікування проводили комп’ютерний варіант акупунктурної діа-
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гностики по Накатані. Впливали на ТА, використовуючи правила класичної 
рефлексотерапії (РТ): «поперекове-ло», «у-сін», «полудень-полуніч», «чудові 
меридіани», на стандартні пункти (седативні, тонізуючі точки, точки-посібни-
ки, ло-пункти та ін.), а також на місцеві ТА, точки максимальної болючості, 
віддалені точки, ТА загальної дії, які регулюють гемоциркуляцію, загально-
зміцнювальні точки, на 2—3 аурикулярні точки. При наявності у хворого 
супутньої патології здійснювали вплив як на основні точки, так і на симп-
томатичні. В контрольній групі застосовували тільки базовий лікувальний 
комплекс. 

Аналіз результатів лікування показав, що зменшення проявів рефлектор-
них больових синдромів більш ефективно відбувалося при застосуванні ЛП 
за рахунок усунення або зменшення вираженості больового синдрому, більш 
вираженого усунення або регресу суб’єктивних та об’єктивних симптомів в 
порівнянні з хворими контрольної групи. 

В зв’язку з тим, що методом ЛП переважно впливали на шийно-комір-
цеву, тобто на рефлексогенну зону, що розташована поруч з вегетативними 
центрами, доцільним вважали дослідити біоелектричну активність головного 
мозку методом ЕЕГ. Біоелектричну активність головного мозку хворих дослі-
джували методом ЕЕГ у динаміці (до початку лікування та після закінчення 
курсу лікування). 

ЕЕГ-дослідження дозволило побічно судити про зміни функціональної 
активності головного мозку хворих під впливом проведеного лікування. 
У обстежених хворих значення амплітуди біопотенціалів мозку коливалось 
від 30 до 100 мкВ, переважали значення 40—55 мкВ. Переважною формою 
активності був чітко виражений, добре модульований альфа-ритм з часто-
тою 8—11 Гц. Також мали місце і різні патологічні ЕЕГ: деформовані, малої 
амплітуди коливання альфа-ритму. Зміни біоелектричної активності на ЕЕГ в 
основному мали характер дифузної десинхронізації та дезорганізації, тобто, 
дизритмії, без вогнищевих проявів різних варіантів пароксизмальних про-
явів неепилептичного характеру, а також реактивності ЕЕГ на функціональні 
проби, що відповідало III—IV типам за класифікацією Е.А. Жирмунської та 
частіше зустрічалось у хворих з більшим терміном захворювання. Реєстру-
вались явища міжпівкульової асиметрії, явища асиметрії за рахунок підви-
щення амплітуди біопотенціалів з наявністю гострих імпульсів на боці ура-
ження, та за рахунок зниження амплітуди біопотенціалів на боці ураження. 
Підвищення амплітуди та гострі імпульси зустрічались переважно у хворих 
невеликим терміном захворювання (до 3 місяців), тоді як пониження амп-
літуди відмічалось переважно у хворих з більшим терміном захворювання 
(більше 3 місяців). 

Отримані результати підтверджували фізіологічну активацію неспецифіч-
них систем головного мозку у дослідженого контингенту хворих. 

Після лікування спостерігалась позитивна динаміка функціональної ак-
тивності головного мозку. Так, відбулось зменшення повільної активності та 
дезорганізації ЕЕГ-ритму на 8 % та у 13 % випадків. Ознак десинхронізації 
після проведеного лікування виявлено у 29 % обстежених (до терапії відпо-
відно, 45 %). Також характерним було збільшення кількості гіперсинхронних 
варіантів ЕЕГ, що характеризується збільшенням кількості α-хвиль у 30% ви-
падків.
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Таблиця 
Біоелектрична активність головного мозку у хворих після лікування (%)

Тип ЕЕГ До терапії Після терапії

І 16 28

ІІ 18 30

ІІІ 45 29

ІV 21 13

V - -

Таким чином, комплексна терапія рефлекторних больових синдромів у 
хворих з ОШГВХ з використанням інфрачервоної ЛП має регулюючий вплив 
на функціональні структури головного мозку, що характеризується поліпшен-
ням альфа-активності, зменшенням явищ асиметрії та дезорганізаціі ЕЕГ. 

•
Кононов В.И., Кононова Т.И. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ КОЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 
В ИНФРАКРАСНОМ ДИАПАЗОНЕ  ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ПРОЦЕДУРЫ ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИИ

Биологически активные точки (БАТ) и зоны (БАЗ), будучи отражением 
функционального состояния органов и систем организма, представляют со-
бой систему с переменными параметрами.

При различных заболеваниях и функциональных состояниях, а также при 
проведении процедуры рефлексотерапии размер и локализация БАТ (БАЗ) 
может изменяться. Кроме того, до сих пор существует проблема отсутствия 
достоверных методов измерения и оценки их параметров. Проблемой оста-
ется и решение вопроса о степени адекватности лечебного воздействия. 

Внедрение в практику иглорефлексотерапии метода тепловизионной 
диагностики существенно улучшает возможности визуализации и оценки 
БАТ и БАЗ в инфракрасном диапазоне волн. Согласно предыдущим иссле-
дованиям (прежде всего под руководством проф. М.В. Вогралика (Н. Нов-
город)), БАТ и БАЗ могут находиться в трех температурных состояниях:1) 
гипертермия — центр БАТ более, чем на 0,5 ºС теплее окружающих тканей; 
2) гипотермия — центр БАТ более, чем на 0,5 ºС холоднее  окружающих 
тканей; 3) изотермия — градиент температуры не превышает 0,5 ºС. Эти 
показатели в основном соответствуют таким понятиям традиционной китай-
ской медицины как избыточность, недостаточность и норма.  

Целью настоящей работы было исследование динамики локального из-Целью настоящей работы было исследование динамики локального из-Целью
лучения в процессе проведения процедуры иглоукалывания. 

Материалы и методы. Измерение локальной температуры в инфра-
красном диапазоне  проводилось  с использованием локального минитер-
мографа  CEM THERMODIAGNOSTICS, производства ЗАО «СЕМ Технолоджи» 
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(г. Нижний Новгород). Двенадцати пациентам в возрасте 26—42 лет (7 жен-
щин и 5 мужчин) с заболеваниями опорно-двигательного аппарата в стадии 
ремиссии проводились сеансы акупунктуры. Акупунктурные иглы вводились 
в точки GI 11 цюй чи (2) и Е 36 цзу сань ли (2) на 10 минут — первая про-
цедура и 30 минут с механической стимуляцией игл — вторая процедура. 
Тепловизионное исследование осуществлялось перед сеансом, через 10 и 
через 40 минут после начала процедуры в следующих точках: центр лба, I 
17 тань чжун, I12 чжун вань, I 5 ши мень. Период термоадаптации составлял 
10—15 минут.

Результаты исследования.
В среднем, показатели инфракрасной кожной температуры (ИКТ) были 

следующими: см. таблицы 1 и 2. 

Таблица 1 
Средние показатели ИКТ при проведении 10-минутной процедуры ИРТ

БАТ
До начала 
процедуры

Через 10 минут Через 40 минут

Центр лба 34,8 34,7 34,6

I 17 33,6 33,6 33,8

I 12 33,3 33,6 33,5

I 5 33,5 33,4 33,6

БАТ
До начала 
процедуры

Через 10 минут Через 40 минут

Центр лба 34,8 34,7 34,4

I 17 33,7 33,9 34,3

I 12 33,5 33,4 34,1

I 5 33,4 33,5 33,9

Таблица 2 
Средние показатели ИКТ при проведении 30-минутной процедуры ИРТ 

с дополнительной механической стимуляцией игл

Показатели ИКТ до начала процедуры ИРТ в целом соответствуют лите-
ратурным данным. Как видно из таблицы, достоверных изменений ИКТ не 
наблюдается. 

Динамика  температуры следующая: центр лба — постепенное снижение 
ИКТ, что отражает релаксирующее действие процедуры ИРТ; над точками 
I 17; I 12; I 5 — постепенное повышение и выравнивание ИКТ, что свиде-
тельствует об активации кожной микроциркуляции, косвенно отражающей 
включение трофотропных механизмов  регуляции.

Заключение
1. Использование в практической работе врача-рефлексотерапевта те-

пловизионных методов исследования значительно расширяет диагностичес-
кие возможности и улучшает контроль адекватности  процедуры.

2. Для достижения в лечебной процедуре релаксации и активации тро-
фотропных  механизмов регуляции при использовании «отдаленных точек 



63Матеріали науково-практичної конференції

общего воздействия», необходимо производить более длительное воздей-
ствие и дополнительную стимуляцию акупунктурных игл.

Резюме. Тепловизионная диагностика  БАТ и БАЗ является перспектив-
ным методом оценки эффективности и адекватности процедуры иглореф-
лексотерапии. 
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АКТИВНІСТЬ ФАКТОРУ НЕКРОЗУ ПУХЛИН-α ТА 
ІНТЕРЛЕЙКІНУ-6 В СИРОВАТЦІ КРОВІ У ХВОРИХ НА 
ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ ТА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ
ІНТЕРЛЕЙКІНУ-6 В СИРОВАТЦІ КРОВІ У ХВОРИХ НА 
ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ ТА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ
ІНТЕРЛЕЙКІНУ-6 В СИРОВАТЦІ КРОВІ У ХВОРИХ НА 

Харківський Національний медичний університет

На сьогоднішній день доведено, що ліпоцитокіни відіграють одну із клю-
чових ролей у патогенезі цукрового діабету (ЦД) 2 типу. Саме фактор не-
крозу пухлин-α (ФНП-α) та інтерлейкін-6 (ІЛ-6), які утворюються в жировій 
тканині, здатні впливати на чутливість периферичних тканин до інсуліну. Є 
також дослідження щодо ролі прозапальних цитокінів ФНП-α та ІЛ-6, а також 
реактивного протеїну в патогенезі інсулінорезистентності, судинних усклад-
нень ЦД 2 типу, в тому числі, й розвитку ішемічної хвороби серця (ІХС) [1].

Метою даного дослідження стало вивчення вмісту ФНП-Метою даного дослідження стало вивчення вмісту ФНП-Метою α та ІЛ-6 у хво-
рих на ІХС із супутнім ЦД 2 типу та вплив вказаних показників на стан ге-
модинаміки.

Матеріали та методи  дослідження. Обстежено 106 хворих (62 жінки 
та 44 чоловіків) віком від 51 до 79 років (середній вік 69,88 ± 1,14 років), які 
страждають на ІХС та ЦД 2 типу середнього та тяжкого ступеню у стані суб-
компенсації (глікемія натще < 7,6 ммоль/л, постпрандіальна < 9,0 ммоль/л, 
HbA1c < 8,5  %). Тривалість ІХС — від 3 до 15 років, ЦД 2 типу — від 1 до 
10 років. Всі хворі отримували 1—2 препарати з приводу ІХС, 80  % хворих 
цукрознижуючу терапію таблетованими препаратами. Мікросудинні усклад-
нення мали місце у 50  % обстежених, ІХС діагностовано у всіх хворих, а 
в поєднанні з гіпертонічною хворобою (ГХ) — у 70  %. ЕХОКГ-дослідження 
проводили в одно-та двомірному режимах за допомогою апарату RADMIR 
(Ultima PRO 30) (Харків, Україна). Сканування здійснювали датчиком із час-
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тотою 3,5 Мгц з парастернальної та апікальної позицій. Визначали наступні 
показники: кінцево-діастолічний розмір (КДР), кінцево-систолічний розмір 
(КСР), товщину стінки міжшлуночкової перетинки (ТСМШП), массу міокар-
ду лівого шлуночку та індекс маси міокарду лівого шлуночку (ІММЛШ) [17]. 
Оцінку функції систоли лівого шлуночку проводили згідно з наступними по-
казниками: кінцево-діастолічним об’ємом (КДО), кінцево-систолічним об’є-
мом (КСО), ударним об’ємом (УО), хвилинним об’ємом (ХО), фракцією ви-
киду (ФВ), товщиною стінки міокарду лівого шлуночка або 2 Н/D, розміром 
аорти та лівого передсердя. ММЛШ розраховували за формулою R. Dereveux 
et. al. — 1,04 x [(TCMШПд + ТЗСМЛШд + КДР) 3 ] — [КДР]3 — 13,6 [18]. 
Обчислення індексу товщини стінки міокарду ЛШ (ІТСМЛШ) є чутливішим 
параметром, що характеризує геометричний тип ремоделювання міокарду 
ЛШ (2Н/D), або ІТСМЛШ = (ТЗСМЛШд + ТСМШПд)/ КДР. Потім розраховува-
ли індекс маси міокарду лівого шлуночку (ІММЛШ) по відношенню до зросту 
пацієнтів: ІММЛШ (г/м) = ММЛШ/З, де З — зріст пацієнта у метрах. Статис-
тичну обробку даних проводили за допомогою програми Microsoft Exel 2003. 
Аналіз даних передбачав оцінку нормальності розподілу змінних. Оскільки 
розподіл данних був відмінним від нормального, використовували непараме-
тричний метод для оцінки пов’язаних вибірок (критерій знаків z). Зв’язок між 
показниками оцінювали за допомогою рангової кореляції Спірмана (rs). Ста-
тистичні показники представлені в таблицях наступним чином:   — середнє 
арифметичне   — похибка середнього арифметичного, n — об’єм групи, яку 
аналізують. Різницю між показниками вважали статистично значущою, якщо 
Р < 0,05.

Результати та їх обговорення. За нашими дослідженнями отримано 
негативний кореляційний зв’язок між ФНП-α та показниками КДО, КСО, КДР 
та КСР у чоловіків та ФНП-α і КДР та КСР у жінок, а також негативний 
кореляційний зв’язок між ІЛ-6 та КСР у чоловіків. Нами також було ви-
значено показники відношення об’єму талії до об’єму стегон (ознаки на-
явності інсулінорезистентності), який по групі чоловіків склав 1,01 ± 0,07, 
а у жінок — 0,99 ± 0,02. Ці показники свідчать про наявність інсулінорезис-
тентності у хворих, що обстежувалися.

Висновки
1. Проведене дослідження показало, що у хворих на ІХС із супутнім ЦД 

2 типу мають місце зміни структурно-функціональних показників лівого шлу-
ночка, що проявляється зниженням кінцевого діастолічного об’єму і фракції 
викиду та збільшенням товщини задньої стінки лівого шлуночка та товщини 
міжшлункової перетинки.

2. У обстежених пацієнтів доведено значне збільшення цитокінів ФНП-α 
та ІЛ-6, що обумовлено наявністю інсулінорезистеності та дисліпідемією.

3. Визначено негативний корелятивний зв’язок між ФНП-α, ІЛ-6 та по-
казниками структурно-функціональних змін лівого шлуночка.

•
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Кричкевич В.С., Тысячный В.И., Самарцев В.Н.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВИСЦЕРАЛЬНОЙ ХИРОПРАКТИКИ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВИСЦЕРАЛЬНОЙ ХИРОПРАКТИКИ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВИСЦЕРАЛЬНОЙ ХИРОПРАКТИКИ 

ПАТОЛОГИИ

Хронические воспалительные заболевания (аднексит, кольпит, эндоцер-
вицит, вульвит) (ХВГЗ) занимают первое место в структуре гинекологи-
ческой патологии (67,6—77,6 %). Основным фактором в развитии любого 
воспалительного заболевания является микробный фактор. Более того, как 
при острых, так и при хронических воспалительных заболеваниях внутрен-
них половых органов, вне зависимости от вида возбудителя, как прави-
ло, развива-ются явления вторичного иммунодефицита, лимфатический и 
венозный стаз. Угнетение фа-гоцитарной активности нейтрофилов крови, 
функциональной активности Т-лимфоцитов и недостаточность иммунного 
ответа приводит к тому, что процесс приобретает длительное, вялотеку-
щее, рецидивирующее течение, вызывает целую цепь взаимосвязанных 
патологических изменений в других органах и системах — позвоночнике, 
кишечнике, мышечной и соединительной тканях. Возникает венозный и 
лимфатический стаз.

Лечение ХВГЗ — длительный и кропотливый процесс. Частые обостре-
ния, болевые ощущения в пояснице и внизу живота, нарушения менструаль-
ного цикла, бесплодие приводят пациента к невротизации, снижают трудо-
способность и качество жизни.

При лечении больных с ХВГЗ мы искали методы терапии, которые смо-
гли бы улуч-шить кровоснабжение и лимфоток органов малого таза, улуч-
шить работу внутренних органов, рефлекторно мобилизировать защитные 
силы организма, активировать функции соединительно-тканных элементов 
брюшной полости и таза. Таким требованиям на наш взгляд, наиболее 
подходил метод висцеральной хиропрактики. Современная медицина не-
смотря на огромный технический прогресс все чаще обращает свой взор 
на простые народные методы лечения. Врачи активно стали использовать 
в своей работе такие методы лечения как гиру-дотерапия, фитотерапия, 
апитерапия, мануальная терапия. Как один из методов мануальной терапии 
был возрожден к жизни и метод висцеральной хиропрактики (мануальная 
терапия внутренних органов).

Благодаря работам нашего соотечественника профессора Башняка В.В. 
(г. Луцк, 1990 г.) и российского профессора Огулова А.Т. (1994 г.) метод 
мануального воздействия на органы брюшной полости стал широко практи-
коваться. На Украине проводится обучение этому методу, образована Ассо-
циация висцеральной хиропрактики.

Группа из 28 больных ХВГЗ в возрасте от 23 до 52 лет, болеющие на 
протяжении 3—15 лет, амбулаторно и стационарно получали лечение анти-
биотиками, биостимуляторами, иммунопрепаратами, физиотерапией. Обо-
стрения возникали 1—2 раза в год. На фоне очередного курса стандартного 
противовоспалительного лечения нами были применены методы висцераль-
ной хиропрактики по А.Т. Огулову. Обдавливание и массаж органов брюш-
ной полости и таза осуществляли в определенной последовательности 
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начиная с желчных путей, печени, поджелудочной железы, кишечника, мо-
чевого пузыря и почек.

В конце сеанса проводились манипуляции на органах малого таза. Пе-
риодически выполнялась коррекция пояснично-крестцового отдела позво-
ночника методами классической мануальной терапии.

Пациентки получали от 7 до 12 ежедневных сеансов длительностью от 
30 до 60 минут. После первого курса лечения значительное улучшение на-
ступило у 7 больных. Повтор-ный курс поводился после 10—15 дней пе-
рерыва. Выраженный позитивный результат получен у 16 больных. Третий 
курс мануальной терапии живота понадобился 5 больным.

Следует отметить, что продолжительность лечения зависела от длитель-
ности заболе-вания. В результате комплексного лечения медикаментами и 
мануальной терапией у пациенток прошли боли в животе и пояснице, нор-
мализовался цикл, стабилизировалось настроение, у 2 пациенток через 3—
4 месяца наступила беременность. Для профилактики рецидивов повторные 
курсы лечения с использованием висцеральной хиропрактики проводились 
через 3—4 месяца.

Наблюдения в течении последних 2 лет показали стабильность полу-
ченных терапев-тических результатов, отсутствие обострений. Позитивные 
изменения подтверждены УЗИ-исследованиями.

Наш опыт лечения ХВГЗ показывает необходимость использования ви-
сцеральной хиропрак-тики в комплексной терапии, что значительно по-
вышает эффективность лечения и дает дли-тельные и качественные ре-
миссии. 

•
Кулемзіна Т.В.

ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ СТУДЕНТАМ 
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В КОНТЕКСТІ 
БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ

Донецький національний медичний університет ім. М.Горького

Викладання навчальної дисципліни «Основи рефлексотерапії» здійсню-
ється в Донецькому національному медичному університеті протягом 2-го 
року. 

У відповідності до навчального плану вивчення основ рефлексотерапії 
здійснюється на п’ятому році навчання у вищому навчальному медичному 
закладі. Навчальна програма складається з основних розділів і розрахована 
на 45 годин, що містять 30 аудиторних та 15 годин самостійної позаауди-
торної роботи.

Програма навчальної дисципліни «Основи рефлексотерапії» структурова-
на на два змістових модулі. А обсяг навчального навантаження визначається 
у залікових кредитах — ECTS, якими оцінюються знання та навички студен-
тів по закінченні курсу навчання.
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На початку навчання, тобто на першому практичному занятті викладача-
ми формулюються мета навчання, яка виражається у формулюванні у сту-
дентів цілісного уявлення про основні теоретичні і методичні аспекти реф-
лексотерапії, а також набуття практичних навичок застосування в практичній 
діяльності, та кінцеві завдання навчання, які складені з позицій щодо визна-
чення поняття «рефлексотерапія» в якості клінічної дисципліни, визначення 
показань та протипоказань до застосування рефлексотерапії, надбання на-
вичок з застосування простих рефлексотерапевтичних методів.

Впродовж  першого модуля, який стосується загальної рефлексотерапії, 
зі студентами розглядаються позиційні питання щодо визначення рефлексо-
терапії, як такої, визначення її ролі та місця в сучасній медицині, топографії 
біологічно активних точок, різноманітностей мікроакупунктурних систем, ме-
тодик діагностики та рефлексотерапевтичного впливу.

Впродовж другого модуля формулюються конкретні цілі навчання сто-
совно аналізу клінічних проявів при застосуванні рефлексотерапії, місця та 
терміну прикладення рефлексотерапевтичного впливу у випадках гострих 
та невідкладних станів, у лікувальному процесі конкретної патології та у 
разі профілактичних заходів. Ці позиції реалізуються завдяки розгляданню 
конкретних рефлексотерапевтичних методів, таких як акупресура, локальна 
баротерапія, поверхнева багатоголкова акупунктура, терморефлексотерапія, 
електрорефлексотерапія, лазеротерапія, рефлексотерапія у комплексі з ма-
нуальною терапією.

Технологічно процес навчання виконується наступним чином.
На початку заняття, після відповідей викладача на питання, які виникли 

у студентів в результаті самостійної позааудиторної підготовки до заняття 
(визначені теми аудиторної та позааудиторної самостійної роботи студен-
тів), здійснюється контроль знань та навичок, засвоєних студентами з по-
передньої теми за допомогою тестових завдань та устного опитування.

Після засвоєння студентами нової теми наприкінці практичного заняття 
викладачем  пропонуються тестові завдання та перелік питань з устної від-
повіді.

Взагалі форми контролю і система оцінювання здійснюється у відповід-
ності до вимог навчальної програми та Інструкції про систему оцінювання 
навчальної діяльності студентів при кредитно-модульної системі організації 
навчального процесу, затвердженої МОЗ України від 2005 року.

Тестові завдання для поточного та підсумкового контролю складені за 
відповідними вимогами в залежності від навчальних цілей, з урахуванням 
реальних клінічних ситуацій.

Перелік питань, які задаються студентам у процесі опитування, обов’яз-
ково доводяться до відома тих, хто навчається. Стають у нагоді і методич-
ні вказівки, які складені у відповідності до вимог навчально-методичного 
кабінету.

Оцінка за модуль визначається у вигляді суми оцінок (у балах) навчаль-
ної діяльності та оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), за 
допомогою оцінювання теоретичних знань та практичних навичок тих, хто 
навчається. Позначення в індивідуальних планах відповідає градаціям A,B,-
C,D,E,FX,F, що співставляється з 5—бальною системою оцінювання.

•



68 Рефлексотерапія в Україні: досвід і перспективи

Куринная Г.И.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ 
И ЦЗИН В РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ 

Нами было апробировано применение методов И цзин — методов ба-
ланса точек на меридианах, которые получают распространение в практи-
ке иглорефлексотерапии на основе работ Тищенко Д.М. и Каменева В.Ю 
(2009). Как свидетельствуют исследования и практические результаты по-
лученные Тищенко Д.М. и Каменевым В.Ю. методы баланса точек на мери-
дианах позволяют дозировано и прогнозировано влиять на энергетические 
каналы человека, что в свою очередь находит свое проявление в возник-
новении саногенетических реакций. Которые позволяют оценить степень и 
характер патологических нарушений, прогнозировать течение заболевания 
и его дальнейшее лечение. 

Проанализировано лечение 37 больных с различной соматической па-
тологией. Все больные ранее неоднократно лечились у специалистов раз-
личного профиля. Были выделены следующие группы пациентов: невропа-
тия лицевого нерва — 8; астено-депрессивные состояния — 6; сахарный 
диабет — 5; хронический бронхит с астматическим синдромом — 5; дис-
когенный радикулит — 4; вегетососудистая дистония с симпатоадренало-
выми кризами — 3; вегетоневроз — 2; псориаз — 1; нейродермит — 1; 
глаукома — 1; диафрагмальная грыжа — 1. Возраст пациентов колебался 
от 26 до 63 лет. В группе исследуемых пациентов преобладали женщины — 
26 человек. 

Перед началом лечения проводили изучение натальной карты каждого 
больного, физическое состояние оценивали по пульсу и языку, что давало 
возможность составить индивидуальный рецепт лечения. В нашем иссле-
довании длительность сеанса составляла 2—3,5 часа. Количество сеансов 
лечения колебалась от 2 до 9 с интервалами 5—11 дней. 

Практически у всех больных наблюдали саногенетические реакции различ-
ной степени выраженности и длительности. У троих больных с выраженной 
саногенетической реакцией проводилось ее купирование путем иглотерапев-
тической коррекции. Затухание саногенетической реакции вместе с улучшени-
ем состояния наблюдали на 5—6 день. У больных с тяжелыми проявлениями 
заболевания саногенетические реакции проявлялись неоднократно.

Улучшение самочувствия было отмечено у всех больных. Полное купиро-
вании симптомов заболевания отмечено у 14 человек. Остальные больные 
с длительным, хроническим течением заболевания (сахарный диабет, псо-
риаз, диафрагмальная грыжа, диэнцефальные синдромы) продолжают лече-
ние, хотя после 1—2-х сеансов отмечали нормализацию самочувствия.

Литература
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2. Каменев В. Ю. Практическое применение метод И цзин в рефлексотерапии. 
Метод изменения гексограмм. — Матер. наук. практ. конфер. «Рефлексотера-
пія в Україні: досвід і перспективи». — Киів. — 2009. — С. 176—182.
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Кусткова Г.С., Мурашко Н.К.

СТАН ПЕРФУЗІЇ МОЗКУ У ХВОРИХ 
З КРИЗОВИМИ СТАНАМИ ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ 

Національна медична академія післядипломної освіти  ім. П.Л.Шупика
кафедра  неврології та рефлексотерапії

Механізм судинної мозкової недостатності, що знаходиться в основі гі-
пертензивної енцефалопатіі, може бути визначений як диспропорція між 
потребою і можливістю забезпечення повноцінного кровопостачання голов-
ного мозку. Розвиток клінічних симптомів відбувається на тлі постійної, дов-
гостроково існуючої неповноцінності кровопостачання мозку, обумовленої 
змінами в його судинній системі, і додаткового зменшення притоку крові до 
мозку при кризовому перебігу гіпертонічної хвороби. Відновлення ж реак-
тивності мозкових судин при даній патології може дозволити змінити такти-
ку лікування пацієнтів, поліпшити результати терапії.

Мета дослідження. Вивчити особливості мозкового кровотоку (МК) при 
гіпертензивній енцефалопатії у хворих з кризовими станами гіпертонічної 
хвороби методом транскраніальної допплерографії (ТКД).

Методи дослідження. МК вивчався методом ТКД з використанням пара-
метра лінійної швидкості кровотоку (ЛСК) в середній мозковій артерії (СМА) 
на глибині локації  46, 50, 55, 60 мм, передньої і задньої мозкових артеріях 
(ПМА, ЗМА), внутрішньої сонної артерії, хребетних артеріях на глибині лока-
ції 50, 60 і 70 мм, основної артерії мозку, прямому синусі. Стан МК вивчено 
у 24 хворих на гіпертензівну енцефалопатію, які були поділені на 2 групи, 
порівнянні за статтю, віком і тривалістю артеріальної гіпертензії: 1 група — з 
кризовими станами гіпертонічної хвороби та 2 група — без кризових станів.

Результати дослідження. В обох групах у хворих на гіпертензивну ен-
цефалопатію виявлено переважання ЛСК в лівій СМА і лівій ПМА. Однак 
аналіз показників дуплексного сканування в 1 групі продемонстрував зна-
чно більшу тенденцію до підвищення ЛСК в СМА зліва на глибині локації 
60 мм на 7,64 % (р = 0,031) ніж у групі без кризових станів, підвищення 
ЛСК в СМА праворуч на глибині 46 мм на 6,94 % (р = 0,02), 50 мм — на 
8,01 (р = 0,02), підвищення ЛСК хребетної артерії праворуч — на 15,6 % 
(р = 0,037). З літературних джерел відомо, що підвищення ЛСК в судинах 
мозку у хворих з гіпертонічною хворобою погіршує МК і погіршує прогноз 
захворювання. Встановлено, що призначення комбінації антигіпертензивних 
препаратів (лізиноприл 10 мг та амлодіпін 5 мг) не тільки знижує артеріаль-
ний тиск, а й поряд з вазодилятаторною активністю, проявляє антиангіналь-
ну та антиішемічну дію. Все це зумовлює доцільність призначення комбінації 
цих препаратів у хворих на гіпертензивну енцефалопатію з кризовими ста-
нами  гіпертонічної хвороби та дозволяє розглядати як ефективну  медика-
ментозну терапію.

Висновки. Згідно з даними транскраніальної допплерографії ЛСК в су-
динах головного мозку значно вища при гіпертензівній енцефалопатії у хво-
рих з кризовими станами гіпертонічної хвороби, ніж у хворих без кризового 
перебігу, що потребує особливого підходу до вибору тактики лікування.

•
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Лысенко С.М.

МЕТОДЫ И ЦЗИНА В ЛЕЧЕНИИ НЕВРОПАТИИ ЛУЧЕВОГО 
НЕРВА, ВЫЗВАННОГО СОВМЕСТНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
МЕТОДЫ И ЦЗИНА В ЛЕЧЕНИИ НЕВРОПАТИИ ЛУЧЕВОГО 
НЕРВА, ВЫЗВАННОГО СОВМЕСТНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
МЕТОДЫ И ЦЗИНА В ЛЕЧЕНИИ НЕВРОПАТИИ ЛУЧЕВОГО 

ЭКЗОПАТОГЕННОГО ЖАРА И АЛКОГОЛЯ. 
ОЦЕНКА СИТУАЦИИ С ПОЗИЦИИ БАЗОВОЙ ТЕОРИИ 
ТРАДИЦИОННОЙ КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ У ЮНЬ ЛЮ ЦИ
ОЦЕНКА СИТУАЦИИ С ПОЗИЦИИ БАЗОВОЙ ТЕОРИИ 
ТРАДИЦИОННОЙ КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЫ У ЮНЬ ЛЮ ЦИ
ОЦЕНКА СИТУАЦИИ С ПОЗИЦИИ БАЗОВОЙ ТЕОРИИ 

Больной Андрей П., 1983 г.р. направлен невропатологом в кабинет реф-
лексотерапии по поводу невропатии лучевого нерва через месяц после 
начала заболевания. Заболевание возникло остро. Утром 04 мая 2010 г., 
после употребления с вечера приблизительно 150 граммов водки, возни-
кла невропатия лучевого нерва. Прошел 3 недельный курс лечения в не-
йрохирургическом отделении, где получал комплексную восстановительную 
терапию и иглоукалывание, однако положительная динамика практически 
не достигнута. При обращении жалобы на невозможность разогнуть кисть, 
чувство тяжести в руке, гипестезию в большом и указательных пальцах, не-
приятные мучительные боли по тыльной поверхности кисти, предплечья, по 
задней поверхности плеча, шеи, нарушение сна, общее утомление, беспо-
койство, внутренний дискомфорт, периодическую головную боль. Ухудше-
ние самочувствия, усиление болей в пораженной конечности усиливается 
после принятия горячей ванны. На момент осмотра атрофия проксимальной 
области предплечья была видна визуально, так как разница в окружности 
по сравнению с правой рукой составляла 6 см. Во время беседы больной 
постоянно трет и прижимает к туловищу руку. На ощупь температура тканей 
на пораженной стороне ниже, чем на здоровой. Кожа лица с желтоватым 
оттенком, отмечается покраснение в области скул, испарина на лбу. Язык 
округлой продолговатой формы. Тело языка розового цвета, кончик красно-
ватый, в центре и на корне языка умеренно увлажненный скользкий жирный 
налет. Подъязычные вены удлинены и расширены, что указывает на нали-
чие застоя крови в организме. В последнее время чувствует дискомфорт и 
болезненное теснение в области сердца. В анамнезе упорно протекавшая 
язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, открытый перелом большой 
и малоберцовой костей на левой конечности, закрытый перелом костей 
предплечья справа. Всю свою сознательную жизнь ощущает повышенное 
тепло в теле и нечувствительность к холоду. Даже в лютый мороз под курт-
ку одевает легкий свитерок. Из отягощающих обстоятельств, которые по-
вреждают ци и кровь, можно отнести посменную работу на промышленном 
предприятии.

В связи с тем, что наиболее выраженные болевые ощущения распро-
странялись по тылу кисти и предплечью по ходу меридиана тройного обо-
гревателя, было решено по правилу полдень-полночь уколоть точку гунь-
сунь (RP 4) меридиана селезенки на правой ноге. Манипуляции в точке 
осуществлялись в течении 20 минут и, преимущественно, соответствова-
ли рассеиванию, игла не выпускалась из руки в течении всего сеанса, то 
опускалась, то приподнималась, двигалась вперед и назад. Буквально через 
3—4 минуты от начала сеанса больной почувствовал тепло в пораженной 
конечности, покалывание, мышечные фасцикуляции, нарастание и умень-
шение чувства тяжести в руке, постепенное снижение болевых ощущений. 
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К концу сеанса боль полностью рассеялась, увеличилась амплитуда разги-
бания кисти, уменьшилась зона гипестезии на тыльной поверхности кисти 
и указательном пальце. Чувствительность в зоне большего пальца не пре-
терпела заметных изменений.

На следующий день боль возобновилась, однако акцент боли смесил-
ся с тыла кисти и предплечья на заднюю поверхность плеча, шеи, затылка, 
преимущественно по меридиану тройного обогревателя и тонкого кишеч-
ника. Вместе с тем больной заметил, что объем разгибания кисти и сила 
мышц возросла. Поскольку боль имела блуждающий характер и могла быть 
связана с патогенным фактором ветра, было решено применить точку фэн-
ши VB 31 (рынок ветра). Кроме того, применение точки фэн-ши (VB 31) 
соответствовало правилу взаимного соответствия триграмм (А.И. Фалев 
«Классическая методология традиционной китайской медицины» Москва 
«Прометей» 1991 г.), согласно которому тройной обогреватель связан с 
желчным пузырем. Через 5 минут после введения иглы в зону неба про-
явились все три феномена де ци, син ци и дао ци, т.е. приход ци под иглу, 
распространение ци по меридиану и достижение ци пораженной конечнос-
ти. Следом возникло чувство тяжести и тепла в пораженной конечности. 
С этого сеанса все саногенетические реакции протекали с ощущением 
больным сильного тепла в левой руке, вплоть до нестерпимого чувства 
огня. Объективно левая рука действительно была заметно теплее. Где-то 
через час после начала сеанса больной ощутил движение ветра по рукам и 
ногам. Сеанс продолжался 2 часа, до прекращения реакций. Через 5 дней 
ощущение тепла слева и справ выровнялись и больной пришел на 3-й се-
анс, но с заметным прогрессом. Рука в кисти стала разгибаться до гори-
зонтального уровня, практически восстановилась чувствительность кожи 
в указательном пальце, наросла сила мышц. Характер саногенетических 
реакций и положительная динамика указывали, что основными патогенны-
ми факторами, вызвавшими заболевание, были ложное ци субстанции ян 
и влажность. К третьему сеансу акцент боли отмечался на предплечье, по 
ходу плечелучевой мышцы, по тем же соображениям (правилу взаимного 
соответствия триграмм) укалывалась точка Тяо-коу (Е38). После введения 
иглы ощущения больного были сходными: вначале тяжесть и сильное тепло 
охватывало всю левую руку. Через 3 часа описанные реакции прекращалась 
исчезала тяжесть и уменьшалось тепло. К четвертому сеансу (через неде-
лю) полностью восстановилось разгибание кисти, ушла гипестезия кожи на 
указательном и частично на большом пальцах. К этому моменту наиболее 
выраженные болевые ощущения отмечались в области двуглавой мышцы 
плеча по меридиану легких. По правилу полдень-полночь легким соответ-
ствует мочевой пузырь. С терапевтической целью была взята точка вэй-чжун 
(V 40). Выбор этой точки было обусловлен топографией болевых ощущений. 
Кроме того, точка вэй-чжун (V 40) носит второе название сюэ-си (щель для 
крови), т.е. освобождает субстанцию инь, соотносится с элементом вода и, 
согласно Су вэнь, где в «Рассуждение об укалывании точек воды и жара» 
сказано следующее: «точки согласия (хэ) используют, так чтобы, создавая 
пустоту, воздействовать не ложное ци субстанции ян». Т.о. предполагалось 
уравновесить субстанции инь и ян в пораженном меридиане. Длительность 
сеанса составила 2.5 часа. В этом случае также отмечались тяжесть и жар 
по всей руке. После окончания сеанса больной отметил, что боль в бицепсе 
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ушла, полностью восстановилась чувствительность большого пальца, нарос-
ла сила в руке. К пятому сеансу (через 4 дня) объем движений в кисти и 
сила мышц продолжали нарастать. К этому моменту разница по окружнос-
ти в самом широком месте предплечья составляла, по сравнению с правой 
рукой, не 6, а 4 см.

Так как у больного трофика мышц предплечья (преимущественно по ме-
ридиану толстого кишечника) окончательно не восстановились, было приня-

то решение построить 24 гексаграмму И (питание)  , применив метод 
изменения функции. 

Изначально при наложении исходных триграмм Чжень  и кунь  по-

лучается 27 гексаграмма Фу (возврат) . Телом, в данном случае, высту-
пает триграмма чжень (соотносится с толстым кишечником), а функцией — 
триграмма кунь (соотносится с почками). При изменении 3 черты, которой 
соответствует точка тай си (R 3) (шестерка инь), на девятку ян (метод бу), 
гексаграмма Фу (Возврат) трансформируется в гексаграмму И (питание) 
относящейся ко дворцу дерево Инь. 

  
              
   Возврат   Питание
Эта гексаграмма соответствует периоду времени весна, что позволяет 

использовать ее в текущем сезоне, т.е. летом. Данный сеанс также, как и 
предыдущие, протекал с похожими саногенетическими реакциями. Через 
два часа, когда выход тепла и боли прекратились, игла была снята. Одна-
ко уже дома у больного развились расстройства общего характера, такие 
как общая слабость, головокружение, головная боль, тошнота, поперемен-
ное ощущение то жара, то холода, чувство дискомфорта в области желудка. 
Дополнительный опрос выявил интересное обстоятельство — больной дол-
гое время не употребляет воду. Если возникает желание пить, ест свежие 
овощи, фрукты. Возникло предположение, что ограниченное употребление 
воды является адаптивной реакцией в связи с поражением цзан органа се-
лезенки влажностью. По всей видимости стимуляция точки Тай-си (R 3), ко-
торая соотносится с элементом почва и соответствует патогенному фактору 
влажности, усилило действие патогенной ци в селезенке. Вероятнее всего, 
возникло ятрогенное страдание, которое в китайской медицине носит на-
звание тхо сие, т.е. усиление действия патогенного фактора вследствие 
применения метода бу. 

Тем не менее эффект от построения 24 гексаграммы оказался положитель-
ным, несмотря на выраженные общие расстройства организма. Буквально за 
три дня объем мышц предплечья слева увеличился на 3 см. Таким образом, 
разница окружности предплечья между правой и левой рукой составила всего 
1 см. Возможно измерение не совсем безгрешно, однако имелся иной об-
ъективный фактор: сила разгибателей кисти и пальцев значительно выросла, 
сила сжатия пальцами предметов восстановилась полностью. Больной стал 
без ограничений использовать пораженную конечность в быту.

Так как заболевания селезенки очень разнообразны, было принято ре-
шение применить укалывание точки цзянь-ши (MC 5). Рекомендацию к ее 
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применению можно найти в третьем цзюане трактата Чжень цзю да чэн 
в «Песне о нефритовом драконе». Достойно сильного сочувствия заболе-
вание селезенки, так как больного попеременно мучает то холод, то жар. 
В этом случае следует по методу се колоть две точки цзянь-ши, и если в 
периоды жара колоть по методу се, а в период холода использовать метод 
бу, тогда больной вскоре станет здоровым. При укалывании точки цзян-ши 
иглу нужно вводить так, чтобы она достигала точки чжи-гоу. Если наблюда-
ется синдром холода селезенки, тогда нужно использовать прижигание. 

Укол точкк цзянь-ши (MC 5) осуществлялся с правой стороны, чтобы од-
новременно оказать терапевтический эффект на янские меридианы пора-
женной конечности. Во время сеанса больной ощущал усиление чувства тя-
жести в эпигастрии и в пораженной конечности с выходом сильного жара. 
К концу сеанса, когда выход патогенных факторов перестал ощущаться была 
предпринята попытка осуществить бу (восполнение), чтобы не оставлять 
пустоты методом «растирания иглы». Однако стимуляция ухудшала ощуще-
ния больного, поэтому тем же методом, была осуществлено дополнитель-
ное послабление (при этом большой палец как бы растирает рукоятку иглы, 
двигаясь изнутри кнаружи). Сеанс длился 2 часа. Самочувствие больного 
полностью восстановилось. Картина языка также претерпела значительные 
изменения: ушла бледность, налет стал более тонким, исчез застоя в подъ-
язычных венах. Дискомфорт в сердце полностью прошел. Со слов больного 
буквально через пару часов у него возникло сильное желание пить. К вече-
ру больной употребил около 5 литров воды. В последующем употребление 
воды уравновесилось и составляло, в зависимости от потребностей орга-
низма, 2—3—4 л. в сутки. 

Последний, седьмой сеанс, осуществлялся через 10 дней. К этому мо-
менту функция руки полностью восстановилась, однако отмечался неболь-
шой дискомфорт в мышцах и пальцах кисти. С терапевтической целью был 
использована точка инь-бай. При укалывании глубоких слоев точки инь-бай 
у больной ощутил движение и небольшую боль в пораженной конечности, 
которае, на этот раз, не сопровождалось выделением тепла. Поэтому игла 
была выведена в зону человека, что через некоторое время привело к гар-
монизации ци и крови. Длительность сеанса составила 25 минут. Лечение 
было завершено.

Выводы. Данный клинический случай показывает, что в некоторых слу-
чаях токсическое воздействие алкоголя и сдавливание периферических не-
рвов не всегда является единственной причиной их поражения. 2010 год, 
согласно теории У юнь лю ци, характеризуется значительными клинически-
ми аномалиями, особенно в летний период. В момент дебюта болезни в 
системе 6 ци присутствовало два огня (управитель неба — огонь министр, 
ци сезона — огонь государь, в гостях присутствует ци влажности). У дан-
ного пациента внутреннее избыточное тепло, являлось следствием употре-
бления алкоголя, соединилось с внешним фактором жара-влажности, что и 
привело к поражению левой руки, которая также соотносится с субстанций 
ян. Поэтому более результативными оказались не стимулирующие методы 
лечения, а метод седирования. Больной выздоровел после удаления лож-
ных факторов жара и влаги. 

•
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Лисенюк В.П., Головчанський О.М.

ДОСВІД ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТКИ З ЗАГОСТРЕННЯМ 
АТОПІЧНОГО ДЕРМАТИТУ МЕТОДОМ БАЛАНСУ

кафедра неврології і реабілітаційної медицини НМУ імені О.О.Богомольця 

Хвора Марія Р., звернулась 12 серпня 2010 року із скаргами на чисельні 
висипи по передній поверхні шиї  та в ділянці ліктьових і колінних згинів. 
Уражена поверхня шкіри свербить, особливо в другу половину дня. Свербін-
ня також підсилюється після душа, але плавання у відкритій водоймі стан не 
погіршує. Висип з’явився у червні (здавали іспити) і підсилився у липні. До-
даткові скарги: «ріже очі, легше від вмивання», перед дощем голова болить 
і гомілки викручує, вживаємо багато води.

Анамнез життя: народилась 30 вересня 1989 року; з першого року життя 
страждає від «сухого дерматиту», який активно лікували протягом 3-х ро-
ків; з 1996 р. з’явились проблеми з травним трактом (болі у верхній частині 
живота, неприємний запах з рота, нерегулярний стул); у 1998 р. лікували 
чисельні бородавки на долонях; з 2008 р. з’явились підйоми артеріально-
го тиску до 170/110 мм рт. ст., місячні втратили регулярність, набрала зай-
ву вагу. У 1998—2005 р.р. загострення дерматиту лікувала гомеопатично і 
останні роки спостерігалась ремісія.

Об’єктивно: жваво викладає скарги, надмірна вага, на передній поверхні 
шиї, ліктьових та колінних згинах почервоніння, набряк, ліхеніфікація, сліди 
розчосів.

Язик тремтить, з видбитками зубів, тіло сухувате, рожеве, червонуватий 
колір в зоні верхнього обігрівача, тонкий наліт жовтуватого кольору спосте-
рігається в зоні нижнього обігрівача, на спинці язика — ямки.

Під час пальпації мо-точок спостерігається виражена болючисть в 
F(XII)14 (печінка), VB(XI)24 (жовчний міхур, особливо зліва), VB(XI)25 (нирки, 
зправа).

Пацієнтка народилась 30 вересня 1989 року — рік Жовтої Змії (Цзи 
Си). Аналіз за У Юнь Лю Ци показав наступне: на день народження річ-
на трансформація року недостатній-Ґрунт (переважає річна енергія Вітер, 
відповідно вражається селезінка і шлунок); Ци року (Управитель Неба) 
— Цзює Інь, тобто також діє фактор Вітер Дерева. Таким чином стихія Ци 
року (Дерево) підкоряє стихію трансформації року (Ґрунт), що сприяє роз-
витку серйозних захворювань прогресуючого характеру. Сезонні транс-
формації: господар — Метал Ян (сухість), а гість — Дерево Ян (вітер): 
вітряно і сухо, спряють розвитку захворювань по лінії «легені-печінка». Се-
зонні Ци: господар — Ян Мін (сухість), а гість — Тай Інь (вологість). У Ви-
току Шао Ян — Вогонь, тому у другому півріччі переважає Вогонь Міністра 
і патогенним фактором буде вогонь і відповідно хвороби розвиваються по 
лінії «серце-легені». Таким чином, у нашої пацієнтки є натальна схильність 
до хронічної патології функціональної системи «легень» і «селезінки».

Акупунктурний діагноз: зовнішний синдром, янський, надлишок за раху-
нок патогенних факторів вітру, вологості, жару.

1 сеанс: голки поставлені з обох боків в ТА VB(XI)31 Фен-Ши на рівень 
Неба, техніка сьо. Після введення голок пацієнтка поскаржилась на вира-
жений холод у стопах (пальпаторно стопи холодні і вологі), потім з’явилось 
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відчуття бурління в гіпогастрії (як напередодні місячних); через якийсь час 
з’явився біль колючого характеру у попереку зліва (згадала, що колись був 
лівобічний пієлонефрит), ці видчуття змінилися на болючий жар у лівому 
стегні і вниз до стопи, пульсації в стегні; з’явився біль у голові пульсуючого 
характеру; стопи стали сухими і почали зігріватись;  живіт знову почав ви-
рувати але навкруги пупа; спочатку в правій нозі, а скоро і в лівій з’явилось 
відчуття витягування; через який час в ногах видчувся спокій, голова не бо-
лить. Голки витягнули. Тривалість сеансу 1 год. 40 хв.

Язик став блідішим, вени стали вужче в половину і світліші.
На наступний день пацієнтка сповістила, що свербіння в уражених зонах 

не було, почервоніння стало менш яскравим, але турбував колючий біль по 
передньо-латеральній поверхні гомілок під час рухів стопами.

Таким чином під час сеансу спостерігалась саногенетична реакція част-
кового звільнення організму від патогенних факторів вітру-холоду-вологості 
з рівня Неба. Вихід холоду був дещо несподіваним, оскільки до початку ліку-
вання він не маніфестував. Проте його наявність можна було б передбачити 
з огляду на принцип Інь-Ян. 

2 сеанс (через 8 діб). Протягом цього часу свербіння не було, висипи 
поблякли. Язик не дрижить, більш вологий, лишаються відбитки зубів і під’я-
зичні вени довгі, темносині. Під час пальпації чутливі мо-точки зправа P(I)1 
(легені), VB(XI)24 (жовчний міхур), F(XII)13 (селезінка), J(XIV)12 (шлунок).

З метою виведення патогенних факторів вологості вирішено викорис-
тати методику горизонтального і діагонального балансу с залученням ТА 
Rp (IV)3,9, E(III)36,43, Mc(IX)3,7, Tr(X)3,10. Голки на глибині Неба.

Під час всього сеансу пацієнтка послідовно розповідала про відчуття у 
тілі: стопи і долоні спітніли; з’явився жар у долонях і холод у підошвах (це 
підтверджується пальпаторно); гаряче під лівим коліном; з’явився озноб, 
наче змерзла; права стопа холодніша за ліву і пальці на ній затерпли; хвилі 
ознобу проходять по тілу; хочеться пити;  відчувається жар у лівій долоні 
(пальпаторно вона прохолодна і мокра); стопи лишаються холодними і мо-
крими; в лівій долоні з’явилась пульсація і біль, наче шкіру зідрали; хочеть-
ся витягнути затерплу праву ногу (в думках «витягнули» ногу і затерпання 
пройшло); в животі — бурління з теплом; «б’є» у попереку зправа; озноби 
припинилися; долоні і стопи лишаються холодними і мокрими; в лівій до-
лоні з’явилось відчуття виру, «мутна, холодна вода витіка з центру долоні 
через пальці»; одночасно ліва кисть стає прохолоднішою за праву, а стопи 
потеплішали; почався головний біль у лівій скроні, як зазвичай перед зміною 
погоди; неприємні відчуття у попереку («наче з мене щось виштовхують»); 
різкий біль в проекції яєшників, що підсилюється під час вдоху; «хочеться 
рухати попереком»; в лівій долоні «вир виключили» проте ліва долоня лиша-
ється холодною і вологою; больові відчуття у попереку, животі, голові заспо-
коїлись; в животі тепло.

Вийняли голки. Сеанс тривав 2 год. 40 хв. Пальпація мо-точок не викли-
кає больових відчуттів.

3 сеанс (через 8 діб). Хвора розповіла, що після останньго сеансу ви-
сипи її не турбують, хоча в цих зонах лишилися ледь помітне почервоніння 
і сухуватість шкіри. На наступний день після голковколювання спостерігався 
біль у лівому стегні («тягло-викручувало»), в подальшому «крутило ліктьові 
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суглоби, як перед дощем», хоча погода була суха. Одяг, який зазвичай вдя-
гає став великуватим. 

