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РЕФЛЕКСОТЕРАПІЯ В МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ:  

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ. 

Памяти Учителя… К 85-летию со дня рождения  

Мачерет Евгении Леонидовны.  

 

Коваленко О.Е., Гарник Т.П., Коркушко А.О., Ляпко Н.Г.,  

Гаркуша Л.Г., Сушко А.А., Собіпан С.М. 

 

Всеукраинская общественная организация «Украинская ассоциация 

рефлексотерапии и медицинской акупунктуры» (УАРМА) 

           

                    В этом году, а именно 4 июня, 85-летняя юбилейная дата со дня 

рождения Мачерет Евгении Леонидовны - доктора медицинских наук, 

профессора, члена-корреспондента Академии медицинских наук Украины, 

академика Академии наук Высшей школы Украины, Лауреата Государственной 

премии Украины, Заслуженного деятеля науки и техники Украины, Кавалера 

Ордена княгини Ольги III степени, лауреата республиканской премии им. В. К. 

Семинского, президента Европейской ассоциации лазеротерапии, вице-

президента Всемирной ассоциации по акупунктуре, профессора 

Тяньцзиньского колледжа Традиционной китайской медицины, Президента 

Украинской академии традиционной восточной медицины и культуры, 

Президента Украинской ассоциации акупунктуры и лазеротерапии, 

переименованную в «УАРМА», до 2011 г. - заведующей кафедры неврологии и 

рефлексотерапии Национальной медицинской академии последипломного 

образования имени П.Л.Шупика 

               К огромному сожалению, мы, ее ученики, отметили эту юбилейную 

дату уже без Евгении Леонидовны: прошло 3 года с тех пор, как 08.09.2011 она 

ушла в другой мир, оставив после себя незабываемые достижения и светлую 

память о себе в сердцах учеников, коллег, благодарных пациентов…  
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Член-‐кореспондент	  АМНУ,	  доктор	  медичних	  наук,	  професор,	  лауреат	  Державної	  Премії	  
України,	  Заслужений	  діяч	  науки	  і	  техніки	  України,	  кавалер	  Ордена	  княгині	  Ольги	  ІІІ	  ступеня	  

              Прежде чем отметить основные вехи трудовой и общественной 

деятельности Евгении Леонидовны, память воскрешает образ женщины с 

обостренным чувством жажды жизни, любви к людям, животным, природе, 

всему прекрасному. Эти качества прекрасно уживались со скромностью в быту, 

жертвенностью - она не жалела своего времени и сил в стремлении кому-то 

помочь – и человеку, и животному. Особо остро простиралось ее участие к 

обездоленным, несчастным…  При визитах к ней несчастных и материально не 

обеспеченных пациентов многие из нас не раз были свидетелем того, как она 

доставала из своего кошелька деньги и отдавала несчастным для оплаты 

дорогостоящих обследований (МРТ и т.д.) или покупку лекарств. Не помнится 

ни одного эпизода, чтобы Евгения Леонидовна отказала в помощи хотя бы 

кому-то - даже при неизлечимых болезнях, когда отказали все другие 

специалисты. Она считала, что помочь можно всегда, хотя бы немного, и 

передала эти веру и стремление нам, ее ученикам... Благодаря высокой 

человечности и профессионализму она спасла и продлила не одну 

человеческую жизнь... Своим оптимизмом и доброжелательностью она 
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разжигала веру в свои силы не только у пациентов, но и у своих учеников, за 

что мы ей благогодарны. Она научила преодолевать трудности, не отступать 

назад. Будучи женщиной откровенной и эмоциональной, Евгения Леонидовна 

ненавидела ложь и предательство, открыто выражала свои взгляды на 

происходящее и не держала в душе зла ... Вместе с естественной 

женственностью и дипломатичностью ей была присуща настойчивость и 

твердость в преодолении трудностей, стремлении достижения цели ... Даже 

страдая от физической боли, она сохраняла на лице улыбку, сияние глаз... Ее 

свтлый образ навсегда останется в наших сердцах. 

	  

Початок	  трудової	  діяльності.	  
На	  сільській	  дільниці	  с.	  Вишевичи	  Житомирської	  області.	  1955	  рік.	  

                   Евгении Леонидовне были близки проблемы медиков любого ранга, 

ведь свой трудовой путь она начала рядовым врачом-неврологом. Сразу после 

окончания Киевского медицинского института в 1955 году работала главным 

врачом в Вишевичевской участковой больнице Житомирской области. С 1958 

года - клинический ординатор кафедры неврологии Киевского института 

усовершенствования врачей (ныне Киевская медицинская академия 

последипломного образования). В 1964 году Евгения Леонидовна успешно 
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защитила кандидатскую диссертацию на тему "Сочетанное поражение сосудов 

головного мозга, сердца и нижних конечностей" и начала работать ассистентом 

кафедры. На этом научный поиск Евгении Леонидовны не закончился, и в 1971 

году защитила докторскую диссертацию  "Эхоэнцефалография в клинической 

практике". С 1976 года становится профессором кафедры, а с 1978 года и до 

2011 года Евгения Леонидовна возглавляла кафедру неврологии с курсом 

рефлексотерапии (ныне кафедра неврологии и рефлексотерапии НМАПО 

имени П.Л. Шупика). Возглавляемая профессором Мачерет Е.Л. кафедра 

неврологии и рефлексотерапии Киевской медицинской академии 

последипломного образования наряду с подготовкой специалистов по 

неврологии готовила специалистов по рефлексотерапии уже с 1978 года. 

Основные направления научных исследований - новые подходы к диагностике, 

лечению и реабилитации сосудистых и воспалительных заболеваний 

центральной и периферической нервной системы, последствия перенесенных 

черепно-мозговых травм, болевых синдромов, изучение механизмов развития 

церебральных и периферических расстройств у лиц, пострадавших во время 

аварии на ЧАЭС, разработка способов лечения традиционными методами 

восточной медицины, а также с помощью лазеропунктуры и электропунктуры, 

КВЧ-пунктури и другие, терапия сосудистых заболеваний в условиях 

искусственного микроклимата "Биотрон". Большой цикл работ посвящен 

разработке лазерных аппаратов, электростимуляторов и аппаратов 

акупунктурной диагностики и лечения. Под руководством профессора Мачерет 

Е.Л. был разработан ряд аппаратов с акупунктурной диагностики и лечения, 

полисегментарной электропунктуры, низкоинтенсивное лазерные аппараты 

инфракрасного диапазона (Биомед 001 и проч.). Эти аппараты с успехом 

применялись в практической медицине еще в 1990-х годах, в частности в 

учреждениях здравоохранения в районах, пострадавших от аварии на ЧАЭС. 

Под руководством профессора Мачерет Е.Л. в 1977 году начались курсы по 

подготовке врачей по РТ, благодаря чему подготовлено более чем 27 тыс. 

специалистов, в том числе иностранных врачей и не только из европейских 

стран, но и из стран Востока (Китая, Вьетнама, Сирии, Индии и др.)  
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1958	  рік.	  Клінічна	  ординатура.	  Робота	  в	  Біотроні	  

	  

1978	  рік	  –	  завідуюча	  кафедрою	  неврології.	  Під	  час	  лекції	  по	  неврології.	  

             В 1980 году была создана служба РТ, открыта сеть кабинетов РТ, 

разработано большое количество методик лечения и диагностики различных 

заболеваний методами РТ. Для поддержки работы на местах в каждой области 

и АР Крым, городах Киеве и Севастополе назначены главные специалисты по 

РТ, работу которых координировал главный специалист МОЗ Украины по РТ, 

член-корр. АМН Украины, проф. Мачерет Е.Л.  
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             Научно-экспериментальные и клинические исследования механизмов 

действия игло- и лазерорефлексотерапия начато с 1979 года, они нашли 

отражение более чем в 1700 научных работах в ведущих журналах как нашей 

страны, так и за рубежом (в странах Европы, США и Китае), опубликовано 19 

монографий (2 из них за рубежом), 15 учебных пособий, более 60 методических 

рекомендаций, авторских свидетельств и патентов – 31. Основные монографии 

и пособия: "Руководство по рефлексотерапии" (1982, 1989), "Атлас 

акупунктурных зон" (1986), "Клинико-фармакотерапия неврологических и 

нейрохирургических заболеваний" (1993), "Основы электро- и акупунктуры" 

(1993), "Справочник врача-невропатолога поликлиники" (1995), "Практическая 

неврология" (1997), "Радиационная энцефалопатия и нетрадиционные методы 

ее лечения" (2000), "Электропунктурная диагностика и лечение в 

рефлексотерапии" (2001), "Нервные болезни" (2002) , «Основы вакуумной 

рефлекторной терапии» (2004), "Основы традиционной китайской медицины в 

рефлексотерапии" (2004) и т.д.  

	  

На	  базі	  неврологічного	  відділення	  на	  кафедрі	  неврології	  КІУВ	  щорічно	  проходили	  підвищення	  
кваліфікації	  понад	  200	  лікарів-‐курсантів	  
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З’їзди,	  конференції	  неврологів	  України	  1983	  рік,	  м.Київ.	  З’їзд,	  присвячений	  захворюванням	  
периферійної	  нервової	  системи	  (з	  проф.	  Антоновим)	  

                     Много сил Мачерет Евгения Леонидовна отдала подготовке 

научных, педагогических и врачебных кадров. Под ее руководством 

подготовлено и защищено 12 докторских и 50 кандидатских диссертаций; 

прошли обучение 43 аспирантов и 62 клинических ординаторов из Украины, 

СНГ и стран Востока и Запада.  

	  

1989	  рік.	  На	  з’їзді	  неврологів	  у	  Москві	  (з	  проф.	  Є.Шмідтом)	  
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1980	  рік.	  Виїзний	  цикл	  з	  рефлексотерапії	  в	  Узбецьку	  РСР	  

                 Значимое место в своей жизни Мачерет Е.Л. отдавала общественной 
работе, которую совмещала с научно-педагогической. Она была членом 
редколлегий многих медицинских журналов. Заслуги Евгении Леонидовны 
получили широкое международное признание. Она пользовалась авторитетом 
среди зарубежных ученых, получила диплом профессора Таньзцинського 
колледжа традиционной китайской медицины с правом преподавания на 
Востоке. В 1992 году под руководством Мачерет Е.Л. была создана Украинская 
ассоциация акупунктуры и лазеротерапии – сейчас - Всеукраинская 
общественная организация «Украинская ассоциация рефлексотерапии и 
медицинской акупунктуры» (ВОО «УАРМА»), президентом которой она была 
выбрана и завещала продолжить ее дело нам, своим ученикам. 

	  

1987	  рік.	  Нарада	  по	  розробці	  низькоінтенсивних	  лазерних	  апаратів	  на	  заводі	  “Сатурн”	  
(з	  директором	  Гасановим)	  
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1989	  рік.	  Заслужений	  Діяч	  науки	  і	  техніки	  УРСР.	  
Нагородження	  в	  Верховній	  Раді.	  

          Весь жизненный путь Е.Л. Мачерет была примером самоотверженного 

служения людям, медицинской практике и науке, которой она посвятила почти 

60 лет своей яркой и плодотворной жизни.  

	  

1990	  рік.	  Китайська	  Народна	  республіка.	  Міжнародний	  Конгрес	  з	  акупунктури.	  
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Співпраця	  із	  спеціалістами	  інших	  країн,	  проводяться	  сумісні	  конференції,	  семінари	  
(Росія,	  Китай,	  Німеччина,	  Італія,	  Іспанія,	  Польща,	  США	  та	  ін.)	  

	  

ІІ	  міжнародний	  Ювілейний	  з‘їзд,	  присвячений	  30-‐річчю	  служби	  рефлексотерапії	  в	  Україні	  

     Анализ этапов развития рефлексотерапевтического направления в 

нашей стране з целью поиска оптимальных векторов ее дальнейшего развития 

позволяют сделать ряд заключений. Рефлексотерапия в Украине, как и во всем 

бывшем СССР, имела крайне нелегкий путь становления, ведь даже в сложные 
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времена, когда проповедовался материализм, убедить общество и руководящий 

аппарат ввести в систему лечения и диагностику в стране чуждые 

немедикаментозные (?!!) методы, которые основывались на сложной для 

понимания философии, было почти нереальной задачей. Если профессор 

Мачерет Е.Л. вместе со своими соратниками, даже в те нелегкие годы, смогла 

инициировать становление неоднозначно воспринимаемого обществом метода 

и врачебной специальности, то потерять позиции РТ в реабилитации больных 

сейчас нам, ее ученикам, особенно членам Всеукраинской общественной 

организации «УАРМА», есть недопустимой мерой. Именно общественные 

организации во всем цивилизованном мире являются флагманами интересов 

людей, объединенных одинаковыми взглядами и интересами, занимающих 

активную жизненную позицию. От имени учеников, членов ВОО «УАРМА» - 

низкий поклон Учителю.  

	  

На	  ювілеї	  у	  М.Б.Маньковського	  

Светлая память профессору Мачерет Евгении Леонидовне…   
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СТРАТЕГІЯ ВООЗ НА 2014-2023р.р. В ГАЛУЗІ НАРОДНОЇ МЕДИЦИНИ. 

НАРОДНА МЕДИЦИНА В УКРАЇНІ 

Гарник Т. П.  

ПВНЗ « Київський медичний університет УАНМ» 

            Україна проживає інтегрування у світовий та європейський простір, що 

включає урегулювання та розвиток в різних сферах діяльності від соціально-

економічних, політичних, освітніх тощо. 

Медичні послуги, медична практика, освіта щодо підготовки 

кваліфікованих фахівців потребує стандартизації, сертифікації на всіх її етапах. 

Сучасна медицина історично формувалась тисячоліттями із давніх часів, витоки 

її сягають сивої давнини, накопичуючи досвід та мистецтво лікування, яке 

неможливе без постійного навчання. Спочатку це були емпіричні знання, які 

передавалися із покоління в покоління як в усній, так і письмовій формі, а 

пізніше почали накопичуватися фундаментальні, клінічні на принципах 

доказової  медицини, класичні стандарти мистецтва лікування. Сформовані 

школи, інститути, університети,академії, на базі яких були відкриті медичні 

факультети. Підготовка майбутнього лікаря потребує високого професіоналізму 

теоретичних і практичних знань, які базуються на витоках народної медицини. 

               Всесвітня асамблея охорони здоров’я у травні 2014 року відмітила 

прогрес відносно неінфекційних захворювань та народної медицини і 

затвердила Стратегію ВООЗ в галузі народної медицини на 2014-2023рр. 

Визначення «народна медицина» охоплює різні методи,способи,засоби і 

практичні методи,які притаманні різним країнам та регіонам світу. Стратегія 

має за мету створення національної політики, яка посилить контроль якості та 

підвищить безпеку і забезпечить належне і ефективне застосування народної і 

комплементарної медицини за рахунок урегулювання цієї галузі. Також цим 

документом передбачено забезпечення всезагального охоплення послугами 

охорони здоров’я через інтеграцію народної і комплементарної медицини у 

наданні медико-санітарної допомоги та догляду на дому. Таким чином, ВООЗ 
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приділяє значну увагу, аналізуючи стан сучасних досягнень в медицині, 

розглядаючи проблемні питання щодо здоров’я і здорового способу життя, які 

виникають в різних країнах світу, проводячи аналіз, на підставі якого готуються 

рекомендації і стратегія розвитку галузі. Не пройшло осторонь питання щодо 

стратегії розвитку НМ на 2014-2023рр., яка базувалась на попередній і 

оновленій «Стратегії ВООЗ у галузі НМ на 2002-2005рр.». 

                  В багатьох країнах світу, в яких спостерігається достатньо високий 

рівень соціально-економічного,технічного прогресу, населення має проблеми зі 

здоров’ям. Зростає кількість хворих із хронічною неінфекційною патологією, 

що призводить до переоцінки цінностей та привертає увагу цих пацієнтів до 

альтернативних методів – НМ. Тому ВООЗ в Стратегії розвитку НМ на 2014-

2023рр. рекомендує державам-членам Організації підтримати зусилля в 

інтегруванні НМ в первинну медико-санітарну допомогу щодо зміцнення 

здоров’я через сприяння застосування ефективних, безпечних, якісних методів і 

засобів НМ, підвищуючи їх рівень через національну систему охорони 

здоров’я. 

                    В Україні впродовж 23 років НМ інтегрується в національну 

систему охорони здоров’я через систему освіти, впроваджена спеціальність 

лікар з «рефлексотерапії» та «народної і нетрадиційної, медицини», а також 

започаткована низка заходів з урегулювання діяльності в «цілительстві», яка 

потребує подальшої розбудови з урегулювання контролю якості, безпечності і 

ефективності надання цих послуг.    
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ВИКОРИСТАННЯ РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ В КОМПЛЕКСНІЙ 

РЕАБІЛІТАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ У ВІДНОВНОМУ ПЕРІОДІ 

ГЕМОРАГІЧНОГО ІНСУЛЬТУ 

Андріюк Л.В., Магулка І.В. 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

Кафедра реабілітації та нетрадиційної медицини 

 

            Актуальність. 

На сьогодні актуальними є питання реабілітації після перенесеного інсульту, 

які обумовлені значною розповсюдженістю даної патології серед населення, а 

також важкими наслідками інсультів у вигляді порушень рухової активності, 

мови, психоемоційних та когнітивних розладів.  

             Мета роботи:  дослідження ефективності натуропатичних засобів 

реабілітації (рефлексотерапії, апітерапії та гірудотерапії) на відновлення 

функціонування пацієнтів з наслідками порушення мозкового кровообігу у 

відновному періоді.  

           Матеріали та методи дослідження: Під нашим спостереженням 

знаходились 119 пацієнтів Всі пацієнти після перенесеного мозкового 

крововиливу на етапі відновного періоду із сформованим спастичним 

геміпарезом. Пацієнтів поділено на 2 групи: перша група (n=69) отримували 

комплексну поетапну реабілітацію з додаванням голкорефлексотерапії, 

апітерапії, гірудотерапії. Реабілітаційний процес проводився в п`ять етапів: 

діагностичний етап, адаптаційний етап, контрольно-корекційний етап, 

стабілізаційний етап, підсумковий етап. Пацієнти другої групи (n=50) 

отримували класичну реабілітаційну терапію.  

                Для об’єктивізації даних дослідження використано оціночні шкали 

(Шкала Ренкіна, Індекс Бартел, шкала NIHSS,), які застосовували на початку 

лікування, після першого та третього місяця реабілітації. Медична реабілітація 

проводилась курсом з додатковим використанням немедикаментозних методів 

(голкорефлексотерапії, апітерапії, гірудотерапії). Гірудотерапія проводилась на 

адаптаційному етапі, ставили 2-4 п’явки на проекцію сосцевидних відростків 
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скроневої кістки, по задній волосянистій лінії голови, в проекції куприкової 

кістки, 8-10 сеансів. Апітерапію призначали на контрольно-корекційному етапі. 

Після двохразової негативної проби на апітоксин ставили 2-6 бджіл на БАТ та 

паравертебральні точки. Голкорефлексотерапію призначали на 

стабілізаційному етапі. Використовували точки як на ураженій кінцівці, так і на 

здоровій стороні, за гальмівною та тонізуючою методикою, курс становив 10-12 

сеансів. Використовували точки меридіанів жовчного міхура, перикарда, 

заднього серединного, трьох обігрівачів, меридіана нирок. 

           Результати: В результаті проведеного дослідження за результатами 

оціночних бальних шкал можна стверджувати про позитивну динаміку 

функціонального стану пацієнтів. Спостерігали  покращення функціонування у 

пацієнтів основної групи за шкалою Ренкіна на 29% (від 3,8±0,09 до 2,7±0,07 

балів) в порівнянні із станом при поступленні. У пацієнтів контрольної групи 

покращення за даним показником становило 18% (від 3,98±0,08 до 3,26±0,07 

балів). 

               Покращення за індексом активності у щоденному житті (Бартел 

ADL Index) у пацієнтів основної групи становило 31% (з 58,1±0,6 до 75,72±0,9 

балів) після проведеного лікування в порівнянні із станом пацієнтів при 

поступленні. В осіб, які проходили класичну схему реабілітації також 

спостерігали покращення  на 22% (з 51,6±0,4 до 62,9±0,3 балів) після 3 місяця в 

порівнянні із показниками при поступленні. 

             Динаміка показників неврологічного стану (за шкалою NIHSS) 

показала покращення у пацієнтів основної групи на 20% (з15,3±0,15 до 

12,32±0,13) після 3 місяця в порівнянні із станом пацієнтів при поступленні, 

контрольна група показала зміну цього показника на 14% (з 14,82±0,19 до 12,82 

±0,12 ). 

              При поступленні в усіх пацієнтів підтверджено наявність депресії 

важкого ступеня за шкалою Монтгомері Асберг. В результаті проведених 

відновних заходів відмітили зміну показників даної шкали у пацієнтів основної 

групи до легкого ступеня важкості на 25% (з 51,4±0,34 до 38,5±0,2) і на 12% (з 
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50,42±0,5 до 44,3±0,3) в групі контролю після 3 місяців реабілітації в 

порівнянні із станом при поступленні.  

               Висновок: Комплексна реабілітація пацієнтів із застосуванням не 

медикаментозних засобів (голкорефлексотерапії, апітерапії, гірудотерапії), 

розподілена на етапи, є ефективною у лікуванні пацієнтів після перенесеного 

геморагічного інсульту у відновному періоді, що дозволяє рекомендувати їх до 

застосування у загальних схемах реабілітації. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРАПЕВТИЧНОЇ 

ЕФЕКТИВНОСТІ СКАЛЬППУНКТУРИ В РЕАБІТАЦІЇ ДІТЕЙ ЗІ 

СПАСТИЧНИМИ ФОРМАМИ ДИТЯЧОГО ПАРАЛІЧУ 

 

Абраменко В.В. 

 

Український медичний центр реабілітації дітей з органічним  

ураженням  нервової системи МОЗ України, м. Київ. 

