
Розділ 3 
МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСНОВНИХ 

КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНИХ СИНДРОМІВ 
 

Фізичні чинники необхідні для підтримки гомеостазу і високого рівня 
функціонування організму, тому їх часто називають фізіологічними. М.Я. Мудров, 
високо оцінюючи природні чинники, писав: “Терапія полягає не тільки в лікуванні 
хвороби. Терапія полягає в лікуванні самого хворого”. Цей принцип є одним з провідних 
у фізіотерапії. Терапевтичні впливи мають  бути спрямовані на хворого. Своєчасне і 
правильне застосування фізичних методів лікування хвороби сприяє найшвидшому 
розвитку компенсаторно-пристосовчих реакцій, оптимізації вегетативного тонусу і 
реактивності організму, стимуляції захисних механізмів і відновленню порушених 
функцій органів і систем. Професором В.М. Сокрутом вперше в фізіотерапію введений 
“принцип оптимальності хвороби”, який визначає форму реактивності хвороби і 
адекватну фізіотерапевтичну тактику, коли плата ресурсами здоров’я за якість 
видужання мінімальна. Теорія стала “візитною карткою” Донецької школи 
фізіотерапевтів. Принцип оптимальності хвороби обгрунтовує стратегію і тактику 
фізіотерапевтичного лікування хворого через її нормалізацію приведенням до умов 
оптимального варіанта. Філософія “принципу оптимальності хвороби” розроблена 
професором      Н.І. Яблучанським. Основи “принципу оптимальності хвороби” 
закріплені генетично як механізми видужання. Оптимальний перебіг хвороби забезпечує 
максимально можливу під час хвороби якість життя пацієнта. Академік В.М. Казаков 
вважає,  що важливою складовою частиною генного паспорта людини є стан 
вегетативної системи (ваготонік або симпатотонік). Загальні механізми дії фізичних 
чинників необхідно розглядати з позицій взаємопов’язаних рефлекторних і гуморальних 
впливів на організм. Їх первинна дія здійснюється через шкіру, її рецепторний апарат, 
судинну систему і пов’язана зі зміною фізико-хімічних процесів у шкірі, а реалізація дії 
фізичних чинників на цілісний організм і лікувальний ефект мають ряд особливостей. 
Доцільно використати комбіновані місцеві й загальні методики в фізіотерапії.  

Основні гуморальні (хімічні зміни) в самій шкірі зводяться до утворення 
біологічно активних речовин (гістамін, ацетілхолін, серотонін, кініни, вільні радикали), 
які, надходячи в кров, викликають зміни просвіту капілярів і текучості крові в них, 
поліпшення транскапілярного обміну, що посилює дифузію газів й інших речовин, 
метаболізм тканин. При конвергенції на центральні нейрони аферентних імпульсних 
потоків від вісцеральних провідників відбувається активація нейросекреції 
гіпоталамусом релізінг-чинників, вироблення гормонів гіпофізом з подальшою 
стимуляцією синтезу гормонів і простагландинів. Гомеостаз в організмі визначається 
“квадратом гомеостазу” − нервовою, імунною, ендокринною і метаболічною системами. 
Реакція як відповідь організму на фізіотерапевтичний вплив є інтегральною, вона і 
формує лікувальний ефект, який може бути неспецифічним або специфічним (залежить 
від чинника впливу та його дози). Неспецифічний ефект пов’язаний з підвищенням 
активності гіпофізарно-адренокортикотропної системи (адаптаційна терапія). 
Катехоламіни і глюкокортикоїди підвищують афіність адренорецепторів,  модулюють 
імунітет. Специфічний ефект (наприклад, седативний, гіпотензивний) реалізовується 
через вплив на органи-мішені, уражені при хворобі. У значній частині фізіотерапії вплив 
фізичних чинників реалізовується через відомі шкіряно-вісцеральні, іонні та інші 
рефлекси, спрямовані на корекцію передусім  вегетативного тонусу. Звідси важливим 
уявляється диференційований підхід при призначенні фізіотерапії з урахуванням 



початкового стану вегетативної системи (переважання парасимпатики або симпатики). 
Тому в тактиці лікаря особливо важливим є визначення показання і вибір методу 
фізіотерапії. Реактивність формує стрес-реакція організму, вираженість якої залежить від 
збалансованості регуляторних систем і антисистем. При еустресі спостерігається 
сприятливий вихід після пошкодження. Навпроти, дисстрес з підвищеними і зниженими 
реакціями викликає розбалансованість регуляторних механізмів, розвиток 
дезадаптаційного синдрому і, в кінцевому результаті, несприятливий вихід.  

Фізіотерапевтичний вплив має бути спрямований на приведення механізмів 
патогенезу в русло саногенезу. Звідси випливає положення про необхідність 
синдромологічного аналізу клінічної картини хвороби і в зв’язку з цим   вибір 
оптимального фізичного лікувального чинника з урахуванням синдромально-
патогенетичного підходу. Поняття патогенезу і етіологія тісно пов’язані й детерміновані, 
тому патогенетична терапія впливає певною мірою на причину захворювання. 
Фізіотерапія спрямована на функціональну реституцію. Для оптимального вибору 
методів лікування необхідно заздалегідь оцінити функціональний стан регуляторних 
систем організму: серцево-судинної, центральної нервової, ендокринної та імунної. 