Під час огляду звертає на себе червоний колір обличчя. Язик трохи дри-
жить, рожевий, вологий, тонкий жовтуватий наліт, вени тонкі, блакитнува-
ті, рівненькі, довжиною до 2/3 язика. Пальпація мо-точок болюча зправа у  
P(I)1 (легені) і VB(XI)25 (нирки).

Застосували методику баланса між «легенями» P(I)5 і «товстим кишечни-
ком» GI(II)11 та «сечовим міхуром» V(VII)40 і «нирками» R(VIII)10.

Під час сеансу пацієнтка послідовно розповідала про свої тілесні відчут-
тя. Голки заглиблені на рівень Неба: одразу після введення голок затерпла 
права кисть, виник різкий колючий біль у лівому лікті з іррадацією до кисті; 
у правому гомілковостопному суглобі «крутить»; стопи теплі і вологі; виник 
тягучий біль у попереку, особливо зправа; «таке тепло пішло по всьому тілу, 
приємне, особливо в правій руці»; кисті і стопи теплі; з’явилась  сильна і не-
приємна пульсація у поперку зправа; по всьому тілу проходить озноб і болі 
у попереку зникають. Після заглиблення голок на рівень Людини: долоні і 
стопи стали мокрими, а зліва — холодними; стало гаряче у правій руці (пе-
редпліччя-кисть); виникла закладеність носа, особливо зправа; кисті стали 
теплими і сухими; дихання носом стало вільним. Оскільки стан стабілізував-
ся вирішено припинити цей двогодинний сеанс.

Під час цього сеансу в ході саногенетичної реакції організм звільнявся 
від патогенних факторів вологості, холоду, жару. Натомість істинна Ци за-
повнювала звільнений простір. 

Пацієнтка потребує подальшого лікування з проходженням всіх рівней 
(Неба, Людини, Землі) для більш повного звільнення від патогенних кліма-
тичних факторів і оптимізації роботи організму.

Висновки
1. Методика горизонтального і діагонального балансу  ефективна в лі-

куванні атопічного дерматиту. Доцільно її використовувати відповідно до У 
Юнь Лю Ци на момент народження пацієнта і моменту лікування.

2. Застосування методики балансу супроводжується негайними і відстро-
ченими саногенетичними реакціями.

3. Характер саногенетичних реакцій дозволяє уточнити діагноз.
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Лисенюк В., Фадєєв В., Наумова М., Головчанський О., 
Симоненко Г., Шаповал В.

ВИКЛАДАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ ЗАСТОСУВАННЯ 
ФІТОТЕРАПІЇ, ПОКАЗАНЬ ТА ПРОТИПОКАЗАНЬ ДО ВКЛЮ-
ВИКЛАДАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ ЗАСТОСУВАННЯ 
ФІТОТЕРАПІЇ, ПОКАЗАНЬ ТА ПРОТИПОКАЗАНЬ ДО ВКЛЮ-
ВИКЛАДАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ ЗАСТОСУВАННЯ 

ЧЕННЯ ФІТОЗАСОБІВ У КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ 
РІЗНОГО ПРОФІЛЮ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НМУ 
ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ ЗА ПРОГРАМОЮ «ФІТОТЕРАПІЯ»

Зростання фармацевтичної промисловості і постійна розробка нових і 
більш ефективних синтетичних і біологічних лікарських засобів не знижує 
значення лікарських рослин. Навпаки, завдяки збільшенню населення в 
країнах, які розвиваються, і зростаючому інтересу в індустріальних держа-
вах, значно підвищився попит на лікарські рослини і продукти на їх основі 
(ВООЗ, 1998, 1999, 2004).

Використання лікарських рослинних засобів має багатовікову історію. 
В багатьох країнах поступово сформувались системи традиційної медицини, 
де фітотерапія посідає чільне місце. Серед традиційних медицин найбільш 
відомі давньоіндійська, китайська, тібетська і арабська. Термін «фітотерапія» 
виник в кінці XIX — на початку XX століть завдяки французькому лікарю Анрі 
Леклерку (1870—1955). Незважаючи на загальноприйняте, проте помилкове 
уявлення про фітотерапію як частину фармакології, її визначення однозначно 
стверджує, що це кваліфіковане застосування натуральних рослинних засо-
бів лікарем-практиком для курації пацієнта.

Багаторічний досвід викладання курсу «Фітотерапія» для студентів стар-
ших курсів НМУ імені О.О. Богомольця на кафедрі неврології та реабіліта-
ційної медицини дозволив розробити загальні принципи застосування фіто-
терапії, показань та протипоказань до включення фітозасобів у комплексне 
лікування хворих різного профілю. Приводимо конспект-схему, за якою ми 
проводимо заняття з даної теми.

Фітотерапія — це застосування лікарем — фахівцем фітотерапевтичних 
засобів (фітозасобів) з метою лікування та реабілітації хворого, а також про-
філактики захворювань.

Переваги сучасної фітотерапії: ефективність, природність, системність 
впливу на організм, м’якість дії, економічність.

Фітозасоби являють собою біогенетично сформовані комплекси ФАС (фі-
зіологічно активних сполук) рослин, які є максимально біодоступними для 
організму хворого. В основному це необроблені багатокомпонентні збори 
або витяжки з них (водні чи спиртові), які призначаються у відносно великих 
дозах і мають переважно загальну дію на організм (настої, настойки, напа-
ри, відвари, чаї, мазі, екстракти, соки, порошки). 

На відміну від фітозасобів фітотерапевтичні препарати виготовляють-
ся із фітосировини шляхом екстракції (галенові препарати), наступно-
го очищення (неогаленові препарати), або виділення окремих сполук з 
фармакологічною активністю (фармпрепарати рослинного походження). 
Основний механізм дії фітотерапії: — метаболічний на внутрішньоклітин-
ному рівні — фітотерапевтичний ефект досягається введенням в орга-
нізм дефіцитного проміжного метаболіту, який замикає ланцюг послідов-
них біохімічних реакцій.
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Загальні принципи застосування фітотерапії:
1. Етапність — залежність фітотерапії від етапу (лікування, реабілітація, 

профілактика), періоду гострого захворювання (продромальний, розгорнутої 
клінічної симптоматики, реконвалесценції, залишкових явищ), фази хроніч-
ного захворювання (загострення та ремісії); 

2. Комплексність — непротиставлення фітотерапії іншим методам і за-
собам;

3. Системність — урахування дії фітозасобів на системи органів та за-
гальну дію на організм;

4. Індивідуалізація — урахування індивідуальних особливостей хворого 
(вік, стать, конституція, перебіг основного захворювання, супутні захворю-
вання, спадковість і таке інше);

5. Тривалість та безперервність — фітотерапія проводиться курсами: при 
гострих захворюваннях 2—3 тижні, при хронічних 3—4 тижні;

6. Поступовість — поступове збільшення до потрібної дози фітозасобу, 
та кількості лікарських рослин у складному зборі;

7. Безпечність — «Primum no nocere!» — суворе дотримання під час фі-
тотерапії дози фітозасобу, показань та протипоказань до застосування, та 
вживання переважно неотруйних та несильно діючих (офіцінальних) лікар-
ських рослин. 

Недоліки фітотерапії та фітозасобів:
1. Недоцільність фітотерапії тоді, коли необхідний швидкий і потужний 

лікувальний ефект (реанімація та інтенсивна терапія).
2. Неселективність дії фітозасобів.
3. Нестійкість форм фітозасобів (більшість з них відноситься до екстем-

поральних форм).
4. Можливі алергічні прояви фітозасобів (зустрічаються значно рідше ніж 

при фармакотерапії).
5. Незручність форм фітозасобів (мало імовірне приготування фітозасо-

бів для дуже «заклопотаних» пацієнтів).
Взагалі, недоліки фітотерапії мають відносний характер і в певних випад-

ках перетворюються на її переваги.

Література
1. Немедикаментозні методи лікування: Навчальний посібник / Ред. В.П.Лисе-

нюк. — К.: «Каскад-Медікал», 2004. — 71 с.
2. Лизогуб В.Г., Лисенюк В.П., Наумова М.І. Фітотерапевтичні засоби та фі-

топрепарати для загальної лікарської практики: Навчальний посібник. — К., 
2007. — 98 с.

3. Лизогуб В.Г., Лисенюк В.П. Сучасні фітотерапевтичні засоби та фіторпепарати. — 
К.: «Книги для бізнесу», 2009. — 568 с.

4. Збірник тестових завдань з вибіркових навчальних дисциплін: «Фітотерапія», 
«Основи рефлексотерапії», «Основи гомеопатії». Навчальний посібник / Ред. 
В.П.Лисенюк. – К..: «Каскад-Медікал», 2010. — 236 с.
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Лисенюк В., Фадєєв В., Наумова М., Головчанський О., 
Симоненко Г., Шаповал В.

ПРОГРАМА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ 
ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «ОСНОВИ РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ» 
ПРОГРАМА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ 
ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «ОСНОВИ РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ» 
ПРОГРАМА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

В НМУ ІМЕНІ О.О.БОГОМОЛЬЦЯ

кафедра неврології і реабілітаційної медицини НМУ імені О.О.Богомольця

Рефлексотерапія є дієвим способом лікування, який підвищує функціо-
нальні можливості організму й ефективно використовується при дисфункції 
окремих систем і органів. Про це свідчить не тільки історія її застосуван-
ня, але й сучасний досвід і нові наукові розробки. Крім відсутності побічних 
явищ, рефлексотерапія відзначається відносно високою ефективністю при 
певних патологічних станах, а також доступністю і економічністю. Деякі ме-
тоди рефлексотерапії практично не потребують витрат на впровадження в 
практику.

Починаючи з 1993 р., ведеться викладання курсу за вибором з рефлек-
сотерапії для студентів вищих медичних навчальних закладів України з вико-
ристанням відповідної програми. У зв’язку з набутим навчально-методичним 
досвідом та появою нових наукових даних вказана програма перероблена 
та розширена, включений також російсько-український словник спеціальних 
термінів. Нова програма з основ рефлексотерапії має на меті об’єднати в 
одному методичному документі зусилля теоретичних та клінічних кафедр, 
направлені на підготовку лікаря  загальної практики. Програма розроблена 
таким чином, щоб дати можливість студентам старших курсів не тільки за-
своїти основні теоретичні аспекти рефлексотерапії, а й набути практичних 
навичок її використання в комплексному лікуванні на різних етапах патоло-
гічного процесу, а також реабілітації хворих.

Програма з основ рефлексотерапії (курс за вибором) для вищих ме-
дичних закладів освіти України ІІІ—ІV рівнів акредитації складена для спе-
ціальностей 7.110101 «Лікувальна справа», 7.110104 «Педіатрія», 7.110105 
«Медико-профілактична справа напряму підготовки 1101 «Медицина» у від-
повідності з освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) і освітньо-
професійними програмами (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими на-
казом МОН України від 16.04.03 № 239, навчальним планом, затвердженим 
наказом МОЗ України від 18.06.02 № 221. Враховуючи, що термін навчання 
за цими спеціальностями здійснюється протягом 6 років, базова медична 
підготовка, кінцеві цілі з дисципліни — однакові, тому складена єдина про-
грама з рефлексотерапії для зазначених спеціальностей.

Згідно з навчальним планом вивчення основ рефлексотерапії здійсню-
ється на 5-му році навчання. Програма курсу за вибором містить основні 
розділи сучасної рефлексотерапії і розрахована на 30 аудиторних годин 
(практичні заняття) і 15 годин СРС.

Програма дисципліни структурована на 2 змістові модулі. Обсяг на-
вчального навантаження студентів описаний у кредитах ЕСТS — залікових 
кредитах, які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними  мо-
дуля в цілому.

Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є: а) практичні 
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заняття, б) самостійна робота студентів.
Практичні заняття з рефлексотерапії проводяться на клінічних базах те-

рапевтичного профілю з демонстрацією хворих відповідно до тематики за-
нять, клінічним аналізом стану хворого й призначенням методів рефлексо-
терапії в залежності від фази чи стадії патологічного процесу, індивідуальної 
реактивності.

Під час викладання курсу з рефлексотерапії 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 уявлення 
про основні теоретичні і методичні аспекти рефлексотерапії, а також набут-
тя практичних навичок використання її в клінічних умовах.

Кінцеві цілі вивчення дисципліни:
1. Визначати ключові поняття рефлексотерапії як клінічної дисципліни.
2. Трактувати взаємозв’язок між рефлексогенними зонами та їх рефлек-

сотерапевтичними ефектами.
3. Визначати показання та протипоказання до рефлексотерапії, призна-

чати оптимальний метод рефлекторного впливу.
4. Оволодіти простими способами проведення рефлексотерапії (точко-

вий і сегментарний масаж, терморефлексотерапія, постізометрична релак-
сація м’язів тощо).

№ 
п/п

Тема
Кількість 

годин

1 Визначення рефлексотерапії, її роль і місце в сучасній медицині. 2

2 Основні компоненти пунктурної рефлексотерапії: місце дії. 2

3 Основні компоненти пунктурної рефлексотерапії: прийом і момент дії. 2

4 Рефлексодіагностика. 2

5 Мікроакупунктурні системи. Сполучення акупунктурних зон. 2

6 Принципи рефлекторного знеболювання. 2

7 Загальні положення мануальної рефлексотерапії. 2

8 Акупресура. Локальна баротерапія. 2

9 Поверхнева багатоголкова акупунктура. 2

10 Терморефлексотерапія. 2

11 Електрорефлексотерапія: черезшкірна електронейростимуляція 
(ЧЕНС).

2

Орієнтовний тематичний план практичних занять
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Конкретні цілі змістовного модулю 1 «Загальна рефлексотерапія»:
• Засвоїти визначення рефлексотерапії, властивості точок акупунктури, 

основні компоненти пунктурної рефлексотерапії (прийом, місце та момент 
стимуляції), ключові поняття мануальної рефлексотерапії.

• Демонструвати знання щодо систематизації та проведення рефлексо-
діагностики.

• Аналізувати акупунктурні зони в аспекті їх рефлексотерапевтичних 
ефектів, зокрема акупунктурної аналгезії.

• Використовувати основні правила вибору та проведення пунктурної та 
мануальної рефлексотерапії в клінічній практиці.

Конкретні цілі змістовного модулю 2 «Спеціальна рефлексотерапія»:
• Аналізувати клінічні прояви захворювання та формувати алгоритм за-

стосування рефлексотерапії (пунктурної та мануальної).   
• Демонструвати володіння простими способами проведення рефлексо-

терапії (точковий і сегментарний масаж, терморефлексотерапія, постізоме-
трична релаксація м’язів тощо).

• Обгрунтовувати оптимальні параметри електростимуляції для прове-
дення черезшкірної електронейростимуляції й електроміостимуляції.

• Визначати особливості використання методів рефлексотерапії в різних 
медичних ситуаціях (перша медична допомога, лікування, реабілітація, прфі-
лактика).

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).

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяль-
ності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка 
виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок від-
повідно до переліків, визначених програмою дисципліни.

Таким чином, згідно введенню нового навчального плану підготовки фа-
хівців освітньо-кваліфікованого рівня «спеціаліст» кваліфікація «лікар» у ви-
щих навчальних закладах III—IV рівня акредитації України, створено нову 
навчальну програму з дисципліни «Основи рефлексотерапії» за кредитно-
модульною системою, яка сприяє об’єктивізації оцінювання отриманих сту-
дентами знань.

•

№ 
п/п

Тема
Кількість 

годин

12 Електроміостимуляція. Лазеротерапія. 2

13 Міофасціальний больовий синдром. Мануальні методики м’язової 
корекції.

2

14 Оптимізація статико-динамічних навантажень на хребетний стовп та 
суглоби. 

1

15 Особливості застосування рефлексотерапії в медичній практиці. 1

16 Підсумковий модульний контроль 2

Всього 30
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Литвин О.В., Коваленко О.Є

ДИСФУНКЦІЯ ГІПОТАЛАМО — ГІПОФІЗАРНОЇ СИСТЕМИ У 
ХВОРИХ З ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХРОНІЧНОЮ ІШЕМІЄЮ МОЗКУ 
ТА ПАТОЛОГІЄЮ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ

Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної 
та клінічної медицини» ДУС
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика 

Церебро-васкулярна патологія в теперішній час є третьою причиною 
смертності та однією з головних причин інвалідізації в більшості країнах сві-
ту. ВООЗ прогнозує в майбутньому подальше її зростання у зв’язку з про-
цесом старіння населення планети та частотою поширеності артеріальної 
гіпертензії (АГ), цукрового діабету, гіперхолестеринемії, паління, ожиріння, 
гіподинамії та ін. (Міщенко Т.С., 2010 р.; Мороз В.А. 2008 р.). Серед ви-
щевказаних факторів ризику хронічної ішемії мозку важливу роль у розвитку 
серцево-судинної патології відіграє метаболічний синдром (МС). Окремим 
предиктором МС за визначенням IDF (2005) вважаються порушення гіпофі-
зарно-адреналової системи. Як відомо, маркером функціональної активнос-
ті передньої долі гіпофізу є тиреотропний гормон (ТТГ), зміни рівня якого 
мають прямий патогенетичний зв’язок з дисфункцією щитоподібної залози 
(ЩЗ) (Балаболкин М.И., Клебанова Е.И., 2007).

За даними МОЗ України 2007 р., понад 3,5 млн. осіб в Україні перебува-
ють на диспансерному обліку з різною патологією ЩЗ (Гайдаєв Ю.О., Моі-
сеєнко Р.О., 2007). 

Разом із зростанням поширеності метаболічного синдрому в останній 
час зростає патологія органів–мішеней метаболічного синдрому таких, як 
головний мозок, серце, судини, нирки. 

В багатьох дослідженнях давно встановлений зв’язок дисліпідемії та 
артеріальної гіпертензії, котра розглядається як один з основних факторів 
ризику розвитку хронічної ішемії мозку. Хронічне підвищення артеріального 
тиску призводить до спазму мозкових судин та зниженню перфузії голов-
ного мозку. Порушення кровообігу спостерігається переважно в глибинних 
відділах білої речовини та підкоркових ядер, що робить ці структури більш 
вразливими. Порушення кровообігу в глибинних відділах білої речовини 
призводить до розладів функції гіпоталямо–гіпофізарної системи, що може 
проявлятися різними метаболічними змінами в організмі. При наявності та-
ких факторів ризику як артеріальна гіпертензія, атеросклероз, дисліпідемія, 
інсулінорезістентність, паління, ожиріння, гіподинамія, стреси, розвивається 
дисфункція ендотелію, порушується реактивність судин, стеноз сонних ар-
терій, збільшення товщини комплексу інтима–медіа судин головного мозку. 
Все це призводить до хронічної ішемії мозку. Виникає хибне коло. Питання 
пошуку можливостей його зруйнувати, тобто, розробити патогенетичне лі-
кування є надзвичайно цікавим і актуальним.

Існує багато досліджень в яких вивчався вплив тиреоідної дисфункції на 
параметри гемодинаміки, систолічну та діастоличну функцію серця, ліпідний 
спектр крові (Панченкова Л.А., Трошина Е.А., 2009). Однак залишається не-
вивченим питання щодо особливостей мозкової гемодинаміки та можливос-
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тей її корекції у хворих з хронічною гіпертонічною енцефалопатією та супут-
ньою патологією щитовидної залози.

В практичній діяльності лікаря-невролога поліклініки часто зустрічаються 
випадки, коли у хворих з хронічною ішемією мозку на фоні артеріальної гі-
пертензії має місце патологія щитовидної залози, яка може супроводжува-
тись гіпо-, гіперфункцією та структурними змінами без функціональних змін. 
Вивчення взаємозв’язку цих патологічних станів та розробка етіопатогене-
тичного лікування має науково–практичні перспективи, які несуть в собі ве-
ликі можливості не тільки лікувального, але й профілактичного спрямування. 

•
Лишневский С.А., Попов А.В., Кошель Т.В., Заводий Н.В., 
Хоменко Т.В.

ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ОСТРЫХ 
НАРУШЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 
В РАННЕМ ПЕРИОДЕ.

Цереброваскулярные заболевания приводят к инвалидизации населения 
и наносят обществу огромный материальный ущерб. Изменить существую-
щую ситуацию можно путем создания адекватной системы лечебно-профи-
лактической помощи населению.

Цель нашей работы — реабилитация больных, начатая в ранних сроках 
заболевания, перенесших инсульт и имеющих стойкий неврологический де-
фект в виде параличей, парезов.

За последний год нами проведено лечение 19 больных в условиях от-
деле-ния периферической нервной системы, ранней реабилитации, с ин-
тенсивной терапией и восстановительной терапии цереброваскулярной 
патологии Киевской областной больницы. В эту группу вошли пациенты, 
перенесшие инфаркт головного мозга в ветвях левой (9), правой (10) сред-
них мозговых артерий. Все больные получали стандартною медикаментоз-
ную терапию, по показаниям физиотерапевтическое лечение, массаж, ЛФК, 
курсы иглорефлексотерапии (ИРТ).

В последние годы в практику лечения двигательных церебральных нару-
шений внедряются комбинированные методы ИРТ, цель которых — воздей-
ствие на различные уровни нервной системы, участвующие в формировании 
двигательного дефекта. В этой связи при ИРТ двигательных дефектов мы 
использовали корпоральные точки, скальптерапию, аурикулярную терапию.

Результаты: после проведенного комплексного лечения с применением 
методов ИРТ у 12 больных наблюдались уменьшение болевого синдрома, 
нарастание объема движений в паретичных конечностях, увеличение мы-
шечной силы на 1—1,5 бала. Увеличение спастического тонуса нарастало 
медленнее и чаще отсутствовало по сравнению с больными не получавши-
ми ИРТ и другие реабилитационные мероприятия в раннем периоде забо-
левания. У больных с давностью инсульта более одного месяца происходи-
ло увеличение мышечной силы, однако чаще развивался стойкий мышечный 
тонус в парализованных конечностях.
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Выводы: с целью более полной реабилитации больных с острыми на-
рушениями мозгового кровообращения целесообразно применение ИРТ в 
ранних сроках в комплексе с традиционными методами медикаментозной 
терапии.

•
Лук’яненко О.Ю.

РЕФЛЕКСОТЕРАПІЯ ХВОРИХ НА ВІБРАЦІЙНУ ХВОРОБУ

Харківська медична академія післядипломної освіти
кафедра гігієни праці та профпатології

Резюме. У роботі автор приводить науково-практичні дані, які були отри-
мані у результаті проведення сумісних досліджень із Харківським НДІ гігієни 
праці і профзахворювань ХНМУ на протязі багатьох років лікування хворих із 
вібраційною хворобою від дії локальної вібрації.

В останні роки в Україні широко почали використовувати різні методи 
рефлексотерапії для лікування вібраційної хвороби від дії локальної вібрації. 

Згідно з науковими дослідженнями, методи рефлексотерапії впливають 
рефлекторно на різні ланцюги нервової системи і відновлюють (нормалізу-
ють) порушений взаємозв’язок, призводять до активації імунобіологічних та 
гормонально-ендокринних властивостей організму. Рефлексотерапія діє на 
організм хворого через рефлекторну дугу: рецептор → нервове волокно → 
сегментарні та над сегментарні центри. Слабо подразнюючи АК до виник-
нення «передбаченого відчуття» лікар приводить в дію рефлекторну дугу. 
Необхідно завжди добиватися виникнення «передбаченого відчуття», тільки 
тоді спостерігається найбільший ефект від лікування. Рефлексотерапія воло-
діє аналгетичним, адаптаційно-трофічним, десенсибілізуючим, анти-спазма-
тичним впливом на організм робітника. Рефлексотерапію можна віднести до 
патогенетичних методів лікування вібраційної хвороби. В патогенезі вібра-
ційної хвороби одна із ланок належить рефлекторній дії локальної вібрації на 
ЦНС, що призводить до утворення застійного вогнища збудження, розвитку 
явища парабіозу на її різних рівнях. Виходжуючи із того, що рефлексотера-
пія має рефлекторну дію на ЦНС і може сприяти ліквідації або зменшенню 
вогнища інертного збудження, спостерігається усунення патологічної домі-
нанти. Це призводить до розриву порочного кола (парабіозу) та урегулюван-
ня процесів збудження і гальмування у ЦНС, що сприяє нормалізації функ-
цій різних органів і систем, які уражуються при вібраційній хворобі. 

Голкотерапія являється найбільш поширеною та характерною неспеци-
фічною терапією. Цей метод різниться від інших видів лікування малою зо-
ною та специфічним характером подразнення, можливістю викликати різні 
рефлекторні реакції, а також можливістю поєднувати різні рефлекторні впли-
ви із певних рецепторних крапок з загальним зміцненням всього організму. 

При лікуванні хворих різними видами рефлексотерапії необхідно додер-
жуватися слідуючих правил: лікування починати проводити на самих ранніх 
етапах захворювання; в обов’язковому порядку застосовувати АК загальної 
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Акупунктурні крапки, які найбільш часто застосовуються для лікування  
вібраційної хвороби
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дії; не починати лікування із приміненням чутливих крапок; використовувати 
крапки у залежності від переважання симптомів та синдрому захворювання. 
Також необхідно завжди отримувати при дії на АК передбачених відчувань 
(почуття «проходження струму», тепла, здавлення або печії у місці введення 
голки та інші); у перші 2—3 сеансу застосовувати АК у кількості від 3 до 5; 
сеанси голкотерапії проводити кожен день або через день; курс лікування 
від 10 до 15 сеансів. 

Для правильного проведення лікування і досягнення максимального те-
рапевтичного ефекту необхідно при вібраційній хворобі застосовувати галь-
муючий метод, так як він володіє седативним, загально заспокійливим, 
зменшує біль у кінцівках, а також нормалізує моторні та чутливі функції ор-
ганізму. При здійсненні сеансу хворі знаходяться у горизонтальному поло-
женні на спині. Сеанси обов’язково проводяться після харчування. 

Голкотерапія проводиться слідуючим способом; спочатку знаходять не-
обхідну АК, потім проводиться швидке введення голки в це місце до появи 
передбачених відчуттів і залишають їх на 30—40 хвилин. На один сеанс за-
стосовують від 8 до 12 АК та 2 або 4 крапки на вушній раковині. 

Акупунктурні крапки, які найбільш часто застосовуються для лікування ві-
браційної хвороби

По місцю розташування, інерційним відносинам та направленості дії за-
стосовуються слідуючи АК, які визначені як найбільш ефективні при ВХ: 
В перший день проводять голкотерапію у крапки загальної дії GI 4 та E 36 
або GI 10 та RP 6. В наступні дні застосовують АК у залежності від скарг 
які пред’являють хворі; при сильних болях у верхніх кінцівках і парестезії у 
кистях — P 4, P 5, P 7, GI 3, GI 9, GI 14, V 11. Акроангіоспазм пальців на 
кистях та гипергідроза долонь — P 11, GI 1, GI 4, С 7, IG 4, MC 7 та TR 5. 
При болях у нижніх кінцівках та парестезії у стопах — E 32, E 35, E 40, E 43, 
V 58, V 60, R 8, VB 31, VB 36, VB 40, VG 4. При другому ступеню захворю-
вання на ВХ у значному відсотку випадків у хворих, спостерігаються значні 
болі у поперековому та сакральному відділах, а також біль у нижніх кінців-
ках по корінцевому типу, тому пропонуються слідуючі АК –V 25, V 27, V 37, 
V 54), V 62, VB 30, VB 31, VB 34, VG 3, VG 4. При помірному або вираженому 
антено-невротичному синдромі (порушення сну, дратівливість, збудженість, 
головні болі та ін.) застосовують наступні АК — С 7, E 8, E 36, MC 6, V 11, 
VB 20, H, VG 17, VG 20, VG 24.

Аурікулярні акупунктурні крапки застосовуються при перших симптомах 
вібраційної хвороби. Так, для покращення загального стану хворих у перший 
та останній сеанси застосовують слідуючі ААК: 22, 34, 55, 113. При болях у 
верхніх кінцівках, парестезіях, ангіоспазмах пальців кісті: 13, 28; 37, 62, 64, 
65, 66, 67. При болях у різних відділах тулуба та нижніх кінцівках: 38, 40, 
45, 52, 54. 

Таким чином, наш багаторічний досвіт застосування різних методів реф-
лексотерапії у хворих на вібраційну хворобу показує, що значне покращення 
стану здоров’я спостерігалося при лікуванні у 77,1 % хворих, покращення — 
22,9 %. Відсутності ефекту від лікування не спостерігалося. Використання 
методів рефлексотерапії дозволяє значно збільшити ефективність лікування 
вібраційної хвороби, значно зменшити фінансові затрати на медикаменти, а 
також скорочення днів перебування хворих на стаціонарній койці. 
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МЕТОДИКА ІНТЕГРАЛЬНОЇ КІНЕЗІОТЕРАПІЇ 
ТА СКАЛЬППУНКТУРИ В РЕАБІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ОРАНІЧНИМ 
МЕТОДИКА ІНТЕГРАЛЬНОЇ КІНЕЗІОТЕРАПІЇ 
ТА СКАЛЬППУНКТУРИ В РЕАБІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ОРАНІЧНИМ 
МЕТОДИКА ІНТЕГРАЛЬНОЇ КІНЕЗІОТЕРАПІЇ 

УРАЖЕННЯМ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ
ТА СКАЛЬППУНКТУРИ В РЕАБІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ОРАНІЧНИМ 
УРАЖЕННЯМ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ
ТА СКАЛЬППУНКТУРИ В РЕАБІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ОРАНІЧНИМ 

Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нер-
вової системи МОЗ України.

Резюме. Автор представляє результати реабілітації дітей з церебраль-
ним паралічем, застосовуючи скальппунктуру з одночасним проведенням 
пасивно-активної лікувальної гімнастики (кінезіотерапії) і масажу.
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Вступ. Скальппунктура — сучасний, спеціалізований рефлексотерапев-
тичний метод, який не має ніякого відношення до традиційної китайської 
медицини, що заснували Jiao Shun Fa, Fang Yunpeng та Tang Songyan.

Скальп має багато традиційних акупунктурних точок (АТ), але у скаль-
ппунктури, є суттєві відмінності від традиційної акупунктури скальпа. Тому, 
що базується на елементарній функціональній нейроанатомії і її лікувальний 
вплив знаходить теоретичне підтвердження нейроанатомічних та нейрофізі-
ологічних даних, стосовно спільності іннервації окремих ділянок головного 
мозку і скальпа. 

Патогенетичність скальппунктури обумовлена тим, що локалізація реф-
лекторних зон, співпадає з анатомічною проекцією структур головного моз-
ку. Зони скальпа інервуються структурами n. trigeminus та верхніх шийних 
спінальних сегментів С2—С3, що дає можливість впливати на сегментарні 
і супрасегментарні структури головного мозку. Вибірково активувати різні 
відділи лімбіко-ретикулярного комплексу, регіональні гемоциркуляторні зсу-
ви, у визначених відділах кори та підкоркових ядрах головного мозку, що 
обумовлено спільною інервацією зон скальпа і судин мозкових оболонок.

Лікувальний вплив скальппунктури полягає у стимулюванні патологіч-
но зміненої ділянки головного мозку, що веде її до функціональних змін, 
сприяючи і допомагаючи корковому відділу виконувати свою фізіологічну, 
домінуючу функцію (на прикладі центрального відрізку моторного шляху) 
і є найбільш ефективним при нервово-психічних захворюваннях, особли-
во вона показана для зменшення патологічного м’язового тонусу, та його 
нормалізації. 

Мета. Впровадження нових альтернативних шляхів лікування дітей з ор-
ганічним ураженням центральної нервової системи, на прикладі нейрореабі-
літації різних форм дитячого церебрального паралічу та розробка нових схем 
(методик) патогенетичної терапії. Шляхом послідовної та цілеспрямованої 
стимуляції (враховуючи неврологію розвитку): рухових, мовленевих, психіч-
них функцій у немовлят з 3—4 місяців та дітей після одного року життя. В 
основі котрого закладено: теоретичні концепції системогенезу і аксо-ден-
дритного розгалуження (клітинного субстрату адаптації мозку), формування 
нових мереж міжнейронального зв’язку, що використовує «терапевтичне ві-
кно», тобто вік до якого можливо отримати задовільний лікувальний ефект 
та зменшити прояви інвалідності.

Методи. Під динамічним спостереженням знаходилось 254 дитини (з 4 
місяців до 12 років).

1-а група — отримувала МІКС та інші традиційні медико-соціальні реабі-
літаційні методи.

2-а група — отримувала скальппунктуру та інші традиційні медико-соці-
альні реабілітаційні методи. 

Результати. Годинний сеанс інтенсивного цілеспрямованого впливу на 
комплекс патологічних-тонічних рефлексів з одночасною церебропунктурою, 
надає нові можливості у спектрі довільних рухів хворого, а проведений курс 
дозволяє значно та ефективно скорегувати функціональну діяльність локо-
моторних центрів, на усіх вертикальних рівнях регуляції рухової активності, 
відпрацювати вірні навички, покращити м’язову активність та між м’язову 
взаємодію у системі «агоніст — антагоніст», значно знизити високий пато-
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логічний тонус, навчити контролювати цілеспрямовані рухи, збільшити амп-
літуду активних рухів у суглобах. 

Висновки
1. Впровадження МІКС, дозволяє за відносно короткий термін суттєво 

покращити стан моторики хворої дитини. 
2. Окрім бажаної протиспастичної дії на мускулатуру, покращення мото-

рики та мови, поліпшується емоційний стан, пізнавальна функція мозку (ін-
телектуально — мнестичний розвиток, пам’ять, увага).

3. Чим раніше за віком, дитина починає МІКС, тим краща різниця та 
ефективність у порівнянні з контрольною групою. 

4. МІКС може проводитись як самостійно, так і в комплексі з іншими 
рефлексотерапевтичними методиками.

5. Включення МІКС в комплексне лікування, в індивідуальній комплексній 
програмі реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи, спри-
яє та значно розширює можливості реабілітації хворих та їх подальшу со-
ціалізацію.

Слід відзначити, що за час впровадження МІКС не було ускладнень та 
побічних явищ. 

Запропонована робота, схвалена засіданням Комітета з етики Національ-
ної Медичної Академії Післядипломної Освіти (Протокол засідання КЕ № 6 
(30) від 04.06.2007) та знайшла втілення в Республіканському центрі реабілі-
тації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України м. Київ. 
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КАЛЕНДАРЬ НА XXI ВЕК

В публикации представлен Лунно-Солнечно-Юпитерный календарь с не-
бесной символикой так называемого животного цикла, с таблицей, состав-
ленной на XXI столетие (табл. 2). Таблица на XX столетие представлена в 
журнале Народного Университета, факультета «Твоё здоровье» № 1 (ян-
варь-февраль) 1989 г., издательство «Знание».

За 60 лет Юпитер  совершает 5 оборотов вокруг Солнца. Один полный 
оборот Юпитера вокруг Солнца стал основой 12-летнего  Юпитерного  ка-
лендарного цикла  (табл. 2). Каждому из 12 лет соответствует название 
животного. Число «5» символизирует 5 первоэлементов природы (дерево, 
огонь, земля, металл, вода), которым соответствуют определенный цвет, 
время года, время суток, а также определенные эмоции, вкус, органы 
чувств, внутренние органы человека (табл. 1).

15. Wang Yukang et al., Treatment of apoplectic hemiplegia with scalp acupuncture in 
relation to CT findings. J. Tradit. Chin. Med. 1993. 13(3): 182—184.

METHOD OF INTEGRAL KINESITHERAPY AND SCALP 
ACUPUNC TURE IN REHABILITATION OF CHILDREN 
WITH ORGANIC INJURY CENTRAL NERVOUS SYSTEM

Resume: The author presents results of scalp acupuncture treatment of chil-
dren with CP, which had been performed along with passive — active therapeutic 
gymnastic and massage. 

•

Перво-
элемент

Цвет
Время
года

Время
суток

Внутрен ние
органы

Органы
чувств

Вкус Эмоции

1. Дерево Зеленый Весна Утро
желчный
пузырь,
печень

глаза кислый гнев

2. Огонь Красный Лето День
тонкий

кишечник,
сердце

язык горький радость

3. Земля Желтый
Позднее

Лето
Пол-
день

желудок,
селезенка,
поджелу-
дочная
железа

рот сладкий смех

4. Металл Серый Осень Вечер
толстый

кишечник,
легкие

нос острый
раздумье,

пение

5. Вода Черный Зима Ночь
мочевой
пузырь,
почки

уши соленый стон

Таблица 1
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Мачерет Е.Л., Бредихин К.А., Бредихин А.В., 
Коркушко А.О., Чеха О.А.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ДИСФУНКЦИИ 
ПОЗВОНОЧНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО СЕГМЕНТА (ПДС), 
МАЛОЙ МЕЖПОЗВОНКОВОЙ ДИСФУНКЦИИ (ММД) 
ПОЗВОНОЧНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО СЕГМЕНТА (ПДС), 
МАЛОЙ МЕЖПОЗВОНКОВОЙ ДИСФУНКЦИИ (ММД) 
ПОЗВОНОЧНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО СЕГМЕНТА (ПДС), 

НА УРОВНЕ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА (ШОП) 
МАЛОЙ МЕЖПОЗВОНКОВОЙ ДИСФУНКЦИИ (ММД) 
НА УРОВНЕ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА (ШОП) 
МАЛОЙ МЕЖПОЗВОНКОВОЙ ДИСФУНКЦИИ (ММД) 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЛЬТРАСОНОГРАФИИ (УСГ) И 
КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛАЗЕРО-, 
АУРИКУЛО- И МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛАЗЕРО-, 
АУРИКУЛО- И МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛАЗЕРО-, 

НМАПО им. П.Л. Шупика,  ГБ № 4 г. Никополь

Резюме. В работе рассмотрены возможности УСГ при дисфункции 
ПДС (малой межпозвонковой дисфункции, протрузии, пролапсе), а также 
комплексная терапия с использованием лазеро-, аурикуло- и мануальной 
терапии, что позволяет инактивировать триггерные точки, устранить «трос-
совый» феномен (при синдроме передней лестничной мышцы), устранить 
контрактуру межпоперечных мышц и тем самым создать основу для рести-
туции межпозвонкового диска (МПД), значительно уменьшить или купиро-
вать болевой синдром и тем самым улучшить статико-динамическую функ-
цию ШОП.

Малая межпозвонковая дисфункция («контрактура» глубоких параверте-
бральных мышц), спазм межпозвонковых, межпоперечных мышц шеи может 
привести к травматическому сдавлению пульпозного ядра, возникновению 
феномена «тисков» и появлению протрузии, пролапса, развитию асептичес-
кого воспаления, локальной рефлекторной миофиксации, локальной боли. 
Появляются патобиомеханические изменения в ПДС. Развиваются функцио-
нальные блоки: мышечные, мышечно-связочные, появляется дисфункция 
дугоотростчатых суставов (суставной блок), при нарастании пролапса — 
дуральный блок. В смежных ПДС развивается гипермобильность, затем- 
регионарный дисбаланс мышц и образуются новые мышечно–тонические 
синдромы. 

Под воздействием мышечного напряжения, укорочения мышцы со вре-
менем формируются триггерные точки: мышечные и мышечно–связочные, 
что ведет к тонусно — силовому дисбалансу, развитию «троссового» фено-
мена (статическое и динамическое перенапряжение ПДС и как следствие 
дисфункция соответствующего сустава в виде сублюксации, имбрикации, 
и нестабильности ПДС). Так, при скаленус-синдроме за счет «троссово-
го» феномена может развиться нестабильность ПДС С III-С IV (передняя 
лестничная мышца вверху прикрепляется к передним бугоркам поперечных 
отростков III-IV шейных позвонков). Нарастает ноцицептивная гипераффе-
рентация, болевой синдром. Получают дальнейшее развитие неоптималь-
ные статические и динамические стереотипы. Формируются рефлекторные 
синдромы: цервикальгия, цервикокраниальгия, цервикобрахиальгия, цер-
викопектальгия с мышечно–тоническими, миофасциальными синдромами, 
мышечными и мышечно–связочными триггерными точками, которые сами 
становятся патологическими очагами ноцицептивной импульсации. Все 
это свидетельствует о необходимости улучшения диагностики малых меж-
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позвонковых дисфункций, дисфункции межпоперечных мышц с помощью 
клинико-параклинического обследования, а также интегративного подхода 
в лечении вертеброгенной патологии ШОП с использованием лазеротера-
пии, аурикулотерапии и мануальной терапии. Поэтому, целью и задачами 
исследования явились диагностика дисфункции ПДС (ММД, патологическая 
протрузия, пролапс), включая УСГ исследования и дальнейшее комплексное 
лечение с применением лазеро-, аурикуло–и мануальной терапии. 

Материалы и методы. Нами было обследовано 38 больных (в возрасте 
от 24 до 62 лет) с хронической цервикальгией, цервикокраниальгией, цер-
викобрахиальгией, цервикопектальгией с мышечно-тоническими или мио-
фасциальными синдромами. У 19 больных были выявлены патологические 
протрузии (В.Ф. Кузнецов 2000 г.) более 3 мм и у 11 — пролапсы, (без про-
рыва задней продольной связки). Мышечно- тонические синдромы диагнос-
цировались визуально и пальпаторно. Повышение мышечного тонуса опред-
елялись по трем степеням (Попелянский А.Я., 2003 г.): первая — мышца 
мягкая, пальцы легко проникают в ее толщу, вторая — мышца плотная, 
пальцы удается частично погрузить в ее толщу, третья — мышца каменис-
той плотности. Оценка мышечного тонуса межпозвонковых мышц осущест-
влялась при спиралевидном движении ШОП с тракцией влево и вправо (мо-
дификация шкалы Ashworth):0 баллов. — нет повышения мышечного тонуса, 
1 балл. — легкое повышение мышечного тонуса в виде незначительного 
сопротивления в конце движения, 2 балла. — умеренное повышение мы-
шечного тонуса на протяжении всего пассивного движения, 3 балла. — зна-
чительное повышение мышечного тонуса: а) в начале движения и, возмож-
но, с болевым синдромом (мышечный блок, мышечные триггерные точки), 
б) в конце движения и, возможно, с болевым синдромом (связочный блок, 
мышечно — связочные и связочно–суставные триггерные точки), в) резкое 
ограничение движений влево и вправо (блок в дугоотростчатых суставах и, 
возможно, дуральный блок), 4 балла. — ШОП фиксирован в антальгической 
позе. Клинико–вертебрологические обследование включало: определение 
показателей вертебродинамики ШОП (экстензия, флексия, ротация, лате-
рофлексия, спиралевидные движения), наличие и степень функциональных 
блоков (Стоддард (1969 г.), выявление активных и латентных триггерных то-
чек при пальпации в покое, а также при эксцентрическом и изометрическом 
мышечном сокращении межпоперечных и экстравертебральных мышц шеи, 
оценку состояния межпоперечных мышц ШОП при латерофлексии влево 
и вправо. Интенсивность боли и ее зависимость от вертебрального кине-
зиса в ШОП оценивались по сокращенной схеме с использованием кри-
териев (А.Я. Попелянский, 2003 г.): 0 степень (ст.) — нет боли в покое и 
при движении, 1 ст. — боль возникает в крайнем положении, 2 ст. — боль 
появляется в начале движения в позвоночнике, 3 ст. — боль присутствует 
даже в покое. Важным являлась оценка вертебродинамики в каждом ПДС, 
определение саногенетического или патобиомеханического характера дан-
ных изменений. Тестирование функций сегментов ШОП осуществлялись с 
помощью методики, описанной Клаусом Букулом (2007 г.). Для дифферен-
цированной диагностики использовался также тест О`Донахью (боль при ак-
тивных движениях с сопротивлением, свидетельствует в пользу мышечной 
дисфункции, боль в процессе пассивных боковых наклонов головы — на 
функциональные нарушения связочного аппарата или дегенеративную пато-
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логию суставов). УСГ проводилась из переднебокового доступа, на аппара-
те «HS-2000» в 2 этапа: 1 этап (А.Ю. Кинзерский, 2007 г.) с использованием 
микроконвексного датчика с рабочей частотой от 3,5 до 6,5 МГц и 2 этап 
(Е.Л. Мачерет и соавт.,2009 г.) в виде исследования межпоперечных про-
странств ШОП (СIII-CVII) и их амплитуды движения при латерофлексии вле-
во и вправо из переднебокового доступа с использованием линейного дат-
чика с частотой от 5 до 10 МГц с целью оценки состояния ПДС, мышечного 
тонуса межпоперечных мышц, наличия контрактуры, особенно у больных с 
патологической протрузией и пролапсом. В качестве контрольной группы 
были обследуемые (n=30) без патологии ШОП, мужского (17) и женского 
(13) пола в возрасте от 16 до 35 лет. Анализ функционально-структурных 
изменений ШОП проводился с помощью функциональной ренгенографии, 
КТ и/или МРТ По А.Я. Попелянскому (2003 г.) — одностороннее сближение 
межпоперечных отростков при отсутствии структурального сколиоза свиде-
тельствует о контрактуре межпоперечных мышц. 

Результаты исследований. У больных с патологическими протрузи-
ями и пролапсом, в зависимости от уровня поражения ПДС, при визу-
ально-пальпаторной диагностике выявлялись мышечно-тонические и мио-
фасциальные синдромы (прямые, верхние и нижние косые мышцы головы, 
ременные мышцы головы и шеи, мышцы поднимающей лопатку, дельто-
видные, надостные, ромбовидные, трапециевидные, лестничные, и др.). У 
больных определялись нейродистрофические синдромы: плечелопаточный 
синдром, нейромиофиброз (поражение мышечно–сухожильного перехода). 
При этом, спазм передней лестничной мышцы со временем приводил к ее 
болевому сокращению (контрактуре), развитию нестабильности ПДС СIII-СIV 
и нарастанию болевого синдрома. В 11 случаях был положительным тест 
Морли. Радикулопатии нижних шейных корешков проявлялись мышечно–то-
ническими синдромами, чувствительными, двигательными нарушениями в 
зоне иннервации корешка. Определялся Spurling test или феномена меж-
позвонкового отверстия (по А.Я. Попелянскому). была положительная проба 
Берчи. У больных с протрузией и пролапсом наблюдались умеренно-выра-
женные и выраженные нарушения вертебродинамики в ШОП. Отмечались 
ограничение и функциональные блоки ротационного характера на уровне 
CI-CII, CIV-CV, CV-CVI, CVI-CVII ПДС. Повышение тонуса мышц при ротации, 
антефлексии, ретрофлексии (экстензии) свидетельствовало в пользу заин-
тересованности твердой мозговой оболочки. Повышение тонуса, появление 
боли при латерофлексии в одну из сторон свидетельствовало о заинтере-
сованности межпоперечных мышц и связок. В ряде случаев блоки носили 
смешанный характер. У больных нарушались спиралевидные движения, что 
выявлялось при тракции ШОП, особенно у больных с пролапсом, с преиму-
щественным ограничением в одну сторону — 79 %, в обе стороны — 21 
%, что имело существенное значение для проведения аурикулотерапии, 
лазеротерапии и мануальной терапии. При нарушении вертебродинамики, 
дисфункции ПДС, наблюдались функциональные блоки в дугоотростчатых 
суставах, ограничение и болезненность пассивных движений, рефлектор-
ная околосуставная миофиксация, ограничение и болезненность активных 
движений (контрактура межпозвонковых мышц, образование мышечных 
триггерных точек), определялось ограничение ротационных, спиралевидных 
движений и, латерофлексии. Наблюдалась локальная боль при пальпации 
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ПДС, при перкуссии остистых отростков, при вибрационной нагрузке на ис-
следуемый ПДС (тест Тиннеля), изменялась трофика и напряжение тканей 
над соответствующим ПДС (складка Киблера). Пальпаторно определялась 
болезненность при пальпации межпоперечных мышц и межпоперечных свя-
зок, усиливающаяся при латерофлексии в гетеролатеральную сторону. При 
УСГ исследовании на первом этапе у пациентов с патологическими про-
трузиями выявлялось их увеличение до 3—5 мм преимущественно в виде 
выпячивания заднего контура в спинномозговой канал. Отмечалось сниже-
ние высоты МПД. У 11 больных были выявлены грыжи МПД в виде раз-
рыва фиброзного кольца (ФК) и выпячивания ее в спинномозговой канал, 
у трех из них — развитие реактивного эпидурита. В группе больных (n=9) 
с шейными радикулопатиями на фоне дистрофических изменений пульпоз-
ного ядра отмечалось: более выраженное снижение высоты МПД, грыжи, 
признаки деформации твердой мозговой оболочки и корешковых рукавов. 
При проведении УСГ исследований на втором этапе изучалось состояние 
заинтересованных ПДС, (ММД, протрузия, пролапс), длина межпопереч-
ных промежутков (S1) и разница (амплитуда) расстояния между попере-
чными отростками при латерофлексии (S2) в гетеролатеральную сторону 
(S = S2—S1). У пациентов контрольной группы амплитуда (S) движения в 
среднем составляла от 1 до 3 мм. У пациентов с дисфункцией ПДС (ММД, 
патологическая протрузия, пролапс) — составляла < 1 мм(Р<0,01). В ряде 
случаев амплитуда движения уменьшилась от исходной. Так у одной боль-
ной амплитуда (S) движения уменьшалась на 1,6 мм от исходного пока-
зателя (S1), что свидетельствовало в пользу контрактуры межпоперечных 
мышц этой же стороны. У больных с фораминальными грыжами отмечалось 
ограничение латерофлексии в гомолатеральную сторону ввиде контрактуры 
межпоперечных мышц на гетеролатеральной стороне. При функциональной 
ренгенографии определялась нестабильность ПДС, преимущественно на 
уровне CII-CIII, CIII-CIV и/или CIV-CV, нарушение функции дугоотростчатых 
суставов, признаки локальной рефлекторной миофиксации, сближение меж-
поперечных отростков при отсутствии структурального сколиоза (контрак-
тура межпоперечных мышц по А.Я. Попелянскому, 2003 г.). При МРТ об-
следовании выявлялось снижение высоты межпозвонковых дисков и его 
поражение (протрузия, пролапс). 