 

Органічне ураження центральної нервової системи, зокрема, дитячий 

церебральний параліч (ДЦП), є великою медикою-соціальною проблемою не 

тільки в Україні, а й в усьому світі. Високий рівень інвалідизації визначає 

гостру необхідність пошуку нових і удосконалення існуючих методів 

відновлювального лікування. 

Мета. Оптимізація відновлюваного лікування дітей зі спастичними 

формами церебрального паралічу шляхом застосуванням в комплексній терапії 

немедикаментозних методів.  

Матеріали та методи. Під динамічним спостереженням знаходились 90 

дітей, хворих на спастичну форму ДЦП, з подвійною геміплегією (G80.0), котрі 

були розподілені на 3 клінічні групи: 

1-а група (основна) – 30 дітей (31,83±3,25 міс.) отримувала «традиційне» 

лікування, скальпакупунктуру із одночасним проведенням пасивно-активної 

кінезотерапії та системи масажу. 

2-а група (контрольна) – 30 дітей (30,53±2,95 міс.) отримувала 

«традиційне» лікування, скальпакупунктуру та окремо лікувальну фізкультуру і 

масаж. 

3-а група (контрольна) – 30 дітей (25,47±2,55 міс.) отримувала 

«традиційне» лікування без застосування скальпакупунктури. 

  Ефективність одночасного проведення інтегральної кінезіотерапії зі 

скальпакупунктурою у хворих з ДЦП проводилась за шкалою великих 

моторних функцій (тестовий бланк GMFM-88) [1, 2, 3], що є стандартизованим 
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та перевіреним інструментом для визначення змін великих моторних функцій у 

дітей з церебральними паралічами. Як критерій, розглядались бали оцінювання: 

0 - не пробує виконувати; 1 - починає виконувати; 2 - частково виконує; 3 - 

повністю виконує; НТ - не тестувалося. Ефективність оцінювалась, як різниця 

між: A% (лежання і перевороти (17 навичок) - загальний бал (_/51 *100 = 

__%)); B% (сидіння (20 навичок) - (__/60 *100 = __%)); C% (повзання та на 

колінах (14 навичок) - (__/42 *100 = __%)); D% (стояння (13 навичок) - (__/39 

*100 = __%)); E% (хода, біг, стрибки (24 навички) - (__/72 *100 = __%)), та 

загальними оцінками (А%+В%+С%+D%+E% /5=_%) на початку та після 

лікування. 

 Різниця 

між А 

Різниця 

між B 

Різниця 

між C 

Різниця 

між D 

Різниця 

між E 

Загальна 

різниця 

1-а група 12,81 2,222 1,825 0 0 3,371 

2-а група 3,398 0,5 0,396 0,256 0 0,910 

3-а група 0,915 0,5 1,158 0 0,046 0,342 

 

Результати. В основній, 1-й групі, перші позитивні зміни у руховій сфері 

дитини відмічались вже на перших 2-3 сеансах, а курс 15-20 сеансів дозволив 

знизити  патологічний м’язовий тонус, навчити контролювати цілеспрямовані 

рухи, збільшити амплітуду активних рухів у суглобах, сформувати рухові 

навички. Статистична достовірність різниці результатів у руховій сфері (за А, 

В, С) між 1-ю основною та 2-ю контрольною групами (р≤0,01), між 2-ю та 3-ю 

контрольною групами (р≤0,05). 

Висновок. Одночасне застосування пасивно-активної кінезіотерапії, 

системи масажу і скальпакупунктури дозволяє зменшити кількість дітей з 

формуванням вторинних ортопедичних ускладнень. За час впровадження МІКС 

не було ускладнень та побічних явищ. Запропонована робота, схвалена 

засіданням Комітету з етики Національної Медичної Академії післядипломної 

освіти (Протокол засідання КЭ № 6 (30) від 04.06.2007). 
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ЛЕЧЕНИЕ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ 

Антипенко Елена 

Новая Зеландия, Окленд 

Избыточная 
энергия 

Вид камней Симптомы Лечение 

Холод 
Выпадание в осадок 
плохорастворимых 
солей. Температура 
тела 36, 3-  36, 5 
Часто встречается в 
странах с холодным 
климатом. 

Черный цвет 
ураты 

Полиурия, моча 
светлая, тупые боли 
в пояснице, тяга к 
теплу. Наложение 
грелки на поясницу 
успокаивает боль.  
Часто АД 
нормальное или 
низкое-90/60 

Канал почек Kid 2 То 
(тонизация )10 мин 
Kid 10 Cе (седация) 30 мин 
Kid 3 To 10 мин 
Перикард P 3 Се 30 мин 
Камни растворяются долго, 
курс лечения зависит от 
размера камней 10-20 
сеансов.2 -3 сеанса в 
неделю. Предпочтительно 
употребять в пищу ягоды и 
овощи красного цвета, 
особенно малину, черешню 
и помидоры. 

Жар 
Идет увеличение 
концентрации солей в 
моче из-за испарения 
жидкостей с 
поверхности тела, а 
также при дыхании 
через легкие. 
Температура тела 36,7- 
36, 9 
Частов стречается в 
странах с жарким 
климатом 

Оранжевый 
цвет 
Фосфаты 

Мочи мало, 
темного цвета. 
Люди не любят 
жару, не любят 
сауну.  
АД: нижняя 
граница 
повышена140/90, 
при обострении 
200/110 

Кid 2 Ce 30 мин 
Кid 3 Ce 
Kid 10 To 10 мин 
P 8 Ce 
Камни растворяются долго 
и курс лечения зависит от 
размера камней 10-20 
сеансов. 1-2 сеанса в 
неделю. Исключить из 
меню красное мясо и 
красное вино и ягоды 
красного цвета. 

Сухость –флегма-слизь 
–сгущение влаги 
Из-за дисбалланса в 
питании, в меню 
преобладают сложные 
углеводы (мука, крупы, 
картофель) 

Серый, белый 
цвет 
оксаллаты 

Часто протекает 
бессимптомно 
Людям нравятся 
продукты кислого 
вкуса, лимоны, 
маринады 

Этот вид камней легко 
расстворяется. 5-7 сеансов, 
независисмо от размера 
камня. 
Kid 7Ce 
Kid 3 Ce  
Kid 1 To 
P 5 ce 
Сеансы можно проводить 
каждый день, собирать 
мочу и отслеживать 
динамику процесса. Песок 
белого цвета в моче виден 
на следующий день после 
первого сеанса. 
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КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ АКУПУНКТУРНОГО 

ЛІКУВАННЯ  ТЮТЮНОПАЛІННЯ ПРИ  ХРОНІЧНОМУ 

ПАНКРЕАТИТІ 

 

Бабінець Л.С., Пінкевич З.Я., Драпак О.Я., Бабінець А.І. 

 

ДВНЗ   «Тернопільський   державний      медичний      університет     імені 

І.Я. Горбачевського МОЗ України» 

 

Вступ. Хронічний панкреатит (ХП) належить до найскладніших 

поліетіологічних і поліморбідних захворювань. Рівень захворюваності на ХП у 

популяції молодих людей зріс за останні 10 років в Україні майже в 4 рази. У 

розвинутих країнах ХП зустрічається у все більш молодому віці: середній вік на 

момент встановлення діагнозу знизився із 50 до 39 років; на 30 % зросла частка 

жінок; ХП почали виявляти навіть у дітей та підлітків [3]. Це пов'язано не 

тільки із покращенням способів діагностики, але й з посиленням впливу 

несприятливих факторів зовнішнього середовища, зниженням якості 

харчування та загального рівня життя [1]. Загальновідомо, що головним 

етіологічним фактором ХП на даний час вважають вживання алкоголю, 

особливо у поєднанні із високим вмістом білків і жирів у раціоні [6]. Однак 

з'являється все більше наукових фактів щодо визначної ролі тютюнопаління 

(ТП) як фактору ризику формування ХП. У цьому випадку ХП розвивається в 

більш ранньому віці. У курців ХП спостерігається вдвічі частіше у порівнянні із 

некурцями, ризик розвитку захворювання зростає у залежності від кількості 

випалених цигарок [6, 7, 8]. 

Відомо, що ТП є одним із незалежних факторів розвитку ідіопатичного 

ХП [10]. ТП призводить до виснаження запасів вітамінів С і А, а також знижує 

рівень інших антиоксидантів, що зумовлює пошкодження тканини вільними 

радикалами. Окрім того, знижується панкреатична секреція бікарбонатів, що 

призводить до підвищення в'язкості панкреатичного соку [7]. ТП є 

загальновідомим фактором виникнення злоякісних пухлин різних локалізацій, 



	   26	  

особливо при тривалому анамнезі його, що посилює негативний прогноз щодо 

розвитку малігнізації при ХП, оскільки доведено, що ХП – це передраковий 

стан – 20-річний перебіг цієї патології підвищує ризик раку ПЗ в 5 разів [6]. 

Тютюнова залежність включена до рубрики МКХ-10 «Психічні та поведінкові 

розлади внаслідок вживання психоактивних речовин» [7]. За останніми даними, 

в Україні 45 % чоловіків та 8 % жінок курить щодня [10]. Тому вивчення 

впливу ТП на показники якості життя (ЯЖ) при ХП є актуальним.  

Відомо, що у значної кількості пацієнтів ХП є медикаментозно 

індукованим [8]. Додаткове застосування будь-яких лікарських засобів може 

призводити до збільшення ятрогенного впливу на ПЗ і навіть до розвитку 

медикаментозної хвороби [1, 2]. Саме тому актуальним є пошук нових, 

біологічно адаптованих до потреб організму методів лікування [2, 4]. 

Доцільним є вивчення можливостей застосування аурикулопунктури (АП) та 

корпоральної акупунктури (А) у лікуванні хворих на ХП у поєднанні із ТП, 

особливо зважаючи на повідомлення про значну ефективність АП у лікуванні 

багатьох захворювань [1, 2, 9]. 

Таким чином, всі наведені вище факти констатують актуальність 

проведення дослідження щодо вивчення впливу ТП на ЯЖ, перебіг ХП і 

формування трофологічних розладів у пацієнтів із ХП. Оптимізація лікування 

хворих на ХП у поєднанні з ТП є важливою проблемою сучасної медицини. 

Мета дослідження – дослідити вплив ТП на клінічний перебіг ХП, 

трофологічний статус (ТС), параметри ЯЖ у хворих із ХП і ТП та підвищити 

ефективність лікування хворих з цією патологією. 

Матеріали та методи: Було обстежено 64 хворих на ХП з легким та середнім 

перебігом у фазі ремісії. Із них 21 пацієнт з ізольованим перебігом ХП і 43 

пацієнти із ХП та супутнім ТП. Додатково обстежено 30 практично здорових 

осіб, які увійшли до групи контролю. Вік хворих коливався від 25 до 70 років і 

становив у середньому (47±13) років. Серед обстежених хворих було 28 

чоловіків і 36 жінок. Діагноз ХП встановлювали за клініко-статистичною 

класифікацією (Інститут гастроентерології АМН України, 2003).  Анамнез 

паління розраховували в одиницях «пачки-роки». При цьому одна пачка 
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складала 20 цигарок. Загальна кількість пачко/років = кількість цигарок за день 

× число років /20 (58). Якщо даний показник перевищував 25 пачко/років, то 

хворого відносили до «злісних» курців. Якщо показник досягав значення 10 

пачко/років, то пацієнта відносили до категорії «безумовних» курців [10]. 

Критеріями виключення пацієнтів були: фаза загострення або тяжкий перебіг 

ХП, наявність супутнього цукрового діабету, суб- або декомпенсованої 

серцевої недостатності, супутньої онкопатології, загострення хронічних чи 

наявність гострих запальних захворювань. 

Усі пацієнти із ХП та ТП були поділені на 2 групи у відповідності до програм 

корекції. І група (29 хворих) отримувала стандартну для ХП терапію (СТ), 

відповідно до Наказу МОЗ України № 271 від 13.06.2005 р. «Про затвердження 

клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю 

«Гастроентерологія»». СТ включала спазмолітик (дротаверин по 0,04 г) та/або 

прокінетик (метаклопрамід по 0,01 г), регулятор кислотності (омепразол по 

0,02 г), ферментний препарат («Креон» по 20 000 ОД) за потребою. 

Обов'язковими компонентами були режим і дієта №5п за Певзнером.  

ІІ група (14 хворих) – отримувала СТ у поєднанні з курсом АП за 

методикою Paul Nogier [4]. За цією методикою виділяють окремих 10 точок. 

Першою вколюється точка 10 – “нульова” точка Nogier (в центрі вушної 

раковини на ніжці завитка в жолобку, в місці переходу вертикальної частини 

завитка в плоску частину). Потім уколюється сім точок завитка в такому 

порядку: Точка 1 – кінець мочки вуха; Точка 7 – основа Дарвінового горбика; 

Між 1 і 7 точками вколюються решта точок по краю завитка вушної раковини: 

точка 2, точка 3, точка 4, точка 5, точка 6. Причому, віддаль між ними зростає 

пропорційно знизу вверх, починаючи з точки 1. Якщо лікування є 

малоефективним, то додатково використовують точки 8 (на перетині ліній 

проведених через передню частину міжкозелкової вирізки та горизонтальною 

лінією зверху мочки вуха) та 9 (на перетині дотичної з найбільш нижньою 

частиною впадини і вертикальною лінією в центрі козелка). 
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Рис.1. Розміщення точок за Nogier. 

 

Точки 4, 5, 6, 7 у правшів тонізували, а 0, 1, 2, (8, 9) – седатували, а у 

лівшів – навпаки. Для визначення приналежності пацієнта до правшів (лівшів) 

проводили наступні тести. Тест “верхнього пальця” – просять пацієнта скласти 

руки в “замок”. Якщо зверху розташований великий палець правої руки, то 

пацієнт – правша, якщо ж лівої – лівша. Тест “верхньої руки” – просять 

пацієнта закласти руку за руку на грудях. Трактування аналогічне до тесту 

“верхнього пальця”.  

Проводили голковколювання в АТ для впливу на клінічну симптоматику 

ХП, серед яких найчастіше використовували: АТ 6, 18, 13, 14, 96, 29, 95. Також 

додатково застосовували наступні корпоральні точки: V20  F13  E36  RP4  RP3  P7  

J12 . Пацієнти всіх груп були співставимими за віком, статтю, тяжкістю ХП та 

ТП. 

Результати та обговорення. У результаті проведеного дослідження було 

встановлено, що ТП негативно впливало на клінічну симптоматику хронічного 

панкреатиту у фазі ремісії за рахунок більш інтенсивних проявів диспепсичного 

(на 14,4 %), больового (на 7,5 %) та астено-невротичного (на 31,1 %) синдромів 

у порівнянні з такими у некурців (p<0,05). Під впливом ТП у пацієнтів із ХП 

спостерігалось прогресування трофологічних розладів у порівнянні з такими у 

некурців, зокрема білкового обміну (зниження об’єму м’язів плеча відповідно до 

(24,21±0,25) см і (26,02±0,6) см; гемоглобіну до (100,11±1,43) г/л і (114,42±1,59) 
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г/л; загального білка (67,84±0,58) г/л) і (72,42±1,79) г/л), жирового обміну 

(зниження індексу маси тіла до (23,02±0,25) кг/м2і(24,10±0,48) кг/м2), 

мінерального обміну (розвиток остеопенії ІІІ ступеня і остеопенії ІІ ступеня) 

відповідно. 

Було також констатовано, що негативний вплив ТП на стан кісткової 

тканини у хворих із ХП підтверджувався також сильною негативною 

кореляцією між стажем тютюнопаління і показником МЩКТ – (-0,718, р<0,05), 

а також нижчими значеннями показників Т, Т% і Z, Z %. Якість життя у 

пацієнтів із ХП, які курять, за шкалою SF-36 знижувалась загалом за рахунок 

компонентів як фізичного (рольове фізичне функціонування (64,34±5,86), біль 

(43,16±0,82)), так і психічного (рольове емоційне функціонування (45,58±7,60), 

психологічне здоров’я (38,21±6,78)) здоров’я, а також за рахунок більшої 

інтенсивності гастроентерологічних синдромів за шкалою GSRS 

(абдомінальний біль – на 27,01 %, діарейний – на 79,43 % і диспепсичний – на 

52,07 % синдроми) у порівнянні з такими у некурців (p<0,05). 

У ході дослідження довели, що включення курсу аурикулопунктури та 

корпоральної акупунктури в комплексне лікування  пацієнтів із ХП та ТП сприяло 

вірогідно більш значному, порівняно із стандартною терапією, 

покращенню(p<0,05) клінічного перебігу хронічного панкреатиту, зокрема 

регресубольового синдрому – на 16,4%, астено-невротичного синдрому – на 

32,9 %, і диспепсичного синдрому – на 12,6 %; зменшувало прояви 

трофологічної недостатності (зростання рівня гемоглобіну на 6,0 % (p<0,05); 

загального білка на 9,2 %), знизило ендогенну інтоксикацію та підвищило 

якість життя пацієнтів при оцінці за шкалою SF-36 (p<0,05). 

Проведене дослідження констатувало, що застосування аурикулопунктури 

за методикою Paul Nogierта корпоральної акупунктури у пацієнтів із ХП і ТП 

сприяло підвищенню показників порогу больової чутливості у 2 рази, а також 

відмові від куріння 12 пацієнтів (85,7 %), що довело його високу ефективність, і 

можливість включення до схеми лікування і реабілітації таких хворих. 

Висновок: Враховуючи позитивний ефект аурикулопунктури та 

класичної акупунктури у складі комплексного лікування на клініку, 
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антропометричні та лабораторні показники, а також суттєве покращення як 

параметрів якості життя пацієнтів із тютюнопалінням і хронічним 

панкреатитом загалом, так і динаміки окремих симптомів, можна 

рекомендувати включення даного методу до схеми лікування хворих на 

хронічний панкреатит і тютюнопаління, а зокрема 5-7 процедур 

аурикулопунктури за методикою Paul Nogier із корпоральною акупунктурою. 
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КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОСТЕОПЕНІЇ ПРИ 

ДИСТРОФІЧНО-ДЕГЕНЕРАТИВНИХ ПРОЦЕСАХ ЛОКОМОТОРНОГО 

АПАРАТУ 

                         Бабінець Л.С., Надкевич А.Л., Маєвська Т.Г. 

ДВНЗ       «Тернопільський     державний    медичний     університет     імені 

І.Я. Горбачевського», 

м.Тернопіль, Україна 

Останнім часом поглибились уявлення щодо патогенетичного зв’язку між 

запаленням і остеопорозом при дистрофічно-дегенеративних процесах у 

суглобах взагалі і хребта зокрема. Однак роль цитокінів (ЦК) у розвитку і 

прогресуванні поперекового остеохондрозу (ПОХ) та остеодефіциту 

залишається недостатньо з’ясованою. Запалення і дисфункція локальних 

механізмів ремоделювання кістки може мати важливе місце в патогенезі 

остеопеній і остеопорозу, асоційованих з захворюваннями суглобів хребта. 

Метою роботи  було вивчення параметрів цитокінового статусу та його 

вплив на стан кісткової тканини у хворих з поперековим остеохондрозом.  

Матеріали та методи дослідження. Обстежено 137 хворих з 

рефлекторними проявами ПОХ, які лікувались в стаціонарних та амбулаторних 

умовах. Для встановлення діагнозу користувалися класифікацією 

вертеброгенних захворювань нервової системи,  розробленою І.П. Антоновим 

(1985).  Ураження хребта було підтверджено рентгенологічно, а також 

магнітно-резонансною томографією або комп’ютерною томографією. 

Мінеральну щільність кісткової тканини (МЩКТ) досліджували за допомогою 

двофотонного рентгенівського денситометра (Dual Energy X-Ray 

Absorptiometry – DEXA) фірми Lunar corp. (Madison, WI) - Lunar DPX-A №2589 

в поперековому відділі хребта. Визначали вміст ЦК за допомогою 

імуноферментного стріпового аналізатора Stat Fax 303 (Awareness Technology 

Inc., США) тест-системами Інтерлейкін-1бета – ИФА-БЕСТ (ІЛ-1), альфа-

фактор некрозу пухлин - ИФА-БЕСТ (TNF-α) (Вектор Бест, Росія), TGF-β – за 
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допомогою реактивів (ТОВ Укрмедсервіс, Україна; ТОВ Укрмед – Дон, 

Україна). Групу контролю склали 20 практично здорових людей. Статистичну 

обробку результатів здійснювали з використанням стандартних статистичних 

програм. 

Результати досліджень та їх обговорення. При аналізі вмісту про- і 

протизапальних ЦК в сироватці крові хворих на ПОХ було виявлено вірогідне 

зростання концентрації прозапальних ЦК - TNF-α і ІЛ-1, а також зниження 

протизапального ЦК ІЛ-10, а також TGF-β, що вказувало на перевагу 

запального компоненту і множинні пошкоджувальні ефекти, що сприяли 

прогресуванню ПОХ та його тяжчому перебігу. Було виявлено, що на тлі 

остеодефіциту  концентрація  TNF-α і ІЛ-1 була вищою, а  ІЛ-10, а також TGF-β 

- нижчою, ніж при ПОХ без остеопенії. При аналізі взаємозв’язків концентрації 

TNF-α з параметрами кісткової тканини отримано такі дані:  кореляційний 

зв'язок TNF-α    з   МЩКТ за    Т-критерієм (r=-0,70; р<0,05).  

Висновки: 1. Значні порушення цитокінового статусу у хворих на ПОХ з 

остеопенією довели їх об’єктивну роль у деструкції кістки. 2. Наявність тісних 

кореляційних зв’язків між прозапальними цитокінами і мінеральною щільністю 

кісткової тканини у хворих на ПОХ доводить значну роль цитокін-

опосередкованих запальних механізмів у патогенезі остеопенії. 

Перспективи подальших досліджень – вважаємо за доцільне подальше 

вивчення патогенезу остеоартрозу різних локалізацій на тлі остеодефіциту, а 

також розробку патогенетично обґрунтованих методів лікування. 
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ЛЕЧЕНИЕ  
ВЕРТЕБРОГЕННЫХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ 

 
Гаркуша Л.Г.  г.Днепропетровск 

Мирский Д.Н., г. Киев 
 
Почти половина взрослого трудоспособного населения в нашей стране 

страдает от болей вертеброгенного происхождения, вызванных дегенеративно-

дистрофическими процессами в позвоночнике (остеохондрозом) с вторичными 

рефлекторными или компрессионными синдромами. Именно эта патология 

является одной из наиболее частых причин временной нетрудоспособности и 

инвалидизации людей, что требует решения проблемы, поиска ее адекватного и 

эффективного решения. 