С целью уменьшения и/или устранения малой межпозвонковой дисфунк-
ции, улучшения вертебродинамики при дисфункции ПДС (протрузия, про-
лапс), лечение включало ряд этапов: I.а блокада ноцицептивной импульса-
ции в дугоотростчатых суставах, межпозвонковых дисках, связках, мышцах 
(блокаторы ЦОГ-2: мовалис, целебрекс), I.б блокада нейропатической боли 
(дискогенная радикулопатия) — габапентин (нейронтин), прегабалин (лири-
ка). II. Устранение мышечного спазма: а) мидокалм в течение 5—7 дней в/
м в дозе 100—200 мг в сутки с последующим переходом на пероральный 
прием в дозе 100—400 мг в сутки на протяжении 7—10 дней, б) аурику-
лотерапия в проекционных зонах межпозвонковых и экстравертебральных 
мышц ежедневно, длительностью от 40 мин до 2 час., в) лазеротерапия 
паравертебрально на проекцию межпоперечных мышц пораженного ПДС 
излучением в инфракрасном спектральном диапазоне (СД) 0,8—0,86 мкм 
в импульсном беспрерывном режиме контактным способом с частотой 
модуляции 37,5 Гц, мощностью 10—20 МВт/см², длительностью 1,5—2 
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мин., количеством процедур 10—15. III. Инактивация триггерных точек в 
экстравертебральных и межпозвонковых (межпоперечных) мышцах лазер-
ным излучением в СД 0,8—0,86 мкм в импульсном беспрерывном режиме 
контактным способом с частотой модуляции 37,5 Гц (резонансная частота 
для блокирования кальциевых каналов) на центральные миофасциальные 
триггерные точки и с частотой 10 Гц (улучшает венозный отток и микро-
циркуляцию) на триггерные точки в местах мышечно-сухожильного пере-
хода и/или на уровне прикрепления сухожилия к кости (например, надэр-
бовские точки), мощностью 10—20 мВТ/см², длительностью 1,5—2 мин. на 
точку, количеством процедур 10—15 в зависимости от болевых ощущений 
пациента. Через несколько дней после уменьшения болевого синдрома и 
мышечного спазма больному с целью устранения суставных блоков в дуго-
отростчатых суставах, мышечных блоков и восстановления спиралевидных 
движений в ШОП, в ПДС при их дисфункции (контрактура межпоперечных 
мышц, протрузия, пролапс), применялась интегративная мягкотканная тех-
ника, включающая дыхательную и глазодвигательную синкинезии в фазу 
изометрического напряжения межпозвонковых мышц с последующей мяг-
кой тракцией при изотоническом сокращении (фаза расслабления) межпоз-
вонковых мышц с плавным спиралевидным движением вдоль вертикальной 
оси сначала в сторону, где нет ограничения движения, а затем в другую до 
достижения релиза с обязательным учетом нестабильности и гипермобиль-
ности ПДС (не включая их в движение).

В результате проведенного лечения отмечалась инактивация триггерных 
точек (в случае передней лестничной мышцы, это инактивация т. Эрба и 
надэрбовских точек, что ведет к устранению «троссового» феномена, к ста-
билизации ПДС CIII-CIV, и устранению источника патологической импульса-
ции как в первом, так и во втором случаях), устранение или значительное 
уменьшение мышечного спазма в экстравертебральных (лестничные, трапе-
циевидные и др.) и межпозвонковых, межпоперечных (в том числе контрак-
туры) мышцах. Повышенный мышечный тонус при спиралевидной тракции в 
ШОП уменьшался с 4—х-до 3—х-или 2—х баллов., а с 3—х баллов. до 2—х 
(уменьшение вертеброгенной миофиксации), отмечалось деблокирование 
суставных дугоотростчатых блоков, значительное уменьшение или устра-
нение болевого синдрома. При проведении УСГ исследований было выяв-
лено увеличение высоты МПД, приближение его к анатомической норме, 
увеличение расстояния между межпоперечными отростками и увеличение 
амплитуды движения (S) между ними — 0,75мм +/-0,25(Р<0,05) при лате-
рофлексии в противоположную сторону, при этом отмечалось уменьшение 
пролапса и патологических протрузий на 1 мм(Р<0,01). Следовательно, по 
данным УСГ исследований определялись: саногенетический процесс в за-
интересованных ПДС (малая межпозвонковая дисфункция, пролапс, про-
трузия), уменьшение контрактуры межпоперечных мышц, реституция МПД, 
восстановление его рессорной функции.

Таким образом, применение УСГ в исследовании ШОП (CIII-CVII), верте-
бродинамики ПДС при его дисфункции (ММД, протрузия, пролапс), позво-
ляет выявить и оценить выраженность этих нарушений, а также эффектив-
ность проводимой терапии. Применение лазеротерапии и аурикулотерапии 
на проекционные зоны и сегменты ПДС при его дисфункции (ММД, про-
лапс, протрузия) и экстравертебральной дисфункции (мышечно-тонические 
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и миофасциальные синдромы) в комплексном лечении, включая интегра-
тивную мягкотканную технику, позволяет инактивировать триггерные точки, 
устранить мышечно-тонические (миофасциальные) синдромы вертебраль-
ных (межпоперечных) и экстравертебральных мышц, деблокировать дуго-
отростчатые суставы, значительно уменьшить или устранить болевой син-
дром и дисфункцию соответствующего ПДС (ММД, протрузия, пролапс) и 
тем самым улучшить статико-динамическую функцию ШОП. 

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

СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ПОСТГЕРПЕТИЧЕСКОГО ТРИГЕМИ-
НАЛЬНОГО ГАНГЛИОНЕВРИТА (ХРОНИЧЕСКОЙ ПЕРСИСТИ-
РУЮЩЕЙ НЕЙРОИНФЕКЦИИ)
НАЛЬНОГО ГАНГЛИОНЕВРИТА (ХРОНИЧЕСКОЙ ПЕРСИСТИ-
РУЮЩЕЙ НЕЙРОИНФЕКЦИИ)
НАЛЬНОГО ГАНГЛИОНЕВРИТА (ХРОНИЧЕСКОЙ ПЕРСИСТИ-

НМАПО им. П.Л. Шупика,  ГБ № 4 г. Никополь

Резюме. Способ отличается тем, что наряду с применением валавира 
(по 1000 мг три раза в день в течение семи дней) одновременно прово-
дится лазеротерапия на максимальный локус боли точку VB-7—цюй-бинь 
(проекция Гассерова узла) в инфракрасном спектральном диапазоне 0,8—
0,86 мкм в импульсном беспрерывном режиме контактным способом с 
частотой модуляции 10 Гц мощностью 10—20 МВт/см², длительностью 
2 мин. количеством процедур 7—10 в зависимости от болевых ощущений 
пациента.

Лечение хронических персистирующих нейроинфекций представляет со-
бой существенную проблему. Так, например, осложнениями герпетическо-
го поражения тройничного нерва может быть постгерпетическая невралгия 
(ПГН), острый и постинфекционный энцефалит, менингоэнцефалит, пора-
жение лицевого, блуждающего нервов и верхних шейных корешков (1.2). 
Несмотря, на внедрение в клинику ацикловира, частота развития ослож-
нений опоясывающего герпеса — ПГН (постгерпетический ганглионеврит) 
остается достаточно высокий. Следует отметить, что вирус простого герпе-
са (ВПГ-1) также может персистировать в ганглиях тройничного нерва (1). 
В то время, как активная противовирусная терапия уже проведена, клини-
ческие проявления свидетельствуют о необходимости проведения дальней-
шего лечения.

Лечебная тактика как при Herpes zoster (остром периоде заболевания) 
так и в стадии ПГН включает два основных направления: противовирусную 
терапию (ацикловир, фамцикловир, валацикловир) и купирование нейро-
патической боли: антиконвульсанты (габапентин, прегабалин), антидепрес-
санты (амитриптилин), местное воздействие (пластырь с 5 % лидокаином 
или мазь капсаицина) и опиоидные анальгетики (А.И. Волкова 2007 г.). Ряд 
авторов (2) при лечении тригеминального герпетического ганглионеврита, 
включают кроме медикаментозных средств, массивное физиотерапевти-
ческое лечение: дарсонвализацию, ультрафонофорез, электрофорез, реф-
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лекторное лечение: электро- и электроакупунктуру и др. Недостатками вы-
шеуказанного способа лечения является: 1)недостаточная эффективность, 
которая обусловлена тем, что при подостром и хроническом течении во-
круг очагов инфекции высвобождается локально тромбоксан А2 (Y. Omura), 
который выполняя саногенетическую роль, одновременно затрудняет до-
ступ лекарственных средств к очагу. Поэтому, необходимо одновременное 
применение противовирусных препаратов при персистирующей вирусной 
инфекции в сочетании с лазеротерапией в инфракрасном спектральном 
диапазоне 0,8—0,86 мкм в импульсном беспрерывном режиме контактным 
способом мощностью 10—20 МВт/см², длительностью 2 мин. с частотой 
модуляции 10 Гц (уменьшает отек, боль, улучшает микроциркуляцию, а 
следовательно способствует поступлению медикаментов в очаг поражения) 
на максимальный локус боли на точку VB-7 цюй-бинь (проекция Гассерова 
узла), количеством процедур 7—10 в зависимости от болевых ощущений 
пациента.

Рассмотрим пример.
Больной К. 65 лет поступил на лечение с диагнозом левосторонний пост-

герпетический тригеминальный ганглионеврит, хроническая герпетическая 
персистирующая инфекция. Ранее проводимая интенсивная терапия дала 
незначительное улучшение. При МРТ обследовании очаговой патологии не 
выявлено. Герпес 1 и 2 типы Ig М 0,52 (S/co) — негативный. Герпес 1 и тип 
Ig G — 10,96 (S/co)-позитивный. ПЦР Герпес 1 тип-отр. Цитомегаловирус 
Ig M — 0,50 (S/co) –негативный. Цитомегаловирус Ig G — 8,01 ОД/мл-по-
зитивный. ПЦР — цитомегаловирус — отр. Varicella Zoster — Ig M — 0,53 
(S/co) — негативный. Ig G-9,84 — позитивный, ПЦР –отр.

Больному проводилась терапия включающая прием валавира в дозе 
1000 мг три раза в день в сочетании с лазеротерапией в инфракрасном 
спектральном диапазоне 0,8—0,86 мкм в импульсном беспрерывном режи-
ме контактным способом с частотой модуляции 10 Гц мощностью 10—20 
мВт/см², длительностью 2 мин. на проекцию левого Гассерова узла (T. VB-
7). На третий день больной отметил уменьшение боли в левой половине 
лица, на пятый день — значительное уменьшение боли и на седьмой день 
больному было закончено лечение.

Таким образом, одновременное применение валавира и лазеротерапии 
в инфракрасном спектральном диапазоне с частотой модуляции 10 Гц по-
зволяет повысить эффективность противовирусной терапии (валавира), 
уменьшить отек Гасерова узла и получить выраженный клинический эффект 
(в данном случае уменьшение или купирование болевого синдрома).
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Мачерет Е.Л., Галуша А.И., Чупрына Г.Н., Коваленко О.Е.

К ВОПРОСУ О ПОЛНОЦЕННОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ 
ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ РАССТРОЙСТВ
К ВОПРОСУ О ПОЛНОЦЕННОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ 
ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ РАССТРОЙСТВ
К ВОПРОСУ О ПОЛНОЦЕННОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ 

Несмотря на то, что сердечно-сосудистые заболевания продолжают 
оставаться ведущей причиной смерти населения экономически развитых 
стран, в большинстве из них на протяжении последних десятилетий реги-
стрируется стойкая позитивная динамика показателей здоровья, связанная 
с этой патологией. В то же время в Украине наблюдается прямо противопо-
ложная тенденция — за последние 25 лет распространенность заболеваний 
системы кровообращения среди населения возросла в три раза, а уровень 
смертности от них — на 43 %.

Понятно, что такой значительный рост заболеваемости и увеличение 
смертности от сердечно-сосудистой патологии обусловлены целым рядом 
причин: воздействие вредных факторов экологического, интоксикационного, 
радиационного характера, социальный фактор, который становится пред-
ельно актуальным вследствие имеющихся социально-экономических про-
блем в обществе, и куда прежде всего следует отнести катастрофическое 
снижение жизненного уровня населения, низкое финансирование системы 
здравоохранения, которое продолжает осуществляться по так называемому 
«остаточному принципу», социально-психологический стресс и дезадапта-
цию населения к новым условиям жизни.

Среди многообразия форм сердечно-сосудистой патологии в практике 
врача-невролога встречаются, прежде всего, цереброваскулярные заболе-
вания (ЦВЗ), хотя на самом деле, практически всегда нет чистой церебро-
васкулярной патологии, а есть полимодальные поражения, затрагивающих 
разные отделы сердечно-сосудистой системы. 

Сосудистые заболевания головного мозга, так же, как и все заболева-
ния системы кровообращения, характеризуются возрастающими показа-
телями заболеваемости, смертности, инвалидизации и являются одной из 
важнейших медико-биологических и социальных проблем всего человече-
ства. А одна из форм цереброваскулярной патологии — самая сложная по 
течению, самая парадоксальная по эффекту лечебных мероприятий и самая 
разительная по своим влияниям на умственную и физическую трудоспособ-
ность человека, — мозговой инсульт, — является одной из ведущих причин 
смертности, а также инвалидизации во всем мире. Ежегодно в мире мозго-
вой инсульт переносят около 15 миллионов человек, из них в странах Евро-
пейского региона более миллиона человек впервые заболевают инсультом, 
в США — более 700 тыс., в Украине — около 110 тыс. Большинство случаев 
инсульта имеют ишемическое происхождение. Около 30 % больных, выжив-
ших после инсульта, навсегда теряют функциональную состоятельность.

Понятно, что на предотвращение инвалидности и смертности вслед-
ствие инсульта, на лечение и реабилитацию при инсультах должно быть 
сконцентрировано внимание врачей и научный работников, прежде всего 
отечественных, а также и в других странах СНД, ведь если в большинстве 
экономически развитых стран Западной Европы и США уровень заболевае-
мости и смертности от инсультов стабильно низкий, то в Украине он выше 
от европейского и американского примерно в 2,5—3 раза, а вообще на раз-
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вивающиеся страны в последние годы приходится около 2/3 всех ОНМК и 
87 % всех случаев смерти вследствие инсульта, в том числе, до 95 % всех 
фатальных инсультов у лиц моложе 70 лет.

Вместе с тем, учитывая всем известную истину: «Легче болезнь пред-
упредить, чем ее лечить», для того, чтобы обеспечить стабилизацию ЦВЗ, 
нужно начинать их лечение и профилактику более тяжелых форм, в началь-
ной стадии развития. 

И здесь наряду с общеизвестными фармакотерапевтическими методами 
профилактики инсультов и прогресирования хронических форм ЦВЗ (веду-
щее место среди которых занимает фармакотерапия антигипертензивны-
ми, противоишемическими, ангиопротекторными препаратами, антиокси-
дантами, средствами улучшающими реологические свойства крови и т.д.), 
несомненно должны использоваться немедикаментозные методы и фито-
терапевтические препараты. По нашему мнению, взоры следует обратить к 
Восточной медицине, которая дает возможность объединить в одну систему 
несколько стратегических направлений в лечении с взаимопоенцирующим 
эфектом отдельных компонентов схемы друг не друга. 

Речь идет о сочетанном об использовании разных методов рефлексо-
терапии(РТ), прежде всего, иглорефлексотерапии(ИРТ), которые не име-
ют себе равных в профилактировании мозгового инсульта и преостановке 
прогрессирования хронических форм НМК, при проведении 2—4 курсов в 
течение года, а также об использования впоследствии различных методов 
ауторегуляции (медитации, дыхательных упражнений, физических упражне-
ний по системе Йоги и т.д.), которые способствуют стабилизации ефектов, 
полученных при фармакотерапии и лечении методами РТ. 

Для ЦВЗ часто характерно мультисистемне поражение соматической 
сферы, которая связано с наличием фоновых и сопутствующих заболева-
ний. Ослабление регуляторно-трофических влияний ЦНС на соматическую 
сферу приводит к снижению системной гемодинамики и формирование яв-
лений хронического ендотоксикоза, что значительно затрудняет проведение 
фармакотерапии. 

Методы традиционной китайской медицины, которые базируются на ты-
сячелетнем положительном опыте не стараются искусственно выделить го-
ловной мозг и систему его енергообеспечения из целостного организма, из 
всей сердечно-сосудистой системы, с которыми функционирование мозга, 
бесспорно, имеет тесную связь, а рассматривают их в беспрерывной цепи 
всех взаимоотношений с другими органами и системами. Поэтому ТКМ счи-
тает, что в развитии патологии кровообращения головного мозга могут при-
нимать участие дисфункции разных систем, прежде всего, ИНЬских: «серд-
ца», «перикарда», «печени», « почек», «селезенки». 

Если вообразить механизмы ликвидации патологии и восстановление 
нормального функционирования, то они предусматривают задействование 
вышеуказанных систем, диференцированно влиять на которые позволяет 
стимуляция определенных точек акупунктуры и рефлексогенных зон, вы-
бранных на основе правил ТКМ, и назначение специфических, часто мно-
гокомпонентных, фитопрепаратов. Именно верно составленные акупунктур-
ные и фитотерапевтические рецепты, лучше чем другие методы, способны 
внести индивидуальность в лечебную схему и стать тем фактором, который 
плавно действуя на механизмы ауторегуляции мозгового кровообращения, 
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способен предоставить ему достаточную саногенетическую инерцию для 
восстановления утраченной гармонии.

Особого внимания в этом аспекте, по нашему мнению, заслуживает 
комплексный препарат «Болюсы Хуато»(БХ), который успешно применяется 
нами для лечения и профилактики разных видов цереброваскулярной па-
тологии, а такжа и при других заболеваниях нервной системы, как в виде 
монотерапии, так и в комбинации с разными методами РТ.

Кафедра неврологии и рефлексотерапии Национальной медицинской 
академии последипломного образования (Киев) сотрудничает с фирмой 
«Дао-Фарм ЮГ», дистрибьютером китайской фармацевтической компании 
«Цисин» из Гуанчжоу, производителя препарата «Болюсы Хуато», уже более 
пяти лет. Хотя это и не большой срок по меркам Вселенной, но он дает нам 
право говорить о некотором обобщении клинического опыта использования 
этого препарата в условиях неврологической клиники.

Теперь несколько подробнее о самом препарате: препарат БХ — это 
комплексный фитопрепарат с преимущественно ноотропным и вазоактив-
ным действием, в состав которого входят десять лекарственных растений 
(ЛР) (горечавка крупнолистная, дереза китайская, дудник даурський, дудник 
китайский, женьшень, любысток сичуаньcкий, офиопогон японский, софора 
японская, эводия лекарственная, коричник китайский), а также активирован-
ный уголь, который и придает пилюлям черный цвет. 

Преимуществом применения препарата БХ у больных с ЦВЗ является 
его многокомпонентность, что обеспечивает влияние на разные звенья па-
тогегеза в случае ишемии головного мозга за счет поддержания системной 
гемодинамики, активации механизмов ауторегуляции церебрального и ор-
ганного кровообращения, снижение ендотоксикоза вследствие продолжи-
тельной ентеросорбции.

Не имея в своем составе химических синтетических компонентов, пре-
парат БХ является особенно актуальным в условиях высокой алергизации 
населения. Биологически активные вещества экстрактов ЛР, которые входят 
в состав препарата, положительно влияют на функцию нервной и сердечно-
сосудистой систем, улучшая кровообращение и функциональное состояние 
головного мозга. Это сопровождается восстановлением микроциркуляции и 
повышением метаболических процессов тканей мозга. Разные компоненты 
препарата предопределяют повышение общего жизненного тонуса, аналь-
гетичний эффект, улучшают когнитивные функции, проявляют антидепрес-
сивное действие. 

Кроме этого, ЛР, которые входят в состав нейрометаболита, улучшают ко-
ронарное кровообращение, плавно и равномерно снижают общее перифери-
ческое сопротивление сосудов. Компоненты препарата существенно улучшают 
реологические свойства крови: тормозят агрегацию тромбоцитов, оказывают 
гиполипидемическое действие (снижают уровень триглицеридов и общего хо-
лестерина плазмы крови, тормозят образование холестерина в печени.

Таким образом, ЛР, которые входят в состав препарата БХ, даже в от-
дельности, сами по себе, являются мощными средствами, способны оказы-
вать разного вида действие на организм, прежде всего, в плане профилак-
тики мозгового инсульта.

Но главное преимущество препарата БХ состоит в точно подобранных 
компонентах и их дозировках, подобранных таким образом, что их взаимо-
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действие преобретает характер взаимосодействия, что дает полное право 
говорить о БХ как целостной лекарственной системе.

Прежде всего, мы в своей клинике применяли препарат БХ для лечения 
и профилактики различных форм ЦВЗ:

В исследовании были использованные такие методы: клинико-невроло-
гическое исследование, электроэнцефалография, ультразвуковая доплеро-
графия, анализ вариабельности сердечного ритма(ВСР), нейропсихологи-
ческое исследование.

Функциональное состояние магистральных сосудов головы в интракра-
иальном отделе изучали методом транскраниальной доплерографии (ТКДГ) 
на аппарате «Сономед — 300». Определяли направление кровотока, его 
максимальную (МСК) и среднюю скорость (ССК) в интракраниальных сосу-
дах, пульсовый индекс, коэффициент асимметрии. 

ЭЭГ-исследование и исследование ВСР проводилось на многофункцио-
нальном комплексе «Нейрон — Спектр», Россия.

Больные с хроническими формами ЦВЗ получали препарат БХ на протя-
жении 2-х лет по схеме: 4 месяца лечения — 4 месяца перерыв -4 месяца 
лечения и т.д.)

• пациенты с ППНМК и ДЭ – І ст. — 5 пилюль 2 раза в день;
• ДЭ–ІІ ст. — 7 пилюль 2 раза в день;
• ДЭ–ІІІ ст. — 9 пилюль 2 раза в день;
Руководствуясь данными наших ранних исследований, мы решили умень-

шить суточную дозу препарата, и тем самым, сняли ряд нежелательных 
эффектов (невыраженные дизурические расстройства, незначительное по-
вышение АД, психомоторное возбуждение, длительное кровотечение из не-
больших ранок вследствие порезов после бритья), которые возникают иног-
да при использовании дозы 24—48—96 пилюль в сутки. В своих рассчетах 
мы сходили из того, что даже сам автор рецепта БХ, китайський врач Жань 
Сяофень, был сторонником назначения небольших доз препарата в течении 
длительного времени с целью профилактики старения мозговых сосудов, а 
знаменитый врач Хуато, в честь котрого препарат БХ получил свое назва-
ние, вообще может считаться одним из основателей направления гомеопа-
ти, потому что еще в то далекое время, он, согласно легенде, исповедовал 
принцип «лечения очень малыми дозами». 

Пациенты с последствиями ишемических мозговых инсультов получали 
препарат БХ на протяжении 1 года по схеме: 3 месяца лечения — 3 месяца 
перерыв — 2 месяца лечения 2 месяца перерыв — 2 месяца лечения)

• пациенты с последствиями ОНМК — 2 дозы (24 пилюли — минималь-
ная терапевтическая доза в данном случае) 2 раза в день. 

Положительное влияние проведенной терапии находило отображение в 
тенденции к нормализации основных ритмов ЭЭГ. У больных обеих групп 
на фоне проведенного лечения регистрировалось нарастание суммарного 
спектра альфа-активности (большей частью в лобной и височных участках), 
бета-1 — активности (преимущественно в центральном участке) и бета-2 
— активности (большей частью в височных и центральных участках). Сред-
нее значение суммарного спектра тета- и дельта-активности снизилось на 
фоне лечения. Наибольшая динамика регистрировалась в височной, лобной 
и теменной долях. Средняя величина снижения тета- и дельта-активности 
была большей во ІІ группе в сравнении с первой, и, значительно большей, 
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по сравнению с группой контроля., что вероятно обусловлено разностью в 
структуре цереброваскулярной патологии, а также комбинированным лече-
нием с применением методов РТ пациентов ІІ группы.

Результаты анализа ВРС в группе пациентов, которые получали БХ, отме-
чались увеличением общей мощности спектра (ТР) за счет высокочастотно-
го компонента HF (повышение парасимпатической активности), снижением 
амплитуды низкочастотных LF и очень низкочастотных VLF колебаний.

Таким образом, проведенное исследование показало, что препарат БХ ока-
зывает положительный эффект во всех исследуемых нами клинических формах 
ЦВЗ и эффективен как в виде монотерапии, так и в сочетании с методами РТ. 

Выводы
1. В комплексе лечебных мероприятий у больных с астеническими 

синдромами при ЦВЗ целесообразно применять рефлексотерапию и фи-
тотерапию. 

2. Максимально выражен эффект профилактики мозговых инсультов ри 
использовании следующей схемы: стабилизация АД современными анти-
гипертензивными препаратами + 2—3 курса РТ в год + курсовое исполь-
зование прапарата «Болюсы Хуато» в малых дозах + методы ауторегулции 
организма(медитация, дыхательные упражнения на основе Йоги)

3. Препарат БХ обладает положительным эффектом в отношении асте-
нических симптомов, влияет на когнитивные функции пациентов в случае 
НПНМК, ДЄ І—ІІ ст., а также ему присуще антидепрессивное действие.

4. БХ улучшают мозговую гемодинамику, в виде повышения скоростных 
показателей кровотока и уменьшения межполушарной асимметрии, которые 
находят подтверждение данными УЗДГ.

5. Терапия комплексным нейрометаболитом БХ оказывает содействие 
стабилизации состояния функциональной активности главного мозга за 
счет уменьшения амплитуды ЭЭГ и роста ее частоты, т.е. относительная 
спектральная мощность альфа- и бета-ритмов возрастает, а относительная 
мощность медленноволновой активности дельта- и тета-диапазонов умень-
шается.

6. БХ безопасные в применении при исследуемых патологических состо-
яниях и при назначении в небольших дозах дают положительный эффект и 
не имеют побочных действий.

•
Мачерет Є.Л., Мурашко Н.К., Панікарський В.Г., 
Дригант Л.П., Ханенко Н.В., Довгий І.Л., Сулік Р.В.

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПIВ БОЛОНСЬКОЇ ДЕКЛАРАЦII 
В УКРАЇНІ
ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПIВ БОЛОНСЬКОЇ ДЕКЛАРАЦII 
В УКРАЇНІ
ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПIВ БОЛОНСЬКОЇ ДЕКЛАРАЦII 

Національна медична академія післядипломної освіти  ім. П.Л.Шупика, кафе-
дра  неврології та рефлексотерапії

Приєднання України до Болонської декларації було, безумовно, прогре-
сивним кроком в декларуваннi необхiдностi змiн в системi вищої та післяди-
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пломної освiти, особливо в такiй її консервативнiй частинi, як медицина, що 
зумовлено об’єктивним ходом розвитку людства — процесами глобалiзацiї, 
інтеграції, окреслення cвітової освiти як спецiальної сфери діяльності люд-
ства, яка спонукає до відкритого міжнародного співробітництва. Наразi, ро-
зумiючи незвоpoтнiсть Болонського процесу та враховуючи його п’ятирiчний 
досвiд, маємо усвідомлювати, що для нашої системи післядипломної освiти, 
у тому числi i медичної, вiн є дуже непростим.

Якiсть освiти при впровадженні принципiв Болонської декларацii в 
Україні — це якiсть професорсько-викладацького складу, i не лише профе-
сiональна (медична), а й педaгoгiчна компетенцiя викладачiв, бо бiльшiсть 
професорсько-викладацького складу — це, насамперед лiкарi, для яких ви-
кладацька справа не була покликанням при виборi професiї. Тому поcтiйне 
пiдвищення компетенції професорсько-викладацького складу — проблема 
нaгaльна та здiйсненна. З цією метою у Національній медичній академії піс-
лядипломної освіти  ім. П.Л.Шупика запроваджено обов’язкову підготовку, 
особливо  молодих викладачів, з державної, iноземної мов, комп‘ютерних 
технологiй, основ психологiї та педагогiки з наступним тестовим контролем 
знань; органiзовано курси з iноземної мови з метою пiдвищення мовної 
компетентності при викладанні іноземцям. Крім того, створено систему пiд-
вищення педагогiчної квалiфiкацiї професорсько-викладацького складу, яка 
передбачає не тільки участь в ceмiнapax з проблем впровадження кредит-
но-модульного навчання в рамках програми «Медична оcвiтa i Болонський 
процес», а й  проходження тематичного удосконалення з основ педагогiки.

Biдoмо, що забезпечення своєчасного та якiсногo контролю знань, 
вмінь i навичок — один iз вирiшальних чинникiв пiдвищення якостi на-
вчальної роботи. Сьогодні розроблена та впроваджена система контро-
лю знань, яка використовується і на кафедрі неврології та рефлексоте-
рапії НМАПО ім. П.Л. Шу пика, основним критерiєм якої стала здатнiсть 
до творчої роботи: якщо інтерн чи курсант здатний тiльки на репродукцiю 
навчального матерiалу, вiн не може претендувати на оцiнку бiльш нiж «3», 
якщо ж вiн здатний до вирiшення завдань проблемно-пошукового характе-
ру, вiн заслуговує на оцiнку «4» або «5». При цьому використовуються рiзнi 
види контролю: тестування у письмовiй або комп’ютернiй формi при пре-
тендуваннi інтерна чи курсанта на оцiнки «3» та «4», усне опитування — при 
претендуваннi інтерна чи курсанта на оцінку «5». Ця система контролю 
знань, дійсно, є досить прозорою, логiчною, знижує до мінімуму суб’екти-
вiзм в оцінюваннi, а головне — надає оцiнюванню не лише контролюючий, 
а перш за все навчальний характер. 

Таким чином, впровадження засад Болонського процесу в систему піс-
лядипломної підготовки є складним, неоднозначним, але незворотнім. Тому 
використання вдосконалених форм змісту навчання, зокрема, через забез-
печення якості надання та контролю знань, є сьогодні невід’ємною складо-
вою управління якістю освіти.

•
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Мачерет Є.Л., Пономаренко Ю.В.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ЗАГОСТРЕНЬ ВЕРТЕБРОГЕННИХ 
ПОПЕРЕКОВО-КРИЖОВИХ РАДИКУЛОПАТІЙ (КЛІНІКО-
ЕЛЕКТРОНЕЙРОМІОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)
ПОПЕРЕКОВО-КРИЖОВИХ РАДИКУЛОПАТІЙ (КЛІНІКО-
ЕЛЕКТРОНЕЙРОМІОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)
ПОПЕРЕКОВО-КРИЖОВИХ РАДИКУЛОПАТІЙ (КЛІНІКО-

НМАПО ім. П.Л.Шупика

Вступ. Остеохондроз хребта відноситься до найбільш розповсюдженої 
патології людини, а його неврологічні ускладнення приводять до стійкої втра-
ти працездатності (Вознесенська Т.Г., 2006). Якщо врахувати, що вертебро-
генні ураження спинномозкових корінців є самим розповсюдженим захво-
рюванням периферичної нервової системи людей соціально активного віку 
(Макаров А.Ю., 2006, Лиманский Ю.П., Мачерет Е.Л., 1988, Бротман, М.К., 
1975, Fisher M.А., 2002), то стає зрозумілим велике значення цієї патології 
не тільки в медичному і соціальному, а й в економічному плані. 

Головною скаргою та причиною звернення за медичною допомогою па-
цієнтів з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу є біль в 
попереково-кряжовій ділянці та нозі, яка може носити корінцевий характер 
(Бротман, М.К., 1975, Мачерет Є.Л., Довгий І.Л., Коркушко О.О., 2006,  По-
пелянский Я.Ю., 2008). Але найбільшу небезпеку становлять ускладнення 
остеохондрозу хребта з вторинним ураженням нервових структур (корінців 
чи спинного мозку) з подальшим розвитком парезу, порушень функції та-
зових органів та ін. Тому надзвичайно важливо вчасно діагностувати ознаки 
таких ускладнень і в самих ранніх стадіях назначити відповідне лікування.

Мета дослідження. Проаналізувати клінічну картину загострення вер-
теброгенного попереково-крижового радикулярного синдрому в залежності 
від даних електроміографії.

Матеріали і методи. Було обстежено 114 хворих з загостренням вер-
теброгенного попереково-крижового радикулярного синдрому в віці від 27 
до 58 років, середній вік становив  44,2±10,8 рік. Серед досліджених хво-
рих чоловіків було 46 (40,4 %), жінок 68 (59,6 %). Середній вік чоловіків 
склав 45,3±7,34, жінок 43,75±7,14 років (р>0,05). Тривалість захворювання 
від його початку до останнього загострення коливалася від 1,5 до 16 років. 
Всім хворим було проведено клініко-неврологічне, вертебро-ортопедичне, 
а також загальноклінічне обстеження для виключення супутньої патології. 
В дослідження не включались хворі з будь-яким іншим ураженням пери-
феричної та центральної нервової системи, цукровим діабетом, патологією 
щитовидної залози чи інших ендокринних органів, хворі, що зловживають 
наркотиками чи алкоголем. 

Критеріями включення в дослідження стали: клінічні ознаки L5 і (або) S1 
радикулярного ураження на одній стороні, хронічний перебіг захворювання, 
МРТ картина грижі (гриж) міжхребцевого диску попереково-крижової лока-
лізації, які відповідали рівню ураженого корінця. 

Після проведення голкової електроміографії (ЕМГ) хворі були розділені 
на дві групи: до першої групи увійшло 75 хворих із загостренням радикуляр-
ного синдрому та ЕМГ ознаками (наявність спонтанної активності м’язових 
волокон у відповідних міотомах) нейрогенного денерваційного процесу, до 
другої групи увійшло 39 пацієнтів із загостренням радикулярного синдро-
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му без ЕМГ ознак нейрогенного денерваційного процесу. Контрольну групу 
склало 10 практично здорових осіб у віці від 28 до 49 років (середній вік 
37,3±7,6 років), клінічне дослідження яких не виявило ніяких ознак ураження 
м’язів, периферичної та центральної нервової системи. 

Для підтвердження вертеброгенного ґенезу і виключення можливих ін-
ших причин захворювання  всім хворим було проведено Ro-графію та МРТ 
поперекового відділу хребта. Щоб виключити тунельні синдроми нервів 
нижніх кінцівок проводилась стимуляційна ЕНМГ нижніх кінцівок. Для ЕНМГ 
досліджень використовували багатофункціональний комплекс «Нейрон-
спектр-4/ВП» («НейроСофт»), Росія.  

Статистична обробка і аналіз отриманих результатів проводились з ви-
користанням методів перевірки закону розподілу на нормальність (тест Ша-
піро-Уілка, хі-квадрат тест), описової статистики (вибіркове середнє  (М), 
стандартне відхилення (SD), медіана (Ме), для якісних ознак використову-
валася частка (%). Для визначення розходжень між порівнюваними групами 
залежно від закону розподілу отриманих даних використовувалися параме-
тричні або не параметричні критерії: t-критерій Стьюдента (t) для порівняння 
двох незалежних вибірок (Гланц С, 1998). Статистичний аналіз проводився з 
використанням ліцензійної програми MedStat (Copyright © 2003—2006). 

Результати дослідження. Стандартна голкова ЕМГ включає вивчення 
спонтанної і довільної активності з аналізом параметрів ПРО (Nousiainen U., 
Partanen J., 1987, Гехт Б.М., Касаткина Л.Ф., Самойлов М.И., Санадзе А.Г., 
1997, Чеботарева Л.Л., 2005, Касаткина Л.Ф., 2010). Для підтвердження ко-
рінцевого характеру патологічного процесу досліджувався м’яз, який іннер-
вується даним  СМК, м’яз, що випрямляє хребет на відповідному рівні і один 
або два м’язи, які не іннервуються цим корінцем. Обстеження проводилося 
не пізніше чим через 3 місяці після загострення, тобто в період найбільшої 
вірогідності реєстрації спонтанної активності (Dillingham T.R., Pezzin L.E., Lau-
der T.D., et al., 2000). Кількісна оцінка спонтанної активності проводилася в 
передньому великогомілковому м’язі при радикулярному синдромі L5 і в ме-
діальній головці литкового м’язу при радикулярному синдромі S1.

Дослідження ділянки рухової точки м’яза у момент її повного розслаблен-
ня у пацієнтів 1-ої групи, виявляло спонтанну активність м’язових волокон 
у вигляді потенціалів фасцикуляції (ПФ) і позитивних гострих хвиль (ПГХ), 
спонтанну активність рухових одиниць (РО) у вигляді одиничних потенціа-
лів фасцикуляції (ПФЦ), що локалізувались у відповідному міотомі. У одно-
му м’язі реєструвалося не більше 5 низькоамплітудних ПФ. Позитивні гострі 
хвилі виявлялися значно рідше, в 23,7 % м’язів, не більше 2 в одному м’язі. 
Потенціали фасцикуляцій були зареєстровані в 7,9 % міотомах, не більше 1 
ПФЦ в м’язі. У 3 передніх великогомілкових м’язах (5,4 %) і у 2 литкових 
м’язах (3,8 %) ПФ були високоамплітудними. Поодинокі ПГХ, не більше 2-х 
в м’язі, реєструвалися в 19,6 % великогомілкових м’язів і у 22,6 % литкових 
м’язів. Одиничні потенціали фасцикуляції реєструвалося в передньому вели-
когомілковому м’язі 14,3 % уражених L5 корінців і у литковому м’язі 13,2 % 
уражених S1 корінців.

В кожному м’язі брались для аналізу 20 ПРО (Чеботарева Л.Л., 2005, 
Касаткина Л.Ф., 2010, Kimura J., 2001). Для аналізу стану РО був проведе-
ний кількісний і часовий аналіз 1680 ПРО передніх великогомілкових і 1680 
ПРО латеральної головки литкових м’язів в області стандартної рухової точ-
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ки. Електрофізіологічна характеристика стану РО в м’язах здорових людей 
представлена по результатам аналізу 200 ПРО передніх великогомілкових і 
200 ПРО латеральної головки литкових м’язів. Сила м’язів у всіх здорових 
досліджуваних відповідала 5 балам.

Порівняльний аналіз ПРО, що реєструвались в руховій точці переднього 
великогомілкового м’язу хворих з радикулопатією L5, виявив статистично 
значущі відмінності параметрів ПРО в порівнянні з нормою в обох групах 
(таблиця 1). 

Пара метри 
ПРО

Група 
контролю 
(n=200)

Перша група
 (n=1120)

Друга група 
(n=560)

РN-1 РN-2 Р1-2

Норма-
лізована 

трива лість, 
%

101,3±19,2 109,5±22,7** 102,8±18,2* р<0,05 р<0,05 р<0,05

Амплітуда, 
мкВ

635,1±221,7 1275,3±1027,1** 1198±1012,3** р<0,01 р<0,01 р<0,05

Кількість 
фаз ПДЕ

3,52±0,61 3,72±0,93* 3,49±0,87 р<0,05 р>0,05 р>0,05

Кількість 
турнів ПДЕ

3,71±1,08 4,97±2,01** 4,37±1,73* р<0,01 р<0,01 р<0,05

Таблиця 1
Порівняльний аналіз потенціалів рухових одиниць, що реєструвались в руховій 
точці переднього великогомілкового м’яза хворих з радикулопатією L5 залежно 

від клінічної групи (M±SD)

Примітка: 
  * — при порівнянні з нормою Р<0.05
** — при порівнянні з нормою Р<0.01

Потенціали рухових одиниць, що були зареєстровані в першій групі хво-
рих, характеризувалися збільшенням тривалості, наростанням амплітуди 
ПРО, збільшенням числа турнів, при нормальному, або декілька збільше-
ному числі фаз ПРО. Зміна тривалості відповідала рідше ІІІ А, частіше ІІІ Б 
стадії ДРП.
Потенціали РО, що були зареєстровані в другій групі хворих, характеризувалися 
збільшенням амплітуди ПРО, збільшенням числа турнів ПРО при практично 
нормальній кількості фаз. Розподіл тривалості ПРО частіше був нормальним, 
рідше відповідав ІІІ А або ІІІ Б стадії ДРП.

Слід зазначити, що аналогічні по спрямованості зміни виявлялися і при 
дослідженні рухової точки медіальної головки литкового м’язу у хворих з ра-
дикулопатією S1 (таблиця 2).

Таким чином, зміна параметрів ПРО свідчить про структурну перебудову 
РО скелетних м’язів у пацієнтів обох груп, проте для кожної з них виявлені 
деякі характерні особливості.
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Час наростання потенціалу в 95 % ПРО 1-ої групи, і 97 % ПРО 2-ї групи 
не перевищував 500 мкс, що свідчило про близькість електроду до джере-
ла генерації потенціалу і відображало реальний стан ПРО (Касаткина Л.Ф., 
1996; Kimura J.,  2001).

Біль був найбільш частою скаргою всіх обстежених хворих. У 69,3 % 
хворих першої групи біль локалізувався в попереку і іррадіював у ногу, у 
26,7 % пацієнтів — в сідниці з іррадіацією в ногу. У трьох пацієнтів (4,0 %) 
загострення корінцевого синдрому характеризувалося наявністю болю тіль-
ки в сідниці. 

У другій групі в порівнянні з першою помітно переважали пацієнти з 
локалізацією болю в сідниці з іррадіацією в ногу — 22 чоловік (56,4 %). 
У 38,5 % хворих другої групи (15 пацієнтів) біль локалізувався в попереку і 
іррадіював в нижню кінцівку, біль тільки в сідниці зустрічався лише у 5,1 % 
пацієнтів. 

По характеру біль в першій групі був гострим, добре локалізованим, у 
частини хворих супроводився відчуттями паління. У другій групі біль був пе-
реважно ниючого характеру, пацієнти часто не могли чітко описати локалі-
зацію і розповсюдження болю. 

Посилення больового синдрому в першій групі відбувалося в основному 
при активних і пасивних рухах в поперековому відділі хребта, в другій гру-
пі, як правило, при тривалому статичному навантаженні на хребет і кінцівки. 
Зменшення болю в першій групі в більшості своїй наступало в положенні 
лежачи, іноді в певному положенні, у пацієнтів другої групи нерідко біль не 
залежав від навантаження на хребет і зменшувався після фізичної розминки 
або теплових процедур.

Параметри 
ПРО

Група 
контроля 
(n=200)

Перша 
група 

(n=1060)

Друга 
група 

(n=620)
РN-1 РN-2 Р1-2

Норма-
лізована 

трива лість, 
%

99,5±18,7 107,6±21,5** 101,2±17,3* р<0,05 р<0,05 р<0,05

Амплітуда, 
мкВ

642,1±231,3 1385,3±1123,2** 1297±1112,5** р<0,01 р<0,01 р<0,05

Кількість 
фаз ПДЕ

3,42±0,71 3,75±1,05* 3,48±0,98 р<0,05 р>0,05 р>0,05

Кількість 
турнів ПДЕ

3,31±1,15 4,89±1,95** 4,41±1,63** р<0,05 р<0,05 р<0,05

Таблиця 2
Порівняльний аналіз потенціалів рухових одиниць, що реєструються в руховій 

точці медіальної головки литкового м’яза хворих з радикулопатією S1 залежно 
від клінічної групи (M±SD)

Примітка: 
  * — при порівнянні з нормою Р<0.05
** — при порівнянні з нормою Р<0.01
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Больові відчуття часто супроводжувалися парестезіями у вигляді відчут-
тя оніміння, мерзлякуватості або паління в кінцівках, повзання мурашок. Па-
рестезії локалізувалися в зоні розповсюдження болю, але у частини хворих 
вони виходили за її межі і, стаючи менш диференційованими, «розтікалися» 
по всій нижній кінцівці. 

І оніміння, і мерзлякуватість частіше зустрічалися в першій групі в по-
рівнянні з другою, особливо це стосувалося мерзлякуватості. Відчуття «по-
взання мурашок» турбувало більш ніж половину обстежених пацієнтів і роз-
поділялося приблизно рівномірно в обох групах. Відчуття паління декілька 
частіше спостерігалося у пацієнтів другої групи.

Для об’єктивізації ступеню больового синдрому з метою виявлення між-
групових відмінностей використовувалася візуальна аналогова шкала. Грун-
туючись на суб’єктивних відчуттях хворих, ВАШ дозволяє кількісно виразити 
ступінь больового синдрому. Отримані дані представлені на рис.1.

Рис. 1. Гістограма розподілу хворих (у %) залежно від інтенсивності 
больового синдрому (у балах) за «Візуальною аналоговою шкалою».

При аналізі гістограм видно, що гістограма розподілу пацієнтів другої 
групи виявилась дещо зміщена вліво щодо першої.

Більшість пацієнтів відчували біль інтенсивністю від 6 до 8 балів. На від-
сутність болю не вказував ні один хворий. Також, жоден пацієнт не оцінив 
свої больові відчуття як максимально можливі. Середнє значення ступеня 
больового синдрому склало для першої групи — 6,04±1,32 балів, для другої 
групи — 4,79±1,17 балів. Проте при індивідуальному підході не представля-
ється можливим віднести пацієнта до першої або другої  групи по інтенсив-
ності больового синдрому.

Скарги на слабкість в м’язах, які іннервуються ураженим СМК, були не-
постійними. Слабкість у пацієнтів обох груп, як правило, посилювалася або 
виявлялася при ходьбі одночасно з посиленням больових відчуттів або услід 
за посиленням болю.

Переважна частина пацієнтів першої групи точно локалізувала слабкість, 
що була у них: у 90,7 % були скарги на слабкість в дистальних відділах кін-
цівки. Об’єктивне обстеження 2 пацієнтів (2,7 %), що не пред’являли скарг 
на слабкість, не виявило у них зниження сили. У двох пацієнтів зі скаргами 
на слабкість в проксимальних відділах кінцівки сила в м’язах нижньої кінців-
ки також виявилась збережена.
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У другій групі скарги хворих не відображали об’єктивної картини сили 
м’язів. Основні дисоціації спостерігалися у пацієнтів зі скаргами на слаб-
кість у всій кінцівці (25,6 %) та в проксимальних відділах кінцівки (15,4 %). 
У більшої частини цих хворих не було виявлено м’язової слабкості.

При огляді пацієнтів увага зверталася на гіпотонію, гіпотрофію і знижен-
ня сили м’язів відповідного міотому, випадання або зниження пропріореф-
лексу, анестезію або гипостезію, які захоплювали дерматом частково або 
повністю. Пальпаторно виявлялися латентні і активні тригерні зони в м’язах 
тазового поясу і нижніх кінцівок. Тазових порушень і патологічних згиналь-
них і розгинальних рефлексів з нижніх кінцівок не спостерігалося ні у одного 
пацієнта. 

Нормальний тонус м’язів виявлявся в обох групах. У першій групі він зу-
стрічався значно рідше, ніж в другій (18,7 % і 76,9 % відповідно). Гіпотонія 
м’язів, навпаки, була більш рідкою знахідкою в другій групі (23,1 %) і частим 
явищем в першій групі (81,3 %). Атонія не спостерігалася ні у одного обсте-
женого пацієнта. Таким чином, друга група істотно відрізнялася від першої 
збереженням тонусу в м’язах більшої частини клінічно уражених СМК.

У більшості пацієнтів першої групи сила м’язів, які іннервуються ураже-
ним СМК, була знижена до 4 балів — 71 (65,1 %) СМК і до 3 балів для 
14 (12,8 %) СМК. До 2—х  балів м’язова сила виявилася пониженою для 5 
(4,6 %) СМК. Важливо відзначити, що у пацієнтів з рівнем болю в два і три 
бали по ВАШ у більшості випадків виявлялось і саме виражене зниження 
сили в м’язах (до 2—х балів), що іннервуються відповідним СМК. Так із 
5 хворих, у яких сила м’язів була знижена до 2 балів, чотири хворих мали 
3 бали по ВАШ і один — 2 бали. Ні у одного пацієнта першої групи сила в 
ураженому міотомі не знижувалася до 1 чи 0 балів. Нормальна м’язова сила 
була виявлена в 19 (17,4 %) міотомах.

На відміну від першої в другій групі в м’язах 54,2 % СМК сила виявилась 
збережена, що свідчило про функціональну спроможність рухових аксонів 
уражених СМК. До 4 балів сила була знижена в м’язах 25 СМК (42,3 %), ні 
у одного пацієнта другої групи не відмічалось грубого зниження сили.

Порушення чутливості є складовою частиною клінічної картини ураження 
СМК і важливою діагностичною ознакою, яка свідчить про залучення до па-
тологічного процесу чутливої порції СМН або заднього СМК.

У обстежених пацієнтів порушення поверхневої чутливості локалізувалися 
в зоні відповідного дерматому, чітко простежувалися на стегні та гомілці і 
були менш виражені на попереку і стопі в обох групах. 

У першій групі в 1,8 % дерматомів виявлялася анестезія, в 85,3 % — гі-
пестезія. Повне збереження чутливості зустрічалося в 12,8 % випадків. Зона 
анестезії і гіпестезії точно локалізувалася пацієнтами, вони могли описати 
ділянку з пониженою чутливістю, що проявляла себе відчуттям оніміння.

Друга група характеризувалася порушеннями чутливості в 81,4 % до-
сліджених дерматомах. У 18,6 % дерматомах розладів чутливості не ви-
являлося, хворі з труднощами локалізували зону розладів чутливості при 
об’єктивному дослідженні. У 29 (49,2 %) дерматомах гіпостезія не розпо-
всюджувалася на весь дерматом: чутливість була збережена і на стопі, і на 
шкірі попереку.

Найбільш поширеним варіантом зміни ахілового рефлексу при радику-
лярному синдромі S1 була гіпорефлексія. Так в першій  групі гіпорефлексія 
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зустрічалася в 69,8 %, тоді як в другій тільки в 35,5 %. Арефлексія частіше 
виявлялася в першій (18,9 %) і рідше в другій (12,9 %) групах. Інтактним 
ахіллів рефлекс був  в другій групі в 51,6 % випадків ураження СМК S1,  у 
першій групі в 11,3 %  випадків.

Симптом Ласега на хворій стороні був більш виражений у пацієнтів пер-
шої групи. Так у більшості хворих (73,3 %) першої групи симптом Ласега був 
помірно вираженим (30—45°), слабко вираженим (45—60°) у 17,3 % хворих, 
різко вираженим (<30°) у 9,3 % хворих, з негативним симптомом пацієнтів 
виявлено не було. В другій групі помірно вираженим даний симптом був у 
25,6 % хворих, слабко вираженим у 53,8 % хворих, різко вираженим він ви-
явився лише у 1 (2,6 %) пацієнта другої групи і у 17,9 % хворих симптом 
Ласега був негативним.

Відомо, що джерелом болю в попереку, області тазу і нижніх кінцівок 
можуть бути міофасціальні тригерні пункти (МФТП). Для їх виявлення ми 
використовували пальпаторне обстеження м’язів поперекової області, тазо-
вого поясу і нижніх кінцівок. Були обстежені м’яз, що випрямляє хребет, 
великий, середній і малий сідничний м’язи, грушоподібний м’яз, м’яз, що 
напружує широку фасцію стегна, чотирьохголовий м’яз стегна, двоголовий 
м’яз стегна, напівперетинчастий і напівсухожильний м’язи, литковий м’яз, 
передній великогомілковий м’яз та довгий розгинач великого пальця стопи 
(таблиця 3).

М’язи
1 група 2 група

абс. % абс. %

Литковий м’яз 53 70,7 36 92,3

Середній сідничний м’яз 22 29,3 34 87,2

Грушоподібний 20 26,7 21 53,8

Великий сідничний 14 18,7 17 43,6

Передній великогомілковий 13 17,3 18 46,2

М’яз, що напружує широку фасцію 9 12,0 12 30,8

Довгий розгинач великого пальця стопи 11 14,7 14 35,9

Малий сідничний м’яз 8 10,7 10 25,6

М’яз, що випрямляє хребет 6 8,0 8 20,5

Двоголовий м’яз стегна 12 16,0 7 17,9

Чотирьохголовий м’яз стегна 7 9,3 5 12,8

Таблица 3
Локалізація міофасціальних тригерних пунктів 

у пацієнтів досліджених груп

МФТП являли собою локальні м’язові ущільнення розміром не більше 1 
см в діаметрі, часто знаходилися в тугому тяжі, який проходив по всій до-
вжині м’яза, при пальпації давали патерн відображеного болю. Найчастіше 
патерни відображеного болю з МФТП у обстежених пацієнтів мали наступну 
картину. МФТП в м’язі, що напружує широку фасцію стегна, давали відобра-
жений біль в ділянку тазостегнового суглобу, що розповсюджувалась вниз 
по передньолатеральному краю стегна іноді аж до коліна. Відображений 
біль з великого м’яза сідниці локалізувався в ділянці сідниць. Відображений 
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біль з середнього м’яза сідниці локалізувався в попереку, в середній ділянці 
сідниць, у верхній частині стегна ззаду і латерально. МФТП в двоголовому 
м’язі стегна давали відображений біль в підколінній ямці, іноді вона роз-
повсюджувалася вниз по задній поверхні гомілки і вгору до рівня складки 
сідниці. Тригерні пункти латеральної головки чотириголового м’язу стегна 
давали відображений біль від коліна до гребеня клубової кістки. ТП литко-
вого м’яза провокували відображений біль по внутрішній поверхні стопи з 
розповсюдженням від задньої поверхні стегна вниз по задньомедіальній по-
верхні гомілки. При активації МФТП в передньому великогомілковому м’язі 
відображений біль локалізувався над дорсальною і медіальною поверхнями 
великого пальця, розповсюджувався по передньомедіальній поверхні гоміл-
ки до кісточки. Біль від МФТП в довгому розгиначі великого пальця стопи 
локалізувався по тилу стопи над першою плесновою кісткою і основою ве-
ликого пальця, іноді піднімаючись до місця локалізації ТП.

У частини обстежених пацієнтів (у першій групі у 46,9 %, в другій у 
72,9 %) ми відзначали зміну патернів відображеного болю. Найяскраві-
ше це було виражено для МФТП в середньому м’язі сідниці, відображе-
ний біль з яких сходив вниз по задньолатеральній поверхні стегна і гомілки 
до нижньої третини гомілки, іноді доходячи до середини стопи. Тригерний 
пункт в латеральній головці литкового м’яза давав відображений біль по ла-
теральній поверхні гомілки. МФТП в м’язі що напружує широку фасцію при-
водили до іррадіації болю нижче коліна до нижньої третини гомілки.

Всі пацієнти першої групи мали активні МФТП в одному або декількох 
м’язах. Найчастіше вражалися: середній сідничний м’яз (29,3 %), великий 
сідничний (18,7 %), грушоподібний (26,7 %) і литковий (70,7 %) м’язи. Ха-
рактерною особливістю даної групи було те, що при пальпації ТП разом 
з появою відображеного болю пацієнти зазнавали посилення корінцевого 
болю, що був у них.

Друга група характеризувалася більшою поширеністю МФТП. Для паці-
єнтів цієї групи характерною була наявність 3—4 МФТП. Переважно МФТП 
виявлялися в середньому сідничному (87,2 %) і литковому (92,3 %) м’язах.

Тригерні пункти у досліджених пацієнтів зустрічалися не тільки в м’язах, 
які іннервуються ураженим СМК, але і в м’язах, які іннервуються СМК роз-
ташованих на 2 або 3 рівні вище ураженого, що було найбільш характерно 
для другої групи.

З метою візуалізації можливого патологічного утворення ХРС проводи-
лася МРТ, і у всіх обстежених пацієнтів були виявлені грижі міжхребцевих 
дисків на нижньопоперековому рівні.

Найчастіше зустрічалася грижа диска LІV-LV: у 37,3 % пацієнтів першої 
групи і 43,6 % пацієнтів другої групи. Грижа диска LV-SI була виявлена в 
обох групах не більше ніж у 30 % пацієнтів. Поєднання гриж дисків LIV-LV 
і LV-SI зустрічалося у третини пацієнтів в обох групах. Грижа диска LІІІ-LIV 
була виявлена тільки у 2 пацієнтів з кожної із груп. 

Висновки
Таким чином, були виявлені відмінності в перебігу захворювання між хво-

рими досліджених груп.   
По даним голкової ЕМГ зміна параметрів ПРО свідчить про структурну 

перебудову РО скелетних м’язів у пацієнтів обох груп, проте для кожної з 
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них виявлені деякі характерні особливості. Так ПРО в м’язах пацієнтів пер-
шої групи характеризувалися збільшенням середньої тривалості і ампліту-
ди, що супроводилося поліфазією і збільшенням числа турнів. ПРО в м’язах 
другої групи характеризувалися параметрами близькими до значень контр-
ольної групи. Проте виявлялося збільшення кількості турнів в ПРО, що свід-
чило про перебудову РО, що мала місце раніше.

У клінічній картині пацієнтів з загостренням дискогенного радикулярного 
синдрому L5, S1 (або їх поєднанні) з ЕМГ ознаками денерваційного про-
цесу біль локалізувався у більшої частини хворих в попереку і іррадіював в 
нижню кінцівку. Інтенсивність болю по ВАШ склала в середньому 6,04±1,-
32 балів. Серед парестезій переважали відчуття оніміння, мерзлякуватості 
і «повзання мурашок». Велика частина пацієнтів скаржилася на слабкість в 
дистальному відділі кінцівки. Скарги на слабкість збігалися з дійсним зни-
женням сили в м’язах, які іннервувалися ураженими СМК. Зниження сили в 
м’язах, які іннервувалися ураженим СМК, доходило до 2 балів, але у біль-
шої частини пацієнтів обмежувалося 3—4 балами. Чутливі розлади харак-
теризувалися гіпостезією у відповідному дерматомі, анестезія зустрічалася 
достатньо рідко. Рефлекс з ахілового сухожилку при ураженні СМК S1 був 
понижений в більшості випадків. При мануальному обстеженні м’язів нижніх 
кінцівок і тазового поясу виявлялися активні тригерні зони, їх кількість інко-
ли доходила до 4-х у одного хворого.

Друга група відрізнялася від першої декілька іншою локалізацією больо-
вого синдрому. У 56,4 % пацієнтів біль локалізувався в сідниці і іррадіював 
в нижню кінцівку, тоді як в першій групі тільки 26,7 % пацієнтів мали та-
кий больовий патерн. Пацієнти другої групи рідше скаржилися на відчуття 
мерзлякуватості в хворій кінцівці. Ступінь больового синдрому, який склав 
4,79±1,17 балів, був декілька менше виражений відносно першої групи. При 
об’єктивному огляді зниження сили в м’язах уражених СМК було менш ви-
ражене: сила виявилася збереженою в 54,2 % СМК і ніколи не знижувала-
ся менше 4 балів. Оцінка м’язового тонусу виявила значущі відмінності між 
другою і першою групами: нормальний тонус в м’язах ураженого СМК у хво-
рих другої групи зберігався в 81,1 % випадків. По ступеню чутливих розла-
дів міжгрупові відмінності виявлені не були. При оцінці рефлекторної сфери 
нормальний рефлекс з ахілового сухожилку зберігався в 51,6 % випадків, 
частіше ніж в першій групі. Мануальне тестування м’язів виявило значно 
більшу поширеність МФТП в другій групі.

Література
1. Бротман М.К. Неврологические проявления поясничного остеохондроза / 

М.К.Бротман. — К.: Здоровье, 1975. — 168 с.
2. Вознесенская Т.Г. Боли в спине: взгляд невролога / Т.Г.Вознесенская // Конси-

лиум медикум. Неврология. — 2006. — Т. 8. — № 2. — С.  34—37. 
3. Гехт Б.М. Электромиография в диагностике нервно-мышечных заболеваний / 

Б.М.Гехт, Л.Ф. Касаткина, М.И.Самойлов, А.Г.Санадзе; — Таганрог: Издатель-
ство ТРТУ, — 1997. — 370 с.

4. Гланц С. Медико-биологическая статистика. Пер. с англ. — М., Практика, 
1998. — 459 с.

5. Силантьев К. Классическая неврология: руководство по периферической нерв-
ной системе и хроническим болевым синдромам / — Волгоград: «Панорама», 
2006. — 400 с.



114 Рефлексотерапія в Україні: досвід і перспективи

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

СТАН МІКРОЦИРКУЛЯЦІЇ КРОВІ В НИЖНІХ КІНЦІВКАХ У 
ХВОРИХ З ЗАГОСТРЕННЯМ ВЕРТЕБРОГЕННОГО ПОПЕРЕ-
КОВО-КРИЖОВОГО РАДИКУРЯРНОГО СИНДРОМУ В ДИНА-
МІЦІ ЛІКУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ЛАЗЕРОПУНКТУРИ

НМАПО ім. П.Л.Шупика

Відомо, що при різник синдромах поперекового остеохондрозу зустріча-
ються судинні порушення в області хворої ноги (Попелянский Я.Ю., 2008, 
Мачерет Е.Л., Довгий І.Л., Коркушко О.О., 2006, Кипервас И.П., 1985, Брот-
ман М.К., 1975, Бугаенко П.А, Зинченко и др. 1973). В ураженій кінцівці хво-
рі нерідко відмічають відчуття мерзлякуватості або печіння, вона холодніша, 
або навпаки, тепліша на дотик, ніж «здорова», відмічаються зміни кольору 
її шкіри: блідість, синюшність, інколи мармуровість, відмічаються порушення 
потовиділення, незначна набряклість. І.П.Кіпервас (1978) запропонував на-
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зивати сукупність ознак вазомоторних зсувів в м’язовій, фіброзній тканині, 
в шкірі, в підшкірній клітковині, кістках та інших тканинах ноги «вертеброген-
ним нейроваскулярним синдромом». З формуванням такого синдрому деякі 
його проявлення можуть залишатись в період ремісії (відчуття мерзлякува-
тості в нозі та ін.), але особливо чітко вони виступають в період загострення 
(Попелянский Я.Ю., 2008, Бротман М.К., 1975). 

Було відмічено два типа вегетативно-судинних порушень при попереко-
во-крижовому радикуліті. При відносно легких формах відмічався вазоспас-
тичний тип: підвищення судинного тонусу, шкірна гіпотермія, больові прояви, 
зміна кольору шкіри та легкі розлади чутливості. Ці порушення супроводжу-
ються осцилографічними та капіляроскопічними ознаками судинного спазму. 
При більш важких та затяжних формах описувався вазодилататорний тип, 
перехід в парез судинної стінки: зниження судинного тонусу, шкірна гіпер-
термія, більш значні болі, порушення чутливості, набряклість шкіри і підшкір-
ної клітковини, ущільнення м’язів та болючість, особливо в місцях кріплення 
їх сухожилків до кісток (Кипервас И.П. 1985, Богин Ю.Н., Стулин И.Д., Глози-
рова Т.Г., 1975, Бугаенко П.А, Зинченко А.П., Перепелица А.Л., 1973). 

В останній час для оцінки стану кровотоку в мікросудинах все більше за-
стосування знаходить методика лазерної допплерівської флоуметрії (ЛДФ), 
яка дозволяє оцінити стан кровотоку на капілярному рівні (Крупаткин А.И., 
Сидоров В.В., 2005, Крупаткин А.И., Сидоров В.В., Меркулов М.В., 2004).

Володіючи високою чутливістю до змін мікрогемодинамічної ситуації в 
судинному руслі, метод ЛДФ має незаперечну перевагу перед іншими ме-
тодиками дослідження мікроциркуляції оцінювати стан функціонування меха-
нізмів управління кровотоком (Рогаткин Д.А. и др., 2009, Афанасьев А.И. и 
др., 2008, Крупаткин А.И., Сидоров В.В., 2005, Любченко П.Н. и др., 2005, 
Крупаткин А.И. и др., 2004, Tchernyi V.V. end al., 2006, Almond N., 1994).

На відміну від ультразвукових методів діагностики, що базуються на 
ефекті Доплера, при застосуванні більш короткохвильового зондуючого 
лазерного випромінювання, можливо отримати відображений сигнал най-
більшої амплітуди від окремих еритроцитів з тоншого шару, близько 1 мм 
(Крупаткин А.И., 2007, Fagrell B., 2004). Цей шар зондування може містити 
залежно від типу тканини артеріоли, термінальні артеріоли, капіляри, по-
сткапілярні венули, венули і артеріоло-венулярні анастомози (Рогаткин Д.А., 
2008, Крупаткин А.И. и др. 2007, Крупаткин А.И., 2003).

Суть методу полягає в тому, що монохроматичний пучок світла малої 
інтенсивності, що випромінюється лазерним діодом, вбудованим в доппле-
рівський лазерний флоуметр, проходить по гнучкому світлопроводу і через 
наконечник датчика освітлює досліджувану тканину, при цьому використо-
вується червоне монохроматичне гелій-неонове оптичне джерело. У тканині 
світло розсіюється частинками, яке здатне його відображати. Частина світ-
ла відбивається назад і по приймальному світлопроводу потрапляє на вну-
трішній фотоприймач апарату. В зв’язку з ефектом Доплера, тільки рухо-
мі частинки (головним чином еритроцити) приводять до частотного зсуву. 
Спектр прийнятого сигналу обробляється в апараті відповідно до алгоритму, 
отриманому Бонером для такого типу відображення, і розраховується об’єм 
потоку (мл/хв/100 грам тканини). В методі ЛДФ результуючий параметр ви-
значає динамічну характеристику мікроциркуляції крові — зміна потоку крові 
(перфузії тканини кров’ю) в одиницю часу в зондованому об’ємі. Амплітуда 
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сигналу, пропорційна вказаному добутку, вимірюється у відносних або пер-
фузіонних одиницях (пф. ед.). Таким чином, в основі методу ЛДФ лежить 
вимірювання доплерівської компоненти в спектрі відображеного лазерного 
сигналу, розсіяного на рухомих в мікросудинах формених елементах крові.

Мета дослідження. Дослідити мікроциркуляцію крові в нижніх кінцівках 
у хворих із загостренням вертеброгенного попереково-крижового радику-
лярного синдрому в динаміці лікування з включенням лазеропунктури.

Матеріали і методи. Було обстежено і проліковано 27 хворих з загострен-
ням вертеброгенного попереково-крижового радикулярного синдрому в віці від 
29 до 55 років, середній вік становив 44,1±8,9 рік. Серед досліджених хворих 
чоловіків було 12 (44,4 %), жінок 15 (55,6 %). Всім хворим було проведено клі-
ніко-неврологічне, вертебро-ортопедичне, а також загальноклінічне обстежен-
ня для виключення супутньої патології. В дослідження не включались хворі з 
будь-яким іншим ураженням периферичної та центральної нервової системи, 
цукровим діабетом, захворюваннями серцево-судинної системи, хворі з за-
хворюваннями судин нижніх кінцівок, патологією щитовидної залози чи інших 
ендокринних органів, хворі, що зловживають наркотиками чи алкоголем. 

Критеріями включення в дослідження стали: клінічні ознаки вертеброген-
ного попереково-крижового радикулярного ураження на одній стороні, які 
підтверджувались за допомогою ЕМГ, хронічний перебіг захворювання, МРТ 
картина грижі (гриж) міжхребцевого диску попереково-крижової локалізації, 
які відповідали рівню ураженого корінця. 

В залежності від лікування, що призначалось всі хворі були розділені на 
дві однорідні за статтю та віком групи. До першої групи увійшло 14 хворих 
яким крім загальноприйнятої терапії (НПЗЗ, судинні препарати, вітаміни, 
масаж, фізіотерапія, ЛФК) отримували лазеропунктуру. До другої групи уві-
йшло 13 пацієнтів, які отримували лише загальноприйняту терапію. Контроль-
ну групу склало 10 практично здорових осіб у віці від 28 до 49 років (серед-
ній вік 37,3±7,6 років), клінічне дослідження яких не виявило ніяких ознак 
ураження м’язів, периферичної та центральної нервової системи, серцево-
судинної системи, судин нижніх кінцівок, ендокринної патології. 

Для підтвердження вертеброгенного ґенезу і виключення можливих інших 
причин захворювання всім хворим було проведено Ro-графію та МРТ попере-
кового відділу хребта. Щоб виключити тунельні синдроми нервів нижніх кін-
цівок проводилась стимуляційна ЕНМГ нижніх кінцівок. Для ЕНМГ досліджень 
використовували багатофункціональний комплекс «Нейрон-спектр-4/ВП» 
(«НейроСофт»), Росія.

Дослідження мікроциркуляції проводилося за допомогою двохканального 
лазерного доплеровського флуометра BLF21 фірми «Transonic Systems Inc.» 
(США). Цей прилад дозволяє досліджувати кровопостачання в 1 кубічному 
мм тканини. 

Перед дослідженням пацієнти не приймали вазоактивні препарати впро-
довж щонайменше 6 годин, неменше ніж за 2 години виключалось куріння. 
Дослідження проводилось в приміщенні з рівномірним неяскравим освітлен-
ням при температурі 20—25°С. На шкіру після попереднього обезжирення за 
допомогою липких дисків прикріплювались датчики. Через 20 хвилин періо-
ду адаптації, хворому, в положенні лежачи, впродовж 5 хвилин, проводилося 
вимірювання базального рівня мікроциркуляції (фонова ЛДФ-грама). Крово-
ток вимірювався на тилі стопи в області першого міжпальцового проміжку 



117Матеріали науково-практичної конференції

датчиком для поверхневих вимірювань (тип R) (Крупаткин А.И., Сидоров 
В.В., 2005, Крупаткин А.И., 2003, Гинзбург М. Л., 2005).

Аналіз отриманих результатів проводили шляхом співставлення з анало-
гічними даними контрольної групи (Крупаткин А.И., Сидоров В.В., 2005). По-
казники лазерної допплерівської флоуметрії оцінювали до лікування і через 
11—14 днів після початку лікування. 

Лазеропунктуру проводили інфрачервоним лазерним випромінюванням 
за допомогою апарату «Биомед-001». Довжина лазерного випромінювання 
0,89 мкм. Курс лікування включав 10—12 сеансів, з впливом на одну корпо-
ральну точку 1—3 хв, аурикулярну до 60 секунд. Один сеанс включав вплив 
на 18—16 точок акупунктури. Набір точок впливу підбирався індивідуально 
для кожного хворого, використовували точки загального впливу, місцево-
сегментарні точки та віддалені точки, больові точки. З аурикулярних точок 
використовували точку сідничного нерва, симпатичну, шень-мень, больові 
аурикулярні точки та точки відповідного відділу хребта. За сеанс використо-
вували 2—3 аурикулярні точки.

Статистичний аналіз проводився з використанням ліцензійної програми 
MedStat (Copyright © 2003—2006). 

Результати дослідження. Всім хворим було проведено досліджен-
ня мікроциркуляції крові в ділянці першого міжпальцьового проміжку на 
обох кінцівках за допомогою методу лазерної допплерівської флоуметрії. 
У 4 (14,8 %) хворих було виявлено підвищення перфузії відносно групи 
контролю, у 6 (22,2 %) хворих показники перфузії не відрізнялись від гру-
пи контролю і у 17 (62,96 %) хворих перфузія була знижена відносно групи 
контролю. Результати отриманих даних представлені в табл. 1.

Цікавою знахідкою було те, що у хворих в яких спостерігалось підвищення 
перфузії на хворій стороні, на протилежній стороні виявлялась тенденція до 
зниження даного показника. У хворих зі зниженням перфузії, зниження кровото-
ку було статистично вірогідно більш виражене на хворій стороні (див. табл. 1).

Групи
Характер змін 

кровотоку

Базальний кровоток, пф.од.1 (мл/хв/100 г)

M±SD

р
1

р
2хвора сторона

здорова 
сторона

Хворі
(n=27)

без змін (n=6) 1,69±0,29 1,71±0,29 p>0,05 p>0,05

зниження (n=17) 0,84±0,21 1,35±0,47* p<0,05 p<0,05

підвищення (n=4) 4,39±0,77 1,54±0,40 p<0,01 p<0,01

Контрольна 
(n=10)

1,74747 ±0,34

Таблиця 1
Показники мікроциркуляції на стопі у хворих з загостренням вертеброгенного 

попереково-крижового радикулярного синдрому в залежності від досліджува-
ної групи.

Примітка: пф.од. — перфузійна одиниця
р

1
 — достовірність між хворою і здоровою сторонами

р
2
 — достовірність між хворою стороною і контрольною групою 

* р<0,05 відносно групи контролю
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Таким чином, було виявлено підвищення перфузії крові на «ураженій» 
кінцівці у 4(14,8 %) хворих, зниження перфузії у 17(62,9 %) хворих і у 6 
(22,2 %) хворих показники перфузії не відрізнялись від групи контролю. 
У хворих з підвищенням перфузії на хворій стороні, на здоровій кінцівці 
відмічалась тенденція до зниження базального кровотоку. У хворих зі зни-
женням перфузії на «хворій» стороні, на здоровій кінцівці також відмічалось 
зниження базального кровотоку, однак менш виражене відносно «хворої» 
сторони.

Методом випадкової вибірки в залежності від стану мікроциркуляції в 
нижніх кінцівках до 1А підгрупи було відібрано 9 хворих зі зниженою перфу-
зією, 3 хворих без порушень перфузії та 2 хворих із збільшеною перфузією. 
До 1Б підгрупи відповідно було відібрано 8 хворих зі зниженою перфузією, 
3 хворих без порушень перфузії та 2 хворих із збільшеною перфузією.

Показники, що були отримані після лікування представлені в табл. 2. Так 
у пацієнтів 1А підгрупи з нормальним та зниженим базальним кровотоком 
після лікування було виявлено статистично достовірне його підвищення. У 
пацієнтів з підвищеною перфузією достовірно вірогідної динаміки відмічено 
не було, однак тенденція до покращення все ж таки відмічалась. У пацієнтів 
1Б підгрупи достовірно покращився кровоток тільки у хворих з його знижен-
ням, тоді як у пацієнтів з нормальною та підвищеною перфузією статистич-
но достовірних змін після лікування виявлено не було.

Групи
Характер змін 

кровотоку

Базальний кровоток, 
пф.од. (мл/хв/100 г) M±SD

До лікування
Після 

лікування
р

Підгрупа 1А (n=14)

без змін (n=3) 1,57±0,39 2,5±0,26 p<0,05

зниження (n=9) 0,85±0,23 2,08±0,31* p<0,05

підвищення (n=2) 4,1±1,05 3,04±0,83 p>0,05

Підгрупа 1Б (n=13)

без змін (n=3) 1,68±0,22 1,87±0,15 p>0,05

зниження (n=8) 0,83±0,20 1,59±0,19 p<0,05

підвищення (n=2) 4,7±0,57 4,4±0,42 p>0,05

Таблиця 2
Характеристика мікроциркуляції крові на стопі «ураженої» кінцівки у пацієнтів із  
загостренням вертеброгенного попереково-крижового радикулярного синдрому 

в динаміці лікування 

Примітка: * — р<0,05 в порівнянні з 1Б підгрупою

Крім того, було відмічене більш значне покращення мікроциркуляції у 
хворих із зниженою перфузією в 1А підгрупі відносно хворих 1Б підгрупи.

Таким чином, після лікування було відмічено покращення мікроциркуляції 
крові на стопі «ураженої» кінцівки у хворих 1А підгрупи зі зниженою та нор-
мальною перфузією, тоді як в 1Б підгрупі покращення кровотоку було відмі-
ченно лише у хворих з його зниженням, у хворих у яких на початку лікування 
порушень мікроциркуляції крові не було виявлено та у хворих з підвищеною 
перфузією статистично достовірних змін виявлено не було. У хворих із зни-
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женою перфузією більш значне покращення статистично достовірно було 
виявлено у пацієнтів 1А підгрупи відносно 1Б.

Збільшення кровотоку (по даним ЛДФ), як правило, виникає внаслі-
док зниження нейрогенного тонусу артеріол, тоді як зменшення перфузії 
до 50 % від контролю відбувається в результаті підвищення нейрогенного 
тонусу (А.И. Крупаткин, В.В. Сидоров, 2005). В нашому дослідженні у хво-
рих в яких були отримані показники підвищення перфузії, мали більш до-
вшу тривалість захворювання, мали місце трофічні зміни шкіри та підшкірної 
клітковини, більш виражена гіпотонія відповідних м’язів, хворі скаржились 
на «тяжкість» та відчуття втоми в кінцівці, у 2 хворих були виявлені ознаки 
пастозності гомілки та стопи, що співпадає з даними ЛДФ та може розці-
нюватись як вазодилататорний тип вегетативно-судинних порушень. Хворі в 
яких мало місце зниження перфузії, навпаки скаржились на мерзлякуватість 
кінцівки, спостерігались явища її похолодання, блідніть, також виявлялись 
трофічні порушення у вигляді стоншення шкіри в ділянці гомілки та стопи, її 
сухість та інколи трухлявість.

Висновки
1) Таким чином серед досліджених хворих з загостренням вертеброген-

ного радикулярного синдрому методом ЛДФ у 62,9 % випадків було ви-
явлено зниження перфузії в шкірі стопи (вазоспастичний тип вегетативно-
судинних порушень), в 14,8 % випадках підвищення (вазодилататорний тип 
вегетативно-судинних порушень) і у 22,2 % випадків змін перфузії виявлено 
не було. 

2) В динаміці лікування було виявлено, що хворі з вазодилататорним ти-
пом вегетативно-судинних порушень при загостренні вертеброгенного попе-
реково-крижового радикулярного синдрому гірше піддаються терапевтичним 
заходам по відношенню до хворих з вазоспастичним типом вегетативно-су-
динних порушень, що потрібно враховувати при проведенні лікувальних дій.

3) Лазеропунктура в комплексному лікуванні вегетативно-судинних пору-
шень при загостренні вертеброгенного попереково-крижового радикулярно-
го синдрому сприяє швидшому відновленню мікроциркуляції крові в ткани-
нах кінцівки. 
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СИНДРОМАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОРИХ 
З ЕКСТРАВАЗАЛЬНОЮ КОМПРЕСІЄЮ ХРЕБТОВОЇ АРТЕРІЇ
СИНДРОМАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОРИХ 
З ЕКСТРАВАЗАЛЬНОЮ КОМПРЕСІЄЮ ХРЕБТОВОЇ АРТЕРІЇ
СИНДРОМАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОРИХ 

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, 
кафедра неврології і рефлексотерапії, Національний медичний університет 
імені О.О. Богомольця, кафедра хірургії № 4, Київська обласна клінічна лікар-
ня, відділення патології ЦНС

Актуальність. Порушення кровообігу у вертебрально-базилярному ба-
сейні посідають особливе місце у зв’язку з функціональним значенням ана-
томічних утворень мозку, що забезпечуються саме з нього. Частота цирку-
ляторних розладів в вертебрально-базилярній системі складає 25—30% всіх 
гострих порушень мозкового кровообігу і майже 70% минущих. Транзиторні 
ішемічні атаки в вертебрально-базилярному басейні (ВББ) зустрічаються в 
3 рази частіше, ніж в каротидному. 
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Завдання. Вивчити провідні клінічні варіанти синдрому хребтової артерії 
у пацієнтів з екстравазальною компресією хребтової артерії. 

Методи та матеріали дослідження. Проведено аналіз клінічних варіантів у 
50-ти пацієнтів з екстравазальною компресією хребтової артерії (ЕКХА), які 
лікувались у відділенні серцево-судинної хірургії Олександрівської клінічної 
лікарні м. Києва в 2007—2008 роках. 

Результати. Отримані дані свідчать про превалювання в віковій групі 
18—45 років пацієнтів з синдромом Барре-Льєу 23 (85,1%) особи і з син-
дромом вегетативних порушень 22 (81,5 %) особи, однак в старших вікових 
групах частота даних синдромів знижувалась, так у пацієнтів середнього 
віку частота даних синдромів склала по 69,2 % (9 осіб) відповідно кожного, 
у групі пацієнтів похилого віку 50 % (5 осіб) і 40 % (4 особи). Разом із цим, 
частота кохлео-вестибулярного і вестибуло-атактичного синдромів зростала 
у пацієнтів старших вікових груп. Так вестибуло-атактичний синдром спо-
стерігався у віковій групі 18—45 років у 13 хворих (48,1 %), у віковій групі 
46—59 років у 8-ми хворих (61,5%), у віковій групі 60—74 років у 9 хворих 
(90 %). Кохлео-вестибулярний синдром у віковій групі 18—45 років — у 11 
(40,7 %), у віковій групі 46-59 років — у 5-ти хворих (38,5 %), групі 60—
74 років — у 7-ми хворих (70 %).

Офтальмічний синдром спостерігався приблизно з однаковою частотою 
у всіх зазначених вікових групах, а саме: у 10 хворих (37%) вікової групи 
18-45 років, у 6 хворих (46,1%) у віковій групі 46-59 років та у 8-ми хворих 
(80%) групи 60-74 років. Завдяки даним ретельного клініко-доплерографіч-
ного дослідження у 3 хворих (11,1%) вікової групи 18-45 років діагностована 
базилярна мігрень і у 1-го хворого (7,69%) у віковій групі 46—59 років. 

При проведенні амнестичного дослідження було з’ясовано, що в групі 
молодного віку у 4-х (14,8%) пацієнтів спостерігались транзиторні ішемічні 
атаки (ТІА), у середній віковій групі ТІА відмічалось у 2-х (15,4%) пацієнтів, 
а з-поміж пацієнтів похилого віку даний клінічний варіант був діагностова-
ний у 3-х (30%) осіб, причому у 2-х (20%) із них повторно. На відміну від 
осіб вікової групи 18-45 років, у яких за даними дуплексного сканування не 
реєструвалося гетерогенних та гемодинамічно значимих бляшок, у пацієнтів 
середньої вікової групи і осіб похилого віку за даними УЗДС реєстрували 
більш виражені атеросклеротичні зміни, що дещо утруднювало діагностич-
но-диференційну діагностику даного клінічного варіанту. У 2 хворих (7,4%) 
вікової групи 18—45 років та у 1-го хворого (7,7 %) вікової групи 46—59 
років відмічали напади дроп — атак. Також, у 1-го (11,1 %) хворого з групи 
осіб молодого віку зареєстрували короткочасну втрату свідомості при різко-
му повороті голови, що було розцінено як синдром Унтерхарншайдта. Про-
аналізувавши синдромологічно клінічні варіанти синдрому хребтової артерії 
(СХА) у досліджуваних хворих, можна сказати про те, що клінічна картина 
була представлена практично всіма відомими симптомами ВБН при ЕКХА.

Висновок. У досліджуваній когорті пацієнтів з ЕКХА найбільш частими 
клінічними варіантами СХА були — синдром Барре-Льєу, синдром вегета-
тивних порушень, вестибуло-атактичний синдром, офтальмічний і кохлео-
вестибулярний синдроми. Частота випадків базилярної мігрені, нападів 
дроп-атак, синдрому Унтерхарншайдта, ТІА була значно меншою. 

•
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Мачерет Є.Л., Сулік Р.В., Чемер Н.М.

МІЖЛОПАТКОВИЙ БІЛЬ ЯК НАСЛІДОК МІОФАСЦІАЛЬНОЇ 
ДИСФУНКЦІЇ: ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ ПІДХІД В ДІАГНОСТИЦІ 
МІЖЛОПАТКОВИЙ БІЛЬ ЯК НАСЛІДОК МІОФАСЦІАЛЬНОЇ 
ДИСФУНКЦІЇ: ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ ПІДХІД В ДІАГНОСТИЦІ 
МІЖЛОПАТКОВИЙ БІЛЬ ЯК НАСЛІДОК МІОФАСЦІАЛЬНОЇ 

І ЛІКУВАННІ

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, ка-
федра неврології і рефлексотерапії, Київська обласна клінічна лікарня, відді-
лення патології ЦНС

Актуальність. Міжлопатковий біль досить поширена проблема в сучас-
ній неврологічній і ортопедичній практиці. Нерідко подібні симптоми прово-
кують запальні захворювання легень, захворювання серцево-судинної систе-
ми, недуги онкологічного профілю, посттравматичні ускладнення та ін. Але є 
велика кількість людей у яких і після виключення вищеозначеної патології не 
вдається з’ясувати  причину больового синдрому даної локалізації, а тради-
ційне медикаментозне і фізіотерапевтичне лікування не приносить очікува-
ного полегшення.

В той же час, якщо лікаря не навчили, що синдроми міофасціального 
болю насправді існують, то для нього вони не будуть навіть частиною діа-
гностичного пошуку. Для ефективного лікування міофасціального міжлопат-
кового болю лікарю необхідно відібрати із 10 схожих м’язів саме ті, які є від-
повідальними за даний біль. Потім проводиться оцінка їх стану і подальше 
лікування. Коли відповідальні за міжлопаткову біль м’язи виявлені, а їх ліку-
вання принесло позитивний ефект, пацієнта навчають спеціальним вправам 
для їх розтягнення. Лікування направлено також на лікування факторів, що 
підтримують біль і негативно впливають на дані м’язи.

Методи і матеріали дослідження. Проведено аналіз етіопатогенетич-
них факторів у 50-ти пацієнтів з міжлопатковим больовим синдромом міо-
фасціального ґенезу

Результати. Біль в ділянці верхньої ¼ вертебрального краю лопатки від-
мічало 15 (30%)  пацієнтів. Даний біль супроводжувався болем в шийному 
відділі хребта і був розцінений як міофасціальний синдром м’яза, що піді-
ймає лопатку.

39 (78%) пацієнтів відмічали біль у верхніх 2/3 вертебрального краю ло-
патки. Більшість пацієнтів відмічали також больові відчуття в латеральній ді-
лянці плеча, великому і вказівному пальцях, а також в проекції грудних м’я-
зів майже завжди до рівня соска. Даний біль асоціювали з міофасціальним 
синдромом драбинчастих м’язів.

Міофасціальний синдром підостного м’яза спостерігався у 9 (18%) па-
цієнтів, які скаржились на біль в середньому відділі вертебрального краю 
лопатки, що супроводжувалась глибоким болем по передній поверхні плеча 
і поширювалась на передпліччя.

Біль величиною в «кулак» в нижній 1/3 вертебрального краю лопатки спо-
стерігалась у 16 (32%) пацієнтів з міофасціальним синдромом найширшого 
м’яза спини. Вона супроводжувалась болем в безіменному пальці і мізинці, 
триголовому м’язі.

Також, у 11 (22%) пацієнтів в нижній 1/3 вертебрального краю лопатки 
спостерігався біль величиною в «два великі пальці» з міофасціальним син-
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Мачерет Є.Л., Ханенко Н.В., Довгий І.Л.

ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНА ПАТОЛОГІЯ  І ХРОПІННЯ 

Здавалося б, що ці два поняття не можуть бути поєднанні, та між ними 
існує тісний взаємозв’язок, і ми спробуємо це показати.

Загальновідомо, що судинні захворювання нервової системи — одна з 
основних проблем сучасної та, як показують прогнози, майбутньої меди-
цини. На сьогоднішній день безперечним залишається той факт, що частка 
цереброваскулярної патології в структурі загальної захворюваності є до-
сить вагомою і  займає одне із перших місць за показниками смертності,  
згідно  даних ВООЗ становить близько 12—15 %  від загального показни-
ка. Актуальною ця проблема  є і для України, адже смертність від церебро-
васкулярної патології посідає друге місце в структурі загальної смертності. 
Слід зауважити, що поширеність цереброваскулярних захворювань в Україні 
зростає. Найбільш грізною формою цереброваскулярних захворювань є го-
стре порушення мозкового кровообігу. Щорічно в світі реєструється близько 
6 млн. випадків інсульту, в країнах західної Європи — 1 млн., в Україні — біля 
130 тис. Рівень смертності від інсульту в  Україні в 2,5 рази перевищує від-
повідні показники західноєвропейських країн. В 2005 р. в Україні зареєстро-
вано більше  3 млн. хворих з різноманітними формами цереброваскулярних 
захворювань, тобто 6,4 % населення. За останні  10 років темпи росту цієї 
патології збільшились вдвічі. Актуальність цієї проблеми визначається і її со-
ціальною значимістю: цереброваскулярні захворювання в 78 % випадків при-
зводять до розвитку інвалідності та значно погіршують якість життя хворих; 
46 % хворих на інсульти протягом першого місяця помирають; з числа тих, 
хто вижив, тільки 10 % повертаються до праці, 53 % потребують сторонньої 
допомоги, 48 % мають інвалідизуючі геміпарези, у 30 % розвивається пси-
хоорганічний синдром. Та не тільки гостра, але і хронічна цереброваскуляр-
на патологія веде до інвалідизації, погіршує якість життя пацієнта.

Експерти ВООЗ стверджують, що в майбутньому кількість цереброваску-
лярних захворювань зростатиме, що зв’язано з постарінням населення пла-

дромом переднього зубчатого м’яза. Даний синдром поєднувався з болем в 
передньолатеральній ділянці грудної клітки і відчуттям нестачі повітря.

У 10 (20%) пацієнтів спостерігався міофасціальний синдром нижньої час-
тини трапецієподібного м’яза, у 11 (22%) пацієнтів — реберно-клубового 
м’яза, а в 5 (10%) —  верхнього заднього зубчатого м’яза. 

Висновки. Таким чином, найбільш частими причинами міофасціального 
міжлопаткового больового синдрому є п’ять м’язів: m. levator scapule; m. 
scalenus medium, anterior et posterior; m. infraspinatus; m. latissimus dorsi; m. 
dentatus anterior. Здебільшого в практичній діяльності лікаря зустрічається 
комбінація міофасціальних синдромів вищенаведених м’язів. Однак поступо-
ве виявлення і купування тригерних точок у всіх «компрометованих» м’язах 
приносить позитивний результат, а своєчасне усунення факторів, що підтри-
мують біль і виконання пацієнтом коректуючих розтягнень м’язів допомагає 
зафіксувати досягнені результати. 

•
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нети і збільшенням поширеності в популяції як розвинутих, так і країн, що 
розвиваються таких факторів ризику ЦВЗ, як артеріальна гіпертензія, цукро-
вий діабет, гіперхолестеринемія, куріння, ожиріння, гіподинамія та ін. 

Отже, боротьба з факторами ризику — основний напрямок роботи лі-
карів неврологів, терапевтів та ін. Та в переліку причин і факторів ризику 
ЦВЗ ніколи не звучить хропіння. Тому на цьому чиннику зупинимось більш 
детально.

Хропіння саме по собі не є ні захворюванням, ні діагнозом, однак воно 
може бути симптомом якоїсь патології. У чоловіків схильність до хропіння 
більша, ніж в жінок, це пов’язано з анатомічними особливостями будови ди-
хальних шляхів, вони ширші у жінки. Однак загрозу для здоров’я хропіння 
може викликати у людини будь-якої статі. 

У спрощеному вигляді механізм виникнення хропіння можна представи-
ти так: на видиху дихальні шляхи на рівні глотки розслабляються та зми-
каються. Під час наступного вдиху струмені повітря при проходженні через 
звужені дихальні шляхи змушують вібрувати м’які тканини глотки. Тобто 
хропіння — це звук вібрації м’яких структур носоглотки або гортані, який 
супроводжує дихання людини вві сні. Зона звуження дихальних шляхів може 
знаходитись на рівні м’якого піднебіння і кореня язика або надгортанника, 
тобто в нижніх відділах ротоглотки. Порушення носового дихання рефлек-
торно веде до появи ротового, що спричинює хропіння.

Причини хропіння різноманітні, зокрема це:
• викривлення носової перегородки; 
• вроджена вузькість носових ходів і/або глотки; 
• збільшені  міндалини; поліпи в носі;
• подовжений піднебінний язичок; 
• неправильний прикус; 
• гіпотиреоз;
• надлишкова маса.
В свою чергу існують ще фактори, які знижують тонус глотки, і цим са-

мим сприяють підсиленню хропіння. Так, вживання алкоголю, снодійних, 
транквілізаторів, деякі нейром’язові захворювання знижують тонус глотки. 
Схожа картина спостерігається у курців, в жінок в період менопаузи,  за-
гальній втомі і т.д.

Отже, хропіння сигналізує про утруднення проходження повітря. Небез-
пека хропіння полягає в тому, що воно є першою стадією синдрому об-
структивного апное сну — ця патологія полягає в зупинці дихання, яка може 
призвести навіть до раптової смерті. При тяжких формах апное сну може 
бути до 400—500 зупинок дихання за ніч загальною тривалістю три-чотири 
години, що веде до гострої й хронічної нестачі кисню під час сну. 

Усе це порушує якість сну, спричиняє безсоння й ранкову втому. Крім 
того, хронічне хропіння може спровокувати розвиток гіпертонії й серцево-
судинних захворювань. Це суттєво збільшує вірогідність підвищення тиску, 
порушень ритму серця, інфаркту міокарда й раптової смерті уві сні. В та-
ких випадках усунення хропіння в лікуванні серцево-судинних порушень є 
першочерговим завданням. Marin J.M. та співавт. (2005) після проведеного 
10-річного дослідження дійшли висновку, що смертність від інфаркту міо-
карду і інсульту більша в 3 рази у пацієнтів з синдромом обструктивного 
апное в порівнянні з пацієнтами, у яких немає розладів дихання вві сні, в 5 
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разів збільшується кількість нефатальних серцево-судинних подій (інфаркт, 
інсульт, коронарне шунтування, балонна ангіопластика). Оскільки, за даними 
різних авторів, розповсюдження хропіння серед дорослих перевищує 30 %, 
а після 60 років, — більше 60 %, ця проблема набуває особливого соціаль-
ного значення. 

Синдром обструктивного апное сну характеризується такими особливос-
тями:

• гучним хропінням, 
• зупинкою дихання вві сні, 
• частим нічним сечовиділенням, 
• артеріальною гіпертензією, 
• порушеннями ритму серця, 
• денною сонливістю, 
• зниженням потенції, 
• психо-емоційними розладами (дратівливість, астенія, зниження пам’яті).
За даними деяких авторів розповсюдженість синдрому обструктивного 

апное сну складає 5—7 % у осіб, старших 30 років.
Зупинка дихання та гостра недостача кисню створюють стресорну ре-

акцію, що супроводжується активацією симпатоадреналової системи, відпо-
відно і підйомом артеріального тиску. У хворих з розладами дихання вві сні 
відмічено вірогідно більш високі рівні артеріального тиску протягом доби, 
особливо в нічні години, що призводить до формування добового профі-
лю артеріального тиску типу «night-peaker», що є досить несприятливим в 
прогностичному плані для розвитку ЦВЗ. В цей же час наявність синдро-
му нічного апное у хворих з артеріальною гіпертензією призводить до іс-
тотного порушення вегетативного забезпечення серцевої діяльності, що 
характеризується відсутністю добової динаміки симпато-вагального коефі-
цієнту та пригніченням парасимпатичної активності в порівнянні з хворими 
без порушення дихання. Вивчення показників мозкової гемодинаміки у цієї 
групи хворих показало вірогідне зниженням об’ємної швидкості кровотоку 
по внутрішній сонній артерії на 22,2 %, сумарного об’ємного церебрально-
го кровотоку на 27,9 %, що асоціюється зі збільшенням показника товщини 
інтимо-медіального сегменту загальної сонної артерії на 11,1 %.  Отже, ці 
дані перекликаються з результатами австралійських медиків «West-mead Ho-
spital» і Центру дихальних досліджень Людвіга Енжела Важке, які показали, 
що хропіння під час сну є симптомом раннього каротидного атеросклерозу, 
який може прогресувати й призвести до інсульту.

Підвищення артеріального тиску у хворих з синдромом обструктивного 
апное сну може бути обумовлене декількома причинами: гіпоксемія, гіпер-
капнічний ацидоз, різкі респіраторні зусилля та підвищення симпатичної ак-
тивності. Відомо, що  артеріальна гіпертензія є одним із основних факторів 
ризику розвитку цереброваскулярної патології. Тому такий симптом, як хро-
піння потребує корекції. 

Підхід до лікування хропіння повинен бути індивідуальним. Спочатку паці-
єнта необхідно всебічно обстежити, щоб виявити основну причину симпто-
матики. Інколи хворому достатньо усунення викривлення перегородки носу і 
хропіння зникне, іншому необхідно зняти набряк слизових носу і т.д.  Остан-
ні дослідження по взаємозв’язку ожиріння і синдрому обструктивного апное 
сну показали, що не так легко скинути вагу таким пацієнтам, що є вкрай 
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бажаним. Це пов’язано не тільки з психосоціальними особливостями, але 
й з недостатністю соматотропного гормону у даного контингенту, який має 
ліполітичну функцію. Пацієнтам, що хропуть, рекомендують кинути палити, 
уникати застосовування седативних засобів, алкоголю, спати на боку, засто-
совувати спеціальні внутрішньо-ротові пристрої. В будь-якому випадку необ-
хідна консультація фахівця. Та основними напрямками терапії хропіння є:

• медикаментозне лікування, спрямоване на зняття запалення і набряку 
носоглотки; 

• підвищення тонусу м’яких структур дихальних шляхів; 
• хірургічне втручання, метою якого є видалення механічних перешкод 

диханню (поліпи, викривлення перегородки носа, збільшені аденоїди і т.д.). 
Перший напрямок терапії забезпечує прохідність дихальних шляхів за 

допомогою застосування любих засобів від нежиті, також можна викорис-
товувати спеціальні носові смужки. Однак, при хронічній нежиті показана 
консультація отоларинголога. 

На вітчизняному ринку є препарати, які застосовують у вигляді назальних  
спреїв, які завдяки підвищенню тонусу м’якого піднебіння і глотки, збільшу-
ють прохідність дихальних шляхів і усувають хропіння. Одночасно з цим пре-
парати можуть зволожувати і пом’якшувати слизову оболонку.

Для покращення прохідності дихальних шляхів, зокрема при набряку но-
соглотки, а також  для підвищення тонусу м’язів піднебіння і глотки можна 
використовувати методи рефлексотерапії. В літературі чітких даних щодо 
використання  лазеропунктури чи акупунктури при хропінні немає, однак 
при нежиті, вазомоторному риніті, парезі м’язів м’якого піднебіння (напри-
клад, наслідки гострих порушень мозкового кровообігу) вони показані. Тому 
в подальшому ми плануємо провести деякі дослідження в цьому напрямку 
для уточнення рекомендацій щодо застосування методів рефлексотерапії.

І, наостанок, хірургічне втручання. На сьогоднішній день, якщо такі при-
чини хропіння як поліпи, аденоїди, викривлення носової перегородки носу 
виключені, проводять лазерне  припікання тканин м’якого піднебіння і цим 
самим досягається ретракція і напруження м’язів піднебіння. Процедура до-
сить розповсюджена в медичній практиці. Ще один вид оперативного втру-
чання проводять при вираженому анатомічному дефекті глотки у вигляді 
увулопалатопластики та увулопалатофарінгопластики. 

Однак, наведені підходи до терапії  не завжди є результативними. В та-
ких випадках, особливо при важких формах синдрому обструктивного апное 
сну, використовують допоміжну вентиляцію легень з постійним позитивним 
тиском, завдяки чому можна покращити якість життя пацієнта, попередити 
важкі ускладнення.

Отже, хропіння — серйозна проблема, якій на сьогоднішній день не при-
діляється достатньо уваги. Своєчасна діагностика та терапія можуть попе-
редити розвиток важких ускладнень, зокрема у хворих з серцево-судинною 
патологією.
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З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ
КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ 
З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ
КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ 

Вступ: Походження і механізми головних болів, про які відомо ще з пра-
давніх часів, дотепер ще остаточно не встановлені. В умовах сьогодення 
проблема головних болів не тільки не зникла, а навпаки, набула ще більшої 
актуальності: прискорення темпів життя, поява інформаційних технологій, 
що вимагають від людини значних витрат психічної енергії, постійного пси-
хо-емоційного напруження, і, як наслідок, частіше приводять до руйнівного 
стресу, сприяють поширенню головного болю.

У структурі цефалгій за поширеністю, ступенем больових проявів, і, від-
повідно, ступенем порушення працездатності, провідне місце займає мігре-
нозний головний біль(МГБ).

Мигрень — це хронічне захворювання, яке проявляється нападами пуль-
суючого головного болю, частіше у лобно-скронево-орбітальній ділянці, три-
валістюстью від 4 до 72 годин. За даними статистики, на мігрень хворіють 
30—38 % населення планети, а 75—80 % людей хоч би один раз перенесли 
напад мігрені. Жінки хворіють частіше, ніж чоловіки (приблизно у cпіввід-
ношенні 3: 1), що може бути пов’язаним з більшою лабільністю у слабкої 
половини людства емоційних та вегето-судинних процесів. Частота мігрені 
збільшується з віком: пацієнти з мігренню серед дітей складають 3—5 %, 
підлітків — 10—12 %, а пік захворюваємості приходиться на вік 25—34 роки 
(близько 50 %.)

Міжнародное товариство по вивченню головного болю у 1988 г. визна-
чило критерії діагностики мігрені. Прийнято виділяти мігрень без аури, або 
просту мігрень і мігрень з аурою, або класичну мігрень. Також може мати 
місце мігренозна аура без головного болю. Для мігрені без аури, яка зустрі-
чається найчастіше (75 %-80 % випадків), притаманний перебіг з наявністю 
трьох фаз — І продромальної, ІІ больової і ІІІ відновлювальної. Однак часто 
напад головного болю може виникати без ніяких передвесників. Для простої 
мігрені характерний односторонній головний біль, пульсуючий, помірний або 
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виражений, що порушує звичайну діяльність, підсилюється за умов фізич-
ного навантаження. Також притаманні нудота або блювання, фотофобії та 
фонофобії. Для такої форми мігрені характерно, що у період між нападами, 
який може бути досить тривалим, большість хворих почувають себе прак-
тично здоровими.

Клінічна картина класичної мігрені характеризується наявністю аури 
(лат. — бриз) — відчуття, що передує пароксизму головного болю і пов’я-
зане з короткочасним погіршенням мозкового кровообігу у певних зонах 
кори головного мозку. Напад класичної мігрені складається також з декіль-
кох послідовних фаз: І продромальної — для якої притаманні зміна настрою, 
відчуття втоми, сонливості, що виникають за декілька годин до появи го-
ловного болю; ІІ аури — зазвичай відзначається зоровими порушеннями у 
разі офтальмічної форми мігрені, серед яких найбільш притаманні тайхопсія 
(яскраві кольорові спалахи світла, або хвилясті зображення, які виникають 
часто у куті зорового поля і розповсюджуються у вигляді серпа) і фортифі-
каційні спектри (загострені вуглуваті лінії, що з’єднуються у замкнену фігу-
ру). Також серед зорових порушень зустрічаються фотопсії, метаморфопсії, 
мерехтлива скотома, геміанопсії. При інших формах мігрені аура може про-
являтися самими різноманітними неврологічними симптомами — минущую 
сліпотою на одне або обидва ока(ретинальна форма), минущою односто-
ронньою м’язовою слабкістю у кінцівках, парестезіями, що розповсюджу-
ються на обличчя та руку(геміплегічна форма), минущими мовними розла-
дами(афатична форма), минущими окоруховими, зіничними порушеннями 
(офтальмоплегічна форма), минущими порушеннями рівноваги, вестибуляр-
ними порушення (мозчкова,вестибулярна форми) вегетативні розлади («па-
нічна» форма) та ін.