Источником болей в спине может быть болевая импульсация, связанная 

как с самим позвоночником (связки, мышцы, фиброзное кольцо, надкостница 

отростков, межпозвонковые суставы, корешки), так и с другими структурами 

(мышцы, висцеральные органы, суставы). Вся ноцицептивная (специфическая 

болевая) импульсация поступает через задние корешки в нейроны задних рогов 

спинного мозга, оттуда она по ноцицептивным путям достигает центральной 

нервной системы. 

Одновременно болевые импульсы активируют α- и γ - мотонейроны 

передних рогов спинного мозга. Активация мотонейронов передних рогов 

приводит к спазму мышц, иннервируемых данным сегментом спинного мозга. 

В спазмированных мышцах развивается локальная ишемия, что вызывает 

вазомоторные и нейродистрофические изменения в тканях. Спазмированная 

мышца становится источником дополнительной импульсации, которая 

поступает в клетки задних рогов того же сегмента спинного мозга. Усиленный 

поток болевой импульсации, соответственно, увеличивает активность передних 

рогов спинного мозга, что ведет к еще большему спазму мышц. Замыкается 

«порочный круг»: боль-спазм мышцы- боль. 

Следовательно и терапия должна быть направлена на разрыв звеньев 

этого «порочного круга». 
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Нами в отделении реабилитации было обследовано и пролечено 2 

группы пациентов в количестве 98 человек. 

В основной группе было 78 больных в возрасте от 24 до 65 лет с 

болевыми синдромами, обусловленными вертеброгенной патологией 

(распространенный остеохондроз - 43 чел., спондилез -14 чел., спондилолистез 

- 3 чел.). Диагноз верифицирован с помощью рентгенографии позвоночника, 

МРТ позвоночника и спинного мозга. 

В качестве базовой терапии больным основной группы в течение 10 

дней вводили внутримышечно по 100 мг мидокалма 2 раза в сутки, мильгамма 

2,0 мг в сутки и проводили рефлексотерапию по следующей методике: 

а) воздействие лазерным излучением с длиной волны 0,632 мкн, 

работающем в непрерывном режиме, на аурикулярные точки: Зеро, АР-55, АР-

40, АР-95 на стороне болевого синдрома в течение 10 сек. на одну точку; 

б) затем проводили иглоукалывание в корпоральные точки: V40, V60, 

F2, F3 симметрично с двух сторон по тормозному методу (ІІ-ой вариант); 

в) после чего проводили лечение поляризованным светом (БИОПТРОН-

терапия) на участок спазмированных мышц в течение 10-15 минут, т.е. 

сегментарное и местное воздействие. 

В группу сравнения вошло 20 больных, сопоставимых по этиологии, 

возрасту и выраженности болевого синдрома,  получавших общепринятую 

терапию (анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, 

витамины группы В и физиотерапевтическое лечение (диодинамик, 

электрофорез, фонофорез и др.) 

Эффективность лечения больных с вертеброгенной патологией в течение 

10 дней следующая: 
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Положительный эффект от применения предлагаемой методики получен 

в 90,0 + 1,2% случаев (р < 0,001). 

Данная методика позволяет значительно повысить эффективность 

лечения, уменьшить сроки лечения на 7-10 дней, добиться стабильного эффекта 

на протяжении 10 месяцев - 1 года у более значительного количества больных 

(74,6%). 

Анализируя полученные данные, мы пришли к выводу, что комплекс 

реабилитационных мероприятий у больных с вертеброгенными болевыми 

синдромами является наиболее эффективным  при сочетании аурикулярной 

лазеропунктуры, корпоральной иглотерапии, применения поляризованного 

света (БИОПТРОН-терапии) на область спазмированных мышц и введения 

мидокалма в суточной дозе 200 МГ. 
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комплексное	  
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синдрома	  
Улучшение	  
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РОЛЬ І МІСЦЕ ФУНКЦІОНАЛЬНО–МОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН 

ПЕЧІНКИ НА РОЗВИТОК СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ 

ПОРУШЕНЬ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ 

Гарник К. В. 

ПВНЗ « Київський медичний університет УАНМ» 

Кафедра фітотерапії, гомеопатії та біоенергоінформаційної медицини 

      

                Проблема хронічних дифузних захворювань печінки - одна з найбільш 

актуальних у сучасній гепатології. Згідно статистичних даних, захворюваність 

на хронічну патологію печінки в усьому світі неухильно зростає. Аналогічна 

тенденція спостерігається і в Україні. У структурі загальної патології печінки 

зберігають своє значення також хронічні гепатити алкогольного ґенезу. 

                У сучасних умовах поряд із вірусними і алкогольними 

захворюваннями печінки питому вагу в  структурі  її хронічної  патології мають 

стеатоз печінки та неалкогольний стеатогепатит (НАСГ). Встановлено, що ця 

патологія часто поєднується з іншою хронічною патологією і доведено , що 

хронічні дифузні захворювання печінки сприяють розвитку метаболічних 

зрушень у кістковій тканині і, зокрема, розвитку остеопорозу (ОП). 

          Хронічні захворювання печінки, у тому числі НАСГ, можуть призводити 

до печінкової остеодистрофії – метаболічного захворювання кісткової тканини. 

          Нами проведений аналіз літературних джерел, що дозволило дійти до 

висновку :  

- існування захворювань печінки, які мають негативний вплив на 

структурно– функціональний стан кісткової тканини, та існуючий зв’язок 

між ступенем функціональної недостатності печінки та активністю 

процесів кісткового ремоделювання;  

- досліджені основні причини, які активізують процеси втрати кісткової 

маси при дифузних захворюваннях печінки, зокрема НАСГ у поєднанні з 
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ОП та остеопенічним  синдромом у 125 хворих віком від 30 до 59 років – 

51 чоловік ( 40,8% ) та 74 жінки (59,2% ). У 20% обстежених  пацієнтів в 

анамнезі відмічали переломи кісток; 

- визначили можливість корекції змінених клінічних,біохімічних, 

імунологічних показників за допомогою комбінації галавіту та артіхолу 

при лікуванні хворих на НАСГ у сполученні з ОП; 

- встановили перспективність використання диференційованої дієти та 

вітамінно-амінокислотно-кальцієвого комплексу при проведенні  

медичної реабілітації хворих на НАСГ у сполученні з ОП. 

        Таким чином, існуючі і невирішені питання даної проблеми стали основою 

для  обгрунтування доцільності використання сучасних медикаментозних і  не 

медикаментозних методів лікування хворих  на НАСГ у сполученні з ОП. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ НАТУРОПАТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ МЕТОДАМИ ЭЛЕКТРОПУНКТУРНОГО И МАНУАЛЬНО-

МЫШЕЧНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ. 

Головаха М.А. 1,2 Зайцев С.В. 1 д.мед.н. проф. Гарник Т.П. 2 

1 НИИ ИНМЕД, г. Киев 

2 Кафедра фитотерапии, гомеопатии и биоэнергоинформационной 

медицины КМУ УАНМ 

Целью исследования являлось выявление корреляции между 

результатами электропунктурного и мануально-мышечного тестирования 

натуропатических средств. 

В ходе проводимых исследований использовалась техника 

элеткропунктурного тестирования по Р.Фоллю с помощью аппарата 

ИНФОРМО-НОВА и техника мануально-мышечного тестирования (ММТ). 

ММТ  - метод прикладной кинезиологии (ПК) в основе которого лежит 

преходящая мышечная гипотония, впервые описанная Дж. Гудхартом в 1964 

году. По сути, явление представляет собой реакцию организма на изменение 

химического, эмоционального или структурного гомеостаза. 

Феномен электропунктурного тестирования был открыт ученицей 

Р.Фолля Глазер-Тюрк и был совместно исследован в лаборатории Р.Фолля. 

Метод основан на изменении электрической проводимости кожи биологически 

активных точек при включении исследуемого препарата в измерительную цепь, 

без введения его внутрь. Наиболее вероятным механизмом описывают 

воздействие электромагнитного поля измеряемого препарата, поскольку 

воздействие препарата блокируется теми же факторами, что экранируют 

электромагнитное поле. 

 ММТ, в ПК, оценивает не возможную силу мышцы, а то, как мышечная 

сила контролируется нервной системой в покое и под воздействием 

определённой нагрузки. Поэтому, ММТ можно отнести к функциональной 

неврологии. Немаловажно также понимать, что ослабление мышцы, при 
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имеющемся или спровоцированном дисбалансе в организме, не идентично 

парезу, обусловленному нарушением проводимости в пределах 

периферического или центрального двигательного нейрона. 

Суть феномена парадоксальной мышечной гипотонии состоит в 

преходящем изменении функциональной способности мышцы. Именно оно и 

воспринимается исследователем как ослабление. Воздействие же 

гармонизирующих факторов способствующих восстановлению баланса в 

организме, приводит к усилению раннее слабой мышцы. Среди механизмов 

этого явления наибольшее значение придается электромагнитным 

информационными процессам, которые в норме предопределяют 

сбалансированное состояние активности в информационных каналах. 

С целью проведения исследования определялась исходно гипотоничная 

мышца, ассоциированная с определённым органом. В результате её 

тестирования полученный гипотоничный ответ оценивался, как базовое 

состояние мышцы. Повышение тонуса мышцы, в сравнении с базовым, или его 

снижение оценивались, как положительный и отрицательный ответы.  

Было протестировано обеими методиками 20 образцов препаратов, 10 из 

которых гомеопатические и 10 фитотерапевтические. Всего проведено по 60 

тестов каждой из методик. 

Использовался метод двойного слепого тестирования в обоих методах, т.е 

ни испытуемый, ни оператор не знали названия исследуемых препаратов. 

Дешифровка происходила после исследования. 

Результаты: при тестировании получено совпадение результатов 

тестирования на уровне 65%. 

В процессе исследования было выявлено, что уровень совпадения 

повышается в тех случаях, когда для тестирования используется максимально 

ослабленная мышца или показатели органа с максимально ослабленной 

функцией. Выявление ослабленного органа по методу Фолля было в разы 

быстрее, нежели методом ММТ. 
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ЛІКУВАЛЬНІ МЕДИКАМЕНТОЗНІ БЛОКАДИ 
АБО МІСЦЕВЕ ЛІКУВАННЯ БОЛЮ 

Губенко В.П.,  Зачек Л.М. 

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика  

Кафедра фізіотерапії, курортології та медичної реабілітації, м. Київ, 

 

Під лікувальною медикаментозною блокадою (ЛМБ) розуміють введення 

в тканини організму ряду лікарських речовин, які викликають тимчасову 

«фармакологічну невротомію» в межах певної рефлекторної дуги, що перериває 

зв'язок периферії з центром. Розриваючи порочне коло рефлексів блокади 

сприяють ліквідації болю, м’язово-тонічних і мікроциркуляторних порушень і 

інш. 

ЛМБ – один з патогенетично та саногенетично спрямованих методів 

впливу у загальному комплексі лікувально-відновлювальних заходів. 

Залежно від локалізації дії на нервові і тканинні структури розрізняють 

наступні види блокад: 

─ тканинні (у асептично-запально змінені, дистрофічні змінені, 

склерозовані тканини); 

─ рецепторні (внутрішньошкіряні, в біологічно активні точки, підшкірні, 

внутрішньом'язові, внутрішньозв'язкові, периваскулярні); 

─ претермінальні (у рухові точки м'язів); 

─ провідникові (пери— і параневральні, пери — і епідуральні,   

параваскулярні); 

─ гангліонарні (інтервертебрально-гангліонарні, трункусно-гангліонарні). 

Виділяють наступні види ефектів від дії ЛМБ: 

1. Аналгетична дія: ефект знеболення досягається шляхом блокади 

конкретних нервів (мієлінові волокна Аδ, безмієлінові волокна С), або 

вегетативних вузлів, або м'язів, рефлекторне напруження яких викликає 
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компресію судинний-нервового жмутка. Аналгезуючі блокади зазвичай є 

рецепторними, провідниковими або гангліонарними. 

2. Міорелаксуюча дія. При безпосередньому введенні в міодистонічно 

змінені м’язи (паравертебральні, трапецієвидні, передній драбинчастий, малий 

грудний, грушевидний, м’язи кінцівок і інші). Міорелаксація, у свою чергу, 

приводить до декомпресії  рецепторів у напруженому м’язі, відновленню 

нормальної аферентації із них, перерив патологічного рефлекторного кола, що 

сприяє зникненню болі і відновленню м’язової функції. Внаслідок  відновлення 

нейродинаміки  ліквідується м’язова контрактура, відновлюється конфігурація 

хребта, нормалізується навантаження на різні відділи кінцівок. 

3. Декомпресія. Релаксація м’язів, які є однією із стінок тунелей, у яких 

проходять судини та нерви, забезпечує  важливий ефект - декомпресію цих 

утворень з ліквідацією проявів нейро- і ангіопатій при рефлекторно-

компресійних синдромах остеохондрозу хребта. Рефлекторний  

антиспазмолітічний ефект може бути досягнутий і введенням лікарських 

засобів у БАТ та зони: новокаїнізація тканин у ділянці точки хребцевої артерії з 

ангіодистонічною та ангіодистонічно-ішемічною стадією синдрому. 

Використовують трункусно-гангліонарні блокади. Аналогічно і при синдромі 

переднього драбинчастого м’язу, грушоподібного м’яза. 

4. Трофостимулюючий механізм дії. Введення безпосередньо у тканини 

лікарських речовин, які сприяють нормалізації мікроціркуляції та біохімізму, 

покращують трофічні процеси у них. Поряд з місцевими анестетиками, які 

також  мають трофостимулюючу дію, вводяться препарати АТФ, вітамін В12, 

плазмол, скловидне тіло, кисень та інш. 

5. Регіонарна вазоділятація. Не тільки зменшення больового відчуття, а й 

розширення судин з появою відчуття тепла в зоні блокади. 

6. Розсмоктування дистрофічних вузлів, рубцево-змінених ділянок, а 

також заміна грубоволокнистої тканини  більш ніжною фіброзною тканиною 

(нормалізація трофіки та відновлення функцій тканин).	   Розсмоктувальний 
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механізм ЛМБ важливий для  впливу на такі  патоморфологічні субстрати, як 

реактивні  епідурити та лептоменінгіти, при яких розсмоктуючі засоби 

вводяться  епі- та перидурально, а також субарахноїдально, парарадикулярно 

(лідокаїн+лідаза, лідокаїн+дексаметазон). 

7. Протинабрякова дія при введенні в тканини, наприклад, параневрально 

кортикостероїдів: дексаметазона, дексона, кеналога, діпроспана (стабілізація 

мембран клітин). 

8. Деструкція рецепторів, нервових волокон для тривалого 

анальгезуючого ефекту і перериву патологічої аферентації (спирт-новокаїнові 

та карболово-новокаїнові блокади). 

9. Використовуються ЛМБ, метою яких є стимуляція мієлінізації 

нервових волокон, стабілізація мембран – лідокаїн + ліпін, лідокаїн + есенціалє. 

Техніка проведення блокад.  

1. Кожна блокада з юридичної точки зору є спрямованим наміром 

небезпечного тілесного пошкодження і потребує обов’язкового 

попереднього пояснення пацієнту її мети та отримання його згоди. 

2. Тяжким ускладненням є інфекції, тому при виконанні ін’єкцій (блокад) 

необхідно дотримуватись правил асептики та антисептики. Тривалість 

обробки шкіри спиртом – 1 хвилина. Процедура виконується в 

стерильних рукавицях. 

3. Ефективність місцевої анестезії залежить не від кількості анестезуючої 

речовини, а від точності вибору місця введення та техніки виконання. 

4. Перед ін’єкцією завжди проводять аспірацію для попередження 

внутрішньо судинного введення препарату.  

Для мінімізації алергічних реакцій треба використовувати МАЗ амідної 

структури (лідокаїн). 

Загальні протипоказання до ЛМБ: непереносимість або підвищена 

чутливість до місцевого анестетика та ліків; дитячий вік (молодше 10-12 років); 
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нервово-психічні захворювання та розлади; виражені невротичні та 

психопатичні реакції на блокаду з вегетативно-дистонічними проявами 

(негативна реакція хворого на ЛМБ); негативне відношення або категорична 

відмова хворого від виконання блокади; гіпокоагуляційний синдром; 

генералізований септичний процес (бактериємія); супутні захворювання,  

обмежують приймання лікарських  засобів, що використовуються при ЛМБ. 

Місцеві протипоказання: інфекційно-запальні і некротичні процеси в зоні 

проведення блокади, гнійні захворювання шкіри; запальні зміни тканин у місці 

ін’єкції; неможливість технічного виконання ЛМБ із-за аномалії розвитку, 

деформації опорно-рухового апарату та інші причини. 

Перед застосуванням лідокаїну необхідно провести шкірну пробу на 

індивідуальну чутливість до препарату, про яку свідчить набряк і почервоніння 

місця ін’єкції. 

Отже, ЛМБ сучасний, обгрунтований і ефективний метод лікування 

больових синдромів, а також інших порушень, які супроводжують біль, в 

першу чергу, у хворих з вертеброгенними та міофасціальними синдромами 
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НЕОБХІДНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН У БОРОТЬБІ З  

ІНСУЛЬТОМ В УКРАЇНІ 

Зозуля І. С., Зозуля А. І.  

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика 

Кафедра медицини невідкладних станів,  м. Київ 

В Україні склалася загрозлива ситуація, яка обумовлена наслідками 

інсульту. Сьогодні реєструється в Україні до 175-200 тис. хворих на інсульт, в 

Росії – 700-750 тис, в той же час у США – 450 тис. В нашій державі кожні 3 

хвилини виникає новий випадок інсульту. Смертність від інсульту коливається 

від 400-600 осіб на 100 тис. населення. Це становить в 11,2-12,75 раз вище ніж в 

Швейцарії і других країнах Європи. Слід відмітити, що смертність від інфаркту 

міокарда знижується, а від інсульту – збільшується. (1, 2, 3) 

      Сьогодні гостро стоїть питання надання екстреної допомоги на 

догоспітальному та ранньому госпітальному етапах, впровадження в крупних 

закладах охорони здоров’я відділень невідкладних станів, де повинні 

працювати мультидисциплінарні бригади лікарів, цілодобово нейровізуалізуючі 

методи дослідження (КТ, МРТ, ангіографія, УЗДГ) і надавати допомогу за 

принципом – «від дверей до голки». 

    Гостро стоїть питання медикаментозного забезпечення хворих з 

гострим інсультом. Всесвітньою організацією охорони здоров’я, Європейською 

протиінсультною ініціативою, Американською асоціацією інсульту 

розроблялися рекомендації лікарського забезпечення інсультних хворих. Однак 

ці рекомендації включають лише декілька препаратів нейропротекторної дії і не 

має вазоактивних або ноотропних препаратів, більш широкого застосування 

нейпротекторів для захисту головного мозку від ішемії (типу цитиколіну, 

нейроксону, корвітину). (4, 5) 

           Навіть тромболітична терапія рекомбінантним тканинним активатором 

плазміногену, з впровадженням якого були великі надії, у відповідності до 

державних протоколів введення інсультних хворих, може бути використаний 

лишень у 1-2% пацієнтів, а в судинних центрах – до 5% пацієнтів. 
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Сьогодні в Україні нt має єдиного системного підходу в лікуванні хворих 

на інсульт: не організовані спеціалізовані судинні центри (відділення) з 

палатами (блоками) інтенсивної терапії, нейрохірургічним, неврологічним 

відділенням і відділенням ранньої реабілітації (відновного лікування) зі 

спеціально підготовленим персоналом. Поки що відсутні державні і локальні 

протоколи, які відповідають світовим стандартам, відсутня єдина стратегія і 

тактика надання допомоги інсультним хворим. Стоїть питання спеціальної 

підготовки персоналу (лікарі, медичні сестри, молодші сестри) для роботи в 

інсультних центрах. Такий персонал ще мало інформований як в 

діагностичному, так і в лікувальному плані. (6) 

Сьогодні недостатня інформованість як лікарів, так і населення в цілому, 

в результаті чого не використовуються в повній мірі профілактичні 

міроприємства. Слід відмітити, що кожен невролог в Україні має свою думку 

щодо лікування інсульту, яка у більшості випадків відрізняється від світових 

стандартів Крім того, в лікуванні інсультних хворих прослідковується 

невиправдана поліпрагмазія, нераціональне зниження артеріального тиску та ін. 

Сьогодні центральною ланкою в протінсультній службі повинні бути 

чотири основних напрямки боротьби з інсультом: первинна профілактика, 

допомога при гострому інсульті, вторинна профілактика і вичерпна 

реабілітація.  

Головним принципом надання оптимальної допомоги при гострому 

інсульті повинен стати лозунг: «Гострий інсульт – це невідкладний медичний 

стан». Необхідною умовою ефективного надання медичної допомоги в гострий 

період інсульту є госпіталізація для обстеження і лікування, бажано не пізніше 

ніж до 3 годин з часу виникнення інсульту доставити пацієнта в спеціалізоване 

інсультне відділення.  

В Україні хворі попадають до лікарні, на жаль, дуже пізно, як правило 

більше ніж через 6 годин після виникнення інсульту, а то і на другу добу. Тому, 

потрібно впровадити в широкі маси лозунг «час – це мозок». Цей лозунг 

повинен бути орієнтиром для пацієнта і для лікаря. Тільки активна, 

цілеспрямована допомога (в тому числі тромболітична терапія) протягом 
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перших 3 годин після виникнення інсульту може спасти мозок, а значить всі 

життєвоважливі функції. 

Дуже важливим елементом є навчання диспетчерів центрів екстреної 

медичної допомоги навичкам розпізнавання ознак інсульту на основі простих 

критеріїв уже при формуванні виклику. Важливе значення має 

симптомокомплекс «обличчя – рука – мова», який є прямим свідком інсульту. 

Диспетчер повинен професійно завдавати питання хворому або його 

представникам для з’ясування діагнозу (8). 

Надання медичної допомоги хворому на інсульт повинно бути 

пріоритетним, як при гострому інфаркті міокарда або тяжкій травмі. Потрібно, 

щоб бригада екстреної (швидкої) медичної допомоги була не просто 

перевізником, а могла надати термінову допомогу на догоспітальному етапі (на 

місці катастрофи, при транспортуванні). В першу чергу бригада повинна 

здійснити при необхідності всі реанімаційні міроприємства (за системою 

АВСДЕ), штучну вентиляцію легень, провести корекцію артеріального тиску, 

цукру, температури, запобігти набряку головного мозку (підняти головний 

кінець на 30º, вдихати зволожений кисень) (9). 

Госпіталізацію потрібно здійснити не куди-небудь, а в найближче 

спеціалізоване судинне відділення (центр). 

В інсультному відділенні підготовлені медичні працівники 

(мультидисциплінарна бригада) терміново обстежуючи хворого, надають 

допомогу, керуючись протоколами і алгоритмами з контрольними листами, в 

яких документують всі дані діагностики і лікування. Завданням лікарів в цей 

період є не тільки діагностика і лікування але й попередження ускладнень 

(тромбоемболії, набряк головного мозку, легень), проведення ранньої 

реабілітації (положення, мобілізація, дихання). 

Дуже важливим є накопичення досвіду поширення передових технологій, 

і що дуже важливо – створити спеціальний реєстр, який буде мати достовірні 

дані про медичні і соціально-економічні наслідки інсульту, стан системи 

допомоги хворим з інсультом, потреби в матеріально-технічному та кадровому 

забезпеченні (10). 
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Реалізація перерахованих вище заходів потребує і єдиного наукового 

керівництва і методологічної координації, яку і проводить Українська асоціація 

боротьби з інсультом, ВГО «Асоціація швидкої, невідкладної медичної 

допомоги і медицини катастроф». 
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АКТУАЛЬНІ ТА ГОСТРІ ПИТАННЯ РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ В УКРАЇНІ 

 

Коваленко О.Є., Гарник Т.П. 

 

ВГО «Українська асоціація рефлексотерапії та медичної акупунктури», 

ВГО «Асоціація фахівців з народної та нетрадиційної медицини» 

   

           Незважаючи на багатосотрічну історію застосування, методи 

рефлексотерапії (РТ) і зараз далеко не однозначно сприймаються як серед 

пацієнтів, так і серед колег-медиків.  

              У чому ж специфіка неоднозначно сприйманого в сучасній вітчизняній 

медицині напрямку - рефлексотерапії, яке поруч з неврологією розвивала 

Мачерет Євгенія Леонідівна? Більш того, як вже було зазначено, вона була 

засновницею цього напрямку в Україні, згрупувавши біля себе фахівців та 

ентузіастів в дуже нелегкі для впровадження чогось нового час, тим більше 

немедикаментозного лікування, заснованого на абсолютно чужою для того часу 

філософії, далекій від традиційної для суспільства того періоду часу догми 

матеріалізму ...  

            Не секрет, що медична реабілітація хворих з різною патологією, 

зокрема, після поширених гострих судинних катастроф (інфарктів, інсультів), 

травм, оперативних втручань і т.д. потребує подальшого вдосконалення. 

Незгасну актуальність мають хронічні захворювання, особливо ті, які 

супроводжуються частими рецидивами загострень і істотно знижують 

працездатність і якість життя (вертеброгенні неврологічні розлади, хронічні 

ішемічні ураження мозку і серця тощо), профілактичні та реабілітаційні заходи 

при яких повинні бути постійними або здійснюватися з певною періодичністю. 

Особливо гостро проблема реабілітації стала зараз, в нелегкий час 

неоголошеної війни в Україні, коли не використовувати можливості методів 

рефлексотерапії у відновному лікуванні людей, постраждало від воєнних дій, 

було б, як мінімум, нерозумним. Адже тривалі медикаментозні навантаження 

мають суттєві побічні ефекти, тому навіть їх курсове застосування має певні 
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обмеження. Винятком є постійний прийом препаратів при таких загрозливих 

ускладненнями патологіях, як цукровий діабет та інші ендокринні 

захворювання, артеріальна гіпертензія і т.д .. Безумовно, при невідкладних 

станах переваги медикаментозної терапії незаперечні. Дійсно, суттєвий вклад в 

заходи первинної та вторинної профілактики та реабілітації при хронічних 

захворюваннях і в період реконвалесценції після гострих хвороб здатні надати 

немедикаментозні методи, з яких на практиці найбільш поширена фізіотерапія. 

Слід визнати невиправдано недостатнім застосування методів рефлексотерапії 

(РТ), які у свідомості лікарів різних спеціальностей і пацієнтів традиційно 

асоціюється виключно з акупунктурою (голковколюванням) і, можливо, з 

деякими апаратними методами (електро, лазеропунктура). Однак, такі способи 

впливу на точки і рефлексогенні зони, які є неінвазивними, тобто, не 

перетинають шкірний покрив, як точковий і вакуумний масаж, вакуумпунктура, 

натискання на точки (шиатсу), прогрівання полиновими сигарами і моксами 

(цзю-терапія), поверхнева голкоаплікація (зокрема, багатоголчастими 

разнометалевими апликаторами), мей-хуа-чжень (подразнення шкіри 

багатоголчастим валиками й молоточками) також належать до методів 

рефлексотерапії. Якщо інвазивні методи (акупунктура), де окрім специфічної 

техніки виконання, як правило, часто передбачають більш складні рецепти 

поєднання точок в одному сеансі, які в кожному конкретному випадку 

підбираються індивідуально, повинен виконувати виключно лікар із 

спеціальною освітою, то прості симптоматичні рецепти точкового масажу, 

прогрівання точок (наприклад, при головному болі тієї чи іншої локалізації, 

запамороченнях, болі в суглобах, перевтомі, нежитю і т.д.), а також поверхневої 

голкоаплікаціі. окрім лікаря, може виконувати безпосередньо і сам хворий за 

умови отримання певного інструктажу або навчання лікарем, який сам володіє 

оздоровчими неінвазивними методами РТ.  

               Опитування нами різних верств населення (студентів, людей розумової 

і фізичної праці різного віку) показало недостатню інформованість про 

можливості застосування методів РТ, в тому числі, неінвазивних, для 

підвищення рівня здоров'я, тим більше, залучення пацієнтів у процес 
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самооздоровлення. Виконання відповідних фізичних вправ, точкового 

самомасажу та цзю-терапії, постизометричної релаксації тощо. з боку самих 

медичних працівників було майже поодиноким.  

                 На жаль, немедикаментозні методи не мають такої рекламної 

пропаганди, як фармакотерапія зі зрозумілих причин. Звичайно, 

фармакотерапию при невідкладних станах складно переоцінити, проте 

реабілітація хворих при хронічній патології не зможе досягти стійкого 

позитивного ефекту без немедикаментозних рефлекторних методів, до 

виконання яких слід залучати і самих пацієнтів. Оптимальним напрямком в 

профілактиці та медичній реабілітації слід розглядати розумне поєднання 

фармакотерапії та рефлекторних методів.  

                     В чому ж причини недостатньої уваги до методів східної медицини, 

зокрема РТ, в сучасній медицині? Крім уже зазначених причин слід відзначити 

певну їх дискредитацію псевдорефлексотерапевтами як вітчизняного, так і 

зарубіжного «виробництва». На ринку медичних послуг нерідко можна зустріти 

акупунктуристів зі Сходу з сумнівною освітою і не менш сумнівними 

дозволами до медичної практики (як правило, їм дозволений тільки масаж), але 

їх презентабельна зовнішність як корінних представників країн, де 

зароджувалися східні методи оздоровлення, дозволяє пацієнтам ототожнювати 

запропоноване ними лікування з високим рівнем медичної допомоги. 

Диференційований підхід серед населення та лікарів різних спеціальностей (до 

кого слід посилати пацієнта?) повинен бути і щодо лікарів, які навчаються в 

нашій країні. Чи не менше запитань залишає і сучасне навчання. Як, наприклад, 

пояснити невідповідність змісту деяких розділів, зокрема, розділу 2.1.1. 

задекларованій назві «Використання рефлексотерапії в складі комплексного 

лікування гострих порушень мозкового кровообігу» (с. 171-218, т.2): адже в 

розділі немає навіть згадки про методи рефлексотерапії, актуальні при даній 

патології, ні, звісно, традиційного для східної медицини обгрунтування 

специфічного застосування методів, в «національному» (?!!!) підручнику 

«Рефлексотерапія» (за ред. Мурашко Н.К., Морозової О.Г., 2013р). 

Представлено лише відомі питання семіотики та напрямки фармакотерапії (?!) 
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зазначеної патології. Рівень національного підручника тим паче не повинен 

дозволяти порушень норм наукового стилю української мови, орфографічних, 

стилістичних помилок та інших недоліків, і вже зовсім сумно виглядають 

«чесно» використані матеріали (текст і малюнки) з інших видань без дозволів і 

навіть посилань (зокрема, з навчального посібника «Основи вакуумної 

рефлекторної терапії» Мачерет Є.Л., Коваленко О.Е., Коркушко О.О.) текст і 

малюнки безпосередньо одного з авторів статті. Можливо, фахівець- 

початківець не одразу зверне увагу на ці хиби, але професіонал-

рефлексотерапевт (та й не тільки) буде дуже «в захваті» від того навчального 

матеріалу, який йому пропонують.  

                Може бути, що такий «продукт» є «прохідним» і тому, що «на безриб'ї 

і рак - риба»? Ймовірно так, дефіцит вітчизняної літератури з рефлексотерапії 

існує, а високоякісна іноземна дорого коштує. Слід сказати, що багато 

матеріалів з РТ зібрано та підготовлено колективом провідних фахівців ВГО 

«УАРМА» до обробки та узагальнення. Але поспішати небезпечно, щоб не 

довелося потім червоніти ...  

               Дорогі колеги, давайте будемо чесними і перед самими собою і перед 

пам'яттю Вчителя, тоді справа, розпочата професором Мачерет Є.Л. і її 

соратниками буде успішно продовжуватися. 
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МОЖЛИВОСТІ СКРИНІНГОВОЇ ДІАГНОСТИКИ НА ПЕРВИННІЙ 

ЛАНЦІ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ 

МІКРОАКУПУНКТУРНИХ СИСТЕМ: ІРИДОБІОМІКРОСКОПІЯ. 

 

Коваленко О.Є. 
 

НМАПО імені П.Л.Шупика 

Кафедра сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги  

 

Питання скринінгової діагностики на первинному рівні медичної допомоги 

та при медичних оглядах населення не втрачає своєї актуальності. Достатня 

інформативність, а також матеріальна та фізична доступність мають велике 

практичне значення, адже «орієнтувальний» підхід дозволяє швидко 

визначитись з ймовірним подальшим комплексом поглиблених 

високовартісних досліджень ще при первинному клінічному огляді пацієнта. 

 Як відомо, рефлексотерапія – це не тільки лікувальна, але й діагностична 

система, в основі якої полягає оцінка параметрів стану рефлексогенних зон 

організму з метою подальшого на них впливу. Поряд з клінічною діагностикою 

фізичних і психічних параметрів людини згідно концептуальних принципів 

традиційної китайської медицини (ТКМ) та акупунктурною діагностикою стану 

корпоральних точок, існують ще методи оцінки так званих мікроакупунктурних 

зон - окремих ділянок тіла, де завдяки рефлекторним зв‘язкам з внутрішнім 

середовищем на невеликій площині у вигляді васкулярних, трофічних змін, 

порушень больової, температурної чутливості та електропровідності 

відбиваються дисфункції, що мають місце в різних органах та частинах тіла.  

З древнькитайської філософії відомо, що організм отримує інформацію від 

зовнішнього середовища завдяки «вікнам тіла» - очам, вухам, носу, ротові, 

кистям та стопам. Говорячи сучасною мовою – «вікна тіла» - це органи 

екстероцептивної чутливості, які дозволяють організму оцінювати зовнішні 

параметри середовища. Ними є такі відчуття, як зір, нюх, смак, слух, дотик. 

Цікавим є факт, що в межах кожного з цих органів на невеликій площині 
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відбито інформацію про стан всього організму вцілому і всіх органів та систем 

зокрема (є точки та зони райдужної оболонки ока, вушної раковини, утворень 

ротової порожнини (язик, ясна), носа (його порожнини та зовнішньої поверхні), 

кисті та стопи, які і представляють собою мікроакупунктурні системи. Звідси є 

відомими такі діагностичні та лікувальні методи рефлексотерапії, як 

іридодіагностика, аурікулодіагностика та аурікулотерапія, Су-джок діагностика 

та терапія, назо- і лінгво- діагностика та терапія (останні дві використовуються 

значно менше, ніж попередньо зазначені, через меншу практичну зручність).    

. Саме східні напрямки діагностики традиційно є визнаними у світі, 

натомість  одна з мікроакупунктурних зон, на якій базується діагностичний 

метод – іридодіагностика, переважно належить до здобутків стародавніх 

західних практик. 

Іридодіагностика – діагностичний метод, який шляхом оцінки стану 

райдужки ока (ірису) дозволяє отримати уяву про стан організму вцілому та 

окремих органів зокрема, дає свідчення про стан адаптаційно-компенсаторного 

потенціалу та успадковані вади.  

Визначення стану здоров’я людини шляхом оцінки змін на райдужній 

оболонці ока – не новинка. Метод відомий давно, історичні свідчення походять 

ще з епох древніх цивілізацій Єгипту, Міжріччя, його використовували навіть у 

скотарстві. Були і періоди напівзабуття і навіть гоніння, особливо під час 

Середньовіччя, однак у другій половині позаминулого сторіччя в Німеччині, 

Угорщині, а десятиріччями пізніше – в Болгарії, Радянському Союзі, згодом 

з’явилися і наукові дослідження цього напрямку. 

Райдужна оболонка ока (ірис) являє собою пластину мезодермально-

ектодермального походження трохи еліптичної форми розмірами 12,5 мм 

(горизонтально) і 12,0 мм (вертикально), яка розподіляє внутрішню і зовнішню 

камери очного яблука, з отвором усередині (зіницею). Величина зіниці 

контролює кількість світлової енергії, яка надходить із зовні до внутрішнього 

середовища і відбивається на сітківці ока. Величина зіниці може збільшуватися 

і зменшуватися за рахунок скорочення і розслаблення м‘язів у складі райдужки.  

Райдужка складається з волокон сполучної тканини, розташованих радіально 
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(строма), і клітин, в тому числі пігментних (пігментного шару). Кількість 

пігментних клітин зумовлює колір райдужки. Цікавим є факт, що пігментні 

клітини перешкоджають проникненню сонячних променів у око, тим самим, 

крім безпосередньо зіниці, регулюють їх надходження, тобто, кількості енергії 

світла, оптимальної для аферентного нервового імпульсу, який утворюється на 

сітківці і є активатором серединних структур головного мозку та його кори. Це 

один із складних процесів пристосування (адаптації), які створено у природі. 

Прикладом є те, що люди з темними райдужками мешкають у широтах з 

високою інсоляцією (Африці, екваторіальних зонах тощо), а зі світлою – у 

північних широтах та помірному кліматі, де природна інсоляція значно менша. 

Якщо людина з темною райдужкою переїде жити до північних широт, то ризик 

її захворюваності істотно підвищується, і навпаки. 

Здається, навіщо у наш час новітніх технологій, за наявності 

високотехнологічної діагностичної апаратури використовувати метод 

іридодіагностики, адже в порівнянні з ними він виглядає дещо таємничим, 

дехто його навіть вважає шарлатанством.  

Реально - це високоінформативний метод, в його основі полягають складні 

взаємозв‘язки ока зі стовбуровими утвореннями головного мозку, зокрема 

таламусом та корою головного мозку, де відбувається переробка інформації 

зорового аналізатора та фотореакцій (світлових), що відбилися від сітківки ока, 

а у відповідь – організм викликає певні зміни на ірисі. 

Як зазначалося, строма ірису представлена сполучнотканинними 

волокнами. Одна з найголовніших і першочергових характеристик, які дає 

іридодіагност райдужці, це її щільність, на основі чого визначається загальний 

рівень адаптаційно-пристосувальних можливостей організму. Нами 

проводились наукові дослідження, які довели, що щільність та структура 

сполучної тканини (її строма) корелює з особливостями будови інших 

сполучнотканинних утворень організму (міжхребцеві диски, стінки артерій 

тощо), що, звісно, й пояснює вищу життєстійкість власника ірису з високою 

щільністю і навпаки. Це дозволило перевести дані з області емпіричного 

досвіду до наукових знань. 
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Зміни на райдужці бувають у вигляді топостабільних та тополабільних 

знаків. Топостабільні – це ті, що залишаються на все життя, є вродженими і 

несуть в собі інформацію про спадкові хвороби або з‘являються після 

серйозних захворювань. Тополабільні – несуть інформацію про більш легкі 

захворювання або інтоксикації і можуть з‘являтися як наслідок розладів в 

організмі або зникати при одужанні під впливом лікування. Їх оцінка дозволяє 

правильно поставити діагноз. 

Кожній зоні (сектору) райдужки топічно відповідає певний орган або 

частина тіла. Розташування секторів умовно виглядає як циферблат годинника. 

Наприклад, сектору 11.00 -1.00 годин відповідає зона мозку, на 6 годин – зона 

ноги, зони на 8.40-9.30 годин справа і 2.30 – 3.20 зліва – зона дихальної системи 

(бронхів, легень). Навколо зіниці розташовується зона шлунково-кишкового 

тракту тощо.  

Метод іридодіагностики дуже тонкий, подібні іридологічні знаки можуть 

мати дещо відмінну трактовку у осіб з різними типами райдужок, особливе 

значення має урахування цілого комплексу змін для правильного встановлення 

попереднього діагнозу. Як і всі інші лабораторні та параклінічні (за допомогою 

апаратури) методи діагностики, іридодіагностика допомагає у сукупності з 

загальною оцінкою стану хворого при з’ясуванні деталей анамнезу, встановити 

повноцінний діагноз. 

Метод іридодіагностики має ряд переваг перед іншими методами. Поряд з 

високою інформативністю, коли за декілька хвилин можна отримати уяву про 

стан всього організму, адаптаційні можливості, спадкові „слабкості”, метод є 

нешкідливим, неінвазивним (не проникає у внутрішнє середовище організму), 

тому не має протипоказань. Завдяки означеним позитивам може слугувати для 

експрес-діагностики захворювань (швидкої діагностики), особливо це є 

важливим при професійних оглядах для визначення професійної придатності до 

тієї чи іншої спеціальності, визначення подальшого плану додатких 

досліджень. Як і всі інші сучасні діагностичні методи, іридодіагностика має 

допоміжний характер, кінцевий діагноз людині має виставлятися на основі 
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сукупності всіх об‘єктивних (клінічних, параклінічних, лабораторних) та 

суб‘єктивних даних хворого.  

Дійсно, поліморфізм райдужних оболонок настільки надзвичайно високий, 

наскільки всі люди різняться між собою не тільки фізичними, але й психічними 

особливостями (див. рис 1).  

     

 
На жаль, цей метод має і свої проблеми. Через привабливість і простоту 

виконання його дискредитації посприяли самі горе-діагности, які, не маючи 

відповідної освіти та достатнього досвіду, широко використовували з метою 

отримання поживи. Нереальні медичні заключення і ятрогенії викликали 

справедливу недовіру лікарів інших спеціальностей та хворих. 

Застосування іридодіагностики повинне здійснюватися тільки лікарями з 

відповідною спеціальною освітою та практичним досвідом, в першу чергу, в 

лікувальній справі, адже осмислення методу іридодіагностики має базуватися 

на достатніх загальномедичних знаннях (анатомії, фізіології, вмінні та досвіду 

постанови клінічного діагнозу з урахуванням показників сучасних 

параклінічних та лабораторних досліджень тощо).  

Набуття досвіду в іридодіагностиці має здійснюватися шляхом 

тривалого співставлення лікарем змін на ірисі та результатів клінічних, 
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параклінічних та лабораторних досліджень кожного хворого за наявності 

теоретичної підготовки щодо дослідження ірису. 

Іридодіагностика здійснюється завдяки сучасній оптичній техніці – 

щільовій лампі, іридоскопу, крім того - збільшуючому склу, а також отримати 

деяку інформацію можна навіть неозброєним оком. 

      Таким чином, райдужка (ірис) – система прямої та відображеної 

аферентації, по якій зміни в організмі виносяться зовнішньо в відповідні 

проекційні зони (Є.Вельховер), представляє собою високоінформативну 

анатомо-фізіологічну структурну одиницю, яка несе в собі генетичні та набуті 

дані й заслуговує на подальше вивчення на основі наукових спостережень, 

широке використання її оцінки в клінічній практиці, зокрема, як 

комплементарний скринінговий метод діагностики на первинній ланці 

медичної допомоги.    
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Міський інсультний центр, м.Херсон 
 

 
Поряд з артеріальною гіпертензією серед факторів ризику, які беруть 

участь у розвитку цереброваскулярної та серцево-судинної патології, визначну 

роль відіграє метаболічний синдром (МС). Поширеність МС у ХХI ст. 

неухильно зростає, набуваючи характер епідемії. Наявність МС асоціюється з 

двократним збільшенням ризику виникнення серцево-судинних захворювань 

протягом найближчих 5-10 років.  Сьогодні найбільш визнаними 

метаболічними факторами ризику у разі МС є атерогенна дисліпідемія, 

підвищений рівень артеріального тиску, інсулінорезистентність, 

протромботичні та прозапальні стани, що виникають у пацієнтів з 

надлишковою масою тіла Найнебезпечнішими наслідками МС, як зазначалось, 

є цереброваскулярна патологія – за розповсюдженням третя причина 

смертності та одна з головних причин інвалідизаціЇ населення в багатьох 

країнах світу. Як стверджують експерти ВООЗ, в майбутньому кількість 

цереброваскулярних захворювань (ЦВЗ) буде зростати, що пов’язано зі 

старінням населення планети та збільшенням розповсюдженості у популяції як 

в розвинутих країнах, так і в країнах, які розвиваються, таких факторів ризику 

ЦВЗ, як артеріальна гіпертензія (АГ), цукровий діабет, гіперхолестеринемія, 

паління, ожиріння, гіподинамія та ін. (Міщенко Т.С та співав., 2013).  