Увесь комплекс вогнищевих неврологічних симптомів під час аурі нетри-
валий (не більше 1 години). Після аури має місце ІІІ фаза — больова, що 
проявляется одностороннім, або рідше двостороннім головним болем у лоб-
но-скронево-орбітальній ділянці, помірним або вираженим, що носить пуль-
суючий (рідше — ломлячий, розпираючий) характер. Під час нападу також 
часто відмічаються фотофобія та фонофобія, нудота, блювання, вегетативні 
порушення. Потім слідує IV фаза — розрішення, яка характеризується по-
ступовим зменьшенням головного болю, препинення блювоти та глибоким 
сном. Заключна V фаза — відновлення — може тривати декілька годин або 
днів, для неї притаманні загальна слабкість, підвищена втомлюваємість, по-
ступове відновлювання всіх функцій организма.

Етіопатогенез мігрені залишається недостатньо з‘ясованим. У механізмі 
МГБ можна виділити судинну, нервову і ендокрино-гуморальну ланки. Су-
динні порушення склаються з вазоконстрикції мозкових судин і зменшення 
мозкового кровообігу (на 20—60 %) у безбольовому періоді і розширення 
переважно экстракраніальних гілок зовнішньої сонної артерії — у больово-
му. Так, виникнення характерного пульсуючого болю співпадає з паретич-
ною дилатацією і збільшенням амплітитуди пульсації гілок зовнішньої сонної 
артерії, насамперед — поверхневої скроневої артерії.

На сьогоднішній день доведена важлива роль трійчастого нерва у пере-
дачі ноцециптивної інформації у ЦНС, тобто існування триреміно-васкуляр-
ної системи, яка є основною системою голови, що сприймає больову ім-
пульсацію і приводить до змін тонуса судинної стінки. М.A. Moskowits,1984 
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запропонував тригеміноваскулярну теорію патогенезу мігрені. Ним також 
[14] показано, що мігренозна цефалгія є формою асептичного нейрогенного 
запалення. За думкою Lance J.W., 1988, існує спадково обумовлений дина-
мічний «мігренозний поріг», який сприяє підтриманню балансу між процеса-
ми збудження і гальмування на різних рівнях ЦНС, на рівень діяльності яко-
го можуть впливати різні чинники — гормональні, психо-емоційні, погодні, 
харчові і т.п. Тобто, в основі мігрені лежить дисфункція ЦНС, а зміни судин 
головного мозку є вторинним явищем по відношенню до змін у ЦНС.

Напади головного болю виникають тоді, коли на ЦНС діють тригерні 
чинники зовнішнього або внутрішнього середовища, здатні спровокувати 
мігрень. Нейрохімічні зміни, що виникають як взаємодії і накопичення три-
герних чинників, можуть дати привід для виникнення симптомів продромаль-
ного періоду. Якщо дані зміни прогресують, досягається критично низька по-
значка у діяльності «мігренозного порогу», і може початися розповсюдженя 
хвилі пригнічення кори головного мозку, яка походить з потиличної частки. 
Услід за цим починається активація тригемено-васкулярної системи у обо-
лонках мозку, після чого волокна трійчастого нерва виділяють різні пептиди, 
що викликають асептичне запалення навколо судинних структур у оболонках 
мозку, яке і викликає головний біль. 

Ефективне лікування мігрені має бути комплексним, воно повинне вклю-
чати як медикаментозні, так і немедикаментозні компоненти. Насамперед, 
слід виявити тригери, що сприяють розвитку больового пароксизму у кон-
кретному випадку і, якщо це можливо, позбутися їх. 

Медикаментозне лікування мігрені слід розділити на таке, що перериває 
напад, симптоматичне і профілактичне. Існує два основних методичних під-
ходи до лікування нападу мігрені: ступінчастий, коли терапія для хворого 
підбирається поступово, у залежності від ефективності купірування окремих 
нападів і стратифікований, який припускає, що найкращим критерієм успіш-
ного підбора лікування нападу мігрені є інтенсивність болю і ступінь пору-
шення працездатності.

Застосування стратфікованого методу має переваги перед вищеозначе-
ним, які полягають у можливости кількісної оцінки важкості больового паро-
ксизму за допомогою спеціального опитувача (MIDAS,1992) і орієнтуватися 
на це при виборі тактики лікування.

Як у судинній, так і у нервовій, і у ендокрино-гуморальній ланках пато-
генезу МГБ нейротрансмітером є серотонін — один з провідних нейроме-
діаторів ЦНС і ПНС, що приймає участь у больовому сприйнятті, регуляції 
поведінкових реакцій. Збільшення вільного серотоніну у плазмі крові приво-
дить до зниження тонусу церебральних судин, їх надмірному розтягненню, 
периваскулярному набряку, подразненню ноцицепторів. У теперішній час 
показаня до застосування антимігренозних препаратів розглядається саме 
з позицій їх взаємодії з різними підтипами серотонінових рецепторів:

• Агоністи 5НТ1 — рецепторів(ерготамін, дігідроергатамін, суматріптан, 
золмітріптан, різатріптан) є ефективними для купірування нападу мігрені

• Агоністи 5НТ2 — рецепторів(метісергид, пізотіфен,ципрогептадін) за-
стосовується для профілактики нападів мігрені.

Механізм антимігренозної дії ерготаміну, дігідроергатаміну, а також пре-
паратів нового класу «триптанів» — суматриптану, золмітриптану, пов‘яза-
ний з вазоконстрікцією, а також з пригніченням вивільнення з периваскуляр-
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них аферентних волокон трійчастого нерва нейропептидів болю і запалення. 
При цьому з‘ясовано також, що застосування золмітриптану забезпечує 
більш виражений і тривалий клінічний ефект у порівнянні з суматріптаном, 
що пов‘язано з кращим проникненням золмітриптану через гематоенцефа-
лічний бар‘єр. 

Серед немедикаментозних засобів для для купірування і профілактики 
нападів мігрені з давніх давен успішно застосовуються методи рефлексоте-
рапії. Так, у давньокитайському трактаті «Цжичжуан» (581 р. до н.е.) є реко-
мендації лікувати головний біль методами голковколюваня і припалювання. 
Згідно з уявленями традиційної китайської медицини, головний біль може 
виникати внаслідок: « вторгнення патогенного вітру у меридіани і колатера-
лі» у разі незахищеності від вітру(це буде сильний, свердлячий, постійний 
біль, що може розповсюджуватись на потилицю, шию, спину); «бурхливого 
підйому Ян — печінки у разі його гіперактивності”(сильний головний біль 
одно- або двохсторонній, зорові порушеня, дратівливість, гіркий присмак у 
роті); «недостатності Чи і крові» (тривалий головний біль, головокружіння, 
зниження гостроти зору, астенізація, зменшення болю у теплі і збільшен-
ня у разі переохолодженя, психічного або фізичного перенапруження — що 
виникає внаслідок дисфункції, насамперед, систем «селезінки-підшлункової 
залози», «шлунка» і «нирок».).

Пліній, Скрібоній, Діоскорід повідомляють про метод лікування головних 
болів шляхом прикладання до голови хворого електричних риб(скатів, сомів, 
вугрів), після чого хворий відчував полегшення, а риба гинула. 

Абу Алі Ібн Сіна у своєму «Каноні лікарської науки» дав детальне описан-
ня різних видів головного болю(«горячих», «холодних», різних по локалізації 
і інтенсивності), вказуючи на те, що причиною їх виникнення можуть бути 
можуть бути різні екзогенні і ендогенні чинники, такі, наприклад, як лихо-
манка, патологія серця, печінки, жовчного міхура, шлунка, легень, селезінки, 
що викликає мозкову дисфункцію, деякі погодні чинники, а також надмірне 
вживання деякіх харчових продуктів, таких як вино, часник, пряності (кориця, 
шафран та ін.). У залежності від причини, слід застосовувати різні способи 
лікування: «відволікання соків і матерії донизу» шляхом горячих клізм, розти-
рання ніг, зменшення вживаня іжі і вина, тривалий сон, накладання пов’язок 
з тіста і шерсті на попередньо поголену голову, застосування різних масти-
л(у складі опія, укропа, камфори, шафрану, лавра, рути), кровопускання із 
вен голови, тощо. 

Сучасними науковими дослідженнями визначено низку чинників, що 
сприяють розвитку МГБ. Так з’ясовано, що мігрень — сімейне захворюван-
ня з переважною передачею по материнській лінії, на перебіг якого впли-
вають різні екзогенні та ендогенні чинники. Серед чинників, асоційованих з 
мігренью, також слід назвати жіночу стать, низький соціально-економічний 
статус. Загально відомий зв’язок МГБ у жінок з менструальним циклом: у 
більшій половині випадків вони виникають за 1—3 дні до початку mensis, у 
12—15 % — під час місячних. Відомо також, що погодні умови здатні підви-
щити частоту МГБ, так само, як і значне фізичне навантаження, психоемо-
ційний стрес, вживання алкоголю, порушення дієти (вживання сирів, копче-
ностей, цитрусових, шоколаду), паління. 

Відомо, що мігрень часто комбінується з низкою неврологічних, серце-
во-судинних, психічних і інших захворювань. Серед серцево-судинних захво-
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рювань, у такому аспекті, слід відзначити гіпотонію, артеріальну гіпертензію, 
ІХС; серед неврологічних і психічних захворювань — інсульт, епілепсію, веге-
тосудинну дистонію, депресивні, астенічні тривожні стани. Також дуже часто 
мігрень комбінується з дисфункцією жовчного міхура, шлунка, бронхіальною 
астмою і алергозами. Зазвичай, пацієнти з мігренью мають декілька супут-
ніх захворювань, і найчастіше відмічається комбінування мігрені з гіптонією 
і дискінезією жовчних хляхів («синдром трьох близнюків» за В.С. Лобзіним і 
В.І. Шапкіним). 

У попередніх роботах нами було показано, що різна супутня патологія 
може зумовлювати розвиток астенічної симптоматики, яка, у свою чергу, ак-
тивно-негативно впливає на перебіг основного неврологічного захворюван-
ня. Теж саме стосується і мігрені. Зрозуміло, що при комплексному лікуван-
ні мігрені доцільно враховувати супутню патологію і складати призначення з 
позицій зацікавленості у механізмі МГБ тієї чи іншої системи. Такий дифе-
ренційний підхід, з урахуванням індивідуальних особливостей кожного хво-
рого, його власного соматичного чинника або їх комбінації, з урахуванням 
характеру болю, можна створити при залученні до комплексного лікування 
МГБ методів рефлексотерапії.

Було доведено, що зниження у хворих з мігренню больового порогу, 
спостерігається також і у періоді між нападами, і обумовлено це, скоріш 
за все, вродженою недостатністю ендогенної опіоїдної антиноцицептив-
ної системи — так, у крові і СМР хворих з мігренню має місце зниження 
рівня енкефалінів, який підвищується у разі ефективного лікування. Таким 
чином, у хворих з мігренью має місце вроджена недостатність як регуляції 
як обміну серотоніну, так і ендогенної опіоїдної системи мозку- на основі 
чого виникає центральна дисфункція ноціцепції, а у основі пароксизму ле-
жить пароксизмальний зрив центрального контролю болю і зниження порогу 
збудливості і розвиток гіперчутливості тригеміноваскулярної системи.

Вважається доведеним, що рефлексотерапія стимулирює продукцію опі-
оїдів і інших БАР у організмі, підвищення концентрації яких зумовлює стан 
рефлекторного знеболювання.

На периферійному рівні реалізується місцева реакція організму на реф-
лексотерапевтичний вплив, внаслідок чого змінюється стан мікрооточення 
ноцицепторів: гладенькіх м’язових волокон, кровоносних капілярів, еферент-
них симпатичних волокон. Центральні нейрональні механизми рефлекторної 
анальгезії представлені у ділянці задніх рогів спинного мозку, де відбува-
ється інтеграція ноцицептивних аферентних імпульсів. Тут виділяють, як мі-
німум, три взаємодіючі нейрональні системи: первинні сенсорні доцентрові 
шляхи від нейронів, тіла яких розташовані у спинальних гангліях — до задніх 
рогів; сегментарні інтернейрональні окружні шляхи, що функціонують ви-
ключно у межах задніх рогів; супраспинальні нисхідні проекційні шляхи, які 
закінчіються у ділянці задніх рогів. До них відносяться і приймають участь у 
работі нейрональних систем, так звані класичні нейротрансмітери, збуджу-
вальні і пригнічуючі амінокислоти і катехоламіни, нейропептиди (у т.ч. і суб-
станция Р), ендогенні опіоїди.

По сучасним уявленням ендогенні ноцицептивні системи забезпечують 
не тільки здійснення захисних рефлексів, але й комплекс психоемоційних і 
соматовегетативних реакцій на біль, включаючи і развиток стрес-анальгезії 
у випадку інтенсивного болю.
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Найбільшу зацікавленість викликають дослідження, що повідомляють про 
безпосередній вплив рефлексотерапії на продукцію ендогенних опіоїдів. За-
свідчено, що у разі акупунктури підвищується вміст опіоїдів у СМР паралель-
но з підвищенням больового порога. У разі електрорефлексотерапії також 
підвищується концентрація бета-ендорфіну у крові, що прямо корелює з рів-
нем больового порога і ступенем вираженості викликаних соматосенсорних 
потенціалів. 

Тому, застосування методів рефлексотерапії, можна вважати патогене-
тичним у разі мігрені.

Матеріали і методи дослідження. У даній роботі ми дослідили осо-
бливості перебігу мігрені на тлі астенічного синдрому у 58 хворих у віці від 
23 до 47 років, що лікувались на клінічній базі кафедри неврології і рефлек-
сотерапії НМАПО ім. П.Л. Шупика. До групи дослідження включили 38 жіно-
к(70,4 %) і 16 чоловіків(29,6 %) з мігренозними цефалгіями на фоні різного 
ступеня астенії. У всіх хворих мала місце класична офтальмічна мігрень з 
зоровою аурою. У групу дослідження хворих включали: згідно з критеріями 
ступеню важкості мігренозних пароксизмів (опитувач MIDAS, 1992); згідно з 
клінічними критеріями астенії; згідно з даними нейропсихологічного дослі-
дження — шкала астенічного стану ШАС, опитувача Міні-Мульт. Також нами 
було проведено електропунктурну діагностику (ЕД) по МО- та Шу пунктам. 
І ЕД за методам Накатані.

Результати та їх обговорення. згідно з критеріями ступеню важкості 
мігренозних пароксизмів У хворих мала місце помірна або виражена важ-
кість головного болю з мінімальними обмеженнями повсякденної активності 
(6—10 балів — 41,2 % хворих) та помірним обмеженням повсякденної ак-
тивності (11—20 балів — 58,8 % хворих). Частота пароксизмів була такою: 
2 рази на місяць і більше — 27,6 % хворих; — 1 раз на місяць і мен -
ше — 72,4 % хворих. Згідно з даними ШАС легка астенія (51—75 балів) 
виявлена у 9 (31,0 %), помірна астенія (76—100 балів) — у 15 (51,7 %), 
виражена астенія (101—120 балів) — у 5 (17,2) % хворих.

Згідно з даними Міні — Мульт у хворих відмічалось найбільш суттєве під-
вищення по шкалі «психастенія», а також по шкалам «депресія», «іпохондрія» 
та «істерія» ЕД за методом Брату показала: найчастіше виявлялось підви-
щення електропровідності у МО- та Шу пунктах меридіанів «печінки» (93,5 
% хворих), «жовчного міхура» (84,8 %) «серця» (75 %), «шлунка» (70,5 %). 
ЕД за методом Накатані — зацікавленість меридіану «печінки» була виявле-
на у 100 % випадків; також відмічалась гіперактивність меридіанів «серця», 
«шлунка», «жовчного міхура», і недостатність меридіанів «товстої кишки», 
«тонкої кишки», «трьох обігрівачів».

Згідно з результатами наших досліджень, у хворих з АС найчастіше за-
цікавлені у перебігу захворювання меридіани «печінки» і «жовчного міхура»- 
тобто, гепато-біліарна система, насамперед сама печінка, ця найпотужніша 
лабораторія людського організму по виробленню енергії, знешкодженню 
продуктів обміну, що здатні справляти негативний вплив на діяльність ЦНС. 

Щодо кореляції перебігу мігрені і астенічного синдрому, то нами, шля-
хом опитування, було з‘ясовано, що у 25 (86,2 %) хворих поява або нарос-
тання астенічних симптомів передуює розвитку мігренозного пароксизму, 
створюють для нього «сприятливий фон» — тобто, вони є « передвісника-
ми» зриву компенсації, сприяють падінню до критичної «мігренозного поро-
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гу», і може провокують виникнення. хвилі пригнічення кори головного мозку. 
А у 19 (65,5 %) хворих астенічний симптомокомплекс обумовлює пролонго-
ваний перебіг мігренозного пароксизму і сприяє збільшенню інтенсивності 
больових проявів. Тобто, астенічний синдром можна розглядати як іще один 
«тригерний чинник» у ґенезі мігренозного пароксизму і у аспекті збільшення 
його тяжкості і тривалості. З іншого боку, наявність МГБ і необхідність його 
медикаментозного лікування, яке в приводить до поглиблення астенічної 
симптоматики.

У комплексному лікуванні мігрені нами було використано медикаментоз-
не лікування і методи рефлексотерапії. 

Для купірування нападів мігрені нами було використано золмітріптан.
Такий підхід був обумовлений повною неефективністю або невисокою 

ефективністю застосування хворими з групи дослідження ненаркотичних 
анальгетиків (парацетамол, аспірін ібупрофен, напроксен ) і комбінованих 
препаратів (спазмалгон,седальгін, пенталгін, солпадеїн, баралгін) для купі-
рування мігренозних пароксизмів, і наявності пароксизмів ІІ та ІІІ ступеню 
важкості (згідно з опитувачем MIDAS,1992).

Висока ефективність золмітриптану при лікуванні мігрені була доведе-
на у числених плацебо-контролюємих багатоцентрових дослідженнях. Було 
показано, що препарат є ефективним при лікуванні хворих будь-якого віку 
і статі, при наявності в них різних видів мігрені(простої і класичної мігрені 
з різними формами аури), але він відзначається також незначними побіч-
ними ефектами, такими, як сонливість і поглиблення астенічних симптомів, 
що у хворих з АС є недоречним. Тому, ми ставили собі за мету знизити 
дозу золмітриптану до оптимальної — при застосуванні у оптимальній дозі-
(2,5 мг) препарат, зазвичай, має незначні побічні ефекти і явищ астенії не 
посилює.

Для профілактики пароксизмів мігрені нами було використано пропра-
нолол в дозі 0,02 г. 1 раз на добу — на ніч. У хворих з мігренью має місце 
гіперактивність центральної норададренергічної системи і гіпофункція сег-
ментарних її відділів (що приводить до зниження рівня норадреналіну у кро-
ві) протягом всього періоду між нападами — і тому, застосуваня препаратів 
бета-блокаторів, особливо пропранололу, для профілактики нападів за раху-
нок зниження центральної норадренергічної активності, є найбільш ефектив-
ним. Також хворим призначали віт. Є 400 мг 3 р на день, фітоцеребролізін 
1 т. з р. на день, а також курс голкорефлексотерапії і лазеропунктури. 

За сучасними уявленями, вогнищева неврологічна симптоматика, при-
таманна для фази аури, виникає саме за рахунок ішемії мозку. Нами було 
встановлено, що застосування методів рефлексотерапії з їх потужним про-
тибольовим і мікроциркуляторним ефектамидля купірування мегренозного 
пароксизму буди ефективним лише тоді, коли вдається провести лікуваль-
ний сеанс під час мігренозної аури, а це інколи є технічно складним. Тоді 
вдається зупинити розгортання нападу і запобігти виненненню больової 
фази. Якщо ж проводити рефлекторне лікування у больову фазу, то це або 
не впливає на ййого перебіг, або інколи навіть підсилює інтенсивніст го-
ловного болю. Згідно з нашими спостереженнями найбільший позитивний 
вплив на припинення розгортання мігренозного нападу мав вплив на такі 
ТА: Т(XIII) 20, F(XII)3,5; VB(XI)20,21 J(XIV)12, MC(IX)6, GI(II)4,; E(III)8,36, V(VII) 
10, 14,43. Вплив здійснювали по другому варіанту гальмівного методу(ек-
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спозиція 25—45 хв.)
Але, на нашу думка, найбільша ефективність методів рефлексотерапії має 

місце тоді, коли їх використовують у періоді між нападами для профілакти-
ки пароксизмів мігрені. Тоді слід віддавати курсовому лікуванню — курс по-
чинають через 7—10 днів після останнього МП. Застосовували переважно 
такі ТА -Т(XIII) 20, 14, 4; F(XII)3,5,14; VB(XI) 39, 41,20,21 J(XIV)8, 12, 14, 17; 
C(V)7; MC(IX)6,7,8; GI(II)4,10,15; E(III)9,36,40; V(VII) 10, 11, 14, 15, 18, 23, 
43. Вплив здійснювали по другому варіанту гальмівного методу (експозиція 
25—40 хв.). Призначали такі методи РТ — акупунктура і інфрачервона лазе-
ропунктура. Проводиться 10—12 процедур рефлексотерапії. Протягом року 
проводять 3—4 курси лікування. Крім того, у разі появи у хворих «передві-
сників» нападу мігрені у вигляді поглиблення астенічної симптоматики, про-
водили короткі курси лікування — 3—4 сеанси, що у переважніц більшості 
випадків запобігало розвитку пароксизму.

Під впливом лікування у 93,1 % хворих нами відмічалось як зменшення 
частоти і вираженності мігренозних пароксизмів, так і збільшення періодів 
між ними. Було також відмічено зменшення астенічних проявів у 86,2 % хво-
рих. Завдяки застосуванню профілактичної рефлекторної і медикаментозної 
терапії вдалось зменшити дозу золмітриптана для купірування нападу мігре-
ні до 2,5 мг(одна таблетка), що зменшило ступінь його побічних явищ у ви-
гляді сонливості і астенії. На тлі застосування методів РТ ефективною (або 
ефективнішою) стає також і сама фармакотерапія, що відбувається за раху-
нок посилення її звичайних біологічних впливів на відповідні патогенетичні 
ланки МГБ і астенії і в результаті відновлення медикаментозної чутливості й 
подолання тим самим рефрактерності.

Висновки
1. Поєднання мігрені і астенічного синдрому приводить до взаємного не-

гативного впливу, що проявляється як збільшенням частоти і тяжкості паро-
ксизмів головного болю, так і поглибленням симптомів астенії.

2. Лікування подібних станів повинно бути комплексним. При купіруванні 
мігренозних пароксизмів доцільно застосовувати препарати «триптанів»(зо-
лімітриптан), а для їхньої профілактики — методи рефлексотерапії(акупунк-
тура, лазеропунктура).

3. Під впливом комплексного лікування відмічалось як зменшення часто-
ти і вираженності мігренозних пароксизмів, зменшення астенічних проявів. 
На тлі застосування методів РТ ефективною (або ефективнішою) стає також 
і сама фармакотерапія –Завдяки цьому дозу медикаментозного лікування 
для купірування пароксизму головного бою вдалось мінімізувати.
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НА ЦИКЛАХ «СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ» З РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ 
КИТАЙСЬКІЙ МЕДИЦИНІ У АСПЕКТІ ВИКЛАДАННЯ 
НА ЦИКЛАХ «СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ» З РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ 
КИТАЙСЬКІЙ МЕДИЦИНІ У АСПЕКТІ ВИКЛАДАННЯ 

НА КАФЕДРІ НЕВРОЛОГІЇ І РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ 
НА ЦИКЛАХ «СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ» З РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ 
НА КАФЕДРІ НЕВРОЛОГІЇ І РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ 
НА ЦИКЛАХ «СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ» З РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ 

НМАПО ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА.

У Традиційній Китайській Медицині (ТКМ) виділяють, зазвичай, шість 
основних методів терапевтичної дії, як стосовно акупунктурного лікування, 
так і в контексті фітотерапевтичних приписів, що дає можливість об’єднати 
в одну систему кілька стратегічних напрямків у лікуванні: мова йде про ін-
тегроване, сінергетичне використання фітотерапії й рефлексотерапії, котре 
забезпечує їхнє взаємопотенціювання. Розуміння такого підходу дає спеці-
алісту у подальшому виробити тактику комплексного лікування захворювань 
на основі методів рефлексотерапії. З такими традиційними лікувальними 
підходами слухачі циклів «Спеціалізація з рефлексотерапії» на нашій кафе-
дрі знайомляться під час лекції «Метод класичної акупунктури», закріпляють 
свої теоретичні знання та оволодівають практичними навичками на практич-
них та семінарських заняттях за даною темою. 

Шість методів терапевтичної дії — це підсилення, ослаблення, зігріван-
ня, очищення, піднімання, опускання. Метод підсилення застосовується при 
достатній резистентності організму і ЦЗАН-ФУ органів і для поповнення 
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ІНЬ, ЯН, ЦИ, крові акупунктурою й припалюванням. Підсилення (тонізація) 
означає «підсилювати, підвищувати, підтримувати і доповнювати». Тонізація 
живить організм і зменшує прояви слабкості та недостатності. Метод по-
казаний при синдромах недостатності. Як відомо з ТКМ, до синдрому не-
достатності відноситься патологічний стан, що виникає при недостатності 
Вей Ци(Захисної Ци).Основні його ознаки — астенія, сонливість, пасивність, 
слабке дихання, блідість, серцебиття, малий язик, сухий, без нальоту, пус-
тий, тонкий пульс. Точки акупунктури (ТА), які специфічно використовують-
ся для підсилення, це V(VII)23, J(XIV)4, R(VIII)3(для підсилення ЦИ «Нирок»); 
J(XIV)12, J(XIV)6, E(ІІІ)36 (для підсилення ЦИ «Селезінки» й «Шлунка»); 
V(VII)20, V(VII)17, E(ІІІ)36, RP(IV)6 (Для підсилення(поповнення) ЦИ й Крові); 
R(VIII)3, R(VIII)6, V(VII)52(для підсилення(живлення) ІНЬ «Нирок»). Також спе-
цифічна дія підсилення притаманна для усіх «збуджувальних» ТА парних ре-
гулярних меридіанів. Метод підсилення протипоказаний до використання у 
випадку, коли патогенні чинники (ПЧ) будуть надмірні й сильні, або, коли ПЧ 
будуть ще не повністю інактивовані, або, коли синдром недостатності буде 
сполучатися з надмірністю й сильними ПЧ. 

У випадку поєднання акупунктури з фітотерапією, для потенціювання 
ефекту підсилювання призначаються рослини, для яких притаманний ефект 
підсилення (тоніки), володіють значною загально стимулюючою дією, стиму-
люють імунітет і адаптаційні можливості організму, тонізують ЦНС, проявля-
ють антидепресивні властивості. До цієї групи рослин відносяться астрагал 
пухнастий, женьшень, елеутерокок (тонізація ЦИ); реманія, дудник китай-
ський, молочай (тонізація КРОВІ); купина, офіопогон японський, лілія куче-
рява (тонізація Рідини тіла).

Метод ослаблення(гальмування) сприяє розсіюванню ПЧ в порядку від-
новлення резистентності організму. Розсіюванням досягається перерозпо-
діл ЦИ, КРОВІ і Рідини тіла у організмі, їх переміщення із однією ділянки 
до іншої, ліквідація їх застою і надмірного згущення. Призначається метод 
при синдромі надмірності — патологічному стані, що виникає при гіпе-
рактивності ПЧ(основні його ознаки — надмірна активність, збудженість, 
дзвінкий голос, шумне дихання, переповнення у грудях і животі, біль, що 
підсилюється при рухах і при пальпації, великий язик, з товстим липким 
нальотом, повний, хвилеподібний пульс).Для ослаблення використовуються 
такі ТА: VB(XI)20, GІ(II)4 (для розсіювання вітру, зменшення зовнішнього син-
дрому); GІ(II)11, E(ІІІ)25, E(ІІІ)40(для потенціювання очищення й ослаблення 
Жару); для ліквідації застою крові: відповідні ТА вколюються до появи крові; 
J(XIV)11, E(ІІІ)36(для усунення ознак диспепсії). Метод ослаблення протипо-
казаний до використання у випадках синдромів недостатності або у випад-
ках сполучення недостатності із синдромом надмірності. 

У випадку поєднання акупунктури з фітотерапією, для потенціювання 
ефекту розсіювання, призначаються шкірка мандарина, імбир лікарський, 
магнолія лікарська (розсіювання ЦИ); любисток, сафлор(розсіювання КРОВІ); 
китайський корінь(рoria), коричник китайський (розсіювання Рідини тіла). 

Метод зігрівання призначається для зігрівання меридіанів і усунення їх-
ньої обструкції, зігрівання й живлення ЯН ЦИ, зігрівання середнього ЦЗЯО, 
розсіювання холоду й збільшення ЯН при його занепаді. Він показаний при 
синдромах «Холоду»- патологічних станах, що виникають при незахищеності 
від екзогенного патогенного холоду, або від дефіциту Ян в організмі (основ-
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ні ознаки — непереносимість холоду, тяга до тепла, зменшення смакових 
відчуттів, відсутність потовиділення, бліді, холодні кінцівки, блідий язик, з 
білим вологим нальотом, повільний, твердий пульс). Усунення холоду з ме-
ридіанів здійснюється теплом: акупунктура із затримкою голки або припа-
лювання призначається в ТА уздовж ураженого меридіана при патогенному 
холоді. Для зігрівання використовуються такі специфічні ТА: J(XIV)12, E(ІІІ)36 
(для зігрівання середнього ЦЗЯО при розсіюванні холоду — пунктируются 
із затримкою голки або припалюються); J(XIV)4, J(XIV)4, GІ(II)15(для збіль-
шення ЯН при занепаді призначається припалювання, що сприяє усуненню 
холоду в кінцівках внаслідок затримки ЯН ЦИ). Метод зігрівання протипо-
казаний до використання при синдромах «Жару», а припалювання повинне 
застосовуватися з великою обережністю при синдромі недостатності ІНЬ.

У випадку поєднання акупунктури з фітотерапією, для потенціювання 
ефекту зігрівання, призначаються рослини з зігріваючими властивостями(-
коричник китайський, еводія лікарська, червоний перець).

Метод очищення означає в ТКМ ”видалення речовин, що приводять до 
обструкції і стагнації». Очищення відбувається за рахунок діяльності систе-
ми дихання, шкіри, шлунково-кишкового тракту, сечовивідної системи. До 
ознак цього методу відносяться детоксична і протизапальна дія. 

Метод очищення, відомий як підхід, що очищає від лихоманки, застосову-
ється для очищення від патогенного Жару, при синдромах «Жару»- патоло-
гічних станах, що виникають при вторгненні екзогенного патогенного тепла, 
або від дефіциту Інь в організмі(основні ознаки — непереносимість тепла, 
лихоманка, тяга до холоду, загострення смакових відчуттів, потовиділення, 
почервоніння обличчя і очей, дратівливість, гарячі кінцівки, червоний язик, 
з жовтим сухим нальотом, швидкий пульс). Для розсіювання патогенного 
«Жару» часто застосовують голковколювання методом ослаблення в ТА T(XI-
ІІ)14, T(XIІІ)26, GІ(II)11, і GІ(II)4, При синдромах «Жару» часто застосовується 
голковколювання методом ослаблення або кровопускання в ТА Цзин-коло-
дязь і Ін-струмок уражених меридіанів з обох боків. У випадку поєднання 
акупунктури з фітотерапією, для потенціювання ефекту очищення, призна-
чаються жимолость японська, суховершки звичайні, ласкавець китайський, 
дереза китайська.

Метод піднімання застосовувався для підйому ЯН ЦИ ЦЗАН-ФУ органів 
при їхньому опусканні. Він застосовувався при невдалому підйомі чистої 
ЯН і опусканні ЦИ в середній ЦЗЯО, що відноситься до синдрому осідання 
ЦИ — патологічного стану, який виникає від недостатності ЦИ(характеризу-
ється слабкою здатністю втримання усередині при недостатності ЦИ; час-
то виникає в середньому ЦЗЯО, і тому зветься «осідання ЦИ в середньому 
ЦЗЯО; клінічні прояви: запаморочення, затуманювання поля зору, млявість, 
спрямоване вниз почуття здуття живота, випадання матки й ануса, гастроп-
тоз і нефроптоз, блідість язика, пульс недостатнього типу). З метою під-
німання акупунктура методом посилення і припалювання призначаються 
в місцеві ТА в комбінації з T(XIІІ)14, J(XIV)12, E(ІІІ)36 (T-20), (J-6), (J-4), 
(E-36) і для лікування запаморочення внаслідок невдалого підйому чистої ЯН 
і опускання ЦИ із середнього ЦЗЯО, вісцероптозу, випадання прямої кишки. 
Метод піднімання у пацієнтів з недостатністю ІНЬ і гіперактивністю ЯН.

Метод опускання застосовується для спуска вниз спотвореної ЦИ, що 
скерована вгору, і для пригнічення ЯН. При синдромі спотворення ЦИ, тоб-
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то дисфункции ЦИ в підйомі й спуску, що приводить до спрямованого вго-
ру розладу ЦИ ЦЗАН-ФУ органів. Цей синдром відноситься до патологічних 
змін, що відбуваються від спрямованого вгору розладу ЦИ легенів і шлунка, 
і від надмірного підйому ЦИ печінки. Клінічні прояви: кашель і астматичне 
дихання (спрямований вгору розлад легеневої ЦИ); відрижка, печія, гикав-
ка, нудота й блювання (спрямований вгору розлад шлункової ЦИ); головний 
біль, запаморочення, носова кровотеча й кровохаркання (надмірний підйом 
печінкової ЦИ). ТА які використовуються для опускання: J(XIV)17, J(XIV)12, 
E(ІІІ)36, MC(ІХ)6 (для утримання спотвореної ЦИ шлунка внизу); V(VII)13, 
V(VII)12, T(XIІІ)14, GІ(II)4, Р(I)7 (для ліквідації спрямованого вгору розладу 
легеневої ЦИ і очищення від Вітру); VB(XI)20, F(XII)3, R(VIII)1 (для заспокоєн-
ня печінки й пригнічення печінкового ЯН — застосовується голковколювання 
методом ослаблення).

Висновки: Таким чином, оволодіння майбутніми спеціалістами традицій-
ними методиками голковколювання, розуміння ними принципів призначення 
комплексного лікування на основі методів рефлексотерапії, на нашу думку, 
сприятиме підвищенню якості підготовки лікаря-спеціаліста за фахом «реф-
лексотерапія».

•
Мачерет Є.Л., Чуприна Г.М., Сінько І.В., Чемер Н.М., 
Парнікоза Т.П., Нечкалюк М.В.

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ ВІДДАЛЕНИХ 
НАСЛІДКІВ ПЕРЕНЕСЕНОГО МЕНІНГОЕНЦЕФАЛІТУ 
У ВИГЛЯДІ СИНДРОМУ ГЕМІПАРКІНСОНІЗМУ. 
ВИПАДОК З ПРАКТИКИ

Під нашим спостереженням знаходився пацієнт С., 1956 р.н., який у 
віці 7 років переніс менінгококовий менінгоенцефаліт, потім протягом року 
знаходився під спостереженням у невролога з легким центральним право-
бічним геміпарезром. Після цього м‘язова сила у правих кінцівках повністю 
відновилась, патологічні пірамідні симптоми праворуч зникли, зникла також 
асиметрія фізіологічних рефлексів. Хлопець відчував себе практично здо-
ровим, займався боротьбою самбо, плаванням, потім служив у лавах ра-
дянської армії. Закінчивши юридичний факультет університету, тривалий час 
працював адвокатом, потім створив приватну юридичну фірму. 

Увесь цей час розумова і фізична працездатність зберігалась на ви-
сокому рівні, скарг на погіршення стану здоров‘я не пред‘являв до квітня 
2006 р., коли після тривалого психо-емоційного навантаження, пов‘язано-
го з його службовою діяльністю( вимушений був працювати декілька ночей 
підряд, мінімально обмеживши час сну), а також потужного стресу ( само-
губство клієнта фірми), раптово виникло тремтіння у правих кінцівках, яке 
зберігалось у подальшому постійно і підсилювалось при хвилюванні. Звер-
нувся на прийом до невролога, було виставлено діагноз: віддалені наслідки 
перенесеної нейроінфекції у вигляді синдрому геміпаркунсонізму праворуч 
і призначено лікування препаратом леводопи (мадопар-250 — 1 капс. тричі 
на добу), + віт. В6. Протягом 2—3 міс. після призначення лікування спосте-
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рігалося покращення — тремор суттєво зменшився, але вже після півроку 
прийому препарату лікування перестало давати ефект і симптоми захворю-
вання стали повільно наростати. Поступово стала слабнути ініціатива, зву-
жувалось коло інтересів, розвивалась апатія. Також став наростати акінез, 
що створювало проблеми у професійній діяльності хворого: особливо важко 
він переживав розвиток акінезу під час судового засідання, де він як адво-
кат прадставляв інтереси клієнта і вийшовши для заключної промови не зміг 
сказати жодного слова(на нього «напав ступор»). У лютому 2007 р. пацієнт 
звернувся на кафедру неврології і рефлексотерапії, де пройшов детальне 
обстеження і лікування. 

При обстеженні: Незначна симетрія обличчя з рахунок гемігіпотрофії 
справа, легкий ритмічний тремор язика, язик цианотичний, легко виражена 
пластична гіпертонія в м‘язах кінцівок справа, незначні пропульсії, латеро-
пульсії, адіадохокінез праворуч. При швидкій ході трохи тягне праву ногу. 
Бігає легко. Трохи загальмований. Незначна дизартрія, постійний легкий гі-
перкінез правої руки, ритмічний тремор правої руки, що підсилюється при 
хвилюванні, періодичний ритмічний тремор правої ноги. Виражений с-м 
Марінеску—Радовичі праворуч, ціаноз і похолодання правих кисті і стопи. 
МРТ — розширення придаткових пазух носа, розширення бокового шлуноч-
ка і кіркових борозн зліва. УЗДГ — погіршення венозного відтоку з черепа. 
Було виставлено діагноз: віддалені наслідки перенесеної нейроінфекції у 
вигляді синдрому геміпаркунсонізму-геміатрофії праворуч і призначено ліку-
вання: медикаментозне — мадопар-250 - 1 капс. тричі на добу, віт. Е 400 мг, 
1 капс. тричі на добу; нейровітан 1 т. тричі на добу; юмекс — 5 мг, 1таб 
двічі на добу; «Болюси Хуато» — 7 пігулок двічі на добу; немедикаментоз-
не — курс ГРТ — 15 процедур; лазероАП — 15 процедур. Процедури РТ 
були призначені через день, і вже після третього сеансу зменшився тремор 
в кінцівках, майже повністю він зник він після 12 сеансу.. Разом з тим змен-
шувались прояви акінезу, дизартрії. ЗПоліпшився настрій, з‘явилась знову 
впевненість в собі. Упродовж 6 міс. Пройшов ще 2 курси РТ, тремор не по-
новлювався. Стан здоров‘я не погіршився. Продовжує прийом медикаментів 
за вище вказаною схемою.

Висновок. Поєднання медикаментозного і немедикаментозного( на 
основі методів РТ) підходів підвищує ефективність лікування віддалених на-
слідків перенесеної нейроінфекції у вигляді синдрому геміпаркунсонізму-ге-
міатрофії і уповільнює прогресування захворювання.

•
Мовчан А.Ю.

КОЛИ СТРАЖДАЄ «ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР ВОГНЮ»

З яких джерел отримує природну енергію людина?
Універсальна  Сила, Сила Неба  Ян-Ці — приходить через точку Т20  Ba-

ihui (бай-хуей). Сила Космосу  гармонічна суміш ян-інь- енергії засвоюється 
через точку РС3  Yin tang (інь-тан). Сила Землі — потік Великої материн-
ської енергії інь-Ці — поступає через точку R1 Yang quan (юн-цюань).

Всі ці джерела стали мало доступними для безпосереднього засвоєння 
організмом людини.
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Незначну кількість енергії людина засвоює при диханні.
Харчові продукти залишились чи не єдиним джерелом поповнення енергії 

для  життєдіяльності людини. Рослинна їжа, тваринна їжа і мінерали  — це, 
так звані, вторинні джерела енергії. Людина стала залежною від них настіль-
ки, що вібраційні характеристики її енергетичної структури змінились в бік 
зниження частот, що відбилось на її  функціональній ефективності. Підтри-
мується лише мінімально необхідний для життя фізичного тіла енергетичний 
рівень.

Називають «Батьком енергії і ян». Він не випадково має аж три назви: ка-
нал трьох частин тулуба — відображення фізичного (анатомічного) аспекту; 
канал трьох обігрівачів — відображення енергетичного аспекту; канал трьох 
світильників — відображення в назві Духовного аспекту.

Верхній обігрівач має вплив на голову, серце і легені; середній — від-
повідає за систему травлення; нижній — має  регулюючий вплив на нирки, 
частину кишківника і репродуктивні органи.

Зв’язок з гіпоталамусом  забезпечує вплив на основні життєві функції, в 
т.ч. відчуття голоду, підтримання температури тіла, водного балансу; являє 
собою термостат тіла, повітряний кондиціонер і підігрівач енергій, що про-
ходять через нього.

Канал «зачаття» приносить енергію в три обігрівачі і має з ним прямий 
зв’язок через Глашатаї.

Кожен канал в пік своєї добової активності має найвище функціональне 
навантаження з виконання своїх основних функцій. З 21.00 до 23.00 — це 
пік роботи по розподілу енергії, добутої з їжі протягом денної активності ор-
ганів травлення.

Людство перейшло на вечірню активність  з надмірним харчовим на-
вантаженням саме в цей час. Замість тонкої роботи з енергетичного забез-
печення усіх каналів, забезпечення більш тонких структур для  Духовного 
росту, каналу трьох обігрівачів доводиться займатись активацією  органів 
травлення для їх рутинної роботи в неприйнятний для цього час. Це призво-
дить до енергетичного виснаження всіх систем, в першу чергу, страждає ка-
нал трьох обігрівачів. Людина стає обезсиленою: голова «пуста», затруднене 
дихання, шум у вухах, потемнення в очах,  розлади травлення і дефекації, 
порушення сечостатевої системи, порушення  роботи серця — так званий 
синдром хронічної втоми.

Статистика свідчить про невпинне зростання атеросклерозу і хвороб сер-
цево-судинної системи; ожиріння; цукрового діабету; синдрому подразнено-
го кишківника; гастроезофагеальної рефлюксної хвороби; синдрому надмір-
ного бактеріального росту; непереносимості харчових продуктів; алергозів; 
онкопатології.

Агні — вогонь травлення, енергія їжі. Це єдине доступне для людини 
основне джерело енергії — перетворилось в основне джерело проблем для 
здоров’я.

Одних лікувальних  корективів, навіть за наявності найвищої кваліфікації 
фахівця, буде недостатньо, щоб виправити ситуацію. Необхідна достатня  і 
аргументована поінформованість пацієнтів, про важливість підпорядкування 
харчового розпорядку дня природнім біоритмам органів травлення.

•
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Морозова О.Г., Ярошевский А.А., Здыбский В.И., 
Бутенко О.И., Иванова А.В., Цыганенко В.В., 
Климович Л.В., Липинская Я.В.

ПРИНЦИПЫ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 
РЕФЛЕКТОРНЫХ МЫШЕЧНО-ТОНИЧЕСКИХ СИНДРОМОВ 

Кафедра рефлексотерапии Харьковской медицинской академии последи-
пломного образования

Под нашим наблюдением находились 397 пациентов с рефлекторными 
мышечно-тоническими болевыми синдромами (РМС) в области шеи, пле-
челопаточной области, туловища, нижних конечностей в возрасте от 18 до 
45 лет. 

В работе использовались следующие методы исследования: клиничес-
кий неврологический, вертеброневрологический, визуальной диагностики, 
мануального мышечного тестирования, нейропсихологические, вегетологи-
ческие, статистический. 

Анализ патобиомеханических нарушений, выявленных при визуальной ди-
агностике, показал, что все пациенты с РМС имели неоптимальный двигатель-
ный стереотип. Прежде всего, это были различные виды нарушений осанки (у 
70 % пациентов): сколиотическая осанка (25 %), сутулость (15 %), круглая спи-
на (12 %), кругловогнутая спина (10 %), плоская спина (5 %), плоско-вогнутая 
спин (3 %)а; сколиотические деформации позвоночного столба выявлялись 
у 30 % обследованных пациентов (сколиоз шейного отдела позвоночника, 
гиперлордоз шейного отдела позвоночника, сколиоз грудного отдела позво-
ночника, гиперлордоз поясничного отдела позвоночника, кососмещенный 
таз), которые у 70 % пациентов сочетались с аномалиями и особенностя-
ми развития (асимметрией плечевого пояса, короткой или длинной шеей, 
асимметрией длины ног т.п.). Наши данные в целом соответствуют данным 
других авторов [9, 22, 34].

Результаты исследования пациентов РМС позволили сформулировать 
следующие положення, которые явились основой для разработки алгорит-
мов терапии:

• РМС любой локализации развиваются на фоне общей патобиомехани-
ческой патологии двигательной системы, нарушений биомеханики со сторо-
ны всех отделов позвоночного столба и в каждом случае сопровождаются 
нарушением двигательного паттерна. Поэтому независимо от локализации 
РМС программа лечения требует биомеханической коррекции позвоночно-
го стола в целом, создания нового динамического стереотипа и мышечной 
симметризации.

• РМС любой локализации сочетаются с синдромом вегетативной дис-
тонии и тревожно-депрессивными нарушениями. Выявляется четкая связь 
между степенью мышечного синдрома, наличием триггерных точек и выра-
женностью симпатической направленности вегетативних функций.

• В острую фазу болевого синдрома выраженность болевых ощуще-
ний определяется степенью мышечного синдрома (повышением тонуса и 
количеством активних ТТ), а в хроническую — выраженностью биомеха-
нических изменений, выраженностью вегетативно-эмоциональных прояв-
лений и степенью мышечного синдрома в виде количества мышц, вовле-
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ченых в процесс миофасциальной дисфункции и количества латентных ТТ, 
находящихся в них. 

• Развитие РМС связано не столько с выраженностью дегенеративно-
дистрофических изменений позвоночника, сколько с нарушением биомеха-
ничекого паттерна и выраженностью мышечного синдрома.

Исходя из данных предпосылок нами был разработан алгоритм терапии 
РМС независимо от локализации. Лечебная программа немедикаментоз-
ной терапии при рефлекторно-мышечных синдромах любого уровня была 
направлена на коррекцию постурального мышечного дисбаланса на фоне 
патобиомеханических нарушений опорно-двигательного аппарата, ликвида-
цию миофасциальных триггерных точек, а также воздействие на синдром 
вегетативной дистонии и психоэмоциональных нарушений и включала в 
себя следующие этапы с симметризацией мышечного корсета и ее закре-
плением:

а) устранение функциональных блоков ПДС;
б) устранение мышечно-дистоничeских, миодистрофичeских и миофас-

циальных нарушений техниками постизометрической релаксации, миофас-
циального расслабления и мышечно-энергетическими (мягкие техники (soft 
tissue technique) ишемическую компрессию триггерных пунктов, акупрессу-
ру, техники напряжения и противонапряжения, (strain and counterstrain), ре-
лиз (release)-эффект.

в) устранение дисфункций основания черепа техниками краниальной ма-
нуальной терапии;

г) лечение положением;
д) общее и сегментарное акупунктурное воздействие;
е) формирование симметричного мышечного корсета индивидуально по-

добранными методиками лечебной физкультуры;
ж) формирование оптимального двигательного стереотипа;
з) индивидуально подобранный комплекс лечебной физкультуры, на-

правленной на закрепление достигнутых результатов терапии и укрепление 
мышечного корсета.

Методы мануальной терапиии лечебной физкультуры были направлены 
на коррекцию биомеханических и миофасциальных нарушений, акупункту-
ра применялась с целью воздействия на болевой синдром, вегетативные и 
эмоциональные нарушения.

Курс восстановительной терапии приводил к высокой степени клиничес-
кой эффективности (от 75 до 95 %). Отсутствия эффекта при любой локали-
зации РМС не было ни у одного пациента. Катамнез проанализирован у 213 
пациентов РМС (у 76 больных с РМС — 4 года, у 59 пациентов с РМС — 
3 года, у 47 пациентов с РМС — 2 года; у 31 пациента с РМС — 1 год). 
У 70 % пациентов наблюдался стойкий клинический эффект. Эффект зави-
сел от правильности и постоянства выполнения комплекса лечебной гим-
настики и соблюдения правильного режима труда, организации рабочего 
места и т.п. 

•
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Музыкантский А.И.

МЕТОД ВСЕСТОРОННЕЙ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
ПО ВТОРОЙ ПЯСТНОЙ КОСТИ КИСТИ
МЕТОД ВСЕСТОРОННЕЙ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
ПО ВТОРОЙ ПЯСТНОЙ КОСТИ КИСТИ
МЕТОД ВСЕСТОРОННЕЙ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

«Однажды человека, выращивающего лотосы спросили, сколько у 
лотоса корней, и он не смог ответить»

«Однажды слепой человек возвращался домой. Он не мог видеть
номер квартиры, но считал в уме двери и не ошибся» 

Драгоценным наследием китайской медицины является методика «Шоу 
чжэнь» — диагностика и лечение болезней по руке. Эта методика разитель-
но выделяется среди других методик.

По мнению профессора У Вэйсиня: «На поверхности тела существуют 
зоны, дублирующие энергетические каналы и центры пяти дань-тянь. Они 
расположены на кисти, где от рождения имеются невидимые обычным гла-
зом «фотографии» человеческого эмбриона. Проекции человеческого эмб-
риона на кистях дают возможность эффективно влиять на организм путем 
терапевтического воздействия на них через проекции внутренних органов и 
дань-тянь. Сама природа предназначила кисти для адаптации человека во 
внешнем мире. Устраняя нарушения энергообмена в них, человек приводит 
свое внутреннее состояние в гармонию с окружающей средой. 

… терапевтическое воздействие на кисть, где осуществляют своё дви-
жение и аккумулируются разные виды единой ци, может быть даже эффек-
тивнее воздействия на активные точки меридианов отдельных органов. Воз-
действуя на кисть, человек работает сразу со всей внутренней энергией ци 
организма, благодаря чему устраняется глобальное нарушение движения 
жизненной энергии одновременно с терапией внутреннего органа».

Издревле микроакупунктурные зоны проекций внутренних органов на 
кисти считались наиболее эффективными при лечении различных патоло-
гий. В мировой практике акупунктуры на сегодня известно и используется 
огромное количество вариантов проекций внутренних органов на кисть. И 
все они «работают».