У структурі судинних захворювань головного мозку провідне місце 

посідають гострі порушення мозкового кровообігу, де інсульти є одними з 

найбільш частіших за інші причин інвалідності та смертності населення країни 

(Міщенко Т.С., 2011-2013).   Поглиблює проблему й те, що третину інсультів 

реєструють в осіб працездатного віку. Очевидно, що захворюваність на інсульт 

зростає зі збільшенням частки серцево-судинної патології в загальній структурі 
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захворюваності (Gilligan A.K., Thrift A.G., Sturm J.W. et al., 2009; Кузнєцова 

С.М., 2013).   

Як відомо, гострим цереброваскулярним розладам передує і 

поглиблюється внаслідок них прогресуюча хронічна судинно-мозкова 

недостатність - дисциркуляторна енцефалопатія (ДЕ), складаючи 

найпоширенішу форму неврологічних захворювань, погіршує якість життя та 

суттєво впливає на показники загальної інвалідізації (Міщенко Т.С., 2013).  

У зв‘язку з вищезазначеним, питання удосконалення заходів щодо  

своєчасного запобігання розвитку МС та його важких наслідків не втрачає своєї 

актуальності. 

Невтішні статистичні показники, які стосуються зростання рівня 

смертності через патологічні стани, пов’язані з МС, викликали необхідність 

дослідити це питання, одним із першочергових напрямків якого було збір 

інформації - опитування людей різного віку, статі та соціального статусу та 

лікарів щодо інформованості з питань можливостей застосування 

немедикаментозних та комплементарних методів профілактики та реабілітації. 

Узагальнюючи результати проведеної роботи та професійний досвід, ми дістали  

наступних висновків. 

1. Серед населення з різних регіонів України та близького зарубіжжя 

спостерігається недостатня інформованість щодо профілактичних та 

реабілітаційних можливостей немедикаментозних методів (заняття 

фізичною культурою та дихальними вправами, застосування 

неінвазивних методів рефлексотерапії (РТ) та мануальних методик 

(самомасажу, постізометричної релаксації тощо), гомеопатичних 

засобів та фітопрепаратів, дотримання правильного харчування та 

режиму життєдіяльності, регулярного контролю артеріального тиску, 

показників крові та інших параметрів організму) в подоланні появи та 

прогресуванні метаболічного синдрому та пов’язаних з ним 

ускладнень.  

2. Серед лікарів, в тому числі первинної ланки медичної допомоги, також 

має місце недостатня інформованість щодо ефективності не 



	   62	  

медикаментозних методів та їхнього сумісного застосування з 

фармакотерапією. Лікарі та середній медичний персонал не володіють 

методиками самодопомоги в профілактиці та реабілітації різних 

захворювань, щоб мати змогу порекомендувати та навчити пацієнтів.  

3. Лікарі переважно не налаштовані на застосування профілактичних 

засобів допомоги ні собі особисто, ні навчити хворих через попередні 

причини та брак власних навичок. 

4. Пропаганда медикаментозної терапії в засобах масової інформації 

суттєво переважає пропаганду комплементарних способів 

оздоровлення..  

         В результаті дослідження ми можемо зробити висновки, що для 

підвищення рівня профілактики МС та реабілітації у разі його ускладнень 

необхідні: 

1. Активна й адекватна просвітницька робота щодо факторів розвитку МС 

серед населення та лікарів з формуванням стійкої мотивації бути 

здоровим. 

2. Проведення занять-тренінгів для лікарів і пацієнтів. 

3. Розширення тем циклів тематичного удосконалення, створення 

відповідних навчальних програм для лікарів. 

4. Комплексне застосування поряд з медикаментозною терапією не 

медикаментозних методів, зокрема неінвазивних та інвазивних методів 

рефлексотерапії. 
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ЛИХОРАДКА ЭБОЛА, ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА И 

ЛЕЧЕНИЕ 

 

Козыменко Т. Н.,.  

 

ПВНЗ «Киевский медицинский университет УАНМ» 

 кафедра фитотерапии, гомеопатии и биоэнергоинформационной 

медицины 

   

 Эпидемия  геморрагической лихорадки Эбола  началась в Гвинее в 

феврале 2014 года и продолжается до сих пор, вызывая панику у населения 

многих стран мира. Случай уникален тем, что эпидемия этой смертельно 

опасной болезни началась в Западной Африке впервые. У медицинского 

сообщества нет опыта борьбы с ней, нет эффективной вакцины. Ситуация очень 

напоминает пандемию гриппа-испанка в 1918-1919гг., когда врачи не имели 

средств лечения гриппа, а аспирин существенно ухудшал течение болезни. 

               Однако сохранились многочисленные свидетельства высокой 

эффективности гомеопатического лечения испанки, при котором смертность 

была всего около 1% (при 20-30% смертности при аллопатическом лечении).  

     Еще одна аналогия возникает при сравнении данной эпидемии 

лихорадки Эбола с эпидемией холеры в Европе в 1830 г. Основатель 

гомеопатии Самуил Ганеман не лечил сам ни одного холерного пациента, 

однако по описанию симптомов заболевания он смог предложить 

гомеопатические препараты для лечения этого ранее неизвестного заболевания.  

     В истории гомеопатии есть также успешный опыт лечении эпидемии 

желтой лихорадки в США в XIX веке. При смертности до 85% гомеопатическое 

лечение позволяло снизить ее до 5-15%. 

   Преимуществами гомеопатии при эпидемиях является то, что не нужно  

тратить драгоценное время на установку диагноза, возбудителя и изготовление 

вакцины. Только симптомы пациента являются показанием для 

гомеопатического назначения. Во время эпидемии симптомы заболевания 
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могут отвечать картине одного или нескольких препаратов - «genus 

epidemicus». Эти лекарства могут также использоваться для профилактики 

данной болезни у контактных лиц 

 После анализа симптомов лихорадки Эбола оказывается, что патогенез 

гомеопатического препарата CROTALUS HORRIDUS на 95% покрывает 

симптомы болезни. Возможна следующая схема применения: 

 - для профилактики в очаге эпидемии - Crotalus horridus 30C, одна доза 

в день до тех пор, пока угроза не исчезнет; 

 - если человек инфицирован - Crotalus horridus 30C, одна доза каждый 

час. Если тяжесть проявлений будет уменьшаться, частоту приема нужно 

снижать. Если не будет улучшения после 6 доз, надо искать новое лекарство.  

 Препараты для лечения лихорадки Эбола:  

 Crotalus horridus 30C – будет считаться наиболее показанным, если есть 

трудности с глотанием из-за спазма и сжатия горла, при кровотечениях темной 

пурпурной кровью, отеком кожи с пурпурными пятнами на ней. 

 Bothrops 30C –  показан, когда наблюдается нервная дрожь, трудности с 

артикуляцией и речью, вялость, заторможенность, отечность лица, черная 

рвота. 

 Lachesis mutus 30C – наиболее показан при делирии с дрожанием и 

спутанностью сознания, кровоизлияниями везде. Часто человек не переносит 

тугую и сдавливающую одежду и повязки, чувствует себя лучше от тепла, хуже 

– лежа на левом боку. 

 Несмотря на все усилия человечества, большие успехи в борьбе со 

многими инфекционными заболеваниями, оказалось, что мы не защищены от 

новых неизвестных болезней в настоящем и будущем. Исторический и 

современный опыт гомеопатического лечения показывает большие 

возможности метода в лечении эпидемических заболеваний. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ АКТИВНОСТИ РЕГУЛЯТОРНЫХ 

СИСТЕМ В КУРСОВОМ ЛЕЧЕНИИ МЕТОДОМ 

ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИИ 

 

Кононов В.И. 

Санаторий-профилакторий «Чайка» 

ПАО «ММК Имени Ильича», г. Мариуполь 

 

Ключевые слова: Кардиоинтервалография, показатель активности 

регуляторных систем (ПАРС), иглорефлексотерапия (ИРТ). 

Организм человека необходимо рассматривать как динамическую 

систему, которая непрерывно приспосабливается к условиям окружающей 

среды путем изменения функционирования отдельных систем и уровня 

напряжения регуляторных механизмов. 

Цель исследования: Изучить состояние функциональных регуляторных 

систем пациентов при курсовом лечении методом ИРТ. 

Материалы и методы: Для изучения особенностей состояния 

регуляторных систем оздоравливаемых в санатории-профилактории «Чайка» 

использовался метод кардиоинтервалографии (КИГ) по Р. Баевскому с 

автоматизированным математическим анализом вариабельности ритма сердца, 

в частности – один из интегральных показателей – показатель активности 

регуляторных систем ПАРС. 

 ПАРС в конечном итоге определяет степень выраженности напряжения 

функциональных систем организма, что дает возможность отнести 

обследуемого к одному из пяти функциональных состояний в 

донозологической диагностике  (Р.М. Баевский, А.П. Берсенева, 1997г.). 

Программа исследования включала в себя: 

1. Проведение процедуры исследования методом кардиоинтервалографии 

(КИГ) до и после курса лечения 

2. Фиксация результатов в базе данных 

3. Изучение полученных количественных показателей ПАРС 
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 В ходе исследования был проведен анализ данных КИГ пациентов, 

находившихся на восстановительном лечении в с/п «Чайка» в январе-мае 2014г. 

Всего было обследовано 189 оздоровленных с заболеваниями периферической 

нервной системы (59), сердечно-сосудистой системы (63), опорно-

двигательного аппарата (67). Из них 102 муж., 87 жен., возраст обследованных 

варьировал от 31 до 65 лет.  Распределение ПАРС по группам обследованных 

представлено в табл. 1. 

Таб. 1 

Показатель Гендерный 
состав 

Возраст Группы болезней  Средний  
ПАРС 

 жен. муж. < 49 > 50 Болезни 
ПНС 

Болезни 
ССС 

Болезни 
опорно-
двиг.апп 

 

ПАРС до 
курса 
лечения 

7,5 7,8 7,7 8,2 7,9 8,3 7,7 7,1 

ПАРС 
после 
курса 
лечения 

5,6 5,8 5,3 5,9 5,7 5,8 5,6 5,6 

 

 Анализ полученных результатов показал, что ПАРС в среднем выше у 

лиц с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и старшей возрастной 

группы. 

 Исходные показатели ПАРС в начале лечения в среднем составили 7,1, 

что по шкале функциональных состояний соответствует «перенапряжению», а 

после курса лечения 5,6, т.е «функциональное напряжение» регуляторных 

систем. 

Заключение. Проведенное исследование показало, что методика 

кардиоинтервалографии (вариационной пульсометрии) и, в частности, 

показатель активности регуляторных систем - ценный метод для оперативного 

изучения общего функционального состояния человека, в т.ч и при лечении 

методом ИРТ  

 

 



	   67	  

Литература 

1. Баевский Р.М. Кибернетический анализ процессов управления 

сердечным ритмом. М.: Медицина, 1976 – с.161-175 

2. БаевскийР.М., Берсенева А.П. Оценка адапционных возможностей 

организма и риск развития заболеваний. М.: Медицина, 1997 – с,265 

3. Зайцев В.К. Методика вариационной пульсометрии. Медицинские 

новости 2010 № 10 с.12-17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   68	  

ВИКОРИСТАННЯ СХЕМИ ТОЧКОВОЇ ДЕНС-ТЕРАПІЇ В ПРОГРАМІ 

РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ 

Коцаба Ю.Я., Бабінець Л.С. 

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет 

ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України» 

ДЕНС (динамічний електронейростимулятор) – це метод 

немедикаментозного лікування, що базується на впливі на активні рефлекторні 

зони і точки динамічними імпульсами електричного струму, форма яких 

постійно змінюється і залежить від величини електричного опору поверхні 

шкіри на піделектродній ділянці. При цьому позитивний ефект полягає не 

тільки у вигляді ліквідації болю, але і в дії на причину захворювання. 

Метою роботи було вивчити динаміку рівня якості життя (ЯЖ) у хворих 

на хронічний панкреатит (ХП) під впливом запропонованої схеми 

рефлексотерапії у порівнянні із загальноприйнятою схемою лікування (ЗСЛ). 

Хворих поділили на дві групи: 1-ша (30 осіб) отримувала ЗСЛ лікування; 

пацієнти 2-гої додатково до ЗСЛ отримували курс терапії, що складався з 12 – 

14 сеансів виносним точковим терапевтичним електродом апарату ДіаДЕНС-

ПК стабільним методом в режимі «Терапія» на частоті 60 Гц при ЕД – 2 по 2-3 

хвилини на точку. Оброблялися наступні точки: АТ 96 – проекція підшлункової 

залози; АТ 55 – точка шень-мень (володіє знеболюючим та седативним 

ефектом); АТ 22 – точка залоз внутрішньої секреції; АТ 39 – точка грудного 

відділу хребта (має знеболюючий та протизапальний ефекти); точки проекції 

підшлункової залози на долоні та стопі по системі Су Джок. 

Хворим провели анкетування за допомогою загального опитувальника 

SF-36 та спеціалізованого опитувальника гастроентерологічних хворих GSRS 

до початку і повторно після завершення курсу лікування. 

Показники рівня ЯЖ до початку лікування в обох групах були 

статистично співставними.  
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Після проведеного комплексу лікувальних заходів встановлено, що рівень 

якості життя хворих на хронічний панкреатит, котрі отримували 

загальноприйняту схему лікування покращився за шкалами опитувальника SF-

36 на 46 %, а за показниками спеціалізованого опитувальника GSRS на 31 %. 

Натомість результати пацієнтів 2-гої групи поліпшилися на 55% та 56% 

відповідно. 

Висновок. Отримані результати після проведеної терапії дозволяють 

стверджувати, що використання методу точкової рефлексотерапії апаратом 

ДіаДЕНС-ПК за запропонованою схемою курсом у 12-14 сеансів в 

комплексному лікуванні та реабілітації хворих на хронічний панкреатит 

достовірно підвищують рівень якості життя хворих у порівнянні із 

загальноприйнятою схемою лікування хронічного панкреатиту (р<0,05). 
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ВИКОРИСТАННЯ АРОМААКУПРЕСУРИ В КОМПЛЕКСНОМУ 

ВІДНОВЛЮВАЛЬНОМУ ЛІКУВАННІ СПОРТСМЕНІВ 

ПРИ ХРОНІЧНОМУ ПЕРЕНАПРУЖЕННІ 

 

Малахов В.О., Федоренко Н.О. 

Харківська медична академія післядипломної освіти 

Кафедра медичної реабілітації, спортивної медицини та лікувальної 

фізкультури 

 

  Актуальність.  Хронічна перенапруга у спортсменів у будь-якому виді 

спорту – це надзвичайно важлива проблема, визнана в усьому світі. 

    Відновлювальне лікування при хронічній перенапрузі повинне бути 

багатогранним з урахуванням ушкодження тих чи інших систем організму. 

     Враховуючи те, що прийом фармакологічних засобів у спортивній 

медицині має суттєві обмеження – їх намагаються звести до мінімуму, 

особливу актуальність у медичній реабілітації спортсменів набувають 

немедикаментозні методи лікування, особливо масаж. 

Використання масел, зокрема ароматичних, при масажі відоме багато 

тисячоліть як в східній, так і європейській медицині через цілий перелік 

позитивних фізичних та біологічних властивостей. 

Точковий масаж – один із компонентів східної чжень-цзю-терапії. 

Ми понад 20 років використовували аромаакупресуру (точковий масаж 

разом з аромамаслами) в спортивній медицині не тільки в комплексному 

лікуванні захворювань, але й при хронічному перенапруженні, що мало 

позитивний як реабілітаційний, так і профілактичний ефекти. 

За розробленою нами методикою при хронічній перенапрузі у спортсменів  

для точкового масажу найбільш доцільними ввважали використання наступних 

корпоральних та аурикулярних точок: Е36, GІ4, C4, 5, 6, 7; MC6, 8; V3, 13–28, 

31–35, 42; VB34, 38, 40; F2; T(VG)14, 19, 20, 24; I(VC)4, 5, 6, 7, 12; PC1(4); P3. 

В області вушної раковини доцільно використовувати наступні точки: 13, 

22, 34, 51, 55, 58, 95, 104, 109, 110.  
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За результатами запропонованого реабілітаційного підходу спостерігались 

позитивні як в суб’єктивному, так і об’єктивному статусі спортсменів. 

Висновки. Аромаакупресура може використовуватися в медичній 

реабілітації при хронічному перенапруженні у спортивній медицині без 

ускладнень протягом тривалого часу у вигляді масажу й самомасажу 

акупунктурних точок. 

У період відновлювального  лікування при хронічній перенапрузі у 

спортсменів (по нашим даним) аромаакупрессуру доцільно сполучити зі 

статичною психофізичною гімнастикою, яка дає можливість не переривати 

тренування (для кожного виду спорту це різні терміни). 

Таким чином, немедикаментозна терапія є ефективним пролонгованим 

методом медичної реабілітації при хронічній перенапрузі у спортсменів.  
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ДВА ВИПАДКИ З КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ: КУПІЮВАННЯ 

ПОРУШЕННЯ СЕРЦЕВОГО РИТМУ МЕТОДИКАМИ 

РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ 

 

Мовчан А.Ю. 

Хмільницька ЦРЛ, м. Хмільник, Вінницької області  

 

 Актуальність. Серцеві аритмії – одна з найактуальніших проблем 

сучасної медицини, зокрема, одним із загрозливих її ускладнень є 

кардіоемболічні інсульти, що, в свою чергу, складають одну з найважливіших 

причин інвалідності та смертності населення не тільки України, але й в усьому 

світі.  Традиційною є медикаментозна терапія серцевих аритмій, пошук 

оптимізації якої не припиняється, натомість роль немедикаментозної терапії ще 

недооцінена. Існують поодинокі свідчення щодо лікування пароксизмальної 

тахікардії немедикаментозними методами  їх подають у своїх монографіях 

кілька авторів. Наприклад, Гаваа Лувсан рекомендує застосовувати наступні 

точки: R7 фу-лю, С3 шао-хай, С5 тун-лі, МС4 сі-мень, VC5 –ші-мень,VC14 цзьой-

цюе, VC17 тань-чжун, V15 сінь-шу. А також аурикулярні точки АР100 серце, АР55 

шень-мень, АР51 симпатична, АР34  кора головного мозку. 

 Н.А. Николаев, 2004, дає визначення пароксизмальної тахікардії з позиції 

традиційної китайської медицини. 

 "… Этим термином обозначают внезапное (и, без видимой причины) 

учащение сердечних сокращений, что больным ощущается как состояние 

нервозности и возбуждения. Частые сопутствующие симптомы – 

головокружение, бессоница, звон (или шум) в ушах, дезориентация". 

 В лікуванні радить використовувати: МС5 цзянь-ші, С7 шень-мень, V15 

сінь-шу, VC14 цзюой-цюе, V17 ге-шу, С5 тун-лі, V20  пі-шу, Е36 цзу-сань-лі. З 

аурикулярних точок: АР100 серце, АР51 симпатична, АР34  кора головного мозку, 

АР89 тонка кишка, АР55 шень-мень. 
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 Причиною порушення серцевого ритму традиційно вважають метаболічні 

зміни в міокарді, судинах, електролітний та енергетичний дисбаланс (при 

відсутності грубих структурних змін в самому серці), вади, атеросклероз. 

 Ініціюючими факторами можуть бути фізична перевтома, стреси. 

Важливе значення у виникненні аритмій мають порушення іннервації серця, 

перешкоди в роботі діафрагми, функціональні блоки рухових сегментів хребта. 

Всі ці моменти мають враховуватись у лікувальній практиці. 

           Хочу навести 2 випадки з власного досвіду щодо застосування РТ в 

купіруванні нападів серцевих аритмій. 

Перший випадок 

 Пацієнт чоловічої статі, 1949 р.н., 20.01.2011 р. звернувся за лікуванням з 

приводу болю і затруднених рухів у правому кульшовому суглобі. Має 

надмірну вагу тіла (95 кг при зрості 169 см) і підвищений артеріальний тиск 

(160/100 мм.рт.ст). При ході з'являвся біль по задній поверхні стегна, гомілки з 

затерпанням пальців ступні. Варикозна хвороба вен ніг. Протягом 20.01, 21.01, 

24.01.2011 р. проводилось лікування з використанням акупунктури, мануальної 

рефлексотерапії з елементами ПІРМ, точкового, меридіанного, сегментарного 

масажу, навчання пацієнта спеціальним фізичним вправам за власною 

методикою, що дозволило отримати деякий регрес основних скарг пацієнта.  

26.01 пацієнт прийшов на призначений черговий лікувальний сеанс. Він 

почував себе незадовільно – задишка, відчуття серцебиття та страху. При огляді 

виявилось підвищення АТ до 200/100 мм.рт.ст. і порушення серцевого ритму 

(пульс на променевій артерії неможливо порахувати – миготлива тахіаритмія). 

При прослуховуванні серця ЧСС була в межах 170-180 за 1 хв. Це було  

розцінене як пароксизм миготливої аритмії. Проведено лікування: 

фармакопунктура гідрокортизон-новокаїновою сумішшю в точки V10 тянь-чжу 

(що має стосунок до симпатичного відділу вегетативної нервової системи); V15 

сінь-шу (точка співчуття серця), а також в проекції ganglium stellatae з двох 

сторін. Після цього пацієнт ліг на спину і проведена гірудорекфлексотерапія на 

точках VВ24 жі-юе, Е21 лян-мень, R20 фу-тун-чу  (справа) та  R20 бу-лан (зліва). 
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 На 20 хвилині від початку сеансу нормалізувався серцевий ритм з 

частотою 80 за 1 хв. і знизився АТ до 150/90 мм.рт.ст 

 В послідуючому проводилось подальше лікування люмбоішіалгії, 

коксартроза, варикозної хвороби вен на ногах, ішемічної хвороби серця з 

артеріальною  гіпертензією (рекомендовано ЕКГ, консультацію кардіолога). 

Лікувальні сеанси проводились 27.01, 28.01, 31.01, 3.02, 7.02, 8.02, 10.02, 14.02, 

16.02, 18.02 і 22.02.2011р. Ще тричі використовувалась гірудорефлексотерапія 

(вже більше з акцентом на ВХВ). Проводились сеанси АП, МТ, акцентувалась 

увага пацієнта на дотриманні відповідного харчового і питного розпорядку та 

рухового режиму. В подальшому весь час серцевий ритм залишався 

нормальним. 

Другий випадок 

 Пацієнт чоловічої статі, 1955 р.н., звернувся 16.06.2014 р. із скаргами на 

порушення сну, тривожність, дратівливість, скованість. Зріст 160 см, вага тіла 

80 кг, ЧСС 80 за 1 хв., миготлива аритмія (з фіксацією на ЕКГ). Проведена 

мануальна корекція хребта з ліквідацією функціональних блоків (ФБ) рухових 

сегментів С7-Д1 (справа) і С1Осс (зліва); опрацьовані тригерні пункти в ділянках 

надпліччя зліва і міжлопатковій (з двох сторін). Потім проведена 

гірудорефлексотерапія на точках над правою реберною дугою і R22 зліва (як і в 

першому випадку). Після лікувальних процедур серцевий ритм залишався 

порушеним. Призначена консультація кардіолога, на яку хворий, на жаль, не 

пішов. На другий день пацієнт знову прийшов на лікування. Контроль пульсу – 

відновлений нормальний ритм (що підтверджено на ЕКГ).  

 Для закріплення позитивного ефекту знову проведена мануальна 

рефлексотерапія включно з мануальною терапією живота (важливо 

нормалізувати функцію діафрагми). Плюс проведена акупунктура на 

акупунктурних точках 21 (2) серце друга, 82 (2) зерро, 100 (2) серце. 

 18.06.14 – ритм нормальний при ЧСС 60 за 1 хв. і АТ 130/80 мм.рт.ст. 

Лікування продовжено МТ+ГРТ. 

 19.06.14  - ЧСС 56 за 1 хв., поодиничні супервентрикулярні екстрасистоли 

2-4 за 1 хв. Проведено МТ+АП на акупунктурних точках 51(2)- 55(2). 
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 20.06.14 – знову виникла миготлива аритмія (виявилось, пацієнт допустив 

надмірне фізичне перевантаження). 

 В лікувальному сеансі використана МТ+ГРТ. Призначена явка через 3 

дні. 

 23.06.14 – залишається миготлива аритмія з ЧСС 80 за 1 хв. Проведено 

фармакопунктуру в ділянці зірчастих вузлів плюс ГРТ в ІУ міжребер’ї (2) біля 

грудини і VB24 жі-юс справа. 

 24.06.14 залишаєься миготлива аритмія при задовільному самопочутті. 

Але пацієнт знову порушив призначений лікувальний (санаторний) режим і 

допустив значне фізичне перевантаження. 

 Проведена МТ і АП на Т19 хоу-дін. Т20 бай-хуей, аурикулярні 21(2), 

100(2). 

 25.06.14 відновлений синусів ритм, але залишаються 2-3 передсердних 

екстрасистоли за 1 хв. Проведено МТ+ГРТ. 

 26.06.14, 27.06, 01.07.14 – ритм синусів, але є поодиничні 

суправентрикулярні екстрасистоли. 

 04.07.14 - ЧСС 57 за 1 хв., ритм синусів без екстрасистол. В лікуванні – 

постійно МРТ і почергово АП та ГРТ. 

 11.07, 15.07, 18.07, 25.07.14 – ритм синусів, але залишались поодиничні 

екстрасистоли. Пацієнт при цьому порушував призначений розпорядок 

надмірною фізичною роботою. 

 08.08.14 – знов зрив синусового ритму після надмірного фізичного 

перевантаження. Проведено МРТ і ГРТ на точках RР6 (2) цзу-сань-лі. 

 Явка 15.08.14 - ритм синусовимй без екстрасистол. Знову МРТ і ГРТ на 

точках RР6 (2) цзу-сань-лі. 

 22.08, 29.08, 05.09.14 – зберігається нормальний синусів ритм. Для 

закріплення ефекту проводилась МТР і ГРТ на точках цзу-сань-лі. (2). 

 

Примітка редактора. Лікування хворих з порушеннями серцевого ритму має 

бути у щільній співпраці з лікарем-кардіологом, сімейним лікарем, 

терапевтом. 
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НОТАТКИ РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТА-2  

 Примітка (ред.): на минулорічній конференції були представлені Нотатки 

рефлексотерапевта-1 

ДО ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЛІКУВАННЯ МІГРЕНІ 

Опанасюк О. В. 

Дорожна клінічна лікарня ст. Київ 

• Ціль – поділитись досвідом застосування рефлексотерапії при лікуванні 

мігрені та мігренеподібного головного болю. 

• Рефлексотерапія– ефективний метод лікування мігрені та  

мігренеподібного головного болю. 

            Не так давно, читаючи мемуари про життя і діяльність мого земляка, 

видатного  лікаря і політичного діяча початку двадцятого століття пана Й. В. 

Юркевича, несподівано для себе знайшла підтвердження методикам 

рефлексотерапії, що застосовую в лікуванні мігрені.  

    Цитую: «Бабушка моя («баба Шура») была во всем полной 

противоположностью деда. Высокая, жгучая брюнетка, очень стройная, 

красивая и в молодости и в старости. У бабушки было видно породу, и все же, 

так мне кажется, больше было в ней от барыни, чем от леди. …особой 

доброжелательностью к людям не отличалась, подмечала недостатки у людей, 

и - как я уже говорил, давала им пренебрежительные прозвища, и их же потом 

по этим прозвищам расценивала. Всю жизнь бабушка мучилась мигренями, 

голова у нее постоянно была обвязана платком, под которым лежал ряд 

кружков лимона: старинное средство. Я как-то поинтересовался, почему не 

апельсины, ведь вкуснее. Она так смеялась, что и голова прошла, как она 

сказала. Бабушка много курила. Где бы она ни жила, всегда на окнах у нее были 

толстые шторы, часто закрытые и днем, если мигрень. Тогда зажигались свечи, 

и в доме должна была быть полная тишина.» 
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                  Розглянемо цей випадок з точки зору рефлексотерапії. 

1. Стрункість в молодості та старості, а також, гнів та роздратованість, 

відсутність «особливої доброти», говорять про надлишок в меридіані печінки 

(F). По-перше, меридіан печінки є ворогом меридіану підшлункової залози-

селезінки (RP), який відповідає за надмірну вагу. По-друге, роздратованість і 

гнів – симптоми надлишку меридіану печінки.  

2. Під час приступу мігрені меридіан печінки дістає надлишку, а 

меридіан жовчного міхура (VB) - недостатності. Кислий смак - енергія вітру, 

тому прив’язані лимони до меридіану VB на голові вирівнювали дисбаланс. 

3. Надлишок меридіану F може породжувати надлишок меридіану 

серця (C) і перикарду (MC), адже являється його «матір’ю» і, відповідно, 

призводити до недостатності меридіанів тонкого кишковика (IG) та потрійного 

обігрівача (TR). Баба Шура так сміялась (Ян-радість IG, TR), що головний біль 

пройшов. Допомогли б у цьому випадку і померанчеві (колір жару) апельсини. 

4. «Бабушка много курила». Люди з надлишком F багато палять, цим 

вони призводять до надлишку меридіану легенів Р, щоб той погасив меридіан F. 

5. Надлишок F породжує синдром парадної гіперестезії – синдром 

підвищеної чутливості через роздратованість до всього – яскравого світла, 

шуму, рухів, як енергії вітру. Тому бабі Шурі під час нападу були необхідні 

товсті штори, темрява, тиша і повний спокій. 

Додано ще до патогенезу мігрені з позицій древньосхідних теорій. 

6. Печінка занадто великий асиметрично розташований орган – не 

випадково болить половина голови. 

7. Дисбаланс в меридіанах вітру призводить до дисбалансу в 

меридіанах вологості, надлишку в меридіані шлунку Е, що пояснює нудоту під 

час нападу. 
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8. Біль підсилюється під час рухів, адже додається енергія вітру. 

9. Наявність офтальмологічних симптомів мігрені (біль в оці) ще раз 

підтверджує належність ока до меридіану F. 

На практиці мені дійсно приходилось лікувати мігренеподібні головні 

болі у людей з надлишком меридіану F. 

Якщо я використовувала Су-Джок терапію, чудово допомагала 

рецептура підвищення тепла меридіану жовчного міхура, яка виглядала 

приблизно таким чином: 

+igVB –GI +IG +TR («+» тонізація меридіану, «-» седатація), що, по 

суті, покращувало кровообіг в половині голови, що болить. 

Якщо використовувала корпоральну рефлексотерапію, то голками за 

седативною методикою діяла на точки GI4 (призводить до тонізації VB, знімає 

зайву енергію F), F2,або F3, F5, E36. За допомогою низько інтенсивного 

інфрачервоного та червоного лазеру за тонізуючою методикою «додавала 

тепла» і світла в меридіани через місцеві точки на голові VB1, VB14, VB2, 

TR23, TR21, IG19, IG18; за гармонізуючою V2, PC3. Не дивлячись на те, що 

використовувались відомі точки загальної дії, як я їх називаю: «анальгін-

папаверін-димедрол» в рефлексотерапії, всі вони вдало вписувались в патогенез 

мігрені і дія на них призводила до швидкого позитивного результату. 

 Київ. 29.08.2014. 
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НОТАТКИ РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТА -3. 

«АНАЛЬГІН-ПАПАВЕРІН-ДИМЕДРОЛ» В РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ 

Опанасюк О. В. 

Дорожна клінічна лікарня ст. Київ 

               Останнім часом використання точок загальної дії дуже хочеться 

порівняти з використанням «анальгіну-папаверину-димедролу» в медицині. 

GI4, V60 – «анальгін» – найвідоміші знеболюючі точки в 

рефлексотерапії 

F2 – «папаверин - но-шпа»  - сама найвідоміша спазмолітична точка. 

TR5, E36 – «димедрол» - при їх седації має зніматися Ян-жар, Ян-

почервоніння та Ян-вологість, Ян-набряк при алергічних реакціях. (Не знаю, як 

на практиці, не пробувала, це чисто логічна теорія). При цьому має 

тонізуватись меридіан сечового міхура V, призводячи до снодійного 

«димедролоподібного» ефекту. 

 RP6 – «фуросемід». При седації меридіану тонізується меридіан 

нирок. Дійсно, на практиці , коли при лікуванні ожиріння проводилась седація 

RP, в першу чергу виникав сечогінний ефект. 

Таким чином, хочеться у противагу фельдшерському підходу в 

рефлексотерапії – використання рефлекторно-сегментарних методик, а також 

точок загальної дії, який має місце бути, адже також дає добрі позитивні 

результати, виділити лікарський підхід, спроямований на гармонізацію енергії в 

меридіанах з розумінням патогенезу хвороби та урахуванням конституції 

хворого, перерозподілу енергії в меридіанах під час патологічних змін, що є 

вищим пілотажем в рефлексотерапії. 

Київ. 30.08.2014р. 
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ДО АСПЕКТУ НЕКИТАЙСЬКОЇ ІСТОРІЇ АКУПУНКТУРИ 

 

Рубаніста М.Є. 

Клініка сімейної медицини «Інсайт-медікал», м. Київ 

 

               Згідно загальноприйнятого погляду на історію акупунктури, її перші 

кроки почались у 2852-2737рр до н.е. під час правління першого імператора 

Фу-Сі з легендарного каменя, який вдарив одного з його підданих по нозі під 

час роботи в полі (локалізація Е36), що миттєво припинило головний біль [1].  

                 Але перша систематизована книга з акупунктури – трактат «Хуан-ді 

Ней-цзин», написаний у вигляді діалогів між Жовтим імператором та його 

придворним мудрецем Ци-Бо з`являється у 25-26 ст. до н.е. під час правління 

Хуан-ді (2698-2598рр). Хоча припускається, що, навряд чи, легендарний 

Жовтий пращур, імператор Хуан-ді, третій правитель Китаю мав якесь 

відношення до медичного трактату, швидше за все його ім`я було використано 

для надання більшого авторитету своїй роботі. Сам текст міг спокійно існувати 

раніше і бути просто записаним в цей період часу [2].  Написання іншої вагомої 

та відомої книги «І-цзин» належить до VII-VIII стр до н.е. [3]. 

                  Згідно з іншими гіпотезами акупунктура виникла в кінці Палеоліту і 

була універсальною світовою системою лікування. Спираючись на сучасні 

літературні дані, мені б хотілось висвітлити саме ці аспекти в своїй статті.  

Палеоліт – перший історичний період кам`яного сторіччя (приблизно 10 тис 

років до н.е.). Кінець палеоліту знаменується переходом від первісного стада до 

родової матриархальної громади, де з`являється примітивний аналог інституту 

шлюбу, а також виникають розвинені магічні ритуали, в тому числі - ритуали 

поховання й культи - тотемізм, шаманізм та ін. При археологічних розкопках 

цього періоду не тільки на території Китаю дійсно знаходять гострі предмети – 

голки тощо, які б могли застосовуватись в якості лікувальних акупунктурних 

голок. Але навряд чи первісна людина, не знайома з примітивною будовою тіла, 

могла «методом спроб та помилок» вийти на розуміння чіткої анатомії точок 
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акупунктури та меридіанів. Може ці знання передані нам більш вищими 

цивілізаціями?  

                Цікавими є дані, що будова меридіонального тіла людини була 

відображена на папірусах Древнього Єгипту, про що свідчить дослідження  

Еберса, видатного єгиптолога 19 XIXстр. На сьогоднішній день при розкопках 

біля ніг мумій біло знайдено близько 15 папірусів, найвідоміші з них – папірус 

Кахона, датуємий 2000р до н.є. та Еберса – 1500 р до н.є. Але на сьогоднішній 

день є певні припущення, що папірус був створений з фрагментів, які належали 

різним історичним епохам (від Першої династії фараонів (3100-2700р. до н.є.) 

до VI (2345-2180р. до н.е.) [4,5]. Зараз він знаходиться в бібліотеці 

Лейпцигського університету.  

               Батько медицини – Гіпократ, який жив в давній Греції (460-377р. до 

н.е.), а також мандрував і був знайомий з медициною Єгіпту (проживав там 4 

роки), Лівії, Малої Азії, Скіфії, використовував аурікулярні точки для лікування 

сексуальних розладів, проблем з зачаттям та менструальних проблем. Також він 

приходив до висновку, що стимуляція певних зон вушної раковини може 

знімати біль [6]. 

                 Початок 90х років XX ст. був цікавий на археологічні знахідки. В 

журналі «Lancet» в 1999р. була опублікована стаття щодо знаходження тіла 

льодяної людини 9 вересня 1991р двома німецькими туристами Гельмутом та 

Ерикой Симонами в Тирольских Альпах. Мумія була названа Отци – за ім`ям 

селища, що знаходилось неподалік. За одними версіями Отци був мисливцем, 

за іншими – чаклун, вік якого приблизно складав 5300 років, тобто належав до 

33 стр до н.є. На тілі мумії було нараховано близько 57 татуювань, багато з 

яких відповідали точкам акупунктури. Цікаво, що точки, знайдені на тілі, не 

були випадковими, вони належали до меридіанів сечового міхура (V 21-25, 59, 

60), печінки -F8, селезінки-підщлункової залози - PR6, жовчного міхура - VB 

34, нирок - R7, R8. Можна припустити, що Отци мав проблеми з поперековим 

відділом хребта а також патологію колінних суглобів. Наступний ряд точок VB 

37, 38, 40, Е41 викликає підозру щодо наявності проблем зі шлунково-

кишковим трактом. Результати радіологічного аналізу повністю підтвердили це 
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припущення [7]. Вік Отци говорить про застосування акупунктури на території 

Європи за 2000 років раніше від Китаю.  

               За даними «New Scientist», опублікованими в 2010 р. в 1992 р. в 

Перуанській пустелі також була знайдена мумія жінки, на тілі якої були 

помічені тату. Вік цієї мумії приблизно складав 1000 років. На думку експерта 

Медичного університету Graz, Australia, Maria Anna Pabst, яка досліджувала їх 

шляхом мікроскопії та спектроскопії, знайдена різниця в їх нанесенні і 

локалізації, слід припустити, що вони були двох типів - декоративні та 

лікувальні. Другі чітко відповідали місцям локалізації акупунктурних точок [8]. 

Тобто, стародавня імперія інків (1438-1533р.р.) також була знайома з 

практикою голковколювання  

               Є також цікаві факти про життя наших пращурів – запорізьких козаків, 

адже вони вчились не тільки бойовому мистецтву гопака, яке припускає вплив 

на активні точки суперника, а також енергетичним практикам, розумінню свого 

тіла, володінню секретом цілющих властивостей трав [9]. Тривалість життя тих, 

хто не загинув в походах та війнах, в XVIII ст. була достатньо високою – 85-115 

років за спогадами одного з козаків Микити  Леонтійовича Коржа, записаними 

в XIX ст. В порівнянні до Європи, знесиленою епідеміями, де в XVIII тільки 

чверть населення сягала 50-річного віку. [10] 

             Підводячи підсумки представленим фактам, можна говорити про те, що 

давні знання топографії меридіанів, точок, гексаграм; а також використання їх з 

лікувальною та оздоровчою метою широко використовувались у різних країнах 

стародавнього світу задовго до виникнення їх в Китаї, але на жаль, не були 

належним чином збережені.   
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ВОЗМОЖНОСТИ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ В ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФИЛАКТИКЕ КАРДИОГЕННОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 

У БОЛЬНЫХ С ПРОЛАПСОМ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА  

Симонян В.А., Сергиенко А.В., Аснес С.В. 

ГУ  “ Институт неотложной и восстановительной хирургии  

им. Гусака В.К“ НАМН Украины,  

КПЛУ ДОКТМО, г. Донецк, Украина. 

 

Грех открывать зонт, 

Когда небо сочится 

Сливовым дождём. 

 

                   Кардиогенный ишемический инсульт (КИИ) составляет 35-37% всех 

ишемических нарушений мозгового кровообращения. Частота пролапса 

митрального клапана (ПМК) у больных ишемическим инсультом колеблется от 

8,4% до 38%. У 2-10% больных с ПМК выявлены цереброваскулярные 

расстройства в виде преходящих нарушений мозгового кровообращения 

(ПНМК) и ишемических инсультов. Обращает на себя тот факт, что чем 

моложе пациент, тем чаще ПМК является основной причиной инсульта. ПМК 

был единственным фактором риска развития церебральной кардиоэмболии у 

51% больных моложе 30 лет и у 11,1% пациентов в возрасте от 30 до 50 лет [3].  

За последние 3 года нами обследовано 85 больных в возрасте от 15 до 48 лет с 

различными неврологическими проявлениями при ПМК. Нарушения мозгового 

кровообращения диагностированы у 10 (11.8%) больных, у 3 больных был 

диагностирован ишемический инсульт, у остальных 7 больных (8,23%) -

преходящие нарушения мозгового кровообращения (ПНМК). Инсульты были 

диагностированы в каротидном, а ПНМК в вертебробазилярном бассейне. В 

клинических проявлениях инсульта нельзя было выделить склонность к 

поражению, какого-либо одного бассейна кровоснабжения головного мозга. 
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При объективном осмотре обращало на себя внимание астеническое 

телосложение по марфановскому типу, наличие стигм дизэмбриогенеза. При 

аускультации у 12 больных выслушивался короткий мезосистолический шум. У 

остальных больных аускультативная картина соответствовала возрастной 

норме. В неврологическом статусе была выявлена симптоматика, 

соответствующая бассейну поражения. В неврологическом статусе: 

симптоматика вегетативной дистонии с колебаниями артериального давления в 

течение суток, со склонностью к гипотонии, разницей артериального давления 

на руках, дистальным гипергидрозом, повышенной психической лабильностью, 

разлитым красным дермографизмом, в сочетании с рассеянной 

неврологической симптоматикой, преимущественно стволового уровня. 

Декомпенсация, как правило, наступает после мнестических нагрузок, 

эмоциональных стрессов, хронической усталости, выраженной физической 

нагрузки.  

Все больные обследованы общеклинически, биохимически и инструментально 

(ЭКГ,  транскраниальная допплерография (ТКДГ), ЭЭГ-картирование, 

эхокардиоскопия (ЭХО-КС).  

                    Транскраниальная допплерография производилась на аппарате 

Logidop-4 фирмы “Krancbelger”.  

                    Изменения кровотока выявлены как в артериальном, так и в 

венозном сегментах кровоснабжения. У 31% пациентов регистрируется 

асимметрия индекса резистентности преимущестивенно в каротидном 

бассейне, в сочетании с наличием артериовенозного шунта и затрудненным 

венозным оттоком. 26% пациентов имели преимущественно нарушения 

венозного оттока по внутренним яремным венам с обратным забросом в 

систолу, «застоем» в полости черепа и, как следствие, с включением резервных 

путей оттока. У 43% регистрировалось снижение ЛСК в каротидном бассейне 

за счет снижения насосной функции сердца в сочетании с нестабильным 

венозным оттоком. 
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               Топографическое ЭЭГ-картирование выявило асимметрию альфа-

активности в 63.3% случаев, акцентуацию дельта-активности в 26.7%, тетта-

активности в 16.7% случаев, и бетта-активности в 3.3% случаев.  

               Все наблюдаемые больные были оценены с использованием 

традиционных методов восточной диагностики, основу которой составляла 

пульсовая диагностика в традиции Д. В.- И. Чен (Р. Китай, США) [11]. 

На момент обследования были выявлены три ведущих синдрома Zang-Fu ВМ:  

“Недостаточность Инь Печени”, “Застой Чи Печени”, “Дефицит Сердца и 

Почек с недостаточностью Инь и Крови”. 