Доктор Цай Хунгуан предложил методику быстрой диагностики и лече-
ния по второй пястной кости. Значение быстрого диагноза по второй пяст-
ной кости кисти не только в том, что позволяет определить заболевание, 
не спрашивая о ней и когда неизвестно её местоположение, но, главное, 
в том, что можно путем иглоукалывания и массажа этих точек лечить со-
ответствующие органы. Метод заключается в раздражении или стимуляции 
соответствующих точек на второй пястной кости. Если использовать метод 
иглоукалывания, то результаты лечения проявятся уже через 1—3 сеанса.

Точки на второй пястной кости кисти располагаются вдоль лучевого края 
её на тыльной поверхности кисти на равном расстоянии друг от друга по 
оси от суставной поверхности дистальной головки до суставной поверхнос-
ти проксимальной головки в следующей последовательности:

1. голова
2. шея
3. верхние конечности
4. легкие
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5. сердце
6. печень
7. желудок
8. двенадцатиперстная кишка
9. почки
10. поясница
11. нижняя часть живота
12. ноги
13. стопы.
Организм можно разделить на неисчислимое количество частей, и поэ-

тому точки второй пястной кости, соответствующие этим частям, тоже бес-
численны, и, таким образом, в целом, включают в себя всю информацию о 
физиологии и болезнях, связанных с частями человеческого тела. Вторая 
пястная кость отражает состояние всего организма: от головы до стоп, так 
что значимость метода подобной диагностики трудно переоценить, так как, 
позволяет при первых же симптомах определить истинную локализацию по-
ражения и заболевания.

Точки на второй пястной кости названы в соответствии с соответствую-
щими органами или частями организма:

Голова: глаза, уши, нос, рот, зубы.
Шея: щитовидная железа, горло, верхний отдел трахеи, верхний отдел 

пищевода. 
Верхние конечности: плечо, локоть, предплечье, запястье, кисть, сред-

ний отдел трахеи, средний отдел пищевода.
Легкие и сердце: плечи, сердце, грудная клетка, молочные железы, ниж-

ний отдел трахеи, бронхи, нижний отдел пищевода, спина.
Печень: печень, желчный пузырь.
Желудок: желудок, селезенка, поджелудочная железа.
Двенадцатиперстная кишка: двенадцатиперстная кишка, ободочная кишка.
Почки: почки, толстая кишка, тонкая кишка.
Нижняя часть живота: нижняя часть поясницы, матка, мочевой пузырь, 

прямая кишка, аппендикс, яичники, влагалище, задний проход, крестец.
Ноги: ноги, колени.
Стопы: стопы, лодыжки.
Проводящий диагностику большим пальцем находит вторую пястную 

кость пациента, нажимая вдоль лучевого края кости. Во время быстрой 
диагностики по второй пястной кости ощущения в руке и реакция обсле-
дуемого крайне важны, но ключем является обнаружение необычных точек 
(онемевшие, массивные, причиняющие острую или тупую боль точки).

Если реакция при нажатии, например, на точки левой руки сильнее, чем 
при нажатии на точки правой руки, это показывает, что патологический очаг 
локализуется слева или заболевший орган расположен на левой стороне, 
что соответствует принципу совпадения сторон. Если какая-либо точка ока-
зывается болезненной, то часть или орган организма, по которому названа 
эта точка или ближайшие к нему органы, больны.

Метод воздействия на необычные точки акупунктурными иглами вы-
бирается в зависимости от состояния точек («се» — болезненные точки, 
«бу» — онемевшие).
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Резюме. Вторая пястная кость кисти отражает состояние всего орга-
низма: от головы до стоп. Метод быстрой диагностики и лечения может 
быть использован как врачами, так и самостоятельно пациентами, так как 
позволяет в любой момент просто и удобно проверить состояние своего 
здоровья в целом и конкретных органов и частей тела в частности. 
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I ТЕХНОЛОГIЙ НАВЧАННЯ У КЛІНІЧНУ ПРАКТИКУ 
ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ  ОРГАНIЗАЦIЙНИХ ФОРМ 
I ТЕХНОЛОГIЙ НАВЧАННЯ У КЛІНІЧНУ ПРАКТИКУ 
ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ  ОРГАНIЗАЦIЙНИХ ФОРМ 

ПIСЛЯДИПЛОМНОI ОСВIТИ

Важливою умовою реалiзацiї освітньої  реформи в України є приведення 
системи пiдготовки медичних фахiвцiв у вiдповiднiсть до мiжнародних oсвіт-
нix стандартiв, у тому числi за сучасними органiзацiйними формами i тех-
нологiями навчання, з використанням позитивних рис Європейських oсвiтнix 
моделей. У пiслядипломнiй  освіті застосування принципiв кредитно-модуль-
ної системи організації навчального процесу поєднано з н Безперервний 
професiйний розвитоклiкарiв-спецiалicтiв (в руслi концепції навчання протя-
гом всього життя) над аний час має інструмент якiсно-кiлькiсної оцiнки влас-
ної освітньої  оцінки кожного лiкaря, а саме — «Шкалу значень рiзних видiв 
i форм пiслядипломної освiти лiкарiв (провiзорiв) в перiод мiж передагеста-
цiйними циклами» (наказ МОЗ України  вiд 07.07.2009 р. № 484). Розробка 
та опробування нових органiзацiйних форм безперервного розвитку лiкарiв 
(БПРЛ) вимагає впровадження в педагогiчну практику принципiв сучасного 
клiнiчного навчання, доказової медицини, бiоетики та кліiнiко-економiчних 
cтaндapтiв з найбiльш медико-соцiально значимих нозологiй вiдповiдно до 
мiжнародного досвiдy. 

При виконанні стратегiчних завдань сучасного клiнiчного навчання впро-
ваджуються iнновaцiйнi освiтнi технології, розроблюються та проходять 
апробування новi  сучасні форми професiйноiї пiдготовки лiкарiв (проведен-
ня iнтерактивних ceмінарів-тренiнгiв та короткострокових циклiв iнформацiї, 
розробка та удосконалення технiчних засобiв навчання на базі реабілітацій-
ного відділення). На базі неврологічного відділення почала проходити апро-
бування нова оргaнiзaцiйна форма професiйного розвиткy  лiкaрiв — постiй-
но дiючi проблемнi семiнари. Прiоритетною цiльовою групою для навчання 
на постiйно дiючих ceмiнapax є лiкарi, що походять курси тематичного удо-
сконалення з неврології на кафедрі неврології та рефлексотерапії НМАПО 
імені П.Л. Шупика. Органiзaцiйна  структура поcтiйно дiючих ceмiнapiв по-
будована за модульним принципом i передбачае проведення короткостро-
кових тематичних занять (майстер-класи, лекцiї, семiнари, круглi столи).
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ФАРМАКОТЕРАПИЯ БОЛИ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Среди различных нестероидных противовоспалительных препаратов 
большой интерес вызывает препарат диклофенак, надежно занимающий 
позиции «золотого стандарта», чем объясняется его роль, как общеприз-
нанного эталона при изучении терапевтического потенциала и безопаснос-
ти новых и старых представителей этой терапевтической группы. Особую 
форму препарата представляет диклофенак в виде двухслойных таблеток 
инновационной технологии — Диклак® ІD, содержащих 150 мг диклофенака 
натрия. Благодаря модифицированному высвобождению активного веще-
ства при приеме таблеток Диклак ID обеспечивается сочетание, как быстро-
го начала действия, так и пролонгации терапевтического эффекта в течение 
суток. Указанные особенности фармакокинетики позволяют добиться сокра-
щения количества приемов препарата пациентами (1 раз вместо 2—3 раз 
в сутки) при сохранении стабильной высокой концентрации диклофенака в 
очаге воспаления. Это делает предпочтительным применение этой иннова-
ционной формы диклофенака при необходимости длительного приема пре-
парата. 

Целью настоящего исследования была оценка аналгетической эффек-Целью настоящего исследования была оценка аналгетической эффек-Целью
тивности 2 форм препарата: Диклак® инъекции и Диклак® ІD таблетки при 
лечении острых болей в спине. 

Материал и методы исследования. В исследование было включено 
17 пациентов с острой болью в спине высокой интенсивности, обусловлен-
ной вертеброгенными рефлекторными мышечно-тоническими синдромами 
(возраст от 19 до 60 лет). Интенсивность болевого синдрома считалась 
высокой, если болевой синдром ограничивал двигательные возможности 
пациентов. Анализ интенсивности боли оценивали с помощью визуальной 
аналоговой шкалы (ВАШ). Оценка влияния боли на функционирование паци-
ента — опросники качества жизни. В первые 5 дней лечения пациенты по-
лучали препарат в инъекционной форме (путь введения внутримышечный): 
Диклак® 75 мг (3 мл) в/м 1 р/д, и при необходимости добавляли Диклак® ID 
75 мг per os 1 р/день, затем в течение 6-го—14-го дня терапии использо-
вали форму Диклак® ІD 150 мг 1 р/день. Терапия проводилась на фоне тра-
диционного лечения дорсалгий вертеброгенного генеза. После курса лече-
ния проводилось повторное обследование и оценка интенсивности болевого 
синдрома на 3, 5, 7, 14 день лечения. После однократного введения Дик-

Сьогоднi задачi забезпечення якостi пiдготовки лiкарiв визначаюгь прiо-
ритетнi напрями розвитку галузi зi створення цiлiсної системи (кафедра — 
клінічна база)  для стратегiчного планування дiй iз забезпеченням всебiчної 
пiдготовки медичних фахiвцiв за принципами сучасного клiнiчного навчання 
з вiдповiднiстю змiсту навчання реальним умовам роботи лiкаря, викорис-
танням рiзномaнiтних оргaнiзaцiйниx навчальних форм та iнновацiйних oсвіт-
нix технологiй з об’єднанням безперервного професiйного розвитку лiкарiв.

•
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лак® 75 мг (3мл) в/м интенсивность боли в среднем снизилась на 37 % по 
ВАШ, и обьем движений увеличился на 29,3 %. На 7 день лечения болевой 
синдром был полностью купирован у 62 % пациентов. При использовании 
Диклак® ID 150 мг 1 р/день у большинства больных (97 %) положительный 
эффект наблюдался к 10—14 дню лечения.

Выводы. В результате лечения 97 % пациентов, получавших ступен-
чатаю терапию Диклак® ампулы — Диклак® ІD таблетки, отмечали поло-
жительный эффект. Данный результат отмечен как в отношении динамики 
интенсивности боли по визуальной десятибалльной аналоговой шкале, так 
и в отношении динамики двигательных возможностей пациентов. Исполь-
зование Диклак® ІD 150 мг при лечении дорсалгий существенно уменьшает 
кратность приема НПВС, что, в свою очередь, увеличивает приверженность 
к лечению и снижает прямые затраты на терапию.

•
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СУЧАСНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ ДІАБЕТИЧНОЇ 
ПОЛІНЕЙРОПАТІЇ
СУЧАСНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ ДІАБЕТИЧНОЇ 
ПОЛІНЕЙРОПАТІЇ
СУЧАСНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ ДІАБЕТИЧНОЇ 

Запобігання розвитку діабетичної полінейропатії (ДП) можливо лише при 
тривалому  гликемічному контролі, що, з одного боку, досить важко досягти 
в більшості пацієнтів, а з іншого боку, чревате небезпекою збільшення час-
тоти гіпогликемічної коми. У зв’язку із цим поширюються спроби викорис-
тання терапевтичного патогенетичного впливу на розвиток  та перебіг  ДП. 
В результаті численних експериментальних досліджень сьогодні доведена 
терапевтична ефективність таких груп препаратів, як: інгібітори альдозоре-
дуктази, важливим додатком яких є зниження активності поліолового шляху 
обміну глюкози [1]; g-лінолевая кислота, як засіб, що усуває порушення ме-
таболізму есенціальних жирних кислот [2]; антиоксиданти — тіоктова кисло-
та [3] або токоферол [4], що мають здатність зниження негативного впливу 
оксидативного стресу; вазодилятатори, такі як інгібітори-АПФ або аналоги 
простацикліну, що підвищують інтраневральний кровоток, усуваючи гіпок-
сію нерва [5]; фактор росту нерва, що відновлює аксональний транспорт 
[6]; аміногуанідін, що знижує утворення кінцевих продуктів глікирування в 
нервах і судинній стінці [7]. Враховуючи поширену поліморфність клінічних 
проявів ДП, важливе місце в лікуванні займають нейротропні вітаміни, зокре-
ма вітамін В1, який є коферментом в різних біохімічних процесах, поліпшує 
енергетику нервової клітини, перешкоджає утворенню кінцевих продуктів глі-
козування білків. Перевагою ліпофільного деривату вітаміну В1 — бенфотіа-
міну є те, що в порівнянні з іншими засобами патогенетичної терапії цукро-
вого діабету є його вплив на всі чотири шляхи альтернативного метаболізму 
глюкози.

В Україні унікальне з’єднання — бенфотіамін — представлено в єдиному 
препараті Мільгамма драже («Вьорваг Фарма»), що містить 100 мг бенфо-
тіаміну й 100 мг піридоксину гідрохлориду. Протягом регулярного трива-
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лого прийому препарату Мільгамма драже відзначена позитивна тенденція 
за досліджуваними показниками але не відзначений вплив на рівень гліке-
мії. При болючій формі нейропатії лікування починають із 10—15 щоденних 
ін’єкцій (глибоко в м’яз) Мільгамми, що містить по 100 мг вітамінів В1, В6 й 
1000 мкг В12 і лідокаїн, а надалі переходять на пероральний прийом пре-
парату Мільгамма драже. Таким чином, на сьогоднішній день в арсеналі не-
врологів та ендокринологів є ряд ефективних сучасних лікарських засобів, 
використання яких приводить до зменшення проявів ДП й, таким чином, по-
ліпшує  якість життя пацієнтів у цілому
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ПРОБЛЕМА ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИИ У НЕВРОЛОГИ-
ЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Доказано, что повышение уровня гомоцистеина (ГЦ) крови приводит 
к увеличению риска атеросклеротического поражения сосудов на 80 % у 
женщин и на 60 % у мужчин [1]. Риск развития катастроф сердечно-со-
судистых заболеваний (ССЗ) увеличивается на 16 % при каждом повыше-
нии содержания ГЦ в сыворотке крови на 5 мкмоль/л [2]. Доказана связь 
между увеличением содержания ГЦ и нарушениями когнитивной функции 
и психическими рас-стройствами [3]. Повышение уровня ГЦ в крови до 
14,5 мкмоль/л приводит к двукратному увеличению риска возникновения 
болезни Альцгеймера в возрасте старше 60 лет [3,4]. 

Самой частой причиной гипергомоцистеинемии является дефицит фоли-
евой кислоты, а также нехватка витамина В12 которая даже при достаточ-
ном поступлении фолиевой кислоты может вести к накоплению ГЦ. Целью 
терапии в неврологической практике является снижение уровня ГЦ у паци-
ентов с высоким риском ССЗ до 10 мкмоль/л. Доказано прямое повреж-
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дающее действие ГЦ на эндотелий артерий с развитием эндотелиальной 
дисфункции, способность стимулировать тромбообразование, активируя 
систему свертывания крови и агрегацию тромбоцитов, повышение митоти-
ческой активности гладкомышечных клеток сосудов [5]. Предполагают, что 
под действием гомоцистеина происходит повреждение эндотелия крове-
носных сосудов и в этих местах откладываются холестерин и тромбоциты 
крови, что предотвращает тромбирование сосуда и нарушение кровоснаб-
жения органов, однако со временем приводит к уплотнению стенок артерий 
и сужению их просвета, развитию атеросклероза. Общепризнанным лече-
нием гипергомоцистеинемии является комбинация фолиевой кислоты и ви-
таминов группы В (например, МИЛЬГАММА — комбинированный препарат, 
содержащий В1, В6, В12). Препарат МИЛЬГАММА содержит эффективные 
лечебные дозы витаминов группы В: 1 мг витамина В12, 100 мг витами-
на В1, 100 мг витамина В6 и 20 мг лидокаина, что делает внутримышеч-
ную инъекцию безболезненной для пациента. Курс лечения составляет 10—
15 дней, а затем переходят на пероральный прием препарата МИЛЬГАМ-
МА, содержащего 100мг витамина В6 и 100 мг бенфотиамина (по 1 табл. 3 
р/сут. в течении 1,5 — 2 месяцев) [6].

В проведенном рандомизированном клиническом испытании [7] НОРЕ-2 
(Rationale, design and baseline characteristics of а large, simple, randomized tr-
ial of combined folic acid and vitamins В6 and В2 in high-risk patients: the heart 
outcomes prevention evaluation (НОРЕ)-2 trial) назначение фолиевой кислоты 
в сочетании с витаминами В6 и В12 привело к снижению риска развития 
инсульта на 25 % (абсолютное снижение риска на 1,3 %). Первоначально 
исследование НОРЕ-2 было разработано и проведено с целью определения 
снижения пропорционального риска наступления летального исхода от ССЗ, 
а не просто инсульта или одного из его вариантов. Было отмечено, что 
около 2/3 пациентов проживали в странах, где проводилась фортификация 
продуктов питания фолиевой кислотой, и это могло повлиять на возмож-
ность исследуемого вмешательства содействовать снижению концентрации 
ГЦ [7]. Однако, по сравнению с группой плацебо в конце исследования в 
активной группе содержание гомоцистеина было примерно на 25 % ниже. 
После вторичного анализа было признано, что результаты данных испыта-
ния НОРЕ-2 могут быть применимыми только для взрослых старше 55 лет, 
страдающих от атеросклероза. Доказано, что ежедневное применение со-
четания 2,5 мг фолиевой кислоты, 50 мг витамина В6 и 1 мг витамина В12 
в течение 5 лет оказывает положительное влияние первичную и вторичную 
профилактику развития инсульта в целом или фатального инсульта среди 
населения с высоким риском ССЗ [7, 8]. 

Выводы. Назначение фолиевой кислоты в сочетании с витаминами В6 
и В12 приводит к снижению риска развития инсульта на 25 %, что, несо-
мненно, следует учитывать при назначении медикаментозного лечения в не-
врологической практике. Результаты вторичного анализа данных испытания 
НОРЕ-2 могут быть применимыми только для взрослых старше 55 лет, стра-
дающих от атеросклероза. 
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ПЕРФУЗИЯ МОЗГА — ОСНОВНАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ 
МИШЕНЬ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА

Доказано, что при хронической гипоперфузии мозга выявляются: замед-
ление мозгового кровообращения, уменьшение содержания кислорода и 
глюкозы в крови, сдвиг метаболизма глюкозы в сторону анаэробного гли-
колиза, лактат–ацидоз, гиперосмолярность, капиллярный стаз, склонность к 
тромбообразованию, деполяризация клеток и клеточных мембран, актива-
ция микроглии, которая начинает вырабатывать нейротоксины, что наряду с 
другими патофизиологическими процессами приводит к гибели клеток [1]. 
В то же время улучшение микроциркуляции, ликвидация гипоксии, оптими-
зация метаболизма могут уменьшить выраженность нарушения функций и 
способствовать сохранению мозговой ткани. В связи с этим весьма акту-
альным является не только своевременная диагностика и адекватное лече-
ние этой патологии, а и поиск новых эффективных схем лечения препарата-
ми, широко применяемыми в кардионеврологической практике.

Вазоактивные препарты улучшают мозговой метаболизм, увеличивая 
потребление и утилизацию глюкозы и кислорода тканями мозга, улучшая 
переносимость гипоксии мозговыми клетками; переводит обмен глюкозы 
в энергетически более выгодное аэробное направление; увеличивает кон-
центрацию АТФ и отношение АТФ/АМФ; усиливает внутримозговой обмен 
норадреналина и серотонина; стимулирует восходящую норадренергичес-
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кую систему; обладает антиоксидантными эффектом. Данные механизмы 
действия обеспечивают нейропротективный эффект этого препарата [2]. 
Отдельно следует отметить и положительное влияние Кавинтона на спо-
собность к обучению и сохранению ин-формации. В ходе проведенных ис-
следований  [3] отмечено достоверное улучшение кратковременной памяти 
после перорального приема 40 мг Кавинтона в сутки. Авторы рекомендуют 
назначение препарата для улучшения когнитивных функций, в первую оче-
редь в случае нарушений памяти у людей пожилого возраста. Исследовате-
ли провели рандомизиро-ванное двойное слепое плацебо–контролируемое 
исследование [4] эффективности перорального приема Кавинтона в раз-
личных дозировках (15, 30 и 60 мг/сут.) у 685 больных в возрасте старше 
60 лет с психосиндромом легкой или средней степени тяжести, диагнос-
тированных по критериям органических психосиндромов. Было выявлено 
улучшение состояния у 85 % больных, в том числе в 51 % случаев — зна-
чительное. По выводам исследователей, лечение Кавинтоном достоверно 
улучшает внимание и память, настроение и поведение, улучшает повсед-
невную активность и удовлетворенность жизнью. 

Нами были обследованы 38 пациентов в возрасте от 60 до 80 лет, на-
ходившихся на стационарном лечении с хронической ишемией мозга, эти-
ологическими факторами которой являлись атеросклероз, гипертоничес-
кая болезнь, симптоматическая артериальная гипертензия и их сочетание. 
Больные были разделены на 2 группы — основную и контрольную, в кото-
рые вошли по 19 человек. Все больные находились на базовой терапии ан-
тигипертензивными препаратами, а основная группа помимо базовой тера-
пии получала Кавинтон форте в дозе 30 мг в сутки (курс лечения составил  
30 дней). Критериями исключения  были больные с деменцией и другими 
психическими  заболеваниями, острым инсультом или указанием на пере-
несенный инсульт в анамнезе. Для выявления степени выраженности мнес-
тических расстройств использовалось нейропсихологическое исследование 
(тест MMSE и методика заучивания 10 слов по А.Р. Лурия). Анализ дина-
мики выполнения нейропсихологических те-стов (MMSE) подтвердил досто-
верное (р<0,05) положительное влияние Кавинтона форте на когнитивные 
функции в основной группе (до и после лечения 22,1±1,2 и 25,7±1,1 баллов 
соответственно). Так же отмечена достоверная (р<0,01) тенденция к увели-
чению общей психической активности, улучшению процессов запоминания, 
сохранения и воспроизведения информации, повышению уровня непроиз-
вольного внимания. 

Однако следует признать, что лечебный эффект Кавинтона зависит от 
дозы. Внутривенное введение Кавинтона в малых дозах оказалось менее 
эффективным. Дальнейшее изучение препарата по новым показаниям дозы 
и продолжительности лечения могли бы способствовать правильному вы-
бору тактики лечения. В последние годы препарат Кавинтон, ввиду его хо-
рошей переносимости и практическом отсутствии побочных нежелательных 
явлений, назначается в дозах 30—50 мг/сут. как при парентеральном, так 
и пероральном приеме [5]. Также была предложена схема парентерального 
назначения данного препарата с титрованием дозы от 20 до 50 мг/сут. в те-
чение 7 дней с последующим переходом на пероральный прием Кавинтона 
форте по 30 мг/сут. в три приема. При проведении исследования по изу-
чению эффективности и безопасности Кавинтона и Кавинтона форте, при-
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меняемых в более высоких терапевтических дозах, отмечено статистически 
достоверное (р<0,05) улучшение когнитивных функций, общего состояния и 
качества жизни у пациентов с цереброваскулярной недостаточностью. 

Был сделан вывод о том, что применение Кавинтона и Кавинтона фор-
те не приводило к достоверному снижению или повышению артериального 
давления, а также не изменяло электрической активности сердца и не об-
ладало аритмогенной активностью.
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ЛАЗЕРОТЕРАПІЯ В ЛІКУВАННІ ПІСЛЯТРАВМАТИЧНИХ 
ПОРУШЕНЬ

Використання ЛП ІЧЛВ при лікуванні ВН ЧМТ оправдане теоретично і під-
тверджується практично. Відповідна реакція організму на лазерний вплив 
здійснюється за рахунок покращення мікроциркуляції, активації неспеци-
фічних факторів захисту, клітинної та гуморальної ланки імунітету, інформа-
тивно-акцепторних зв’язків, які реалізуються в посиленні перекисного окис-
лення ліпідів, утилізаціїї кисню тканинами, зміні мембранної проникливості, 
окислювально-відновлюючих процесів, метаболізму. Все це покращує репа-
ративну функцію тканин. Таким чином, володіючи вираженою протизапаль-
ною дією, стимулюючою регенеративні та відновлюючі процеси в тканинах, 
покращуючою лікворо- та гемодинаміку, лазерне випромінення ІЧ-діапазону, 
проникаючи на глибину до 7-ми см, може безпосередньо діяти на ушкодже-
ні ділянки мозку, його судини та оболонки. 

Ми розглядаємо доцільність диференційованого комплексного викорис-
тання ЛП та медикаментозної терапії, їх комбінування в залежності від гли-
бини та особливостей протікання післятравматичних порушень. Лікувальні 
заходи були згруповані за такими патогенетичними принципами: нормалі-
зація церебрального метаболізму, покращення гемодинаміки в системі ма-
кро- і мікроциркуляції, корекція ліквородинамічних розладів та реактивності 
вегетативної й імунної системи.
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Для лазеропунктури використовували апарат «Біомед-001» з довжиною 
хвилі ІЧЛВ 0,89 мкм. Лазеропунктуру здійснювали в імпульсно-непреривно-
му режимі з модуляцією частоти від 0,1—1000 Гц. Середня потужність ви-
промінення — до 20 мВт, сумарна доза (енергія) — 3—4 Дж/см2.  Час дії 
на ТА — від 1 до 2-х хвилин, кількість ТА за один сеанс — 8—12. Загальна 
тривалість процедури за один сеанс — до 20 хвилин. 

Складання лазеропунктурного рецепту базується на показниках електро-
пунктурного методу Накатані та класичних підходах РТ з урахуванням даних 
клініки, параклінічних методів дослідження, зокрема, стану МЦР внаслідок 
перенесеної ЧМТ, виділення ведучого клінічного синдрому та з обов’язко-
вим включенням в рецептуру точок вегетотропної, судинної, при необхіднос-
ті — седативної, спазмолітичної направленості. 

В перші сеанси ЛП проводиться в ТА загальної дії: GI4, E36, RP6 та інші. 
В подальшому, враховуючи той факт, що ВН ЧМТ реалізуються в основному 
через судинні порушення, слід використовувати ТА судинної спрямованості: 
E31—36; MC5,6,8; VB20,21,39; V11,16; GI4,10,11,14; IG3,4.

Велика увага повинна приділятись направленості вегетативних реакцій 
(по клінічним проявам, параметрам пульсу, АТ, даним кардіоритмографії). 
При перевазі симпатичної активності — ефективне використання ТА пере-
важно парасимпатичної спрямованості — MC6; RP6; F2,3. При перевазі па-
расимпатичних реакцій — слід віддавати перевагу ТА переважно симпатич-
ної дії — GI4,11; IG3; VB34; T20,26. 

В процесі лікування показане використання симптоматичних ТА (синдро-
мологічне лікування) — Р9; R2; J12; J15; МС7; С7; T20; GI4, GI11; V60 і пара-
вертебральних точок V14—25, які сприяють зменшенню повнокрів’я мозку, 
венозного застою. Якщо при цьому реєструється підвищений артеріальний 
тиск, то слід використовувати точки Е36, Е37; VВ39 та ін. Крім того — ау-
рикулярні точки, які мають вплив на артеріальний тиск, нейрогуморальну 
регуляцію (АР29 потилиці, АР33  лоба, АР34 кори, АР25 стволу мозку, АР95 
нирки, АР100 серця, АР55 шень-мень).

При головному болю слід впливати на точки Т20, Т23, Т24; Р7; GI4; E36, 
E37; VB39; при локалізації болю в потилиці  — додатково Т16; VB20; V10; 
G3; V62. При астено-невротичному синдромі, зокрема при депресивному 
стані використовувати ТА С5, С7; V15; Т14, Т23; R7, R3; V23; при тривож-
ному стані -TR10; Е36; Т20; при дратівливості — Т12; С7; RP3. Астенічний 
стан може зменшуватися при вливі на точки J4, J6; F13; V15, V17; Т14; Е36, 
Е43. При порушеннях сну ефективний вплив на Т20; J12, J15; Е14, Е36; R3; 
V13—16; С5, С7; Р9; RР6.  

Ефективним є використання ТА шийно-комірцевої області — T14, V11; 
зони скальпу — T15,20,23; VB12,14,15,16,17,20; V1,3,4,5,11; TR15; які функціо-
нально пов’язані з ретикулярною формацією мозку і вплив на які дозволяє 
поліпшити гемодинамічні показники мозку, покращити венозний відтік. 

Крім ЛП, шийно-комірцеву зону потрібно обробляти голчатим валиком, 
застосовувати вакуумтерапію, полісегментарну електропунктуру, завдяки 
чому покращується кровообіг в вертебробазилярному басейні, що призво-
дить не тільки до значного покращення самопочуття, але і до позитивного 
впливу на подальший перебіг ТХГМ.

•
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Парнікоза Т.П., Коваленко О.Є., Чуприна Г.М., Сулік Р.В., 
Середа В.Г.

ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ 
ЛАЗЕРОПУНКТУРИ У ХВОРИХ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ ЗАКРИТУ 
ЧЕРЕПНО-МОЗКОВУ ТРАВМУ

Загальний успіх в лікуванні травматичної хвороби головного мозку (ТХГМ) 
в великій мірі залежить від повноцінного лікування не тільки в гострому пе-
ріоді ЧМТ, але і на послідуючих етапах перебігу. Методи лікування ТХГМ по-
винні бути направлені на прискорення відновних процесів в головному моз-
ку, покращення лікворо- і гемоциркуляції, профілактику ускладнень. 

Практично всім цим вимогам відповідає лазеротерапія (ЛТ), яка є ціка-
вим різновидом РТ, в основі якого лежить вплив на ТА низькоінтенсивним 
лазерним випромінюванням (НІЛВ).

Лазерне випромінювання — це електромагнітні хвилі оптичного діа-
пазону, джерелом яких є оптичні квантові генератори (ОКГ) — лазери. 
В основу їх роботи покладено явище підсилення і генерації електромаг-
нітних хвиль шляхом індуційованого випромінення квантових систем (мо-
лекул, атомів, іонів).

Один із механізмів дії лазера на біологічні тканини — це поглинання 
енергії макромолекулами. Даний ефект пояснюється співпаданням спектру 
поглинання ферменту з енергетичним спектром лазерного випрмінювання. 
Є дослідження, які свідчать, що акцепторами НІЛВ є такі ферменти, як це-
рулоплазмін, супероксиддисмутаза, НАДФ-Н-оксидаза, глутатіон-S-транс-
фераза, глутатионпероксидаза, дегідрогеназа, фосфотази, цитохромоксида-
зи, а також деякі органічні сполучення, які являються складовою частиною 
ферментів — протопорфирини та їх похідні. Молекули цих речовин мають 
металоумісні простетичні групи, що і дозволяє їм бути первинними акцеп-
торами. 

Під впливом НІЛВ підвищується деформабельність формених елементів, 
покращуються реологічні властивості і кисневотранспортна функція крові, 
полегшується диссоціація оксигемоглобіну, підвищується активність фер-
ментів дихального ланцюга, нормалізується кисневий баланс тканин, ви-
никає дилатація артеріальних судин та покращується лімфатичний дренаж 
(Леонтьєва Н.В., Борисов Ю.А., Леонтьєва Т.А., 1997; Ромоданова Е.А., Бо-
жок Г.А., 1998; Семиряд Ю.В., Радіонов В.Г., 1999). Механізм активації ре-
гіонарних мікроциркуляторних процесів заключається в збільшенні кількості 
функціонуючих капілярів, які раніше знаходились в резервному стані, а та-
кож в покращенні реологічних властивостей крові. При цьому не відбуваєть-
ся злипання еритроцитів між собою і останні здібні проникати в капіляри, які 
були закриті для них в результаті патологічної закупорки судин, стану ішемії. 
В літературі є дані, які свідчать про здібність НІЛВ покращувать кисневозв’я-
зуючу функцію еритроцитів (Калиш Ю.І., Макаров К.І., 1996). 

Глибина проникнення лазерного випромінювання залежить також від по-
глинання світла певної довжини хвилі тими чи іншими структурами.

Використовуючи біофотометричні сфери, Євстігнєєв А.Р. і співавт. (1987) 
доказали, що випромінювання низькоінтенсивних лазерів з довжиною хвилі 
0,63 мкм проникає в біотканину на глибину до 15мм, випромінення ближ-
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ньої ІЧ-області 0,8—1 мкм проникає в м’які тканини на глибину до 70 мм, а 
в кісткову тканину — до 25 мм.

ЛП має істотні переваги: це неінвазивний високоефективний метод, без-
болісний — тому добре сприймається людьми різного віку, не дає негатив-
ної побічної дії. Крім того, багатьма вченими доведена судинопоширююча, 
десинсибілізуюча, аналгізуюча, протизапальна, нейрорефлекторна, іммунос-
тимулююча дія низькоінтенсивного лазерного випромінювання на живу істо-
ту, що дає унікальну можливісить впливати на різні етапи патогенезу ТХГМ. 
Лазеропунктура поєднує в собі переваги впливу лазерного випромінювання 
та методу РТ і є одним із найбільш ефективних методів немедикаментозної 
терапії ряду захворювань і реабілітації хворих. При дії лазерним випромі-
нюванням на точки акупунктури досягається крім місцевого ефекту, біости-
мулюючий вплив на відповідні сегменти, а також нейрогуморальний — на 
внутрішні органи, що сприяє відновленню гомеостазу.

Головним фактором, який сприяє прояву лікувального ефекту лазеро-
рефлексотерапії можна рахувати активізацію в організмі різноманітних са-
ногенетичних механізмів, включаючи активізацію імунної системи.

Клінічні дослідження свідчать про благодійну дію НІЛВ як на організм 
в цілому, так і на окремі органи і системи. Одним із цих ефектів є вплив 
на систему імунологічного гомеостазу. Багаторазова дія НІЛВ на тімус, се-
лезінку, печінку експериментальних тварин викликає модулюючий ефект 
на систему імунитету. З боку зсідаючої системи крові відзначається також 
модуляція антикоагулянтної і фібринолітичної активності крові, тромбоген-
ного потенціалу, агрегаційних властивостей тромбоцитів (Вернигородський 
В.С., 1991; Леонтьєва Н.В., Борисов Ю.А., 1997; Маланчук В.О., Довбиш 
Н.О., 1997). Під дією НІЛВ відмічено змінення вмісту ліпідних перекисей і 
антиоксидантів в печінці, серці і сироватці крові експериментальних тварин. 
Системна дія лазеру наочно проявляється при вивченні мікроциркуляції на 
прикладі судин брижі. Спостерігається збільшення кількості функціонуючих 
артеріол, венул і капілярів, а також розкриття артеріовенозних шунтів. 

НІЛВ не викликає морфологічних змін, але приводить до біохімічних і фі-
зіологічних змін в тканинах організму, вибірково направляючи хімічні реакції, 
що протікають в біологічних об’єктах. Мішенню для дії лазерного випромі-
нювання є біологічні мембрани. Взаємодія лазерного випромінення з біо-
об’єктами реалізується частіше всього на клітинних мембранах, що призво-
дить до неспецифічної реакції клітин: зміни поверхневого заряду клітин і їх 
діелектричної проникливості, підвищення активності ферментних і обмінних 
процесів, підвищення рівня споживання кисню тканинами і окислювально-
відновлювального потенціалу, посилення біоенергетичних та біосинтетичних 
процесів. 

Таким чином, у відповідь на дію НІЛВ в системах і органах відбувається 
активація таких процесів як синтез білків і нуклеїнових кислот, гліколіз, ліпо-
ліз і окислювальне фосфорилювання клітин. Активація пластичних процесів 
і накопичення макрофагів приводить до зростання споживання кисню і по-
силення внутрішньоклітинного окислення органічних речовин, тобто, покра-
щенню трофіки тканин. За рахунок нормалізації вегетативного забезпечення, 
розширення судин нормалізується мікроциркуляція, що призводить до сти-
муляції репаративних процесів в тканинах і підвищення активності нейтрофі-
лів. При впливі НІЛВ на гемоциркуляцію відбувається активація ферментних 
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систем еритроцитів, які приводять до збільшення кисневої місткості крові. 
Дія на ядра і мембрани клітин стимулює диференціювання і функціональ-
ну активність формених елементів крові. Понижується швидкість агрегації 
тромбоцитів, нормалізуються реологічні властивості крові, що також викли-
кає покращення мікроциркуляції. 

Після перенесеної ЗЧМТ спостерігаються порушення в імунному стату-
сі організму, причому як в гуморальній, так і в клітинній ланках. Дані, які 
наводяться в літературі, свідчать про біостимулюючу, імунокоригуючу, іму-
номодулюючу дію низькоінтенсивного лазерного випрoмінювання на ор-
ганізм. Яляючись немедикаментозним методом лікування, ЛП з викорис-
танням ІЧЛВ, індукує в організмі хворого ряд функціональних змін, сприяє 
нормалізації і активації імунних сил організму. Це дозволяє використовувати 
ІЧ-лазеротерапію для корекції імунного гомеостазу організму при ЗЧМТ. 

В експериментальних дослідженнях досить переконливо доказаний ліку-
вальний ефект НІЛВ на нервову тканину. Недивлячись на те, що НІЛВ не 
вливає на рухову функцію нервів, воно підвищує поріг больової чутливості 
та уповільнює проводимість больового імпульсу. Так як ще при цьому під 
впливом лазерного випромінювання покращується мікроциркуляція і змен-
шується набряк тканин, знеболюючий ефект досягається приблизно у 80 
% хворих. Дані досліджень Н.Ф.Гамалеї (1972), Горгоц О.В. (1992) також 
свідчать про те, що ЛТ стимулює мікроциркуляцію і обмін речовин в ткани-
нах, регенераційні процеси і впливає на функціональну активність нервових 
волокон.

За даними Горгоц O.B., ЛП викликає виражену регенерацію нервових 
утворень, сприяє зменшенню некробіотичних процесів, збільшенню в ткани-
нах м’язів кількості глікогену, утворенню великої кількості капілярів, тим са-
мим покращує васкуляризацію. ЛП, крім того, має стимулюючу дію на реге-
нераційні процеси в нервових клітинах (підсилює проліферацію шваннівських 
клітин і нейробластів), сприяє зменьшенню утворення сполучної тканини, а 
та, що утворюється, має ніжноволокнисту, пухку структуру. 

Експериментальні та клінічні дані Цурко В.В. (1983) підтверджують, що 
вплив лазерним випромінюванням на ушкоджену тканину призводить до 
зменшення інтерстиціального та внутрішньо-клітинного набряку за рахунок 
поліпшення мікроциркуляції. 

Кінцевий фотобіологічний та лікувальний ефект НІЛВ проявляється від-
повідною реакцією організму в цілому, комплексним реагуванням органів 
і систем. Це знаходить відображення в клінічних ефектах лазерної терапії. 
При цьому послідовно чи одночасно протікають реакції на: атомно-молеку-
лярному рівні; клітинному рівні — зміна енергетичної активності мембран 
клітин, активізація ядерного апарату клітин, системи ДНК-РНК-білок, акти-
візація окислювально-відновлювальних, біосинтетичних процесів і основних 
ферментних систем, збільшення утворення макроергів (АТФ); органному 
рівні — зниження рецепторної чутливості, зменшення тривалості фаз запа-
лення, зменшення інтерстиціального набряку, збільшення поглинання кисню 
тканинами, покращення гемо-і ліквородинаміки, збільшення кількості нових 
судинних коллатералей, активація транспорту речовин через судинну стінку; 
рівні цілісного організму — клінічні ефекти: протизапальний, знеболюючий, 
протинабряковий, гіпосенсибілізуючий, імунокоригуючий, регенераторний, 
покращуючий регіональний кровообіг, гіпохолістерінемічний.
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Виходячи із узагальнених даних клінічного експерименту і практики ЛП є 
найбільш перспективним напрямком РТ завдяки слідуючим її перевагам: 

— практично 100 % відсутність побічної дії і найбільш стійких віддалених 
лікувальних результатів;

— вузьке коло протипоказань;
— відсутність побічної дії, характерної при використанні фармакологічних 

препаратів;
— повна інтактність шкіри пацієнта, що важливо в зв’язку з розповсю-

дженням вірусного гепатиту і СНІДу;
— простота в проведенні процедур;
— впровадження в лікувальну практику не потребує великих затрат.
Стерильність лазерного променю, відсутність пошкоджуючої дії на 

шкіру, можливість локальної дії на аурикулярні та корпоральні точки аку-
пунктури, відсутність болю при проведенні процедур, відсутність вікових 
обмежень, побічних явищ при правильному підборі параметрів — все це 
свідчить про можливість широкого використання ЛТ при лікуванні хворих, 
які перенесли ЧМТ.

•
Песиков Я.С.

УШНАЯ ИГЛОТЕРАПИЯ.  30-ЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ

г. Донецк

Непрерывное многолетнее лечение десятков тысяч больных методом 
ушной иглотерапии и издание 4-х монографий (одна из которых — «Атлас 
клинической аурикулотерапии», вышедшая в советское время  в издатель-
стве «Медицина», г. Москва, 1990 г. тиражом 50 000 экземпляров) — по-
зволяют мне сделать ряд принципиальных высказываний (тезисов), относя-
щихся к проблеме аурикулотерапии.

Тезис 1. Аурикулотерапия (АТ) — это никакой не второстепенный метод Тезис 1. Аурикулотерапия (АТ) — это никакой не второстепенный метод Тезис 1.
лечения, каким его считают, призванный якобы для лечения функциональ-
ных состояний. Это самостоятельный, эффективный метод лечения, которы-
м,при правильном использовании, можно лечить любую патологию, вплоть 
до системных заболеваний внутренних органов. АТ по качеству лечения не 
уступает корпоральной иглотерапии, а нередко превосходит ее. Ей под силу 
лечение любых состояний, любой степени тяжести и сложности.

Тезис 2. Для успешного постижения АТ необходимо знание точной то-Тезис 2. Для успешного постижения АТ необходимо знание точной то-Тезис 2.
пографии точек, что обеспечивается их топографической классификацией. 
В современной высшей школе врачей обучают, пользуясь так называемой 
классической топографией Кёнига и Ванчуры. По моему глубокому убеж-
дению, эта классификация устарела и функционально непродуктивна. Она 
является тормозом для постижения АТ. Несколько слов в подтверждение 
этого тезиса.

Непомерно раздутое число зон (17) смазывает четкость топографичес-
кого рисунка, усложняя изучение материала, перечеркивая логику суще-
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ствующего принципа топографии точек. Имеющая место сквозная нумера-
ция, относящаяся ко всем точкам, от первой до последней, недопустима, 
так как «закрывает» все зоны, не давая возможность новым точкам обрести 
свое место и свой номер. Примером этому служит то обстоятельство, что 
профессором Р.А. Дуриняном введено в арсенал АТ более тридцати исклю-
чительно ценных точек, принадлежащих к функциям структур центральной 
нервной системы и главным нервным сплетениям. Однако они не могут 
найти себе место в старой классификации, ибо для них нет свободных но-
меров. Учащиеся не знают этих точек, в то время как их функциональное 
значение необыкновенно ценно.

Во всех моих работах представлена совершенная классификация аури-
кулярных точек,  включая и новые, исключительно ценные точки.

Тезис 3. Количество используемых точек не должно быть сведено к ми-Тезис 3. Количество используемых точек не должно быть сведено к ми-Тезис 3.
нимальному числу. Оно должно быть не менее 7—10. Мы используем 7—15 
микроигл, широко воздействуя на точки, связанные с функцией централь-
ных структур мозга.

Тезис 4. Лучшим видом микроигл считаются иглы-ракетки. В моих ра-Тезис 4. Лучшим видом микроигл считаются иглы-ракетки. В моих ра-Тезис 4.
ботах представлена подробная технология изготовления этих игл, которая 
позволит врачам не зависеть от рынка игл. Мы предлагаем пользоваться 
иглами из драгоценных металлов — серебра, золота и платины, стоимость 
которых абсолютно доступна.

Нами разработана технология и получен патент на изобретение П-об-
разных магнитных игл, сделанных из игл инъекционных. Это позволит вра-
чам изготавливать любое количество микроигл из высококачественного ма-
териала. Подробное описание в моей книге «Ушная иглотерапия доступна 
каждому медику».

Тезис 5. Иглы-кнопки, по нашему мнению, малоэффективны. Они плохо 
фиксируются и не могут быть использованы для длительного воздействия. 
Зона их действия необыкновенно мала в связи с вертикальным направле-
нием стержня.

Тезис 6. Для эффективного лечения метод экспозиции микроигл в Тезис 6. Для эффективного лечения метод экспозиции микроигл в Тезис 6.
ушной раковине сроком в несколько дней малоэффективен. При длительно 
текущих и хронических заболеваниях экспозиция игл должна быть продо-
лжительностью не менее 4—х недель, т.е. 28 дней, составляющих лунный 
месяц. Действие игл должно пройти все четыре энергетические фазы луны 
в связи с необыкновенно четким воздействием лунной энергетики на чело-
веческий организм.

Мной разработан и предложен метод пролонгированной (удлиненной) 
непрерывной АТ от 3—х и более месяцев.

Тезис 7. Сложность постижения топографии точек связана со сложнос-Тезис 7. Сложность постижения топографии точек связана со сложнос-Тезис 7.
тью анатомического рельефа ушной раковины. Но есть ключ к успешному 
изучению анатомии ушной раковины и топографии точек на ней. Мною раз-
работана система освоения зон путем их рисования. Только овладев созда-
нием схемы рисунка ушной раковины, на которое затрачивается 10 секунд, 
врач сможет безупречно овладеть знанием всех зон. Двухчасовая трениров-
ка в рисовании по моей схеме позволит создать сотни рисунков зон ушной 
раковины. Этот уникальный метод позволит решить все проблемы, относя-
щиеся к АТ. Подробное описание в моей книге «Ушная иглотерапия доступ-
на каждому медику». 



159Матеріали науково-практичної конференції

Аурикулотерапия — эффективнейший метод консервативного лечения. 
При академическом подходе к ее постижению можно очень быстро овла-
деть ею, в результате чего врач будет вооружен могучим методом лечения. 
Аурикулотерапия потенциально является Золушкой в медицине, только не-
обходимо предоставить ей возможность стать принцессой.

•
Половка Л.І., Коваленко О.Є. 

АНКЕТУВАННЯ ЯК МЕТОД МОНІТОРИНГУ ЗА ПЕРЕБІГОМ 
КЛІНІЧНОГО СТАНУ ХВОРИХ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ ІШЕМІЧНИЙ 
АНКЕТУВАННЯ ЯК МЕТОД МОНІТОРИНГУ ЗА ПЕРЕБІГОМ 
КЛІНІЧНОГО СТАНУ ХВОРИХ, ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ ІШЕМІЧНИЙ 
АНКЕТУВАННЯ ЯК МЕТОД МОНІТОРИНГУ ЗА ПЕРЕБІГОМ 

ІНСУЛЬТ, ПІД ВПЛИВОМ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ

Центральна районна лікарня, м. Іршава Закарпатської обл., 
НМАПО імені П.Л. Шупика

У загальній структурі захворювань серцево-судинної системи порушення 
мозкового кровообігу вирізняються найбільш тяжкими медичними, соціаль-
ними та економічними наслідками. Вони посідають перше місце в структурі 
поширеності, зумовлюють майже 2/3 всіх випадків смерті та третину причин 
інвалідності. У світі щорічно інсульт виникає у понад 15 млн людей і майже 
5 млн помирають внаслідок нього.  В Україні реєструється біля 110—
125 тис. інсультів щорічно. Рівень смертності від інсультів в Україні в 
2,5 рази перевищує відповідні показники Західноєвропейських країн і має 
тенденцію до подальшого зростання (Міщенко Т.С., 2009, 2010; та ін.). Саме 
тому боротьба з судинно-мозковими захворюваннями на сучасному етапі є 
проблемою першочергової вартості.

Мета роботи: Оптимізація клінічної об‘єктивізації ефективності лікування 
хворих, які перенесли ішемічний інсульт, шляхом анкетування

Об’єкт дослідження: клінічні показники та дані анамнезу хворих, які пе-
ренесли ішемічний інсульт.

Методи дослідження: опитування, збір скарг та анамнезу, клініко-не-
врологічне, загальноклінічне та нейропсихологічне обстеження з фіксацією 
показників у вигляді анкетування  (поряд зі стандартними діагностичними 
методиками: КТ, МРТ тощо).

З метою оптимізації клінічної оцінки ефективності лікування нами роз-
роблена анкета хворого з ішемічним інсультом, яка складається з кількох 
розділів: паспортні дані, в яких є дата, година захворювання та госпіталі-
зації, що дає можливість визначити ефективність роботи швидкої медичної 
допомоги та лікарів сімейної амбулаторії, діагноз та дані обстеження при 
поступленні, в яких перераховуються фактори ризику та додаткові методи 
діагностики, а також попередні звертання до лікаря, що дає змогу оцінити 
реальні можливості другої ланки надання медичної допомоги, оцінка загаль-
ного стану хворого на 30 добу після поступлення та через рік, лікарські пре-
парати, які отримував хворий, з вказуванням дози та тривалості терапії. Для 
об’єктивної оцінки стану хворого використовується Скандинавська шкала та 
шкала Mini-Mental, оцінка порушень в емоційно-вольовій сфері  проводиться 
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за допомогою тесту тривоги Спілбергера та оцінки депресії Бека. Для ви-
значення стану хворого в ранній та пізній відновні періоди використовуються 
шкала оцінки самообслуговування та класи соціально–побутової активності, 
що допомагає визначити процент інвалідизації. Курси реабілітаційної терапії 
проводяться індивідуально з урахуванням особливостей стану кожного з па-
цієнтів, в які активно застосовується рефлексотерапія. Анкета складається 
компактно, формується зручною щодо заповнення лікарем та безпосеред-
ньо самим пацієнтом.  Внесши в анкету необхідні дані,  ми можемо провес-
ти спостереження за станом хворого від моменту початку захворювання до 
повного або часткового відновлення стану пацієнта, провести аналіз факто-
рів ризику та якості медичної допомоги на різних етапах лікування, що до-
зволить оптимізувати профілактичні та лікувальні заходи як щодо конкретно-
го пацієнта, так і щодо зазначеної патології вцілому. Пройшовши апробацію 
на практиці, анкета може бути впроваджена в практичну медицину завдяки 
інформативності включених питань з одного боку, а також відносній лаконіч-
ності з іншого, зручності щодо заповнення. Сподіваємось, що дана анкета 
сприятиме удосконаленню стандартів лікування, адаптованих до соціально-
економічних умов нашої країни. 

•
Пономаренко Ю.В., Сарпараст Сохейл

Н-РЕФЛЕКСОМЕТРІЯ В ДІАГНОСТИЦІ ТА ОЦІНЦІ ЕФЕКТИВ-
НОСТІ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ВЕРТЕБРОГЕННОЮ ПОПЕРЕ-
КОВО-КРИЖОВОЮ РАДИКУЛОПАТІЄЮ.