                В тоже время, при более детальном и подробном исследовании пульса 

в вышеупомянутой традиции, возможно не только диагностировать несколько  

синдромов (например, “Дефицит Сердца и Почек с недостаточностью Инь и 

Крови”, “Застой Чи Печени”, “Печень атакующая Желудок” и “Влажность 

Легких”) , но и использовать более сложные индивидуальные фитоформулы (jia 

wei xiao yao san, qing fei tang, tian wan bu xing tang + he zi, wu bei zi, ce bai ye, ma 

chi xian, bai wei, tian hua fen), позволяющих получить выраженный 

положительный эффект с дозировкой препарата от 6.0 вплоть до 15.0 гр. сухого 

вещества порошка в день, что позволило предложить комплекс альтернативных 

лечебных мероприятий, направленных на первичную профилактику у 

пациентов с ПМК в момент обследования.  

             Терапия включала: 

- занятия цигун (нэйгун) жу цзин в сянь тянь - мао-ю  чжоутяньгун - по Ши 

Синьин (12), проводимые в периоды цзыши, уши, маоши и юши, что позволяет 

поддерживать динамическое равновесие между Инь и Ян в организме человека, 

поскольку обеспечивается полное соответствие между выполняемыми 

упражнениями и скрытыми закономерностями естественного зарождения, 

укрепления, превращения и успокоения Ци (5,7,9);  

- диетотерапию в формате Ба–Цзи (2,7,8,13), направленную на укрепление 

соединительной ткани;  

- применение антигомотоксических средств фирмы Heel (4) -  

1) в/в Lachesis-Injeel + Lymphomyosot 2) п/к Aesculus compositum 
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3) п/к Cor compositum + Coenzyme compositum 4) п/к Thyreoidea compositum + 

Glyxol   

5) п/к Hepar compositum + Ubichinon. 

- фитотерапию в традиции Д.В.- И. Чен [11]. 

                 В первичной профилактике - запрет на гормональные 

противозачаточные средства, рекомендации по половой активности. 

                На фоне проводимой терапии отмечалось субъективное улучшение 

самочувствия, уменьшилась выраженность астенизации, головокружения, 

стабилизировался фон настроения. Выраженность неврологического дефицита 

у больных перенесших ИИ оставалась прежней. 

                Предлагаемые схемы терапии, направленные в первую очередь на 

укрепление соединительной ткани, уменьшение риска тромбообразования в 

полостях и на клапанах сердца, в сочетании с ограничением и возможным 

исключением приема гормональных противозачаточных средств, позволят 

повысить эффективность первичной профилактики ишемического инсульта у 

пациентов с ПМК. 
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ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ В МЕДИЦИНЕ МЫСЛЕОБРАЗОВ 

НА ПРИМЕРЕ МЕТОДА ПРОБУЖДЕНИЯ 

 

Сюй Минтан, проф., Пекинский медицинский исследовательский 

институт «Кундавелл», г.Пекин, КНР 

Мартынова Т.И., СП «Да-Ю» лтд, Киев, Украина 

 

Медицина мыслеобразов (ММ) является частью традиционной китайской 

медицины и использует ее подходы к восстановлению здоровья человека как 

целостной комплексной системы. Согласно ее представлениям, в любом виде 

жизни существует материальная составляющая – физическое тело; 

энергетическая, позволяющая осуществлять  движение самого этого тела и 

протекающих в нем физиологических процессов; информационная, 

обеспечивающая взаимосвязанную работу всего организма, включая 

сознание. Поэтому в ММ помимо известной нам нормальной анатомии и 

физиологии изучают энергетическую и информационную анатомию и 

физиологию. 

Корни ММ уходят в глубину тысячелетий, но основные ее положения и 

базовые методы с успехом используются сегодня для диагностики, лечения и 

профилактики заболеваний. Это раздел науки о применении образов для 

коррекции и восстановления различных функциональных систем человека. 

Образ – это картинка, которая  возникает в сознании человека как в 

процессе мышления, так и в результате восприятия окружающего мира 

различными органами чувств (зрения, слуха, осязания, обоняния, вкуса). 

Поэтому материальный мир вокруг нас можно представить в виде образов. 

Здесь считается, что сначала появились образы, а потом уже все остальное: 

информация, энергия и физическая составляющая.  

Образы воздействует на наше физическое тело посредством энергии. При 

диагностике методами ММ можно получать образ заболевания пациента. 

Задача лечения – изменить больной образ на здоровый. Данный вид медицины 

и использует способности сознания человека оперировать образами.  
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Для этого используют много различных методов. Некоторые из них 

получили название «Больших», потому что могут использоваться для лечения 

не одного какого-то типа заболеваний, а многих. Они одинаково эффективны 

для лечения и физического тела, и энергетической системы, и информационной 

системы. Большие методы просты, но для освоения приобретения мастерства 

необходима постоянная практика.  

       В каких случаях и как мы используем Большие методы? Иногда пациент 

может жаловаться на постоянно возникающие боли, дискомфорт, неприятные 

ощущения, но при этом невозможно определить, что именно неправильно с 

человеком на физическом плане. Тогда диагностируют по образу.  В этом случае 

так называемым «Глазом ума» мы увидим, что движение почек, кишечника и 

других органов у него замедлено, а их цвет не ярок, а как бы приглушен, при 

этом движение энергии недостаточно активное. При такой ситуации для 

восстановления здоровья пациента нужно применить «Большой метод 

Пробуждения». 

Метод Пробуждения выполняет три важные функции: а) пробуждение 

физической части органа или части тела (сердца, печени, суставов и др.); б) 

пробуждение энергии ци (в акупунктуре это называют Синчи, что означает 

необходимость улучшить работу ци) и, наконец, в)  пробуждение информации 

и ума. Это значит, что при работе этим методом мы будем пробуждать и 

физическое тело, и энергетическую систему, и информационную систему. 

Эта теория была описана в древних книгах. А несколько лет назад 

современными исследованиями было установлено, что отдельные группы 

клеток, а иногда и большие участки органов как бы спят, они малоактивны по 

сравнению с соседними. И тогда возникают различные проблемы со здоровьем 

в зависимости от того, какие именно участки или системы спят. В этом случае, 

их необходимо разбудить. 

Почему нам необходимо пробуждать органы и отдельные клетки? Потому 

что каждая клетка является самостоятельной формой жизни. Она может спать 

или быть в плохом эмоциональном состоянии. Внутри нашего тела органы 
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обладают, как правило, своим собственным характером и личностью, точно так 

же, как и люди: иногда нам хочется спать, иногда мы чувствуем себя усталыми, 

а иногда мы просто ленимся, тогда ничего не хотим делать … 

 А в чем причина таких проблем, почему наш внутренний орган или его 

клетки не хотят работать, почему они заснули, почему ленятся? Наиболее 

распространенными причинами являються последствия медикаментозного 

воздействия, нарушение эмоционального состояния человека и 

малоподвижный образ жизни. Так, физические органы и клетки могут иногда 

находиться в состоянии полусна или лениться после приема большого 

количества лекарств, особенно, болеутоляющих и снотворных. Энергия может 

спать по причине малоподвижного и ленивого образа жизни человека. Так, 

если у него нет никакого дела, он может спать больше, чем ему нужно, и в 

результате снижается активность его энергии. Другим фактором снижения 

энергии, может быть работа, при которой человек регулярно в течение многих 

часов находится в одном и том же пространственном положении без движения.  

Если каком-то участке тела заснула информационная система, то он 

оказывается неконтролируемым или плохо контролируемым. Можем сказать, 

что у всех онкобольных в результате каких-то внешних или внутренних 

факторов информационная система заснула и перестала правильно работать. 

Если заснул участок, управляющий работой сердца, то возникают 

всевозможные нарушения, например, тахикардия, брадикардия, пр. Ум, 

сознание могут спать по разным причинам. Как правило, это связано с 

эмоциями. Бывают ситуации, когда вам не хочется что-то делать, но вы обязаны 

это сделать. Тогда с течением времени вы чувствуете все большее и большее 

нежелание выполнять эту работу, и ваш дух и разум  приходят в сонное 

состояние. Тогда рассеивается внимание, ухудшается память, замедляются 

реакции. Вы можете ощущать, что вы сами не сонные, но ваш мозг работает 

вяло, неяно, будто переутомился.  

Во всех подобных случаях можно использовать метод Пробуждения. 
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Суть метода Пробуждения. Если вам нужно разбудить спящего человека, 

вы слегка его трясете или похлопываете и приговариваете: «Проснись». Если мы 

хотим разбудить какой-то орган, мы используем тот же самый способ.  

Пробуждение физических органов. Рассмотрим метод на примере печени.	  

Предварительно мы создаем в своей ладони энергетический шар ци 

методами, изучаемыми в ММ, мысленно и с помощью дыхания и образа 

активизируем его и заставляем пульсировать, становясь то больше, то меньше. 

Затем помещаем на область печени свою руку с этим пульсирующим шаром. 

Каждый раз, когда шар становится больше, он погружается внутрь, в печень, а 

вы при этом мысленно говорите печени: «Проснись, проснись». Потом шар 

становится меньше, потом снова больше, и вы снова говорите:  «Проснись». Для 

усиления воздействия можно слегка похлопывать ладонью по этому участку. 

Тогда в момент хлопка шар входит внутрь и увеличивается в раз мерах, а вы 

продолжаете мысленно говорить: «Проснись, проснись, проснись...» 

Когда зона или орган пробуждается, возникает ощущение легкости и 

комфорта. 

Пробуждение энергии. Для этого пациента слегка прохлопывают ладонью с 

пульсирующим шаром снизу вверх по ногам, начиная от точек Юньцюань на 

стопах ног. При этом также с каждым хлопком мысленно повторяем: 

«Проснись, проснись».   

Пробуждение разума и информационной системы. Для этого используют 

несколько точек в области головы и воздействуют на них нажатием пальцами с 

вибрацией. Первая область расположена немного выше точки Минтан, еще две 

области находятся за ушами на уровне  точки Юйчжень. Часто используют для 

воздействия зону в области Байхуэй. Есть и другие точки, с которыми работают 

в определенной последовательности в зависимости от проблемы пациента. При 

этом с каждым нажатием также повторяют: «Проснись, проснись». 

Последовательность работы методом Пробуждения: сначала пробуждают 

физическое тело, потом энергию и после них – информационную систему. Этот 

метод позволяет достаточно эффективно работать и с самим собой. 
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МЕТАМЕРНА  РЕФЛЕКСОТЕРАПІЯ В ПРОФІЛАКТИЦІ ТА  

ЛІКУВАННІ ХВОРИХ  НА ВИРАЗКОВУ ХВОРОБУ ТА ХРОНІЧНИЙ 

ГАСТРОДУОДЕНІТ ПРИ УРАЖЕННЯХ  ЧЕРЕВНИХ ВЕГЕТАТИВНИХ  

ГАНГЛІЇВ 

 

Трунова С. В. 

 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 

кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2 м. Київ 

 

              Часто атиповий перебіг виразкової хвороби (ВХ) і хронічного 

гастродуоденіту (ХГД) у хворих з іритаційними ураженнями черевних 

вегетативних гангліїв (ЧВГ) при остеохондрозі хребта (ОХ) ускладнює їх 

своєчасну діагностику та лікування.  

       Мета. Розробити спосіб метамерної рефлексотерапії у хворих на виразкову 

хворобу та хронічний гастродуоденіт, поєднаних з  іритаційними  ураженнями  

ЧВГ при остеохондрозі хребта для покращення ефективності їхньої 

профілактики та лікування.  

             Материал та методи.  

                  Серед 306 хворих з  розповсюдженим і грудним ОХ у 112 осіб 

(36,6%) віком від 17 до 59 років виявлені іритаційні ураження певних метамерів 

(М) і ЧВГ, та атипова больова симптоматика в животі. При проведенні 

гастродуоденоскопії у 50 хворих (35чоловіків (ч) і 15 жінок (ж)) – 16,3% 

виявлені виразкові ураження шлунка і ДПК, а у 62 осіб (27 ч і 35 ж) – 20,3% 

ХГД (І група).. Контрольну ІІ групу складали  42 хворих (28 ч і 14 ж) на ВХ і 25 

осіб (15 ч і 10 ж) на ХГД без ОХ. Всім хворим І і ІІ груп проведена метамерна 

діагностика (МД) в динаміці лікування з використанням рентгенологічних, 

тензоалгезиметричних, ендоскопічних, електроміографічних, 

електротермометричних досліджень.  

                Результати досліджень. На основі статистично достовірних даних 

МД серед хворих І групи діагностовано шість варіантів клінічних проявів ВХ і 
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ХГД, поєднаних з ураженнями певних метамерів і ЧВГ, котрі відповідно 

становили: 1). М рівня Тh5-Тh7 (S), Тh9-Тh12 – симптоматика іритації лівого 

напівмісяцевого ганглія (НМГ) і верхнього брижжового ганглія (ВБГ) (16±5%  і  

26±6% випадків); 2). М рівня Тh9-Тh12 – симптоматика іритації ВБГ (14,5 і 

10±4% ) 3). М  рівня Тh5-Тh7 (Д), Тh10-Тh11 – симптоматика іритації правого 

НМГ і мезоаортального сплетіння (44±5% і 34±6%); 4) М  рівня Тh5-Тh9 – 

симптоматика іритації сонячного сплетіння  (24±6%); 5) М рівня Тh5-Тh7 (S) – 

симптоматика іритації лівого НМГ (0±2% і 2±2%); 6) М  рівня Тh5-Тh7 (Д) – 

симптоматика іритації  правого НМГ (0±2% і 2±2%). у хворих на ВХ додатково 

були іритовані верхньопоперекові М рівня L1-L3. Запропонований спосіб МРТ 

базується на дії акупунктурними голками в ділянках високорефлексогенних зон 

синдесмотомних, склеротомних і вегетогаглионарних рецепторних ділянок 

уражених М і ЧВГ щоденно впродовж 7 – 9 сеансів, що дозволило скоротити 

строки лікування у хворих І групи  на 11 – 14 діб порівняно з такими у осіб ІІ 

групи. Крім того, спосіб МРТ можна доповнювати застосуванням 

періостального та вегетогангліонарного точкового масажу в ділянках виявлених 

високо реактивних рефлексогенних зон та використовувати його для 

профілактики ВХ і ХГД  при ОХ.  

              Висновок. Таким чином,  хворим на ВХ і ХГД, поєднані з ураженням 

певних метамерів і ЧВГ, доцільно призначати метамерну рефлексотерапію для 

покращення ефективності їхньої профілактики та лікування.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ПРИКЛАДНОЙ КИНЕЗИОЛОГИИ 

В  АКУПУНКТУРЕ. 

 

Тысячный В.И.1, Фурцева Я.В.2, Придатко О.В.3 

г. Рубежное1 Луганской области, г. Луцк2,  г. Киев3 

 

                 Фундаментом философской концепции традиционной китайской 

медицины является теория Инь-Ян , У-Син и Чжан-Фу, что отображает баланс 

циркуляции  энергии  Чи  по меридианам. Нарушение баланса энергии в 

меридианах приводит к  изменениям работы органов и систем, к болезненным 

проявлениям .Для  успешной  терапии  врачу-рефлексотерапевту  необхоимо 

,прежде всего, определить  меридианы , находящиеся в  состоянии  дисбаланса  

и  выяснить, находятся ли эти нарушения в состоянии избыточности или 

недостаточности. Затем, используя классические законы традиционной 

китайской медицині (ТКМ) , устранить нарушения.  

                Для решения этого вопроса обычно используются методы 

клинической оценки жалоб и объективных симптомов, пульсовая  и 

электропунктурная диагностика. Все они или сложны в освоении, или 

недостаточно обьективны. В связи с этим мы решили применить в 

рефлексотерапевтической практике методы прикладной кинезиологии (ПК), так 

как она, по нашему мнению, предполагала высокую достоверность в 

диагностике и эффективность в терапии.  

  Из истории метода ПК: Основателем ПК, как самостоятельного направления в 

медицине, является Д.Гудхарт (1918-2008 гг.), американский хиропрактик. В 

70-х годах ХХ столетия он сформулировал главные принципы кинезиологии : 

работа организма есть сбалансированность сторон равнобедренного 

треугольника - структуры, энергии и биохимии. Изменения в одной из сторон 

приводит к изменениям в других составляющих. Главным диагностическим 

инструментом в ПК является ручной мышечный тест, с помощью которого врач 

проверяет реакцию нервной системы .Пациент совершает напряжение 

исследуемой мышцы, оказывая  противодействие руке врача. В норме мышца 
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должна включить тоническое напряжение и остаться сильной. 

       Методика исследования: для определения дисбаланса в меридиане врач 

берет в качестве индикатора любую мышцу с нормальным рефлекторным 

ответом. Двумя  пальцами  руки проводится терапевтическая локализация (ТЛ)  

(т.е .прикосновение) на сигнальную точку меридиана и проводится мышечное 

тестирование индикаторной мышцы (ИМ). Снижение тонуса на нагрузку свиде-  

льствует  о нарушении энергии в меридиане. Так проверяются все 12 МО-точек 

Для определения избыточности или недостаточности энергии проводится 

поверхностное поглаживание вдоль или против хода меридиана. После чего 

индикатор перетестируется с ТЛ на МО-пункт нарушенного меридиана. 

Восстановление силы ИМ при поглаживании  против хода свидетельствует о 

недостаточности, а при поглаживании вдоль – об избыточности энергии в 

меридиане.   

           Для коррекции нарушений  с помощью  мышечного тестирования и ТЛ 

проверяются тонизирующая, седативная точки, пособник и Ло-пункт. 

Эффективные для терапии точки после их разминания или постукивания по 

ним восстанавливают тонус ИМ с ТЛ на сигнальной точке. Лечение проводится 

или постановкой игл, или пальцевым раздражением точки в течение 2-3 минут. 

Обычно тестирование  определяет 1-2  точки, воздействие на которые 

позволяет устанить имеющиеся проблемы. 

                Цель работы: оптимизация клинической диагностики в 

рефлексотерапии с помощью прикладной кинезиологии. 

               Материал и методы. Данной методикой обследовано и пролечено 56 

человек, имеющих вертеброгенную патологию. Эффективность лечения 

акупунктурой, в сравнении с использованием традиционных методов 

диагностики и подбора  точек, существенно возросла с 68,7% до 86,4%. Следует 

отметить и значительное снижение сроков лечения с 5-10 до 1-3 дней. 

                В качестве клинического примера приведем случай  из практики  

.Б-ной  С., 49 лет, явился на прием с жалобами на боли и тяжесть в поясничной 

области с иррадиацией в правое бедро до колена по всей задней поверхности, 

потливость, слабость, обильное отделение светлой мочи. Болеет более недели  
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после переохлаждения. Принимал без эффекта медикаментозное лечение у 

невропатолога. Обследование установило наличие мышечно-рефлекторного 

корешкового болевого синдрома справа. При МТ с ТЛ на точке «тревоги» 

почек справа (VB25) дельтовидная мышца, взятая в качестве индикатора, дала 

ощущение «слабости». Поглаживание вдоль хода правого меридиана почек с 

повторным тестированием восстановило силу ИМ, что обьективно подтвердило 

недостаточность энергии в правом меридиане почек. 

               Тестирование ИМ с разминанием тонизирующей R7 и ТЛ на МО-

пункте показало действенность для лечения только этой точки. После 

постановки иглы на 5мин. контрольное тестирование показало восстановление 

энергетического баланса по каналам. Боли в посничой области прошли, общее 

самочувствие значительно улучшилось. 

               Выводы: Своей работой мы хотели привлечь внимание 

рефлексотерапевтов к новой и эффективной методике, которая поможет им в 

работе. Использование методов диагностики ПК позволяет оперативно  

установить поражение в меридианах  и  характер энергетического дисбаланса, 

определить рациональные  для терапии точки, провести контроль результатов 

лечения, что реально, безопасно, без материальных затрат повысит качество 

лечения. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ЛАТЕРАЛЬНОСТИ  ПРИ  АУРИКУЛОТЕРАПИИ. 

 

Тысячный В.И.1, Фурцева Я.В.2, Придатко О.В.3 

г. Рубежное1 Луганской области, г. Луцк2,  г. Киев3 

 

                   Рефлексотерапия обладает многими эффективными методами, 

одним из которых является аурикулотерапия. Множественные  

функциональные связи  ушной раковины позволяют оказывать положительное 

воздействие на организм при самой разнообразной патологии. Все лечебные 

эффекты реализуются через головной мозг, который в процессе онтогенеза 

получает разделение функций между правой и левой половинами. 

                   В своей работе  рефлексотерапевты, проводя аурикуло 

терапию, ставят иглы, исходя из принципа доминирования руки . 

Соответственно, правшам на правое ухо, левшам –на левое. А иногда, чтобы не 

решать вопрос о латерализации, укалывают оба уха. Практика показывает, что 

воздействие на нужное ухо повышает результаты лечения.  

              Цель работы: оценка эффективности прикладной кинезиологии для 

определения «ведущего» для воздействия уха 

               Материал и методы: Для  своей работы мы использовали  мануальное 

мышечное тестировоние (МТ), введенное  в практику кинезиологии  в 70-х 

годах ХХ столетия Д. Гудхартом. Для определения энергетических нарушений 

в организме он также предложил применять при МТ экранирование свинцовой 

пластиной или, в крайнем случае, ладонью руки врача  обьекта исследования. 

Подобрав индикаторную мышцу (ИМ) с нормальными физиологическими 

реакциями, во время тестирования прикрываем поочередно ухо свинцовой 

пластиной, не прикасаясь, и отмечаем изменения реакции индикатора. 

Снижение тонуса свидетельствует о необходимости воздействия на это ухо.   

      Нами обследовано  с помощью  мышечного теста 34 пациента с болевыми 

синдромами  вертеброгенной этиологии   различой локализации.   

Одностороннюю латерализацию дали 23 человека (67,6%), двухстороннюю - 8 

(23,5%) и у 3 человек (8,9%) индикаторная мышца не дала слабости. При этом,в   
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некоторых случаях доминирование руки не совпадало с  ведущим  ухом. 