НМАПО ім. П.Л.Шупика

Остеохондроз хребта відноситься до найбільш розповсюдженої пато-
логії людини, а його неврологічні ускладнення приводять до стійкої втрати 
працездатності (Мачерет Є.Л., Довгий І.Л., Коркушко О.О., 2006, Возне-
сенська Т.Г., 2006). Якщо врахувати, що вертеброгенні ураження спинно-
мозкових корінців є самим розповсюдженим захворюванням периферичної 
нервової системи людей соціально активного віку (Макаров А.Ю., 2006, Ли-
манский Ю.П., Мачерет Е.Л., 1988, Бротман, М.К., 1975, Fisher M.А., 2002), 
то стає зрозумілим велике значення цієї патології не тільки в медичному і 
соціальному, а й в економічному плані. 

Важливу роль у функціональній діагностиці неврологічних ускладнень 
остеохондрозу хребта грають електрофізіологічні методи дослідження. Се-
ред них високоінформативним методом є дослідження рефлексу Гофмана 
(Н-рефлексу) (Бадалян Л.О. и соавт., 1986, Зенков Л.Р. и соавт., 1991, Ле-
вада О.А. и соавт., 2002, Новикова В.П., 1981, Розмарин В.Ш., 1981, Сквор-
цова В.И., 1989, Старобинец М.Х. и соавт., 1984, Николаев С.Г., 2003, Че-
ботарева Л.Л., 2005, Delvaide P.J. et al., 1999,  Dumitru D., 2000). Н-рефлекс 
є рефлекторною відповіддю моторних одиниць м’яза, що досліджується на 
електричну стимуляцію низькопорогових аферентних нервових волокон. По 
структурі своєї рефлекторної дуги він є моносинаптичним, оскільки афе-
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рентні волокна, які подразнюються закінчуються своїми терміналями безпо-
середньо на α-мотонейронах.

Для кількісної оцінки рівня збудливості мотонейронів часто використову-
ють індекс Н/М — відношення максимальної амплітуди Н-рефлекса до мак-
симальної амплітуди відповіді м’яза на пряму стимуляцію еферентних во-
локон нерву (М-відповіді). Відомо, що індекс Н/М визначається відносною 
кількістю моторних одиниць, що активуються стимуляцією аферентних воло-
кон, і тому він дозволяє судити про збудливість мотонейронів (Старобинец 
М.Х. и соавт., 1972, 1984). Ураження периферичної нервової системи супро-
водяться характерними змінами Н-рефлекса у вигляді підвищення його по-
рогу, зниження амплітуди і відношення Н/М, а також збільшення латентного 
періоду Н-відповіді (Новикова В.П., 1981, Старобинец М.Х. и соавт., 1972, 
1981, 1984, Nelson W.A. 1989, Meyer J.J. et al., 1991). 

Але в літературі спостерігається деяка розбіжність в думках різних авто-
рів відносно тих чи інших показників Н-рефлексу в діагностиці болю в ниж-
ній частині спини та радикулопатії S1 (Grant Р.А., 1998, Strakowski J.A. et al., 
2001, Han T.R. et al., 1997 Albeck M.J. et al., 2000, Старобинец М.Х. и соавт., 
1972, Чеботарева Л.Л., 2005, Николаев С.Г., 2003, Попелянский Я.Ю., 2008, 
Касаткина Л.Ф., 2010), що потребує подальшого вивчення цієї проблеми. 

Мета дослідження: вивчити показники Н-рефлексу у хворих з верте-
брогенною попереково-крижовою радикулопатією в динаміці лікування та 
визначити вплив лазеропунктури  на функцію S1 корінців.

Матеріали і методи. Було обстежено 53 хворих з загостренням вер-
теброгенного попереково-крижового S1 чи L5, S1 радикулярного синдрому 
в віці від 29 до 54 років, середній вік становив  43,2±8,7 рік. Серед дослі-
джених хворих чоловіків було 24 (45,3 %), жінок 29 (54,7 %). Тривалість за-
хворювання від його початку до останнього загострення коливалася від 1,5 
до 14 років. Всім хворим було проведено клініко-неврологічне, вертебро-ор-
топедичне, а також загальноклінічне обстеження для виключення супутньої 
патології. В дослідження не включались хворі з будь-яким іншим ураженням 
периферичної та центральної нервової системи, цукровим діабетом, патоло-
гією щитовидної залози чи інших ендокринних органів, хворі, що зловжива-
ють наркотиками чи алкоголем. 

Критеріями включення в дослідження стали: клінічні ознаки S1 радику-
лярного ураження на одній стороні, хронічний перебіг захворювання, МРТ 
картина грижі (гриж) міжхребцевого диску попереково-крижової локалізації, 
які відповідали рівню ураженого корінця. 

В залежності від лікування, що призначалось всі хворі були розділені на 
дві однорідні за статтю та віком групи. До першої групи увійшло 28 хворих 
яким крім загальноприйнятої терапії (НПЗЗ, судинні препарати, вітаміни, 
масаж, фізіотерапія, ЛФК) отримували лазеропунктуру по розробленій на 
нашій кафедрі методиці. До другої групи увійшло 25 пацієнтів, які отримува-
ли лише загальноприйняту терапію. Контрольну групу склало 10 практично 
здорових осіб у віці від 28 до 49 років (середній вік 37,3±7,6 років), клінічне 
дослідження яких не виявило ніяких ознак ураження м’язів, периферичної та 
центральної нервової системи. 

Для підтвердження вертеброгенного ґенезу і виключення можливих ін-
ших причин захворювання  всім хворим було проведено Ro-графію та МРТ 
поперекового відділу хребта. Щоб виключити тунельні синдроми нервів 



162 Рефлексотерапія в Україні: досвід і перспективи

нижніх кінцівок проводилась стимуляційна ЕНМГ нижніх кінцівок. Для ЕНМГ 
досліджень використовували багатофункціональний комплекс «Нейрон-
спектр-4/ВП» («НейроСофт»), Росія.  

Статистична обробка і аналіз отриманих результатів проводились з ви-
користанням методів перевірки закону розподілу на нормальність (тест Ша-
піро-Уілка, хі-квадрат тест), описової статистики (вибіркове середнє  (М), 
стандартне відхилення (SD), медіана (Ме), для якісних ознак використову-
валася частка (%). Для визначення розходжень між порівнюваними групами 
залежно від закону розподілу отриманих даних використовувалися параме-
тричні або не параметричні критерії: t-критерій Стьюдента (t) для порівняння 
двох незалежних вибірок (Гланц С, 1998). Статистичний аналіз проводився з 
використанням ліцензійної програми MedStat (Copyright © 2003—2006). 

Результати дослідження: З метою візуалізації можливого патологічного 
утворення ХРС проводилася МРТ, у всіх обстежених пацієнтів були виявлені 
грижі міжхребцевих дисків на нижньопоперековому рівні (таблиця 1).

Рівень грижі між хребцевого диску
Перша група Друга група

абс. % абс. %

L
III
-L

IV
1 1,3 1 2,6

L
IVIV
-L

VV
-L

V
-L 28 37,3 17 43,6

L
VV

L
V

L -S
II

21 28,0 9 23,1

L
IVIV
-L

VV
-L

V
-L  та L

VV
 та L

V
 та L -S

II
25 33,3 12 30,8

Всього 75 100 39 100

Таблица 1
Локалізація грижі міжхребцевого диску по результатам 
магнітно-резонансної томографії  в досліджених групах

Найчастіше зустрічалася грижа диска LІV-LV: у 37,3 % пацієнтів першої 
групи і 43,6 % пацієнтів другої групи. Грижа диска LV-SI була виявлена в 
обох групах не більше ніж у 30 % пацієнтів. Поєднання гриж дисків LIV-LV 
і LV-SI зустрічалося у третини пацієнтів в обох групах. Грижа диска LІІІ-LIV 
була виявлена тільки у 2 пацієнтів, по 1 пацієнтові в кожній із груп. Таким 
чином, грижі міжхребцевих дисків різної локалізації виявилися рівнозначно 
представлені в обох групах.

Аналіз даних отриманих при дослідженні Н-рефлексу до лікування вия-
вив зміни в його показниках. Так було відмічено підвищення порогу Н-реф-
лексу,  зниження Н- та М-відповіді, зниження відношення Hmax/Mmax,  та 
збільшення латентності Н-відповіді. Також відзначалось деяке підвищення 
порогу М-відповіді, але виявлена різниця була статистично недостовірною 
(див. табл. 2). Статистичної різниці в описаних показниках між хворими пер-
шої та другої групи виявлено не було.

Після лікування було відмічено зниження порогу Н-рефлексу у 1 групі з 
16,57±8,71 мА до 10,03±5,38 мА, а у 2 з 15,94±8,51 мА до 12,14±6,97 мА,  
підвищення амплітуди максимальної Н-відповіді у 1 групі з 1,10±0,97 мВ 
до 3,32±1,12 мВ, у 2 групі з 1,17±1,02 мВ до 2,51±1,24 мВ, та підвищен-
ня відношення Нmax/Мmax на хворій стороні у 1 групі з 11,2±8,92 % до 
13,5±9,71 % і у 2 групі з 10,2±8,31 % до 12,1±9,83 % (див. табл. 2). 
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Таким чином, після лікування було виявлено зниження порогу Н-рефлек-
су, збільшення амплітуді Н-рефлексу, зменшення латентності Н-відповіді і 
підвищення відношення Нmax/Мmax у пацієнтів в обох групах, але статис-
тично достовірно більш значна позитивна  динаміка спостерігалась у пер-
шій групі.

Висновки
1. Дослідження Н-рефлексу дає можливість об’єктивізувати ураження S1 

корінця та провести моніторинг його відновлення в ранній період лікування.
2. В діагностиці ураження S1 корінця за допомогою Н-рефлексометрії 

важливо брати до уваги сукупність показників, найінформативнішими з яких 
є латентність Н-відповіді, поріг Н-рефлексу та відношення Нmax/Мmax.

Таблица 2 
Показники Н-рефлексу у хворих з радикулярним синдромом S1 

в динаміці лікування (M±SD)

  * — p < 0,05 відносно підгрупи Б
** — p < 0,01 відносно підгрупи Б
1 — дослідження проводилось з медіальної головки литкового м’язу

ЕНМГ 
показник1

Група 
контролю

(n=10)

до 
лікування

Група 1
(n=28)

Група 2
(n=25)

Р
N-1

Р
N-2

після 
лікування

рівень 
значущості

Поріг 
Н-рефлексу, 
мА

7,9±3,31

до 16,57±8,71 15,94±8,51 р<0,01 р<0,01

після 10,03±5,38** 12,14±6,97 р<0,05 р<0,01

р р<0,01 р<0,05

Поріг 
М-відповіді, 
мА

10,2±4,10

до 12,9±5,27 12,4±5,19 р>0,05 р>0,05

після 11,4±4,98 11,9±5,05 р>0,05 р>0,05

р р<0,05 р>0,05

Амплітуда 
М-відповіді, 
мВ

22,11±4,12

до 14,81±6,19 14,17±6,09 р<0,01 р<0,01

після 15,92±6,27* 14,81±6,18 р<0,01 р<0,01

р р<0,05 р>0,05

Амплітуда 
Hmax, мкВ

5,99±2,94

до 1,10±0,97 1,17±1,02 р<0,01 р<0,01

після 3,32±1,12* 2,51±1,24 р<0,05 р<0,01

р р<0,05 р<0,05

Латентність 
Нmax, мс

29,07±1,18

до 31,8±2,15 31,1±2,32 р<0,05 р<0,05

після 29,1±3,04** 30,2±2,59 р>0,05 р<0,05

р р<0,01 р<0,05

Hmax/Mmax, 
%

22,1±10,3

до 11,2±8,92 10,2±8,31 р<0,05 р<0,05

після 13,5±9,71* 12,1±9,83 р<0,05 р<0,05

р р<0,05 р<0,05
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3. Лазеропунктура в комплексному лікуванні загострень вертеброгенних 
попереково-крижових радикулопатій сприяє більш ранньому відновленню 
функції корінців.
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Понор Б.М.

ТОЧКОВИЙ МАСАЖ ПРИ ЛІКУВАННІ РЕФЛЕКТОРНИХ 
СИНДРОМІВ ШИЙНОГО ОСТЕОХОНДРОЗУ  

Львівська обл., м. Моршин

Лікування хворих міжхребцевим остеохондрозом шийного і верхньогруд-
ного відділу хребта залишається однією з актуальних проблем. Це обумов-
лено тим, що частота неврологічних проявів при цій локалізації остеохон-



165Матеріали науково-практичної конференції

дрозу досягає 20—60 %. Найчастіше медичної допомоги потребують особи 
в період найбільш активної трудової діяльності. Рефлекторні (м язево-то-
нічні, нейродистрофічні та нейроваскулярні) синдроми зустрічаються у них 
частіше, ніж корінцеві.

Метою даного повідомлення є оприлюднення результатів лікування з ви-
користанням одного з методів рефлексотерапії — точкового масажу з па-
сивною мобілізацією дуговідросткових суглобів при даній патології. В умовах 
монотерапії лікування пройшли 868 пацієнтів з різною давністю захворюван-
ня та різними особливостями проявів хвороби.

Серед хворих з явищами цервікобрахіалгії домінували скарги на болі в 
шиї та руці, відчуття оніміння, поколювання, повзання мурашок, обмеження 
активних рухів в шийному відділі хребта і плечовому поясі, зниження сили 
в руці та відчуття похолодання пальців рук. При огляді у цих хворих час-
то виявляють біль при пальпації в шийному відділі хребта, що посилюється 
при повороті голови у бік ураженої кінцівки.Проводилось також пальпаторне 
обстеження по остистих відростках, кісткових виступах, зв язках, м язах і 
сухожилках плечового поясу і верхніх кінцівок. При переважанні нейроди-
строфічних синдромів більше проявлялись екстравертебральні порушення з 
явищами та симптомами вегетативносудинних дисфункцій.

Під час процедури проводився масаж тканин в ділянці акупунктурних то-
чок зі зміщенням шкіри відносно підшкірних тканин, м язів і кісток. Вибір 
точок для впливу залежить від функціонального стану довколишніх тканин, 
вибір меридіанів та комбінації акупунктурних точок здійснюється по даних 
акупунктурної діагностики. Сеанс закінчувався пасивною мобілізацією ду-
говідросткових суглобів. Тривалість процедури 25 хвилин. Курс лікування 
8 процедур шодня. Після закінчення курсу проводилось контрольне обсте-
ження відповідного відділу хребта, функціонального стану верхніх кінцівок.

В результаті лікування відзначалось повне зникнення больового синдрому 
у 92 % хворих, відновлення або значне покращення статокінетики відповід-
ного відділу зребта, обсягу рухів в плечовому суглобі, нормалізація тонусу 
поверхневих і глибоких м язів, покращення функціонального стану верхніх 
кінцівок. В опитаних 31 % пацієнтів, які одержали вищеописане лікування, 
тривалість ремісії  не менше 6 місяців була в 22 % випадків, не менше 
1 року — 46 %, 2 роки і більше — 32 %.

Резюме. Лечение в виде монотерапии точечным массажем прошли 868 
пациентов с разной длительностью заболевания и разными проявлениями 
шейного остеохондроза. В результате лечения отмечалось полное исчезно-
вение болевого синдрома в 92 % больных, возобновление или значительное 
улучшение статокинетики соответствующего отдела позвоночника, объема 
движений в плечевом суставе, нормализация тонуса поверхностных и глу-
боких мышц, улучшение функционального состояния верхних конечностей. 
В опрошенных 31 % пациентов, которые получилм вишеописанное лечение 
длительность ремиссии не меньше 6 месяцев была у 22 % случаев, не мен-
ше 1 года — 46 %, 2 года и больше — 32 %. Исходя из вышеуказанного 
можно рекомендовать включать точечный массаж в комплекс лечебных ме-
роприятий при остеохондрозе шейного  и верхнегрудного отделов позво-
ночника.

Resume. Treatment as monotherapy passed by 868 patients with different 
duration of disease and different  it s syndroms. The number of procedures 8, 



166 Рефлексотерапія в Україні: досвід і перспективи

durations 25 minutes.As a result of treatment complete disappearance of pain 
syndrome marked  in 92 % patients, restore or considerable improvement stato-
kinetic of  appropriate department of spinal cord, volume of motions, in a hume-
ral joint, normalization of tone superficial and deep muscles, improvements of 
functional status overhead extremities.

There are 31 % patients in polled, which got the above-described treat-
ment, duration of remission was 22 % not les as 6 months, 46 % — not les 
1 year, 32 % — 2 and more years, that s why it is possible to recommend in-
clude the point massage in a complex of medical  measures at osteochondrosis 
of neck and superior-thorax departments of spine cord.

•
Понор Б.М.,  Понор О.Б.

ПРИНЦИПИ ОЗНАЧЕННЯ  ДАО І ДЕ ДЛЯ РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ 
(ПО КНИЗІ «ДАО ДЕ ЦЗИН»)

Львівська область, м. Моршин

Теоретичні засади рефлексотерапії є наслідком наукової реконструкції 
сучасних дослідників древніх джерел традиційної китайської філософії та ки-
тайської медицини. Ранні даоські пам ятники безумовно є філософськими, 
але по формі і методу вони не можуть бути віднесені до сугубо логіко-дис-
кусійних текстів. Нормою для древніх філософських трактатів є заміна об-
грунтування (або його підтвердження) ілюстрацією.Така своєрідна наглядна 
демонстративність доказів, використання міфологічних образів не у власно-
му, а в більш чи менш символіко-метафоричному смислі привела до вільно-
го їх трактування в коментаторській літературі.

Дао Де Цзин  — єдиний твір, де про Дао і Де говориться досить доклад-
но. Написаний  біля двох з половиною тисячоліть назад, він є в теперішній 
час одним із найбільш відомих в світі творів цього жанру. Про самого автора 
цього тексту — Лао Цзи — відомо, що він був сучасником Конфуція. Однак, 
ще в древності здавався фігурою напівміфічною, а його прізвище відкрило 
широкі можливості для міфотворчості. Твір написаний в поетичній формі з 
дотриманням всіх законів віршування і містить рівно 5000 ієрогліфів. Вже до 
епохи монгольського завоювання Китаю існувало біля трьох тисяч різного 
роду тлумачень і коментарів до «Дао Де Цзину».

В  наш час ми могли б сказати, що в своіх викладках Лао Цзи дає об-
грунтування теорії двох Дао, перше Дао як універсальна закономірність, а 
друге — як його окремий аспект, що виступає мірою існування кожної окре-
мої речі. Дао (перше) безіменне і постійне, універсальна неідентифікована 
субстанція, що пронизує увесь світ і об єднує його, дає початок Космосу в 
цілому (Небу і  Землі, *1), служить опорою всього сущого, тягнеться не пе-
рериваючись ні на мить (*14). Дао управляє всім  світом і його суть не змі-
нюється, але без його суті не може бути ніяких змін (*60). В книзі сказано, 
що Небо і  Земля не мають співчуття до об єктів, які є в просторі між ними. 
Вони їх не можуть знищити, але можуть змінити і Переміни в проявах не ма-
ють собі рівних (*5). Дао (друге) назване і не постійне, матеріалізує речі не 
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являючись річчю, перетворюється в масу об єктів, що народжуються жити в 
бутті і зберігають існування в небутті (*40). Коли Дао назване, то може бути 
описане (як найтонше, невидиме, беззвучне, невичерпне *35). Інша назва 
Дао названого Хаос (*25). Наведення порядку (або розпад Хаосу) почався з 
того, що появились назви (*32), тобто характеристики складових Хаосу по 
принципу інь-ян, критична маса яких в час Тай цзи в присутності Де  при-
вела Єдине (Дао як ціле, *42) в рух, який став постійним (*37). Рушієм про-
цесу структуалізації  Дао стало формування об єктів на принципах взаємодії 
інь та ян — взаємного доповнення, перетворення і проникнення.  Де — це 
енергія програми розгортання Дао, воно є потенціалом всякого перетворен-
ня. Все народжується із Дао, все росте дякуючи силі Де, дякуючи їй набуває 
форму, стає річчю, дякуючи їй завершує свій шлях, виконуючи своє призна-
чення (*51).Древній варіант ієрогліфа Де був зображеній своєрідною ідео-
грамою, де із ока виростає паросток якоїсь  рослини. Отже, якщо Дао — це 
зерно (первісна матерія),  то Де — це паросток (первісна енергія, юань ці). 
Далі по Шляху (третє визначення Дао) вся маса об‘ єктів (в тому числі і 
людина) несе в собі силу інь, містить в собі силу ян, наповнюючись енергі-
єю ці. Кожна річ, дійшовши до межі свого дозрівання, знову повертається в 
свою потаємну глибину першопринципу Дао.

•
Попов О.В., Кошель Т.В., Заводій Н.В., Лішневський С.А., 
Хоменко Т.В.

ТРАНСКРАНІАЛЬНА МАГНІТОЛАЗЕРОТЕРАПІЯ 
ТА ЛАЗЕРОПУНКТУРА ІНФРАЧЕРВОНИМ 
ВИПРОМІНЮВАННЯМ В РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ 
З ІШЕМІЧНИМИ ІНСУЛЬТАМИ.

КЗ КОР «Київська обласна клінічна лікарня»

Актуальність. Гострі порушення мозкового кровообігу (інсульти) є одні-
єю з актуальних проблем сучасної медицини у зв’язку із значною частотою, 
низькою ефективністю реабілітаційних заходів, відповідно високим ступенем 
інвалідізації пацієнтів.

Ціль дослідження. Визначити ефективність використання апарата маг-
нітолазеротерапії та лазеропунктури інфрачервоним випромінюванням в ре-
абілітації хворих, які перенесли ішемічний інсульт, на ранніх етапах віднов-
лення.

Матеріали та методи. В дослідження було включено 17 пацієнтів з іше-
мічними інсультами в басейні середньої мозкової артерії, з них 10 чоловіків 
та 7 жінок у віці 51—70 років.

Всі хворі були розділені на 2 групи: І група — 12 осіб, які в ранньому 
відновлювальному періоді отримували комплексне лікування з включенням 
в схему транскраніальну магнітолазератерапію на зону проекції великого 
потиличного отвору, та зону локалізації вогнища ішемії, та лазеропунктуру, 
переважно на акупунктурні точки меридіанів товстого кішківника, шлунка, 
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селезінки та підшлункової залози, сечового міхура, перікарду. ІІ група — 
5 осіб, яким застосовували традиційний комплекс ранньої реабілітації (ме-
дикаментозне лікування, кінезитерапію, масаж, логопедичну та психотера-
певтичну допомогу).

Всім хворим першої групи було проведено 10—15 сеансів транс крані-
альної магнітолазеротерапії щоденно. Лазеропунктуру проводили апаратом 
«Біомед — 001» з довжиною хвилі інфрачервоного лазерного випроміню-
вання 0,89 мкм. Використовували імпульсно-безперервний режим роботи 
апарата, курс терапії складав з 10–15 сеансів; тривалість впливу на одну 
корпоральну точку — 1—3 хв, сумарна експозиція під час одного сенсу — 14—
15 хв. Під час однієї процедури впливали на 12–18 точок акупунктури.

Ефективність методики оцінювалася по шкалі ММSE (Mini-Mental State 
Examination)-стан висших психічних функцій; індексу активності щоденного 
життя Бартела, шкалі Ренкіна.

Результати власних досліджень. На 20-й день реабілітації було визна-
чене достовірне поліпшення по шкалах: ММSE- в І групі у 92 % (11 осіб), в ІІ 
групі у 80 % (4 пацієнти); Бартела — в І групі — 83 % (10 хворих), в ІІ групі — 
60 % (3 хворих); Ренкіна — в І групі — 75 % (9 осіб), ІІ група — 60 % 
(3 особи).

Висновки. Отримані результати свідчать про підвищення ефективності 
ранньої реабілітації хворих з ішемічним інсультом при включенні в комплекс 
лікування транскраніальної магнітолазеротерапії та лазеропунктури інфра-
червоним випромінюванням у вигляді зменшення ступеню неврологічного 
дефіциту, поліпшення повсякденної активності і якості життя пацієнтів.

•
Савченко Е.П., Злыднев А.Н., Шамраенко Н.Н.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АППЛИКАТОРОВ ЛЯПКО 
В ПРАКТИКЕ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА

Резюме. Представлены результаты лечения аппликаторами Ляпко в 
комплексе с фитосауной и массажем в центре «Валенсия» 30 больных в 
возрасте от 35 до 55 лет, страдающими дегенеративно-дистрофическими 
заболеваниями позвоночника. Сделаны выводы, что начальные и легкие 
формы остеохондроза позвоночника можно успешно лечить монотерапией 
аппликаторами Ляпко, а хронические и тяжелые формы требуют комплек-
сной терапии.

Цель и задачи. Целью работы является исследование эффективности 
применения аппликаторов Ляпко, как самостоятельного метода, так и со-
четанной терапии с фитосауной и массажем при заболеваниях опорно-дви-
гательного аппарата, в частности остеохондроза позвоночника. 

Материалы и методы. Нами в центре «Валенсия» проводилось иссле-
дование лечения 30 человек, возраст которых от 35 до 55 лет. Среди них 
15 женщин и 15 мужчин. Рассматривался остеохондроз шейного, грудного и 
пояснично-крестцового отделов позвоночника. У женщин чаще преобладает 
остеохондроз шейного и грудного отделов позвоночника; у мужчин — по-
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яснично-крестцовый отдел позвоночника. Применялись аппликаторы Ляпко: 
«Коврик» размером 250х465 мм, шаг игл — 6,8 мм, который имеет большую 
площадь воздействия и наибольшее расстояние между иглами, что позволя-
ет использовать его на области спины; «Одинарный» размером 105х230, шаг 
игл — 6,2, применяется на шейно-воротниковую область; «Двойной» разме-
ром 105х460, шаг игл — 6,2, применяется на пояснично-крестцовый отдел 
позвоночника. Аппликаторы применялись каждый день, кроме выходных 
дней. Длительность применения — от 40 мин до 1 часа, в зависимости от 
болевого синдрома. Курс лечения аппликационной терапии — 10 сеансов. 

Пациенты были разделены на 2 группы, исходя из длительности заболе-
вания, интенсивности болевого синдрома и наличия сопутствующей патоло-
гии. Основная зона применения аппликаторов Ляпко — это область спины с 
захватом шейного и пояснично-крестцового отделов позвоночника.

I группа пациентов использовала только аппликаторы «Коврик», «Одинар-
ный» и «Двойной», соответственно шейно-воротниковая область, область 
спины и поясничная область. II группа пациентов использовала те же ап-
пликаторы плюс фитосауны с аромамаслами «Кедр» и «Хвоя», а также клас-
сический массаж, т.к. к этой группе относились пациенты, которые имели 
сопутствующие сложные заболевания (грыжа Шморля, протрузия дисков 
позвоночника, сердечно-сосудистые заболевания).

Теоретическим обоснованием применения аппликаторов является со-
временная теория механизмов воздействия разнометаллических аппликато-
ров, которая была разработана Ляпко Н.Г. и Луцким И.С. Однако и тради-
ционная китайская медицина в основном классическом каноне «Ней Цзин» 
говорит о 12 кожных зонах соответствующих ходу 12 главных меридианов, 
в которых циркулирует защитная энергия Вэй. 

Результаты исследования. При исследовании использовались такие 
критерии: улучшение, значительное улучшение и без изменений. У паци-
ентов первой группы процент со значительным улучшением составил 40 % 
и улучшение у 60 % больных, без изменения больных не было. У второй 
группы больных значительное улучшшение отмечалось у 30 %, улучшение у 
60 % и без изменения у 10 %. Однако у этих 10 % больных без явных из-
менений со стороны пораженного позвоночника улучшился сон, нормализо-
валось состояние нервной системы, произошли положительные изменения 
со стороны других нарушенных систем организма.

Выводы. В последние годы поражение позвоночника, особенно различ-
ные формы остеохондроза стало очень распространенным. Семейные врачи 
могут широко используют в своей практике аппликаторы Ляпко при различ-
ных заболеваниях. Метод прост в применении, не инвазивный, его можно 
использовать самостоятельно, как в монотерапии, так и в комбинации с 
другим физиопроцедурами, нет побочных действий со стороны внутренних 
органов. Аппликационный метод прекрасно снимает мышечные спазмы, 
нормализует кровообращение и работу двигательных сегментов позвоноч-
ника. В ходе исследования выяснилось, что при комбинированном лечении 
(аппликаторы Ляпко с фитосаунами и классическим массажем) улучшение 
состояния наступало быстрее, помимо этого пациенты отмечали значитель-
ные улучшения и в других системах организма. 
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•
Сергеєв С.В., Мурашко Н.К.

КЛІНІКО-ПАРАКЛІНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНЗИТОРНИХ 
ІШЕМІЧНИХ АТАК ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, 
кафедра неврології та рефлексотерапії

Основним фактором ризику гострих порушень мозкового кровообігу є 
артеріальна гіпертензія. Переконливо також доведена значимість артеріаль-
ної гіпертензії в якості важливої причини розвитку та прогресування хроніч-
них цереброваскулярних порушень, оскільки судинні ураження мозку в еко-
номічно розвинутих країнах є основною причиною смертності населення. 
В Україні 30-денна летальність при інсульті становить 30—40 %, а протягом 
першого року вмирає приблизно половина цих хворих і менше ніж 20 % по-
вертаються до роботи (Міщенко Т.С., 2007). Абсолютну більшість інсультів 
провокують транзиторні ішемічні атаки, що не дає можливості клініцистам 
своєчасно попередити розвиток мозкового інфаркту з його катастрофічни-
ми, підчас фатальними наслідками. Усе це зумовлює необхідність розробки 
сучасних обґрунтованих методів, щодо встановлення особливостей клініко-
параклінічної характеристики транзиторних ішемічних атак та їх перебігу у 
хворих на артеріальну гіпертензію на підставі вивчення нейровізуалізаційних 
показників та даних добового моніторування артеріального тиску з метою 
розробки діагностики та лікування. Це дозволить проводити більш точну діа-
гностику та диференційовану терапію для підвищення ефективності лікуван-
ня та профілактики гострих порушень головного мозку.

Мета дослідження. Провести клініко-анамнестичний аналіз розвитку 
транзиторних ішемічних атак у хворих на артеріальну гіпертензію.

Методи дослідження: клініко-неврологічне обстеження; інструменталь-
не обстеження (хронобіологічна структура артеріального тиску (АТ) за дани-
ми добового моніторування АТ; ультразвукове дуплексне сканування судин 
головного мозку (УЗДС); магнітно-резонансна томографія головного мозку); 
статистичні методи обробки результатів (пакет прикладних програм «SТАTI-
STICA 6.0»). Ретроспективний аналіз перебігу АГ проводився за даними ар-
хівних історій хвороби. Вивчалися: тривалість АГ від початку захворювання 
до кінця дослідження; ступінь АГ від початку і до кінця спостереження, час 
від початку появи АГ до розвитку ТІА в 1 групі і без розвитку ТІА у 2 групі; 
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динаміка недостатності коронарного кровообігу (функціональний клас стено-
кардії напруги); динаміка хронічній недостатності кровообігу (стадія хроніч-
ної серцевої недостатності за класифікацією NYHA); стадія ДЕ від початку і 
до кінця спостереження; результати лікування (регулярність лікування, кіль-
кість і групи лікарських препаратів), що застосовується протягом досліджу-
ваного періоду. Клініко-анамнестичний аналіз було проведено 40 пацієнтам, 
яки були розділені на дві групи. 1 група (основна) — 20 хворих АГ I — III 
ступеня, що перенесли ТІА; 2 група (порівняння) — 20 хворих АГ з клінічни-
ми проявами дисциркуляторної енцефалопатії (ДЕ) I — III стадії без вказівок 
на перенесене порушення мозкового кровообігу. Групи були порівнянні за 
статтю і віком

Результати дослідження. На підставі проведеного клініко-анамнестич-
ного аналізу виявлено наступний ряд особливостей перебігу АГ у хворих 
1 групи в порівнянні з 2 групою. Тривалий перебіг АГ: у 1 групі — 20,6±1,4 
року, в 2 групі — 15,6�1,1 років від початку розвитку АГ до кінця досліджен-
ня; середній час від появи АГ до розвитку ТІА в 1 групі склав 11,9±5,5 ро-
ків. Швидке збільшення ступеня тяжкості АГ: кількість хворих АГ III ступеня 
зросла за 10 років у 1 групі з 4,0 до 45,5 %, а в 2 групі — з 2 до 9 %. 
Швидке зростання ступеня тяжкості хронічної серцевої недостатності (ХСН): 
збільшення кількості хворих АГ з явними формами ХСН (III — IV ФК за 
10 років у 1 групі з 11,3 до 49,8 %, а в 2 групі з 1,0 до 17, 0 %. Швидке 
зростання явищ ДЕ: кількість хворих ДЕ III стадії зросла за 10 років у 1 групі 
з 0 до 55,0 %, а в 2 групі — з 0 до 13 %. Більш часте поєднання з ІХС: за 
10 років відбулося збільшення кількості хворих на стенокардію напруги 
III — IV ФК у 1 групі з 4,1 до 31,5 %, а в 2 групі — з 2,0 до 10,0 %. Є низька 
прихильність до проведеної антигіпертензивної терапії і менша її ефектив-
ність в групі хворих, що перенесли ТІА.

Висновок. В роботі проведено клініко-анамнестичний аналіз розвитку 
транзиторних ішемічних атак у хворих на артеріальну гіпертензію. Особли-
востями клінічного перебігу артеріальної гіпертензії у хворих, що перене-
сли ТІА, у порівнянні з неускладненим перебігом артеріальної гіпертензії є: 
більш часте поєднання зі стенокардією напруги 3—4 функціонального класу; 
більш тривалий перебіг артеріальної гіпертензії; швидке збільшення ступе-
ня тяжкості артеріальної гіпертензії, хронічної серцевої недостатності і явищ 
дисциркуляторної енцефалопатії.

•
Симоненко Г., Шаповал В., Головчанський О.

ПРОВЕДЕННЯ КУРСУ ЗА ВИБОРОМ «ОСНОВИ ГОМЕОПАТІЇ» 
В НМУ імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ

Побічні дії фармакологічних засобів, а також можливі алергічні реакції на 
препарати — важлива проблема сучасної фармакотерапії.

Одним з методів лікування, позбавлених цих усладнень, є гомеопатичний 
метод, який використовує в своєму арсеналі препарати в основному міне-
рального, рослинного та тваринного походження у малих дозах.
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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 
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). 

Розвиток сучасної наукової медицини свідчить про формування нових 
підходів до проблем, пов’язаних зі здоров’ям. Це підходи, за якими міцніє 
розуміння про складність, взаємозалежність, гармонійність та збалансова-
ність тонкої структури життя. Все більш актуальним стає визначення того, 
що організм є самоврегулювальною системою і сильнодіючі медикаментозні 
втручання здатні глибоко зашкодити саногенезу. Проблема дозування — не 
тільки фармакологічна, а й методологічна. Точно дозоване втручання є зало-
гом мінімальної шкоди і максимлаьної загальної ефективності, в тому числі 
у віддалені терміни.
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Для розуміння цього і вірного використання гомеопатичних надмалих доз 
препаратів пограма дисципліни структурована на 2 змістові модулі «Загаль-
на гомеопатія» та «Спеціальна гомеопатія» з відповідними цілями:

• 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.
• 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).

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяль-
ності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка 
виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок від-
повідно до переліків, визначених програмою дисципліни.

При засвоєнні теми за традиційною системою студенту присвоюються 
бали: «5» — 8 балів, «4» — 6 балів, «3» — 4 бали, «2» — 0 балів. Макси-
мальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента — 120 балів 
(максимальна кількість балів за поточне тестування — 112, індивідуальна 
СРС — 8 балів). Студент допускається до підсумкового модульного контр-
олю при умові виконання вимог навчальної програми та в разі, якщо за по-
точну навчальну діяльність він набрав не менше 56 балів ([6+4] х 4). Під-
сумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він набрав не 
менше 50 балів з 80. 

Максимальна кількість, яку може набрати студент при вивченні модуля, 
дорівнює 120 балам. Вона вираховується шляхом множення кількості балів, 
що відповідають оцінці «5», на кількість тем у модулі з додаванням балів за 
індивідуальну самостійну роботу.

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні моду-
ля, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці 
«3», на кількість тем у модулі, тобто 56 балів.

Оцінка з дисципліни FX, F («2») виставляється студентам, яким не зара-
ховано модуль з дисципліни після завершення її вивчення.

Оцінка FX («2») виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість 
балів за поточну навчальну діяльність, але не склали модульний підсумковий 
контроль. Вони мають право на повторне складання підсумкового модульно-
го контролю не більше двох разів за графіком, затвердженим ректором.
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Скачко Б.Г.

«ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ ДОКТОРА СКАЧКО № 1» В ЛЕЧЕНИИ 
КОМПЛЕКСНОЙ ПАТОЛОГИИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ
«ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ ДОКТОРА СКАЧКО № 1» В ЛЕЧЕНИИ 
КОМПЛЕКСНОЙ ПАТОЛОГИИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ
«ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ ДОКТОРА СКАЧКО № 1» В ЛЕЧЕНИИ 

Состояние пищеварительной системы и печени определяют уровень здо-
ровья каждого человека (1, 5). Только после многоэтапной обработки про-
дуктов питания в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) различными секретами, 
усвоения продуктов пищеварения в печени возможна доставка на клеточный 
уровень необходимого для нормального обмена веществ комплекса белков, 
жиров, углеводов, их производных, витаминов, микроэлементов, макроэле-
ментов, других биологически активных веществ (БАВ), воды и кислорода. 

Студенти, які одержали оцінку F по завершені вивчення дисципліни (не 
виконали навчальну програму модуля або не набрали за поточну навчаль-
ну діяльність з модуля мінімальну кількість балів), мають пройти повторне 
навчання з модуля. Рішення приймається керівництвом ВНЗ відповідно до 
нормативних документів, затвердженим в установленому порядку.

Таким чином, згідно введенню нового навчального плану підготовки фа-
хівців 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-модульною систе-
мою, яка сприяє об’єктивізації оцінювання отриманих студентами знань.

Резюме. Ознайомчий курс з основ гомеопатії викладається в національно-
му медичному університеті ім. О.О.Богомольця з 1994 року. Кафедра невроло-
гії та реабілітаційної медицини є опорною з даної дисципліни. Згідно наказів 
МОЗ України про введення нового навчального плану і організацію навчально-
го процесу у вищих навчальних закладах, у 2008 році центральним методич-
ним кабінетом затверджено нову навчальну програму з дисципліни «Основи 
гомеопатії», яка відповідає стандартам кредитно-модульної системи.

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.

G.Simonenko, V.Shapoval, A.Golovchansky, NMU, Kiev

TEACHING OF ELECTIVE COURSE «BASES 
OF HOMOEOPATHY» IN NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY

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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Для обеспечения высокого качества жизни сегодня и достижения активного 
долголетия.

Особенности питания современного человека с частым наличием в 
пище синтетических добавок приводят к все более частым и значительным 
нарушениям системы пищеварения на разных этапах. Отражением сниже-
ния эффективности сложного процесса пищеварения служит нарушение 
микробиоценоза кишечника, появление дисбиоза (6). Активация патоген-
ной микрофлоры (7) неизменно приводит к снижению эффективности пи-
тания, метаболическим нарушениям на клеточном уровне. И служит причи-
ной для постепенного снижения уровня здоровья, развития разнообразной 
патологии (2, 4).

Врачу клиницисту, гастроэнтерологу, семейному врачу подчас сложно 
определить, на каком уровне произошли нарушения в системе пищеваре-
ния. И вынуждает использовать в комплексном лечении сокогонные, желче-
гонные, ферментные препараты, сорбенты, регуляторы моторной функции 
ЖКТ и пр. Чем больше препаратов используется в лечении и усложняется 
лечебная схема, тем в большей мере возникают сложности с ее выполне-
нием, снижается эффективность лечения в целом.

В комплексном лечении больных гастроэнтерологического профиля с со-
путствующей патологией использовались различные лекарственные формы 
из лекарственных растений (водные, спиртовые, масляные экстракты, по-
рошки, пасты и др.). Лечение проводилось на базе отделения фитотерапии 
клинической больницы № 24 г. Киева (1990—92 гг.), отделения старшего 
детства детской клинической больницы № 6 г. Киева (1991—93 гг.), тера-
певтического отделения ЦГ МВД Украины (1992—95 гг.), гастроэнтероло-
гического отделения ДТМО Подольского района г. Киева (1995—96 гг.), а 
также амбулаторно. На базе гастроэнтерологического отделения ХК «Киев-
горстрой» фитотерапевтическое лечение проводилось совместно с рефлек-
сотерапией (3), что существенно увеличивало лечебный эффект, сокращало 
сроки лечения.

Результаты лечения контролировались традиционными лабораторно-ин-
струментальными методами обследования. Об эффективности применявше-
гося  лечения свидетельствуют заключения Главного терапевта МЗ Украины, 
профессора В.Н. Коваленко, главного врача клинической больницы № 24 г. 
Киева Баран О.П., директора ДТМО Подольского района г. Киева Пьянковой 
А.В. Результаты лечения докладывались на конференциях, съездах, опубли-
кованы в научных статьях, книгах.

Апробированные в клинических условиях фитопрепараты с апреля 2009 
года выпускаются под общим названием «Формула здоровья доктора Скач-
ко». «Формула здоровья доктора Скачко №1» выпускается в капсулах, уни-
кальное сочетание комплекса лекарственных растений и минералов дози-
ровано активирует и регулирует секреторно-моторную функцию различных 
отделов желудочно-кишечного тракта, улучшает выделение секретов боль-
ших пищеварительных желез (поджелудочная железа, печень). Дополни-
тельная регуляция работы пищеварительной системы достигается изме-
нением времени приема (в интервале 0—40 минут до еды, во время либо 
после еды).
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Вывод. Более активное внедрение в лечебно-оздоровительный процесс 
апробированных комплексных фитопрепаратов широкого спектра действия, 
особенно на фоне рефлексотерапии позволяет эффективнее проводить ле-
чение больных гастроэнтерологического профиля с сопутствующей пато-
логией других органов и систем, повышать качество жизни современного 
человека.

Резюме. От согласованной работы различных звеньев пищеваритель-
ной системы, активности печени в обработке продуктов пищеварения за-
висит как оптимальное течение обменных процессов у здорового человека. 
Так и особенности обострения хронической патологии внутренних органов, 
необходимость применения различных средств и методов в комплексной 
реабилитации. Рациональное применение проверенных в клинических усло-
виях комплексов лекарственных растений позволяет обеспечить организм 
необходимым набором макро- и микронутриентов. А в сочетании с рефлек-
сотерапией обеспечить рациональное распределение в организме и более 
эффективное использование.
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Сулік Р.В., Галуша А.І., Сулік В.В., Дарвінський І.Л.

ПРОВІДНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ЕКСТРАВАЗАЛЬНОЇ 
КОМПРЕСІЇ ХРЕБТОВОЇ АРТЕРІЇ У ХВОРИХ РІЗНИХ 
ПРОВІДНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ЕКСТРАВАЗАЛЬНОЇ 
КОМПРЕСІЇ ХРЕБТОВОЇ АРТЕРІЇ У ХВОРИХ РІЗНИХ 
ПРОВІДНІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ЕКСТРАВАЗАЛЬНОЇ 

ВІКОВИХ ГРУП

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, 
кафедра неврології і рефлексотерапії, 
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 
кафедра хірургії № 4, 
Київська обласна клінічна лікарня, відділення патології ЦНС

Актуальність. Порушення кровообігу у вертебрально-базилярному ба-
сейні посідають особливе місце у зв’язку з функціональним значенням ана-
томічних утворень мозку, що забезпечуються саме з нього. Частота цирку-
ляторних розладів в вертебрально-базилярній системі складає 25—30 % всіх 
гострих порушень мозкового кровообігу і майже 70 % минущих. Транзиторні 
ішемічні атаки в вертебрально-базилярному басейні (ВББ) зустрічаються в 
3 рази частіше, ніж в каротидному. 

Методи та матеріали дослідження. Проведено аналіз етіопатогене-
тичних  факторів у 50-ти пацієнтів з екстравазальною компресією хребтової 
артерії (ЕКХА), які лікувались  у відділенні серцево-судинної хірургії Олек-
сандрівської клінічної лікарні м. Києва в 2007—2008 роках. 

Результати.  Так у віковій групі осіб молодого віку 18—45 років серед 
етіопатогенетичних механізмів формування синдрому хребтової артерії (СХА)  
превалювали рефлекторний м’язово-тонічний компресійний синдром у 
25 (92,6 %) пацієнтів, спазм судини в результаті подразнення періартері-
ального нервового сплетення у 21 (77,8 %) пацієнта, патологічна рухомість 
хребтово-рухового сегменту у 7 (25,9 %) пацієнтів.  У групі пацієнтів се-
реднього віку (46—59 років) серед причин розвитку СХА продовжують до-
мінувати рефлекторні м’язові-тонічні у 11 (84,6 %) осіб  і вегето-судинні у 7 
(53,9 %) осіб синдроми, однак зростає рівень дистрофічно-дегенеративних 
ускладнень остеохондрозу ШВХ, які можуть зумовлювати розвиток захворю-
вання. В той час як у осіб пацієнтів групи похилого віку на перший план 
виходили наслідки дегенеративно-дистрофічних змін ШВХ, що проявлялось 
унковертебральним артрозом, артрозом дуговідросткових суглобів та роз-
ростанням остеофітів, дещо в меншій мірі але важливим в розвитку захво-
рювання продовжував залишатися і міотеногенний фактор.

Висновок. Отримані дані свідчать про дещо різну роль провідних етіо-
патогенетичних факторів у формуванні ЕКХА в залежності від віку пацієнтів. 
Така гетерогенність в механізмах формування даної патології обумовлена 
різними структурно-функціональними передумовами у пацієнтів кожної з ві-
кових груп.
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Сулік В.В., Чуприна Г.М., Сулік Р.В.

ДОПЛЕРОГРАФІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ХІРУРГІЧНОГО 
ЛІКУВАННЯ ЕКСТРАВАЗАЛЬНОЇ КОМПРЕСІЇ 
ДОПЛЕРОГРАФІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ХІРУРГІЧНОГО 
ЛІКУВАННЯ ЕКСТРАВАЗАЛЬНОЇ КОМПРЕСІЇ 
ДОПЛЕРОГРАФІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ХІРУРГІЧНОГО 

ХРЕБТОВОЇ АРТЕРІЇ

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, 
кафедра неврології і рефлексотерапії, Національний медичний університет 
імені О.О. Богомольця, кафедра хірургії № 4

Актуальність. Цереброваскулярна патологія є однією з найбільш акту-
альних проблем у сучасній медицині, оскільки вона займає одне з перших 
місць у структурі загальної захворюваності, а також є однією з основних 
причин тимчасової втрати працездатності, інвалідизації і смертності (Воло-
шин П.В. та співавт., 2004; Головченко Ю.І. та співавт., 2004, Мачерет Є.Л.  
та співавт., 2008). Вертеброгенний синдром хребтової артерії (ХА) є компре-
сійно-рефлекторним синдромом, що виникає внаслідок компресії хребтової 
артерії в каналі поперечних відростків фіброзно-хрящовими розростаннями, 
остеофітами унковертебральних зчленувань, латеральними грижами або 
внаслідок тунельної міотеногенної компресії при входженні в поперечний 
канал на тлі нестабільності шийного відділу хребта. Порівняно з питанням 
гострої судинної патології хронічні цереброваскулярні розлади у сучасній лі-
тературі висвітлюються менше. Проте відомо, що саме останні передують 
гострій інвалідизуючій патології, а невпинний ріст кількості інсультів дово-
дить, що питання профілактики та лікування хронічної цереброваскулярної 
патології залишаються проблематичними.

Завдання. Дослідити можливість застосування і ефективність проведен-
ня декомпресії хребтової артерії (ДХА) та уточнити показання та протипока-
зання до проведення декомпресії хребтової артерії у хворих з вертебробази-
лярною недостатністю (ВБН). Вивчити безпосередні та віддалені результати 
хірургічного лікування  екстравазальної компресії хребтової артерії у хворих  
на ВБН. 

Методи та матеріали дослідження. Проведено аналіз лікування екс-
травазальної компресії хребтової артерії шляхом декомпресії хребтової ар-
терії у 50-ти пацієнтів, які лікувались  у відділенні серцево-судинної хірургії 
Олександрівської клінічної лікарні м. Києва в 2007—2008 роках. Оскільки вік 
пацієнтів коливався від 23 до 73 років, вирішено розподілити хворих на три 
вікові групи орієнтуючись на рекомендації ВООЗ, згідно яких до молодих 
відносяться пацієнти у віці від 18 до 45 років (n = 27), середнього віку — 
46—59 років (n = 13), похилого віку 60—74 роки (10), і старечого — 75 років 
(n = 0) і більше. 

Результати. На підставі проведеного доплерографічного обстеження піс-
ля ДХА встановлено статистично достовірне зростання об’ємної швидкості 
кровоплину (ОШК), відовлення діаметру ХА до вікової норми у віковій групі 
18—45 років, у групах середнього та похилого віку спостерігалась динамі-
ка до нормалізації доплерографічних показників. Віддалені результати ДХА 
були вивчені в термін від 1-го до 2-х років та свідчать про регрес клініки 
вертебробазилярної недостатності у всіх вікових групах хворих з добрими 
результатами. Однак, слід зазначити, що навіть у хворих, результати ліку-
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вання яких були оцінені як задовільні, в подальшому спостерігався регрес 
клінічної симптоматики на протязі 1—2 років.

Висновок. Таким чином, декомпресія хребтової артерії є ефективним 
методом лікування синдрому хребтової артерії, а отже, вертебробазилярної 
недостатності зумовленої ЕКХА та може бути застосована для її усунення у 
всіх досліджених нами вікових групах. Для діагностики ЕКХА провідним має 
бути застосування доплерографічного скринінгу магістральних судин шиї з 
використанням функціональних позиційних проб в передопераційному періо-
ді та для контролю ефективності лікування в післяопераційному періоді.

•
Тысячный В.И., Самарцев В.Н., Кричкевич В.С. 

ПРИМЕНЕНИЕ ИРИДОДИАГНОСТИКИ 
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ 
ОСТЕОХОНДРОЗА ПОЗВОНОЧНИКА

г. Рубежное, Луганская обл.

При лечении остеохондроза позвоночника результаты терапии прояв-
ляются не так скоро, как хотелось бы и врачу и пациенту. Такая ситуация 
приводит пациента к разочарованию в методах лечения, а врача — к поиску 
новых лечебных средств.

Вопрос почему у одних больных лечение дорсалгий дает быстрый ре-
зультат, а у других со значительной отсрочкой, заставил нас искать методы 
диагностики, которые могли бы дать на него определенный ответ.