             Результы Проведенное лечение по классическим правилам 

аурикулотерапии позволило получить выраженный терапевтический эффект в 

первые 2-3 дня. 

       В группе из 27 пациентов с подобной патологией, которых мы взяли для 

сравнения и проводили лечение  правшам -в правое ухо, левшам – в левое, 

динамика регресса патологии была менее выражена и нивелирование болезнен-  

ных проявлений наступило после 5- 8 дней лечения. 

              Выводы: Наша работа  подтвердила мнение о важности проведения 

аурикулотерапии в ведущее ухо. Применение мануального мышечного теста 

для определения стороны воздействия является простым и достоверным  

методом, повышающим  результативность  и сокращающим  сроки  лечения.                   
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РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ  В РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ 

ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ 

Шитиков Т.А. 

Днепропетровский медицинский институт традиционной и 

нетрадиционной медицины, Украина. 

В настоящее время во всем мире отмечается рост числа травм, в т.ч. 

черепно-мозговых (ЧМТ). У 25-35% из их числа составляют закрытые черепно-

мозговые травмы. От 40 до 72% пострадавших имеют отдаленные последствия, 

что заставляет их обращаться за медицинской помощью. Последствия ЧМТ в 

виде травматических энцефалопатий, обусловленные нарушениями 

церебральной гемоликвородинамик, встречаются от 82 до 100% пациентов и 

требуют многостороннего терпевтического и реабилитационного подхода. 

Лечебное воздействие  с применением современных техник рефлексотерапии 

(РТ), ориентированное на патобиомеханические изменения (ПБМИ) кранио-

сакральной системы, гемоликвородинамические и нейрофункциональные 

проявления заболевания, и могут оказаться достаточно эффективным. 

Цель работы: изучить возможности применения методов РТ в 

реабилитации сочетанных патобиомеханических, инструментальных и 

клинических проявлений энцефалопатий у пациентов с отдаленными 

последствиями ЧМТ.  

Материалом послужило наблюдение за 67 больными основной группы 

(ОГ) с посттравматическими состояниями, возникшими в результате травм 

головы. Из них мужчин было 38, женщин - 29. Возрастной диапазон находился 

в пределах от  16 до 35 лет. Контрольная группа (с ЧМТ в анамнезе) составила 

30 человек. Однородность выборки из указанной  совокупности больных 

обеспечивалась дифференцированным подходом,  исходя из: особенностей 

клинических проявлений (были  исключены  больные с признаками 

компрессионного и нейрососудистого механизмов, выраженным черепно-
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лицевым дисморфизмом, при коэффициенте асимметрии черепа менее 

0,75±0,02,  нарушением интеллекта, эписиндромами), особенностей характера 

болевого синдрома и гемоликвородинамических нарушений  (2-3 степени 

выраженности); катамнеза заболевания (не более  5 лет); возрастных аспектов 

(не более 20 лет); распределения по полу; нахождения и лечения пациентов в 

амбулаторных условиях.  

  Методика диагностики и реабилитации включала: опрос больного; 

визуальное исследование; пальпацию, краниокефалометрию; инструментальное  

исследование (ЭЭГ,РЭГ, бульбарная биомикроскопия), магнитно-резонансное 

исследование (МРТ) черепа, пульсоксиметрию аппаратом G1B (датчик на 

мочке уха). Нами применена процедура секторальной краниокефалометрии по 

методике Лактионовой Н.С. Биомикроскопия бульбарной конъюнктивы 

проводилась на щелевой лампе ЩЛ-58 с цифровой фотосъемкой.   

Обследования позволили  выявить и оценить структуру и выраженность ПБМИ, 

морфологической  и функциональной патологии. МРТ  проводилась на 

аппарате HITACHI MRP 5000 в положении лежа и давала   подробное 

изображение структур мозга. Биомикроскопия конъюнктивы глаза  у пациентов  

позволила выявить ряд изменений бассейна внутренней сонной артерии: 

облитерация капилляров (12,5%), нарушение артериоло-венулярного 

коэффициента (45,7%) образование микроаневризм и ампулообразные 

расширения (11,2%), неравномерность калибра микрососудов и их 

меандрическая извитость (35,6%). В КГ применялась акупрессура, мануальная 

кранио-сакральная терапия, миофасциальные релизовые техники и 

нейрорефлекторные изометрические упражнения. В ОГ применялась 

стандартная фармакотерапия и физиотерапия. 

 Статистический материал обработан на в среде Exсel в пакете 

стандартных программ “Statistic for Windows” с обработкой материала 

методиками вариационной и корреляционной статистики на основе 

доверительных интервалов (р<0.05). При проведении исследований 
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наблюдаемый контингент находился в одинаковых условиях проживания и 

питания.   

В результате визуального, инструментального, кранио-

кефалографического исследований определились различные варианты ПБМИ, 

статико-динамических нарушений. При осмотре у 100%  пациентов ОГ и 56% -

КГ  выявлено:  асимметричное смещение частей черепа и тела по вертикали и 

горизонтали, наклон головы вперед в положении  стоя, ротации головы  и лица 

вправо и влево в положении стоя, межполушарная асимметрия более 30% на 

ЭЭГ, снижении сатурации тканей головы кислородом до 90,2 %, нарушенное 

стояние прикуса, деформация дуги позвоночника, асимметричное положение 

таза, функциональное укорочения ног. У всех пациентов определена 

«краниофациальноя асимметрия» различного характера при анализе  

полученных МРТ-изображений, коррелировал с клиническими и 

лабораторными находками. Проведенные кранио-кефалометрические 

исследования  выявили  асимметрию более 0,5 см. (р<0,05) длин секторов 

черепа у 96% пациентов  ОГ и КГ. Коэффициент асимметрии (КА) составил от 

0,88±0.02% (в КГ) до 0,78±0.02%(0.02%(в ОГ). Графический анализ асимметрии 

длин секторов позволил сгруппировать  варианты «краниальной асимметрии», 

представленные ниже. При сравнении проявлений гемоликвородинамических 

нарушений у обследованных до и после лечения,  мы установили, что у 

пациентов ОГ инструментальные признаки улучшения сатурации тканей 

головы кислородом, церебральной гемоликвородинамики встречаются 

достоверно чаще (р <0.05).  

Обсуждение: проведенное исследование показало, что изучаемые 

показатели секторальной краниокефалометрии коррелируют с выраженностью 

инструментальных и неврологических нарушений, характером течения 

заболевания с патобиомеханическими изменениями. Выявленные у 

обследованных  пациентов  визуальные ПБМИ коррелировали  с 

мягкоткаными, статико-динамическими и костно-суставными изменениями. 

Изменения РЭГ, бульбарной конъюнктивы в большинстве случаев 
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соответствовало степени выраженности снижения кровоснабжения, что 

позволяло определить ведущее патогенетическое звено (ствол, кора, 

экстракраниальные отделы магистральных сосудов головы), а также в 

отдельных случаях определить прогноз заболевания и выбрать правильную 

тактику нейрореабилитации. Проведенное лечение с применением методов РТ 

позволяло статистически достоверно улучшать показатели 

гемоликвородинамии, статодинамического равновесия. 

Выводы: при отдаленных последствиях ЧМТ целесообразно применение 

методов рефлексотерапии, что улучшает показатели гемодинамики 

микроциркуляторного русла бульбарной оболочки, пульсоксиметрии, ЭЭГ, 

которые в большинстве случаев коррелируют с визуальными кранио-

кефалометрическими и  МРТ–графическими изменениями.  
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ОСНОВНІ ПОСТУЛАТИ КРАНІОСАКРАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ 

 

Федоров С.М., Зубрій Л.Г. 

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, 

кафедра медичної реабілітації, фізіотерапії і спортивної медицини 

м.Київ 

 

Мета.  Проаналізувати теоретичні аспекти основних положень остеопатії 

і краніосакральної терапії. 

 Краніосакральна терапія (КСТ) бере свій початок  в остеопатії, основи 

якої були закладені ще в 1874 році остеопатом Eндрю Тейлор Стіллом. Досить 

актуальними є основні постулати остеопатії, які мають велике значення і для 

КСТ: 

 тіло людини розглядається як єдина взаємодіюча цілісність; 

 організм  має вроджену тенденцію до саморегуляції і самозцілення 

завдяки наявності складної системи балансу різних систем організму.  

Кожна жива система несе в собі мудрість і здатність до самовідновлення. 

Якщо ж з яких-небудь причин тіло не в змозі це робити, то задача КСТ полягає 

в тому, щоб створити передумови і простір для того, аби тіло відновило свої 

регуляторні функції.   

Структура і функція в організмі знаходяться в тісному взаємозв'язку. 

 ”Структура керує функцією, а функція формує структуру”. 

Завдяки уважному спостереженню мануального терапевта за структурами 

тіла він може отримати підказки щодо функцій організму.  Працюючи зі 

структурами, лікар - остеопат впливає на функції організму.  

Поряд із цими основними принципами остеопатії дуже важливим є ще 

один, а саме: 

 значення для здоров’я фізіологічної рухливості всіх структурних 

одиниць. «Перший прояв життя – це рух». 

Рухливість і рух означають життєздатність для організму, а нерухомість, 

акінезія та застиглість протирічать здоров’ю і самому життю. Остеопат 
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обов'язково оцінює крім стану структури її рухливість. «Там де структура 

гармонічна, хвороба не може розвиватись» (Е.Т.Стілл). 

Висновок. Отже, остеопатія і КСТ в своїх першоджерелах спираються на 

парадигму саногенезу, тобто, метою терапії є розширення здоров’я, його 

ресурсів в організмі, відновлення фізіологічної рухливості всіх структурних 

одиниць,  активізація вроджених сил саморегуляції і самовідновлення.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКУПУНКТУРЫ В ЛЕЧЕНИИ 

ИЗОЛИРОВАННОГО СИНДРОМА ОФТАЛЬМОПЛЕГИИ У 

ПАЦИЕНТА, ПЕРЕНЕСШЕГО ЛАКУНАРНЫЕ ИНФАРКТЫ 

ТАЛАМУСА (Случай из практики) 

Чередник А. И. 

Клиника «Медифаст»,  

г. Бердянск Запорожской обл.  

 

    Возникновение нарушения взора вверх в клинической картине 

парамедианных таламических инфарктов связано с повреждением 

супрануклеарных трактов, ответственных за вертикальный контроль взора. У 

пациентов, страдающих артериальной гипертензией, лакунарные инфаркты 

таламуса могут быть небольшими по площади, располагаться как с одной 

стороны, так и билатерально. Частота острых таламических инфарктов 

составляет примерно 23 - 25% случаев от всех инсультов в вертебробазилярном 

бассейне, обычно в сочетании с поражением иных структур.( Bogousslavsky Y., 

1995 г.) Темпы восстановления неврологических функций у пациентов зависят 

от топографической локализации и объёма таламических инфарктов, 

адекватности проведенной терапии, сопутствующей патологии (Винничук С. 

М., Прокопив М. М., 2012 г.) 

 К труднорегрессирующим симптомам относится офтальмоплегия. 

             В данной работе приводится редкое наблюдение восстановительного 

лечения изолированного синдрома офтальмоплегии у больной, перенесшей 

парамедианные инфаркты таламуса. 

     Пациентка Т. В., 66 лет, поступила на восстановительное лечение в кабинет 

рефлексотерапии спустя 6 месяцев после перенесенного ОНМК с жалобами на 

отсутствие движений в левом веке; больная не могла "собрать" глаза; 

посмотреть вверх; при ходьбе была шаткость, неуверенность. У пациентки 
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обычно АД в пределах 130/70 – 140/80 мм.рт.ст. Принимает лозап 12,5 мг 

ежедневно. 

При неврологическом обследовании у больной определялись: 

• нарушение конвергенции (больше выраженное слева); 

• расходящееся косоглазие (с отклонением левого глазного яблока кнаружи 

до 15°); 

• монокулярный нистагм в левом глазу при взгляде вправо; 

• полный птоз слева, частичный птоз справа (до половины поля глазной 

щели); 

• фотореакции снижены с 2х сторон; 

• ограничение движений глазных яблок в стороны в левом глазу (особенно 

вверх). 

              Со стороны других черепно-мозговых нервов патологии не было 

обнаружено. Чувствительные и проводниковые расстройства отсутствовали. 

Имелась неустойчивость в пробе Ремберга. Походка неуверенная, зрительный 

контроль осуществлялся, запрокидывая голову назад (из-за полузакрытого 

правого глаза и полностью закрытого левого). Данная симптоматика 

соответствовала  невральной офтальмоплегии, больше выраженной слева. 

                 Общий анализ крови, мочи, биохимический анализ крови без 

патологии. ЭКГ – ритм синусовый, ЧСС = 78 ударов в минуту, признаки 

гипертрофии левых отделов сердца. Ro – графия органов грудной клетки: 

умеренное расширение левого поперечника сердца. Дуплексное исследование 

магистральных сосудов головы: некоторое снижение линейной скорости 

кровотока в обоих бассейнах с обеих сторон. 

Исследование глазного дна: диски зрительных нервов бледно-розовые, границы 

четкие, артерии извиты, вены расширены, салюс II (OS). Поля зрения в норме. 

МРТ головного мозга: справа в проекции таламуса и скорлупы, слева в 

проекции оградки – единичные (гиперинтенсивные в Т2, гипоинтенсивные в 
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Т1) с четкими контурами, неправильной формы очаги (3-6 мм), окруженные 

перифокальным глиозом. Орбиты, глазные яблоки и мышцы, зрительные нервы 

и ретробульбарные пространства без патологических изменений. 

     Выявленные при МТР головного мозга двухсторонние очаговые поражения 

по интенсивности сигнала, форме, локализации соответствуют зонам ишемии в 

бассейне таламических парамедианных артерий. По данным литературы 

известно, что у 30 % людей таламические парамедианные артерии имеют 

единое соустье (артерию Першерона), поражение которого приводит к 

появлению двухсторонних очагов (как это имело место у нашей больной). 

Кроме того, таламические парамедианные артерии, кровоснабжают помимо 

таламуса также ростральные отделы среднего мозга, обеспечивающие 

содружественность движения глазных яблок (Заббарова А. Т., Богданов Э. И., 

2004 г.) 

                В кабинете рефлексотерапии пациентка Г. М. получила 3 курса 

акупунктуры по 10 сеансов каждый с перерывами в 3-4 недели между курсами. 

Использовались акупунктурные иглы 0,30 х 30мм. Методы воздействия: 

гармонизирующий, стимулирующий, экспозиция –  до 20 минут. Количество 

точек 16-20 за один сеанс. Иглы ставились симметрично. Параорбитальные 

точки сочетались с другими точками лица и волосистой части головы. 
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                Акупунктурные точки, на которые производилось воздействие (рис.1): 

 

 

                    Использовалась комбинация точек, не описанных в отечественных 

руководствах: 

   VB 14 – ян-бай и 2 точки с 2х сторон от VB 14 латерально на 1 цунь 

каждая (из китайского руководства Liu Yan «Illustration of Composed  Acupoints 

in Acupuncture – Moxibusture Usc.». 2004 г.) Ежедневно 2-3 раза в день 

проводилась ЛФК для глаз. 

                После первого курса процедур больная отметила улучшение, которое 

заключалось в том, что при пассивном открытии птозированного века мышцы 

глаза стали удерживать веко на 1/3 поля глазной щели в течение 5'-8'. 

                После второго курса ИРТ  и проводимой ЛФК для глаз удерживать 

веко стало легче, продолжительность удержания достигала 15'-20'. 

                 После третьего курса пострадавшее веко активно стало подниматься 

до ½ поля глазной щели. 

РС 5 – тоу-гуан-мин 

РС 6 – юй-яо 

РС 7 – юй-вей 

РС 8 – цю-хоу 

РС 9 – тай-ян 

Е 1 – чэн-ци 

Е 2 – сы-бай 

YG 18 – цюань-ляо 

V 2 – цуань-чжу 

TR 23 – сы-чжу-кун 
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                 Полный птоз левого века был переведён в состояние частичного 

птоза; объём движений обоих глаз увеличился. 

                Благодаря полученному курсу ИРТ облегчилось слежение за 

предметами; исчезла привычка пациентки запрокидывать голову назад при 

взгляде вперед прямо; стало легче координировать свои движения, используя 

более полноценно зрительный контроль. 

              Выводы. Эффективность акупунктуры в случаях офтальмоплегических 

состояний, безусловно, еще должна быть отслежена в более широкоформатном 

исследовании. Очевидность положительных результатов применения 

акупунктуры у больных с глазодвигательными нарушениями обусловлена 

точностью и избирательностью воздействия на периферическое звено 

патогенеза заболевания. 
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ДО ПИТАННЯ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ КОРЕКЦІЇ ОЗНАК ДИСТРОФІЇ 

МІОКАРДУ У ОСІБ З ХРОНІЧНИМ ПОСТТРАВМАТИЧНИМ 

ОСТЕОМІЄЛІТОМ НИЖНІХ КІНЦІВОК 

Юрик Н.Є. 

ДУ « Інститут травматології та ортопедії НАМН України», м. Київ 

 Актуальність. Дистрофія міокарду досить часто спостерігається у осіб 

молодого та середнього віку, які тривалий час страждають хронічним 

посттравматичним остеомієлітом нижніх кінцівок. Значну роль в розвитку цієї 

патології може відігравати порушення обміну кальцію на мембранах 

кардіоміоцитів. Відомо, що при хронічному посттравматичному остеомієліті 

нижніх кінцівок у таких пацієнтів досить часто розвивається локальний 

вторинний остеопороз. 

        Мета: оптимізація медикаментозної корекції ознак дистрофії міокарду у 

осіб з хронічним посттравматичним остеомієлітом нижніх кінцівок 

 Матеріал і методи. Нами проведено обстеження та лікування 30 

пацієнтів з хронічним посттравматичним остеомієлітом нижніх кінцівок у віці 

до 50 років, у яких була діагностована дистрофія міокарду. Осіб чоловічої статі 

було 22, а жіночої – 8. Обстеження діяльності серцево–судинної системи 

проводили на кардіографі „Heard Copy” в стандартних і грудних відведеннях. 

За нашими даними, у 58 % пацієнтів діагностовано сплощення зубця Т, у 9 

% – порушення внутрішньошлуночкової активності, у 15 % – укорочення Р-Q. 

Екстрасистолія діагностована у 11 % обстежених; тахікардія – у 24 % пацієнтів, 

брадикардія – у 18 %. 

Всім пацієнтам в комплексному лікуванні призначали вітчизняний 

препарат „Сунамол –Л”, який є джерелом активного кальцію, необхідного для 

забезпечення життєдіяльності організму. Його вживали по одній чайній ложці 

на ніч. Чайну ложку рідини з флакону додавали до півсклянки фруктово-

ягідного соку або злегка підсоленої води. Курс лікування складав 30 днів. За 

нашими спостереженнями, у 74 % пацієнтів зникли патологічні зміни на ЕКГ, у 



	   112	  

18 % – відбулось помірне покращення функції міокарду і у 8 % осіб – незначне. 

Висновок. Таким чином, застосування препаратів кальцію в комплексному 

лікуванні пацієнтів з дистрофією міокарду при хронічному посттравматичному 

остеомієліті нижніх кінцівок сприяє покращенню у них діяльності функції 

міокарду. 
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ЗАСТОСУВАННЯ РЕОВАЗОГРАФІЇ ПРИ ВИБОРІ ЗАСОБІВ МЕДИЧНОЇ 

РЕАБІЛІТАЦІЇ У ПАЦІЄНТІВ З НЕСТАБІЛЬНІСТЮ ПОПЕРЕКОВО-

КРИЖОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА 

Юрик О.Є, Слободянюк Н.П. 

ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України, м. Київ 

 Проблема больових синдромів в попереково-крижовій ділянці хребта є 

однією з актуальних в клінічній медицині. Досить часто це зумовлено 

наявністю нестабільності хребців на фоні остеохондрозу в цій ділянці хребта. 

 Метою наших досліджень було виявити особливості діагностичної 

значимості реовазографії нижніх кінцівок у пацієнтів з неврологічними 

проявами остеохондрозу попереково-крижового відділу хребта на фоні 

нестабільності в цій ділянці хребта. 

 Матеріал і методи. Обстежено 40 пацієнтів молодого і середнього віку 

декретованої групи: у 20 осіб спостерігалися ознаки радикулопатії на рівні 

корінців L 4	  –	  	  S	  1;	  у інших 20 пацієнтів – ознаки люмбоішіалгії з вегетативно-

судинними проявами на цьому ж рівні. 12 осіб склали групу порівняння, у яких 

не було ознак неврологічного дефіциту за наявності остеохондрозу та 

нестабільності хребців попереково-крижового відділу хребта. 

 В результаті проведених досліджень було встановлено, що у осіб з 

корінцевою патологією попереково-крижового рівня реєструвалося підвищення 

базового опору тканин стегна та гомілки на боці ураження, а також 

підвищувалися розрахункові показники МКі та МКс. Це вказувало на наявність 

ознак вазоконстрикції артерій у цієї групи хворих. У пацієнтів з вегетативно-

судинними проявами люмбоішіалгії на іпсілатеральній стороні спостерігалися 

ознаки вазоспазму, переважно артеріол. У цих хворих значно збільшувалися 

показники МКі та МКсІО. У пацієнтів з дегенеративно-дистрофічними змінами 

хребта на фоні нестабільності хребців попереково-крижового рівня без ознак 

неврологічного дефіциту реєструвалося зниження на 15-20 % реографічних 



	   114	  

показників стегон та гомілок за рахунок підвищення базового опору тканин на 

цьому рівні. Реографічний індекс у них залишався в межах вікової норми. 

 Висновок. Виявлені зміни в судинному руслі нижніх кінцівок у осіб з 

неврологічними проявами остеохондрозу хребта на фоні нестабільності хребців 

в попереково-крижовому сегменті дозволяли диференційовано застосовувати 

медикаментозну судинну терапію та більш адекватно створювати рецептуру 

БАТ при проведені сеансів голкорефлексотерапії. 

 