Клинические, лабораторные, рефлекторные (Фолль, Накатани) методы 
внести ясность не могли. Учитывая высокую информативность, простату и 
безвредность, объективность и точность иридодиагностики мы применили 
ее для составления прогноза результатов лечениям остеохондроза. Этот 
метод, как ни один другой, дает возможность получить всеобъемлющую 
картину состояния организма.

За последние годы иридодиагностический метод получил широкое ра-
спространение в нашей стране и за рубежом. Этот метод имеет древние 
корни. Тибетские медики придавали первостепенное значение функции пе-
чени и ее «экрану» — глазам. И даже тибетское слово «глаза» в переводе 
означает «цветок печени». Участки радужки они называли «окнами в глуби-
ны тела».

Рождение иридодиагностики в современном ее понимании относится 
к середине 19-го столетия и связано с именем венгерского врача Игнаца 
Пекцели. Радужка по своему строению представляет нейро-сосудисто-мы-
шечно-пигментное образование, по существу, является выдвинутым участ-
ком головного мозга. Сложность структуры радужки определяет появление 
в ней разнообразных знаков, связанных с изменениями в тканях организма. 
Радужка дает информацию о  генетических особенностях человека, перене-
сенных заболеваниях, проблемах в организме в настоящее время.

Группа больных из 63 человек, в возрасте от 18 до 65 лет, страдающие 
остеохондрозом позвоночника с болевым синдромом (38 — женщин, 25 — 
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мужчин), получали лечение: мануальную терапию, массаж, лазерную тера-
пию, медикаментозные средства. Проблемы шейно-грудного отдела имели 
21 пациент, и 42 — пояснично-крестцовой области. В 49 случаях патология 
носила мышечно-рефлекторный характер. Остальные пациенты имели комп-
рессионные синдромы, верифицированные КТ и МРТ исследованиями.

Через 3—5 дней терапии у 45 больных наступило полное клиническое 
выздоровление или значительное улучшение, что позволило им вернуться к 
труду. У 18 пациентов улучшение начало проявляться только после 7—8 дня 
терапии и достигло максимума к 15—20 дню. При иридологическом осмо-
тре  выявлено что из группы пациентов, получивших быстрый лечебный 
эффект 10 человек относились  к гематогенному генетическому иридоти-
пу, 16 — к смешанному типу, 19 — к лимфатическому типу. В зоне позво-
ночника отмечались признаки умеренных изменений и высокая плотность. 
Все 18 больных с затяжной болезненной симптоматикой относились к лим-
фатическому, генетическому типу со слабостью соединительно — тканных 
элементов и низкой плотностью трабекул, что говорило о недостаточности 
резервных возможностей организма.

Полученная информация позволила последовательно осуществлять тера-
певтические действия, подготовить психологически пациентов, сняв в ра-
циональных беседах тревогу и неуверенность, и получить  положительный 
терапевтический эффект.

Выводы: иридодиагоностика является информативным, доступным каж-
дому врачу, объективным методом, который позволяет быстро получить до-
стоверную и объективную информацию о состоянии всех систем организ-
ма, оценить возможности организма, прогнозировать результаты лечения 
при остеохондрозе позвоночника и избавляет  врача от частой смены тера-
певтической тактики и последовательной работой добиться положительных 
результатов.

•
Тищенко Д.М.,  Каменев В.Ю.

СТАТИЧЕСКИЙ И ДИНАМИЧЕСКИЙ БАЛАНС ИНЬ ЯН 
В  И ЦЗИНЕ — ОСНОВА ПАТОГЕНЕЗА КИТАЙСКОЙ 
СТАТИЧЕСКИЙ И ДИНАМИЧЕСКИЙ БАЛАНС ИНЬ ЯН 
В  И ЦЗИНЕ — ОСНОВА ПАТОГЕНЕЗА КИТАЙСКОЙ 
СТАТИЧЕСКИЙ И ДИНАМИЧЕСКИЙ БАЛАНС ИНЬ ЯН 

МЕДИЦИНЫ

Донецк

«Давая ученику, четверть тех знаний, которые ему необходимы, 
я предполагаю, что остальные три четверти он должен получить 
сам, иначе, зачем мне такой ученик». сам, иначе, зачем мне такой ученик». сам, иначе, зачем мне такой ученик

Конфуций
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Ханенко Н.В., Коваленко О.Е., Мурашко Н.К., Довгий И.Л.

НАШЕ ВИДЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕДИЦИНСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ В XXІ СТОЛЕТИИ

На сегодняшний день молодое украинское общество развивается доста-
точно быстро как в экономическом, так и духовном плане, в то же время 
оно требует и высококачественных услуг. Медицинская помощь тоже отно-
сится к сфере услуг. К медицинским услугам обращается каждый человек 
в своей жизни и не один раз, поэтому обеспечение доступной высококва-
лифицированной медицинской помощи каждому члену общества является 
одним из приоритетных направлений. С этой целью необходимо создание 
унифицированной, единой в стране, системы интегрального образования, 
которое направлено  на достижение достаточного уровня компетентности  
в практической деятельности врача. 

Для достижения данной цели необходима работа в трех направлениях: 
изменения в образовательном процессе, обеспечение высококвалифициро-
ванными преподавателями и  создание юридически-правовой базы систе-
мы медицинского образования.

При проведении образовательного процесса необходим постепенный 
переход от старых учебных программ к курикюлумам. В свою очередь раз-
работка и утверждение курикюлумов по отдельным разделам медицины 
должна базироваться на  контекстуальных подходах, с соблюдением иерар-
хии в процессе обучения (движение «от простого к сложному»). Необходи-
мо  широкое использование разнообразных стилей обучения  и техник пре-
подавания, учитывая цели обучающего процесса и уровень компетентности 
слушателей. 

Немаловажное значение имеет привлечение студентов к активной рабо-
те и самообразованию. Этого можно достичь путем внедрения проблемно-
базового изучения (система PBL); работы в малых группах, широкого вне-
дрение фасилитации и лидерства в образовательный процесс, где студент 
наравне с преподавателем принимает участие лечебном процессе.

Для эффективного обучения необходима разработка стандартов оцен-
ки (количественных и качественных) компетентности специалистов в зави-
симости от уровня образования (до- и последипломное) с использованием 
доменов обучения (знание, умение, отношение).

Улучшение материально-технического обеспечения учебного процес-
са (создание университетских клиник и тренинговых центров по отработке 
практических навыков) является важной задачей для медицинского обра-
зования, этот шаг может существенно улучшить  уровень компетентности 
молодого врача.

Учитывая «загруженность» студентов в медицинских вузах большим ко-
личеством материала, необходимо провести перевод обязательных обще-
образовательных предметов (социология, народоведение и т.д.) в разряд 
факультативных. Вместо этого ввести в образовательный курикулюм  об-
язательные разделы «менеджмент в медицине», «медицинская психология 
и деонтология».

Что касается подготовки новой генерации преподавателей, то этому 
вопросу необходимо уделять большее внимание. Преподаватели в сфере 
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медицинского образования должны постоянно повышать свою квалифика-
цию, знать и применять  международный опыт преподавания.  Создание 
ассоциации преподавателей в системе медицинского образования привело 
б контролю качества их работы, и интеграции с международными ассоци-
ациями. Необходима  разработка и создание унифицированного пособия 
для преподавателей, приближенного к мировым стандартам с учетом на-
циональных особенностей. В то же время в нашей стране полностью отсут-
ствует система мотивации преподавателя, что необходимо изменять.

Усовершенствование юридически-правовой базы системы медицинско-
го образования очень сложная и длительная работа. Обязательно должна 
быть проведена стандартизация прав и обязанностей студентов и препо-
давателей. Для этого необходимо создание рабочих групп с вовлечением в 
юристов, педагогов и медиков.

Только такие шаги могут обеспечить достаточный уровень образования 
у студентов-медиков и улучшить процессы обучения и преподавания в на-
шей стране.

•
Ханенко Н.В., Попов О.В., Кошель Т.В., Хоменко Т.В., 
Лішневський С.О., Заводій Н.В.

КОМПЛЕКСНА ТЕРАПІЯ ДИСКОГЕННОЇ РАДИКУЛОПАТІЇ

Однією із основних причин попереково-крижової радикулопатії є грижа 
міжхребцевого диску, а також стиснення корінця при спонділолістезі, остео-
фітах і т.д. Стійке підтримання больового синдрому при грижах може бути 
пов’язане не тільки з компресією корінця, але і з вторинними нейрофізіо-
логічними і обмінними процесами, які запускаються втисненням диску в 
епідуральний простір і впливом звільненого із пульпозного кільця вмістом 
на нервову тканину. По даним клініко-нейрофізіологічних співставлень інтен-
сивністю болю не корелює із ступенем протрузії диску чи деформацією ко-
рінця, а скоріш за все із ступенем вираженості запального процесу в стис-
неному корінці. 

На сьогоднішній день лікування диско генної радикулопатії носить як кон-
сервативний, так і оперативний характер, при резистентності до першого. 
Консервативне лікування останнім часом зазнало певних змін, так блокади 
з глюкокортикостероїдами та тракція попереково-крижового відділу хребта 
дають тільки короткочасне послаблення больового синдрому. Тому основою 
консервативної терапії залишаються НПЗП, міорелаксанти, методи рефлек-
сотерапії і фізіотерапії.

Матеріали і методи. В дослідження було включено 24 пацієнти з диско-
генною радикулопатією в віці 46,8±9,5 років. Діагноз підтверджувався клініч-
но та наявність грижі верифікували за даними МРТ. Вираженість больового 
синдрому за даними ВАШ коливалась від 5 до 9 балів (в середньому 7,5 
балів). Критеріями виключення слугували наявність пухлинного, інфекцій-
но-запального процесу хребта, компресія спинного мозку, тяжка соматич-
на патологія. Пацієнти були поділені на дві групи по 12 осіб: перша група 
отримувала тільки медикаментозну терапію, друга — поряд із зазначеним 
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лікуванням отримувала сеанси  лазеропунктури інфрачервоним лазером. 
Підбір точок  для сеансів лазеропунктури був індивідуальним в залежності 
від локалізації болю, його характеру, наявності супутньої патології.

Для оцінки ефективності проведеного лікування використовували Шкалу 
болю в спині (ШБС), побудовану як візуальна аналогова шкала (ВАШ),  яка 
включала оцінку хворим слідуючих симптомів: спонтанна біль в спині, ногах, 
болі при  рухах в спині і ногах, обмеження рухливості при нахилі вперед 
і розгинанні, обмеження здатності сидіти, стояти і пересуватись. Загальна 
оцінка могла коливатись від 0 до 1000.  Проводилась оцінка вертебрально-
го синдрому, яка включала в себе перевірку 10 показників за 3-х бальною 
системою: кут згинання, розгинання хребта, бокового нахилу, підйому ви-
правлених ніг, здатності утримувати випрямлені ноги, сідання в ліжку з по-
ложення лежачи. сумарна оцінка коливалась від 0 до 30 балів.

Динаміку показників реєстрували до терапії, на 7-й та 12-й день ліку-
вання.

Результати. В кінці дослідження загальна оцінка ШКБ достовірно знизи-
лась в 2—х групах. На 7 день лікування в першій групі оцінка по ШКБ знизи-
лась на 19 %, в другій — на 24 %, а на 14 день — 34 % і 38 %, відповідно. 
Достовірні зміни спостерігались  в першій групі по шкалах  спонтанна біль 
у спині, біль в спині та ногах при рухах, обмеження розгинання, а в другій 
— ще й обмеження сидіння. Отже, хворі, що отримували сеанси лазеро-
пунктури відмітили більш швидкий регрес симптоматики. У пацієнтів цієї ж 
групи зменшились прояви екстравертебральної патології (зменшився голо-
вний біль, покращився сон,  зменшилась дратівливість і т. д.). Вираженість 
вертебрального синдрому знизилась в обох групах в однаковій степені, од-
нак є тенденція в  другій групі до швидшого регресу симптомів.

В ході дослідження відмічена хороша переносимість терапії. 
Висновок. Отримані результати підтверджують ефективність і безпеку 

комплексного лікування диско генних радикулопатій з допомогою лазеро-
пунктури. Дослідження показало, що регрес неврологічної симптоматики у 
пацієнтів, що використовували лазеропунктури, відмічається швидше.

•
Чередник А.И.

СОСТОЯНИЕ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ 
У ПАЦИЕНТОВ С ПАТОЛОГИЕЙ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА 
СОСТОЯНИЕ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ 
У ПАЦИЕНТОВ С ПАТОЛОГИЕЙ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА 
СОСТОЯНИЕ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ 

ПОЗВОНОЧНИКА РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЙ 
У ПАЦИЕНТОВ С ПАТОЛОГИЕЙ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА 
ПОЗВОНОЧНИКА РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЙ 
У ПАЦИЕНТОВ С ПАТОЛОГИЕЙ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА 

(СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ)

Приазовская региональная клиника «Медифаст»

Патогенетические механизмы нарушений мозгового кровообращения 
отличаются значительным разнообразием. Если рассматривать вертебро-
генную природу цереброваскулярных расстройств, то следует отметить, 
что нарушения кровоснабжения в бассейне позвоночных артерий тесно 
коррелируют с изменениями в шейном отделе позвоночника (1); а влияние 
возрастного фактора и сопутствующей патологии определяют тяжесть и 
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устойчивость клинических проявлений. Снижение эластичности сосудистой 
стенки, уменьшение ее растяжимости в области нахождения основных баро-
рецепторов вносит существенный вклад в формирование недостаточности 
церебрального кровотока у пожилых пациентов, страдающих заболеваниями 
шейного отдела позвоночника (2). У лиц молодого возраста чаще всего на 
первый план выступает вертебральный фактор, так как сдавлению сосудов 
способствует «разболтанность» позвонков, патологическая подвижность, не-
стабильность, что является следствием расслабления связочного аппарата 
позвоночника. Сопутствующие же реактивные разрастания хрящевой ткани 
с образованием остеофитов и неоартрозов делает межпозвонковые отвер-
стия еще более узкими (3). К патогенетическим механизмам формирова-
ния вертеброгенных гемодинамических нарушений также относят аномалии 
позвоночных артерий, аномалии строения шейного отдела позвоночника и 
рефлекторные мышечные компрессии. Перечисленные выше факторы воз-
никновения нарушений кровообращения в вертебро-базиллярном бассейне 
вероятны во всех возрастах. 

Более детальное изучение гемодинамических расстройств у пациентов 
с патологией шейного отдела позвоночника и сравнительный анализ их в 
зависимости от возраста стало целью нашей работы. Было исследовано 62 
пациента в возрасте до 18 лет, в том числе: 28 человек в возрасте от 3 
до 10 лет (1 группа) и 34 человека в возрасте от 11 до18 лет (2 группа); а 
также 120 пациентов старших возрастных категорий: 40 человек в возрасте 
от 19 до 35 лет (3 группа), 40 человек в возрасте от 36 до 50 лет (4 группа) 
и 40 человек в возрасте от 51 до 85 лет (5 группа). Всем пациентам прово-
дилось рентгеновское обследование (функциональная рентгенография шей-
ного отдела позвоночника со сгибанием и разгибанием), а также офтальмо-
скопия и транскраниальная допплерография на аппарате фирмы «Toshiba» 
(Япония) «NEMIO 30» SSA-550A, 2005 г. Проводилось сопоставление резуль-
татов обследования методом офтальмоскопии, сопоставление линейных 
скоростей кровотока в позвоночных артериях, основной артерии, внутрен-
ней сонной артерии; регистрировались аномальные изменения сосудов. 
По данным рентгеновского обследования дегенеративно-дистрофические 
изменения шейного отдела позвоночника преобладали в группах 4 и 5,при 
чем, не только за счет остеохондроза, но и спондилеза, спондилоартроза. 
У пациентов 1,2,3 группы была продиагностирована нестабильность шейно-
го отдела позвоночника. Около 80 % пациентов 1 и 2 группы имели сколи-
отические и кифотические деформации позвоночника. Половина пациентов 
3 группы кроме нестабильности имели признаки остеохондроза. 

По данным офтальмоскопии в 1 возрастной группе у 45,5 % больных 
картина сосудов глазного дна была без патологии, у остальных 44,5 % из-
менения были зарегистрированы в виде легкого венозного полнокровия. 
Во 2 группе у 66 % пациентов выявили более выраженное венозное по-
лнокровие, у 30,5 % больных- явления артериальной дистонии и спазма. 
В 3 группе у 92 % больных имелись явления венозного полнокровия и 
стойкого артериального спазма. Для больных 4 и 5 групп было характер-
но сочетание ангиопатий с органической глазной патологией (т.к.: ише-
мическая нейропатия зрительных нервов, атрофия зрительных нервов, 
макулопатия, глаукома и т.д.). Частота сопутствующей органической глаз-
ной патологии в 4 группе составила 22,5 % (9 человек),в 5 группе-95 % 
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(38 человек). В 1, 2, 3 группах самым распространенным сопутствующим 
заболеванием глаз была близорукость: в 1 группе 16,6 % (3 человека), во 
2 группе — 26,5 % (9 чеповек), в 3 группе — 27,5 % (11человек). 

По данным транскраниальной допплерографии обнаружение аномалий 
вхождения позвоночных артерий в костный канал и гипоплазий позвоночных 
артерий составило: в 1 возрастной группе — 33,3 %,во 2 группе — 20,5 %,в 
3 группе — 17,5 %, в 4 — 22,5 %, в 5 — 17,5 %.Из них двухсторонняя ги-
поплазия позвоночных артерий была выявлена у 2—х пациентов в 3 группе. 
В остальных случаях — это была гипоплазия одной из позвоночных арте-
рий. Наблюдаемые извитости позвоночных артерий и ассиметричное изме-
нение скоростей кровотока по ним были зарегистрированы у 22 % больных 
1 группы, у 26,5 % больных 2 группы, у 27,5 % пациентов 3 группы, у 30 % 
пациентов 4 группы и у 47,5 % пациентов 5 группы. Изменения скорос-
ти кровотока в основной артерии не наблюдалось ни в одной из групп. 
Извитость и изменение скорости кровотока в общей сонной артерии в 
1 группе наблюдались у 11,1 % пациентов, во 2 группе — у 11,7 % паци-
ентов, в 3 группе — у 40 %,в 4группе-у 40 %,в 5 группе- у 75 % больных. 
Извитости внутренних сонных артерий и ассиметрии кровотока в них были 
зарегистрированы в 1 группе у 11,1 % пациентов во 2 — у 5,5 % больных, 
в 3 — у 12,5 %, в 4 — у 27,5 %, в 5 — у 17,5 % больных. Для изучения ве-
нозного оттока была проведена допплерография базальной вены Розенталя 
и прямого синуса. Пациенты 1 и 2 группы достоверных нарушений веноз-
ного кровотока не имели. В 3 группе нарушения венозного оттока состави-
ли 2,5 % пациентов, в 4 группе-5 %,в 5 группе-10 % больных. У пациентов 
4 и 5 группы наблюдались изменения комплекса интим-медиа (у 5 % и 
45 % пациентов соответственно). Атеросклеротические бляшки были обна-
ружены у 10 % больных 4 группы и у 37,5 % пациентов 5 группы.

Таким образом, в результате проведенных исследований, было отмече-
но, что частота обнаружения аномалий позвоночных артерий не повлияла 
на выявление изменения скорости кровотока в основной артерии. Кровоток 
по основной артерии поддерживается на постоянном уровне, несмотря  
на развитие многих патологических состояний (4). Снижение скоростей кро-
вотока в позвоночных артериях у пациентов до 18 лет зарегистрировано не 
было (изменения скоростей наблюдались в виде ассиметрии показателей 
с повышением одного относительно другого). У пациентов от 18до 35 лет, 
имеющих двухстороннюю дисплазию позвоночных артерий, было выявлено 
снижение скорости кровотока по ним. Это, а также, отсутствие существен-
ного нарушения венозного оттока свидетельствуют о том, что симптоматика 
вертебробазилярных нарушений у пациентов до 35 лет проявляется в виде 
ангиодистонического синдрома. Ишемические измененения, зарегистриро-
ванные у пациентов старше 35 лет подтверждают зависимость частоты вы-
явления сочетания ангиодистонических и ишемических нарушений от воз-
раста. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ 
И ТЕХНИКИ МЕДИТАЦИИ И В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ: ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ 
И ТЕХНИКИ МЕДИТАЦИИ И В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ: ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ 
И ТЕХНИКИ МЕДИТАЦИИ И В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 

ТЕЧЕНИЯ ПСИХО-КИНЕТИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ ВО ВРЕМЯ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ: ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ 
ТЕЧЕНИЯ ПСИХО-КИНЕТИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ ВО ВРЕМЯ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ: ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ 

МЕДИТАЦИИ И ИХ САНОГЕНЕТИЧЕСКАЯ РОЛЬ

Ни для кого из врачей не секрет, что в ряде случаев, при упорном те-
чении артериальной гипертензии (АГ), особенно усугубленной церебровас-
кулярной патологией, невозможно ограничиться только медикаментозной 
терапией. И здесь наряду с общеизвестными фармакотерапевтическими 
подходами, несомненно должны использоваться немедикаментозные мето-
ды лечения. Приводим случай из практики лечения пациента А, 49 лет, ста-
билизация в течении болезни котрого (АГ ІІ ст. с НПНМК, преимущественно 
в вертебро-базилярном бассейне), стала возможной только тогда, когда на 
фоне мощного антигипертензивного и противоишемического лечения, были 
проведены два курса РТ и больной освоил технику дыхательных упражнений 
и медитативную технику на основе Йоги.

Не будем детально описывать методику проведения процедур РТ меди-
тации и дыхательных упражнений, это было сделано нами в предыдущих пу-
бликациях (Материалы конференций за 2007—2009 гг.). В данной роботе мы 
хотели бы продемонстрировать своеобразие психо-кинетических реакций 
во время медитации- ведь именно благодаря им, по твердому убеждению 
пациента, он научился контролировать АД в пределах нормальних величин 
и отказаться от медикаментозной терапии. И тут, как нам кажется, имеет-
ся существенная связь с появленим данных психо-кинетических реакций и 
процедур РТ: ведь пациент использовал технику дыхательных упражнений 
и медитации задолго до начала лечения методами РТ и не испытывал по-
добных психо-кинетических реакций, а также не получил и существенного 
ефекта в плане лечения свого заболевания. По нашому глубокому убежде-
нию, методы РТ и медитативне техники взаимно потенцируют друг друга. 

Дальше мы описываем ход психо-кинетических реакций пациента А., во 
время выполнения техники «Пранояма» которые он записал и нам любезно 
предоставил: 

«Песок с красноватым отливом лежит небольшими барханами, потом бе-
рег довольно круто спускается к морю, обрисовываются розовые скалы, а 
под ними виднеется узенькая полоска пляжа, но песок на нем уже совсем 
другой — он намного светлее, с перламутровым оттенком, будто выцвет-
ший вследствие постоянного влияния соленой морской воды. А может этот 
цвет песку дарит утреннее солнце, которое успело уже довольно высоко 
вынырнуть из моря… 



196 Рефлексотерапія в Україні: досвід і перспективи

Большие ярко-синие волны энергично накатываются на пляж и несут 
чрезвычайно чистую и прозрачную, словно на компьютерной заставке, 
воду. На пляже никого нет, но создается такое впечатление, что если бы 
там и были люди, то волны, несомненно, их бы полностью накрыли. И от 
этого ожидания опасности становится немного жутко. От такого предпо-
ложения волна холодка, похожего на страх, поднимается в груди, зата-
пливает сердце, и откатывается медленно назад, к лодыжкам, к самым 
подошвам, холодя, и одновременно обжигая их ледяным холодом, а по-
том, раскалывается на маленькие живые серебряные шарики, и исчезает 
в щелях между плитами. 

Есть в этой прозрачной холодной волне что-то живое, что-то неприят-
ное, даже гадкое, что-то от маленьких быстрых красных крабов, которые 
тысячами заполоняют во время прилива берег, уничтожают на своем пути 
все живое, что не успело спрятаться, а с отливом убегают назад в океан... 
Что-то от пауков, жаб, или крыс... А может есть в ней что-то от ночи и лун-
ного света...

И кажется, там, внизу, море не ударяется о берег и скалы, а засасыва-
ется в гигантский грот, который продолжается в бесконечную пещеру. Там, 
почти в полной тьме бурлит другая жизнь. И туда можно попасть лишь пре-
одолев страх и холод, и неприятное шуршание змеиной кожи об шершавый 
камень. Сквозь небольшое круглое отверстие в скале туда время от вре-
мени проникает тоненький солнечный луч. Вы спускаетесь по нему вниз, 
оплетая его, словно уж. И остаетесь там, дремля в ярком теплом пятне, 
под медленную, бесконечную песню океана. Песню, которую можно услы-
шать лишь там.

Вы слышите, что где-то рядом шуршит о камни змея. Змея приближа-
ется к вам сзади. Вы слышите ее шипение. Ваше тело охватывает дрожь: 
оно начинает ощущать присутствие змеи. Змея приближается к вам по кам-
ню и ваш позвоночник резонирует в такт ее движениям. И Вы ощущаете, 
что змея проникает в Ваш позвоночник и в виде струи плотного черного 
дрожащего дыма поднимается вверх и проникает в череп, а потом быстро 
улетучивается оттуда через центр макушки и рассеивается в темном чер-
нильном воздухе…

А когда приходит время прилива, вы вдруг просыпаетесь, и видите, как 
вода внизу кружит в серебряном водовороте, что сквозь отверстие в скале 
уже проникает лунный свет, и вы поднимаетесь по нему вверх, но не опле-
тая его, а словно быстро скользя в жидкости, которая делает ваше тело 
невесомым…».

Выводы 
1. Методы РТ, медитативне техники и комплексы дыхательных упраж-

нений сппособны взаємно потенцировать друг друга в плане достижения 
оптимального лечебного ефекта при артериальной гипертензии и могут ис-
пользоваться в комплексном лнчении данной патологи.

2. Индивидуальные психо-кинетические реакции пациента во время ме-
дитации имеют саногенетическое значение в случае артериальной гипер-
тензии.

•
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Чуприна Г.М., Мачерет Є.Л., Коркушко О.О., Сінько І.В., 
Панікарський В.Г., Парнікоза Т.П. 

ДО ПИТАННЯ «ПЕРЕДБАЧЕНІ ВІДЧУТТЯ В АКУПУНКТУРІ». 
УЗАГАЛЬНЕННЯ ЛІКАРСЬКОГО І ВИКЛАДАЦЬКОГО 
ДОСВІДУ

«Передбачені відчуття» (ПВ), — або «відчуття приходу Ци», — або «аку-
пунктурні відчуття», — комплекс специфічних реакцій, пов’язаних з проце-
сом акупунктури(АП). При детальному вивченні поняття «Передбачені відчут-
тя» можна провести їх умовну класифікацію, в якій доцільно, на наш погляд, 
виділити декілька груп: суб‘єктивні ПВ, об‘єктивні ПВ, а також суб‘єктивні 
ПВ лікаря, що проводить сеанс АП.

Суб‘єктивні ПВ у пацієнта пов‘язані зі сприйняттям подразнення акупунк-
турної голки(або іншого чинника), введеної в ТА чутливими рецепторами ( 
насамперед, рецепторами глибокої чутливості, концентрація яких значно 
вище у зоні ТА: дотикальні тільця Мейснера, меніски Меркеля, пластинчасті 
тільця Фатера—Пачіні, які реагують на глибокий тиск, і, головним чином, ре-
цептори м’язових веретен, що відіграють найважливішу роль у забезпечені 
пропріорецепції у людини).

Згідно з поглядами ТКМ, а також виходячи з сучасних нейро-фізіологіч-
них досліджень, найтісніше поняття ПВ асоціюються з відчуттям затерплості 
( зв’язане з проведенням імпульсу по волокнам ІІ типу : А- бета, гамма во-
локна у відповідності до класифікації Гласера ), з відчуттям важкості і розпи-
рання тканин, що виникає у разі подразнення волокон ІІ та ІІІ типів (А- бета, 
гамма волокна, А-дельта волокна), з відчуттям тепла( з‘являється у разі по-
дразнення волокон ІІІ типу: А-дельта волокон). «Феномен розповсюдження 
відчуттів» уздовж меридіана(ФРВ) пов’язаний з подразненням волокон І-б 
типу (А-альфа ) а також ІІ та ІІІ типів. Пацієнти його, зазвичай, об‘єктиві-
зують як «локальне скорочення підшкірної мускулатури», уздовж певної 
лінії( яка при вивченні лікарем відповідає ділянці певного меридіана аку-
пунктури). Ми схильні вважати, що пояснення природи ФРВ слід шукати у 
збережених від філогенетичних попередників людини стереотипів нерво-
во-вегетативних та тканинних зв’язків, які запускаються у разі стимуляції 
зони ТА, приводять до активації вегетативних процесів у певних зонах ( 
ТА, що розташовані уздовж відповідного акупунктурного каналу), внаслі-
док чого відбувається розширення судин, активація механорецепторів, 
а вже потім — скороченням м’язових елементів уздовж ходу каналу. До 
речі, саме задіяносттю у цьому процесі вегетативних компонентів можна 
пояснити досить повільну швидкість здійснення ФРВ.

Також слід вказати на наявність загальних суб‘єктивних ПВ, у вигляді лег-
кої ейфорії, збільшення життєвого тонусу, підвищення працездатності, а іноді, 
навпаки — сонливості, що виникає частіше в кінці сеансу АП, а у інших ви-
падках — через 30—50 хв. після закінчення сеансу. Деякі пацієнти стають на-
стільки релаксованими, що навіть засинають під час сеансу АП( особливо це 
стосується методу електро –АП: полісегментарної електрорефлексотерапії).

Об‘єктивні ПВ відмічає лікар під час сеансу АП. Найчастіше вони про-
являються у вигляді ФРВ. Лікарі так характеризують ФРВ: «фібрилярні ско-
рочення уздовж меридіану АП». Крім ФРВ відмічають також почервоніння 
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шкіри у зоні ТА, що підлягає АП, коливання АП-голки внаслідок фібриляр-
них скорочень і пульсації артерій. відчуття «провалювання» голки в ТА під 
час пунктирування. У нашій практиці часто зустрічаються феномени спон-
танних рухів акупунктурної голки( що супроводжуються наявністю «відчут-
тя приходу ЦИ» у цій ТА), яка знаходиться у певних ТА, у разі стимуляції 
(акупунктура, точковий масаж, припалювання) інших ТА, розташованих на 
тому ж самому меридіані або на іншому меридіані ( найчастіше, на тому, 
що входить до складу однієї енергетичної вісі з тим, у ТА якого знахо-
диться голка — наприклад, Янмін- шлунок-товста кишка) гомолатерально, 
контрлатерально, або навіть перехресно( меридіан шлунка справа — ме-
ридіан товстої кишки зліва). 

Також інколи мають місце суб‘єктивні відчуття у самого лікаря, які вини-
кають під час проведення сеансу АП, або й після нього. Перш за все, сюди 
слід віднести відчуття «провалювання» голки в ТА під час пунктирування, що, 
зазвичай, свідчить про точність попадання в ТА; також інколи відмічається( у 
пальцях, які тримають голку) електричний розряд під час пунктирування, не-
величка затерплість. Крім того, у лікарів-рефлексотерапевтів зустрічаються і 
суб‘єктивні відчуття загального плану, які вони схильні пов‘язувати з сеан-
сом АП: це раптова, нічим не мотивована загальна слабкість, інколи дратів-
ливість, а рідше — поява у лікаря симптомів(хоча і у абортованому виді), 
подібних до тих, що спостерігались у пролікованого ним хворого.

Окремо слід обговорити питання інтенсивності і тривалості різних ПВ і, 
безумовно, пов‘язаного з цим ступеня виразності лікувальних ефектів від 
процедури. Як показує наш клінічний досвід і досвід лікарів-рефлексотера-
певтів, що навчаються на циклах «ПАЦ з рефлексотерапії» на кафедрі не-
врології і рефлексотерапії НМАПО імені П.Л. Шупика, сила і форма ПВ бу-
вають різною в різних ТА. Зазвичай, більш виражені ПВ виникають у разі 
АП після попереднього легкого масажу ТА, яка підлягає АП, або іншої ТА 
цього ж меридіану. Найбільш вагомий зв‘язок між появою інтенсивних ПВ 
і АП — це точність попадання в ТА. Найчастіше ми відмічали потужні ПВ в 
ТА RP-4, F-3, T-20, GI-15, V-40, VB-21, GI-10. Це було більше пов‘язано з 
локалізацією ПЧ в тому чи іншому меридіані, застоєм ЦИ і Крові, а також з 
хронопунктурними моментами (бо у випадку потужних ПВ вколювалась «Від-
крита точка» за одним із правил ТКМ, що на нашу думку й потенціювало 
появу ПВ у вищевказаних ТА). 

Інтенсивні ПВ у вигляді ФРВ найчастіше відмічаються у пацієнтів, що 
проходять реабілітацію після нейрохірургічних втручань на хребті з приво-
ду компресійних дискогенних мієлорадикулопатій з руховими і чутливими 
порушеннями відновленням функції нервів після периферійних паралічів, у 
хворих з наслідками ЗЧМТ, судинних, запальних уражень ЦНС, епісиндро-
мом(коли у головному мозку існує полегшення проведення збудження між 
різними ділянкам) — до такої міри, що хворий, абсолютно не знайомий до 
цього з теорією і практикою акупунктури, описуючи траєкторію ФРВ після 
АП, точно вказує хід відповідного меридіана АП. Найбільш виражені ПВ у 
вигляді ФРВ ми відмічали у пацієнта з дисциркуляторною енцефальпатією 
і невропатією лицевого нерва судинної етіології, коли після лазерної АП в 
ТА VB-21, коли виникло декілька хвиль інтенсивних фібрилярних скорочень 
по ходу меридіана «жовчного міхура» від ТА VB-21 до ТА VB-43, які добре 
візуалізувались лікарем, а самім пацієнтом описувались так «судоми, різ-
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кі м‘язові поштовхи, що нагадують удари батогом, пройшли по спині і нозі 
уздовж зигзагоподібної лінії»(доречі, клінічний ефект від лікування цього па-
цієнта був позитивним і був досягнений у досить короткий термін). Другий 
цікавий випадок — це виражені ПВ у вигляді ФРВ по меридіанній вісі «ЯН-
МІН» у пацієнта з наслідками ЗЧМТ у вигляді цефалічного синдрому внаслі-
док порушення ліквородинаміки: при вколюванні ТА Е-36 у пацієнта виникли 
хвилі інтенсивних фібрилярних скорочень по ходу меридіана «шлунка» від 
місця вколювання вгору, до обличчя, які потім розповсюдились через шию і 
плече на руку з гомолатерального боку по ходу меридіана «товстої кишки». 
Пацієнт їх описав як «судоми, що були абсолютно мимовольними, і нагаду-
вали різкі поштовхи, які бувають, коли засинаєш». 

Таким чином, ФРВ найбільш яскраво проявляеться за умов порушення 
рефлекторної дуги ( або центральнї, або периферійої її ділянок ) тому ми і 
маємо яскраві приклади «потенціювання» ФРВ уздовж меридіанів акупунк-
тури у вище названих нами категорій хворих, саме за рахунок зменшення 
контролюючих впливів ЦНС і збільшення можливостей для проявлення спе-
цифічної регуляторної меридіанної акупунктурної системи — цього нервово-
вегетативний стереотипу передачі подразнення «уздовж каналів бічної лі-
нії», що зберігся від філогенетичних попередників людини, який у дорослої 
людини існує тільки на функціональному рівні і знаходиться під контролем 
ЦНС, а у зародка людини представлений навіть морфологічно.

Звичайно, інтенсивність ПВ залежить від багатьох чинників: це, безумов-
но, і психо-емоційні, фізичні кондиції лікаря і хворого, дія різноманітних 
погодних чинників, навіть ступінь володіння лікарем технікою «релаксація-
концентрація» (на тлі психо-емоційної релаксації перед процедурою слід 
максимально сконцентрувати енергетичні зусилля на кистях своїх рук, паль-
цях, голці, ТА під час голковколювання). Але слід засвоїти одне: при всій 
різноманітності форм ПВ і різниці у ступені їх виразності, вони ніколи не 
набувають форми цілеспрямованих, довільних рухових актів, а тим більше їх 
комплексів: якщо ми бачимо таке, то це більше схоже на ритуал, або гіпноз: 
танець Святого Віта.

•
Юрик О.Є, Холопов О.В.

ЗАСТОСУВАННЯ РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ ПРИ НЕЙРОГЕННОМУ 
ОСТЕОАРТРОЗІ НИЖНІХ КІНЦІВОК

ДУ «Інститут травматології та ортопедії АМН України» м. Київ

Захворювання суглобів, особливо дегенеративно-дистрофічного генезу, 
в структурі дорослого населення залишаються досить розповсюдженим за-
хворюванням людини. Артрози займають лідируюче місце (60—70 %) серед 
ревматичних захворювань, а серед загальної структури захворювань склада-
ють більше 10—12 % обстеженого населення всіх вікових груп. При цьому 
частота захворювання зростає з віком: серед осіб старше 50 років досягає 
50 %, а старше 60 років — більше 90 % населення (Бур’янов О.А. та спів-
авт., 2009).
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Питання нейрогенної етіології остеоартрозу в літературі на сьогоднішній 
день не розглядається. Мова іде лише про ендокринні та імунологічні чинни-
ки в розвитку остеоартрозу, які певним чином взаємодіють з нервовою сис-
темою організму пацієнтів (Коваленко В.Н., Борткевич О.П., 2003). В 1985 р. 
С.П. Твардовська та співавт. описали тазо-стегново-поперековий синдром 
(hip-spine syndr.), провідну роль у виникненні якого відіграють зміни в струк-
турах попе-реково-крижового відділу хребта, що призводять до дегенера-
тивно-дистрофічних змін в кульшових суглобах пацієнтів.

За допомогою клініко-інструментальних методів дослідження нами було 
чітко доведено нейрогенну етіологію виникнення дегенеративно-дистрофіч-
них змін в кульшових та колінних суглобах у цілого ряду пацієнтів (Юрик 
О.Є, 1999; Юрик О.Є., Холопов О.В., 2009). У 32 пацієнтів цієї групи, на І-
ІІ стадіях протікання процесу, ми застосували в лікуванні рефлексотерапію. 
Лікування проводили за такими схемами.

При нейрогенному остеоартрозі кульшових суглобів лікування проводи-
ли в точках: E31 бі-гуань, E36 цзу-сань-лі, V33 чжун-ляо, V40 вей-чжун, V54 
чжі-бянь, VB30 хуань-тяо, VB31 фен-ші, T4 мін-мень, T12 шень-чжу, TBM141 
ся-кунь-лунь, HT103 інь-шан. За седативною методикою проводили також 
гол-ковколювання в точках R4 да-чжун і F5 лі-гоу. Використовували точки 
вушної раковини: АР50 кульшовий суглоб, АР57 стегно, АР51 симпатична, 
АР55 шень-мень, ЕАР13 наднирники.

При нейрогенному остеоартрозі колінних суглобів за седативною мето-
дикою проводили голковколювання в точках: E35 ду-бі, E36 цзу-сань-лі,, V40 
вей-чжун,, VB31 фен-ші, T12 шень-чжу, TBM134 ші-мень, TBM149 чен-мін, 
HT75 чжі-пін, HT79 цзін-ся. Якщо біль носив приступоподібний невралгічний 
характер, то в лікуванні додатково використовували точки: Е34 лян-цю, Е37 
шан-цзюй-сюй, Е38 тяо-коу. В лікуванні нейрогенного гонартрозу викорис-
товували також аурикулярні точки: АР49 колінний суглоб, АР129 точка спин-
ного мозку.

Для покращення загального стану пацієнтів застосовували також точки: 
Е41 цзе-сі, G14 хе-гу, VC5 ші-мень, VC12 чжунь-вань, VC17 тань-чжун, R1 
юн-цюань, R3 тай-сі, R7 фу-лю. 

Доцільно також проводити поверхневе голковколювання паравертебраль-
ної ділянки L1 –L5, сполучнотканинний масаж, периостальний масаж, сег-
ментарний масаж в зоні L1–L5.

Таким чином, застосування методу рефлексотерапії на ранніх стадіях 
протікання нейрогенного остеоартрозу великих суглобів нижніх кінцівок до-
помагає значно підвищити ефективність лікування, притормозити руйнівні 
процеси в хрящовій тканині суглобів, зменшити набряки та біль в суглобахі 
та навколосуглобових тканинах, покращити локомоторні функції ушкоджених 
суглобів.

Yurik O.E., Kholopov O.V.

THE USE OF REFLEXOTHERAPY IN NEUROGENIC
OSTEOARTHROSIS OF THE LOWER LIMBS

SI «Institute of Traumatiology and Orthopedics of AMN, Ukraine» Kiev
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Яворський В.В., Мурашко Н.К. 

ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ 
ЗАПАМОРОЧЕННЯ У ХВОРИХ ПОХИЛОГО ВІКУ 
З ГІПЕРТЕЗИВНОЮ ЕНЦЕФАЛОПАТІЄЮ

Національна медична академія післядипломної освіти  ім. П.Л.Шупика,
 кафедра  неврології та рефлексотерапії

Тривале підвищення артеріального тиску (АТ) не тільки впливає на стан 
здоров’я, якість і тривалість життя пацієнтів, а й призводить до ураження 
органів-мішеней з розвитком ускладнень: інсульту, гіпертензивної енцефа-
лопатії, гіпертрофії лівого шлуночка, серцевої або ниркової недостатності.

Мета роботи. Провести визначення ефективності лікування запаморо-
чення у хворих похилого віку з гіпертезивною енцефалопатією.

Матеріали та методи роботи. З метою вивчення впливу запаморочен-
ня на якість життя хворих похилого віку з гіпертезивною енцефалопатією об-
стежено 25 пацієнтів (16 чоловіків і 9 жінок) у віці від 61 до 70 років. Серед-
ній вік у групі становив 65,4 ± 3,9 років, тривалість АГ — 22,1 ± 7,5 року. 
Всім проводилося клініко-неврологічне та інструментальні обстеження. Ви-
раженість запаморочення оцінювали за опитувальником «Оцінка запаморо-
чення і супровідних симптомів», (Андрєєва Г.Ф., 2004). Добовий моніторинг 
АТ проводили на апараті типу АВРМ-04 (фірма «Meditech», Угорщина). Ста-

Summary. 32 patients with neurogenic osteoarthrosis of the lower limbs at I-
II stages of the process have been treated. A set of points is brought with lesion 
of hip and knee joints.
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тистична обробка результатів проводилася методом варіаційної статистики 
з використанням пакету програм Statistica 6.1.

Результати роботи. Обстежені хворі були розділені на дві групи, порівнян-
ні за віком, статтю, рівнем АТ, прийомом антигіпертензивної терапії, вихідними 
показниками якості життя і ступенем вираженості запаморочень. Перша група 
отримувала тільки антигіпертензивну терапію, друга — додатково отримувала 
препарат бетагістину дигідрохлорид (Вестінорм) в дозі 48 мг/добу. Тривалість 
лікування склала 8 тижнів. Динаміка показників АТ показала, що в першій групі 
хворих протягом всього курсу лікування достовірно (р<0,01) знизилися добові 
значення середнього систолічного АТ (162,5 ± 2,4 мм рт.ст. і 140,1 ± 4,7 мм рт 
ст. відповідно), середнього діастолічного АТ (90,1 ± 3,7 мм рт.ст. і 84,1 ± 1,1 
мм рт.ст. відповідно), середнього пульсового АТ (61,7 ± 3,4 мм рт.століття і 
56,1 ± 2,1 мм рт.ст. відповідно), причому результуючі показники в групі комбі-
нованого лікування достовірно не відрізнялися. У комбінації з препаратом бе-
тагістину дигідрохлориду додатково було відмічено підвищення кількості балів 
за шкалами оцінки пацієнтами позитивного психологічного самопочуття до і 
після лікування (7,9 ± 0,5 і 9,8 ± 1,2 відповідно) і негативного психологічного 
самопочуття (12,7 ± 0,8 і 9,1 ± 0,6 відповідно), шкалою соціальних здібностей 
(12,9 ± 0,6 і 14,7 ± 0,7 відповідно). Таким чином, додавання до антигіпертен-
зивної терапії бетагістину дигідрохлориду (Вестіінорм) значно поліпшувало такі 
показники якості життя, як фізичне самопочуття, працездатність, позитивне і 
негативне психологічне самопочуття, здатність до соціальних контактів. При 
монотерапії антінгіпертензівніми препаратами поліпшення наступило лише за 
шкалами, які характеризують фізичне самопочуття, позитивне психологічне са-
мопочуття.

Висновки. Нами доведено, що до комплексної терапії при лікуванні за-
паморочення у хворих похилого віку з гіпертензивною енцефалопатією, для 
досягнення оптимального ефекту необхідно додавати препарат бетагістину 
дигідрохлориду (Вестінорм) для поліпшення венозного відтоку з порожнини 
черепа через підвищення артеріального тиску. 
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Назва медичних приладів 
Кількість 

в упаковці 
Ціна за 

одиницю 
Ціна 

за упаковку

Корпоральні голки 
з мідною ручкою

0,65 грн. 65,00 грн.

Корпоральні голки 
з мідною ручкою і трубкою

0,65 грн. 65,00 грн.

Корпоральні голки 
з срібною ручкою

0,65 грн. 65,00 грн.

Корпоральні голки 
з срібною ручкою і трубкою

0,65 грн. 65,00 грн.

Корпоральні голки 
з стальною ручкою

0,65 грн. 65,00 грн.

Позолочені голки 1,50 грн. 150,00 грн.

Мікроголки вушні аурікулярні  0,65 
грн.

65,00 грн.

Сигари полинни 
(чабрець, м’ята, полинь)

10 шт./уп 6,00 грн. 60,00 грн.

Мокси на голки (шашлик) 200 шт./уп 0,65 грн. 130,00 грн.

Мокси бездимні 200 шт./уп 0,40 грн. 80,00 грн.

Мокси бездимні з піддонами 
(більші)

100 шт./уп 1,40 грн. 140,00 грн.

Мокси бездимні з піддонами 
(менші)

100 шт./уп 1,30 грн. 130,00 грн.

Мокса вата 500 грн./уп 75,00 грн.

Міні мокса зелена Weak 50 *C 180 шт. 150,00 грн.

Міні мокса червона Strong 60 *C 180 шт. 150,00 грн.

Міні мокса бездимна 180 шт. 160,00 грн.

Свічки вушні 4 шт./уп 12,00 
грн.

50,00 грн.

Зерна для цуботерапії 100 шт./уп 0,50 грн. 50,00 грн.

ПРАЙС-ЛИСТ 

на медичні прилади 

(станом на 01.05.2010 р.)



Назва медичних приладів 
Кількість 

в упаковці 
Ціна за 

одиницю 
Ціна 

за упаковку

Молоток двохсторонній 1 шт. 30,00 грн.

Молоток набірний 1 шт. 60,00 грн.

Набір акупунктурних інструментів 
(великий)

1 комп 150,00 грн.

Банки резинові масажні  4 шт.  120,00 грн.

Банки вакуумні з насосом 
(фірма KANG CI )

24 шт.  380,00 грн.

Банки вакуумні з насосом 
(Kangzhu cupping kit)

12 шт.  280,00 грн.

Банки масажні пневматичні 
(антіцелюлітні)

2 шт.  30,00 грн.

Банки Haci (Хачі) без крема  12 шт.ук  400,00 грн.

Банки бамбукові 4 шт.  40,00 грн.

Голки для су джок терапії, Корея 100 шт.  6,50 
грн.

 65,00 грн.

Димні сигари 10 шт. 25,00 грн

Вугільні сигари 10 шт.  40,00 грн.

Сигари бездимні (Болгарія) 5 шт.  50,00 грн.

Мінімокси  150 шт.  16.00 грн.

Валік 1 шт.  35,00 грн.

Щуп 1 шт.  30,00 грн.

Ін’єктор 1 шт.  55,00 грн.

Пробірка 14*100 — 8 мл 
(пластикова, стерильна)

1 шт.  2,00 грн.

Чашка Петрі 1 шт. д 90 мм  3,00 грн.

Шкребки Гуаша 3 шт.  90,00 грн.

Апарат для електропунктури 
KWD808-1

1 шт. 1200,00 грн. 

Лампа для прогрівання TDP 27 1 шт. 1400,00 грн.



КНИГИ ТА ПЛАКАТИ 

для лікарів-рефлексотерапевтів — 

слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти

«Лікувальні банки» 
автор Довбня О.В.

1 шт.  20,00 грн.

«Цзю терапія» 
авт. Здибский В.І., Шаповалов С.В.

1 шт.  25.00 грн.

«Гірудорефлексотерапія» 
авт. Морозова О.Г., Здибский В.І

1 шт.  40,00 грн.

«Акупунктура и гомеосиниатрия 
для рефлексотерапевтов»

1 шт.  40,00 грн.

«Вакуумно-магнитная рефлексотерапия» 1 шт.  25.00 грн.

«Міастенія» авт. Є.Л.Мачерет, 
Г.М.Чуприна, О.О.Коркушко

 1 шт.  65.00 грн.

«Избранные клинические лекции 
по рефлексотерапии»

 1 шт.  50,00 грн.

Матеріали конференції «Рефлексотерапія в 
Україні: досвід і перспективи»

 1 шт.  65.00 грн.

«Лабиринты рефлексотерапии»  1 шт.  50,00 грн.

«Остеохондроз» 
авт. Е.Л.Мачерет, І.Л.Довгий

 2 томи  150,00 грн.

«Зцілення — досвід і мудрість 
тисячоліть» 
авт. М.Панькевич

 1 шт.  20,00 грн.

Модель тіла чоловіка 50 см  1 шт.  300,00 грн.

Модель тіла жінки 48 см  1 шт.  300,00 грн.

Модель голови 20 см  1 шт.  120,00 грн.

Модель вуха 22 см  1 шт.  120,00 грн.

Модель руки 13 см  1 шт.  75,00 грн.



Плакати — точки і меридіани (Китай)  3 шт.  100,00 грн.

«Дія акупунктурних точок» 
авт. Орел О.Е. 

 3 шт.  70,00 грн.

«Анатомно-клиническая 
топография акупунктурних точек»

 4 шт.  60,00 грн.

Плакат Вуха (Китай)  1 шт.  90,00 грн.

За більш детальною інформацією і новими надходженнями 

звертайтесь за адресою:

Тел.  +380676640155;

 +380676721196

Е-mail: igly.med@mail.ru

ICQ: 426671485

Skype: richo01081975 

www.igly.com.ua 

СПД-ФО Онишко Ігор Степанович,
м. Львів, вул. Чупринки 74



«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.

Способи фіксації аплікаторів



Здано до набору 03.09.2009. Підписано до друку 21.09.2010.

Формат 60х84 1/16. Друк офсет. Папір офсет.

Фіз. друк. арк. 14. Умовн. друк. арк. 13,02.

Наклад 300. Зам. 10-962.

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 29—30 вересня 2010 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 