Важливим у фізіотерапії є принцип індивідуального лікування. Виходячи з нього, 
при використанні фізичних чинників, лікар зобов’язаний враховувати реактивність 
організму і формуючи її чинники: вік, стать, наявність супутніх захворювань, ступінь 
тренування його адаптаційно-компенсаторних механізмів, біоритмічну активність 
основних функцій організму. Оптимальний лікувальний ефект фізичних чинників у 
хворих настає внаслідок проведеного курсового лікування. Єдиний рефлекторно-
гуморальний механізм дії фізичних чинників забезпечує спрямованість реакцій 
системного характеру в тісній залежності від початкового функціонального стану систем 
(системи), в чому можна убачати поліпшення механізмів саморегуляції гомеостазу. 
Хворого необхідно лікувати приведенням хвороби до оптимального її варіанта залежно 
від механізму і міри відхилення від нього. Вирішувати локальні цілі необхідно залежно 
від провідного синдрому, методами, що не суперечать глобальній меті оптимального 
варіанта хвороби. Лікувальні заходи мають співвідноситись зі станом здоров’я пацієнта і 
його змінами.  
 

2.1. ДИСНЕВРОТИЧНИЙ СИНДРОМ 

Як типовий процес дисневротичний синдром є основою багатьох нервових розладів 
і соматичних захворювань. Він проявляється або активацією збудження, або, навпаки, 
посиленням гальмування. У першому випадку діагностують істеричні реакції, 
гіпертонічну, виразкову хворобу, ІХС, нейродерміт і т.ін. У другому − на перший план 
виходять депресивні стани, які на сьогоднішній день становлять майже 3% всіх випадків 
захворювання людини.  

  Патогенетичну основу дисневротичного синдрому становить порушення основних 
нервових процесів: збудження і гальмування, точніше   їх сили, рухливості та 
зрівноваженості (синхронізації).  

З огляду на актуальність знання основних понять синдромного підходу в лікуванні  
для лікарів різних спеціальностей, загальну ціль засвоєння  даного розділу  можна 
сформулювати так: уміти обгрунтовано застосовувати фізичні чинники в лікуванні 
різних патологічних станів з урахуванням різновиду провідного дисневротичного 
синдрому. 

Щоб реалізувати загальну ціль  необхідно вміти: 



− Діагностувати провідний дисневротичний клінічний синдром. 
− Пояснити патофізіологічні особливості дисневротичного синдрому.  
− З’ясувати основну мету призначення фізіотерапевтичних чинників при даному 

синдромі   
− Визначити показання і протипоказання до використання фізіотерапії. 
− Пояснити вибір фізичного чинника, параметри і зону його впливу в даному випадку. 
 Теоретичні питання, на основі яких можливе виконання  цільових видів діяльності 
за темою: 

1. Причина виникнення дисневротичних процесів.  
2. Патофізіологія дисневротичного синдрому. 
3. Діагностика синдрому при різній патології.  
4. Призначення медикаментозного і фізіотерапевтичного лікування при даному 

синдромі  
   Для з’ясування загальної і реалізації конкретних цілей потрібно ознайомитися з 

основними теоретичними положеннями даного розділу. В цьому вам допоможе граф 
логічної структури (додаток 3).  

Дисневротичний синдром збудливого типу частіше спостерігається на фоні 
гіперреактивності організму. Він характеризується дисбалансом нервової регуляції у бік 
симпатикотонії зі збільшенням рівня катехоламінів, серотоніну, підвищеною активністю 
кліток щитовидної залози з високою концентрацією кальцитоніну в крові й 
внутрішньоклітинного кальцію, низьким рівнем магнію, переважанням збудливих 
амінокислот (глутамату, аспартату, цистеїнової кислоти) і стрес-індукуючих гормонів, 
надмірної активації ПОЛ та імунодепресивним станом (гіпочутливість імунної системи,  
післястресовий  провал імунитету).   

 



 
Рис. 6. Механізми розвитку дисневротичного синдрому 

 
У крові  також спостерігається підвищенний рівень  попередників гормонів 

щитовидної залози і серотоніну, зокрема,  йоду і холестерину (рис. 6).  
При дисневротичному синдромі з переважанням гальмових процесів і 

депресивними явищами, навпаки, відмічається гіпореактивність організму. Його 
формують зсув вегетативних реакцій у бік парасимпатичної системи з дисбалансом 
норадреналіну і серотоніну, низьким рівнем кальцитоніну в крові й 
внутрішньоклітинного кальцію на фоні його підвищеного вмісту в плазмі, переважання 
гальмових амінокислот (гліцину, бета-аланіну, таурину і ГАМК), магнію, калію і стрес-
лімітуючих гормонів, низька інтенсивність ПОЛ, алергічні реакції (гіперчутливість). 
Причому, патологічну нервову домінанту значною мірою підтримує порушений 
гомеокінез організму, дисметаболічний і дисциркуляторний синдроми з утворенням 
прямих і зворотних патологічних зв’язків.  

Дисневротичний синдром і в першому, і в другому випадку сприяє зниженню 
резистентності організму. Дія етіологічного чинника обумовлює розвиток патологічного 
процесу, викликаючи нові патологічні зміни, порушуючи механізми захисту і 
компенсації та послаблюючи саногенетичну діяльність антисистем. Терапія нервових 
розладів має бути спрямована на припинення дії етіологічного чинника (усунення 
стресорного агента, психотерапія) і нормалізацію діяльності змінених нервових 
структур.  
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Рис.7. Реабілітаційна тактика при дисневротичному синдромі 
 

Впливи фізичними чинниками мають спрямуватись на оптимізацію реактивності 
організму і корекцію процесів збудження і гальмування в ЦНС. При дисневротичному 
синдромі з переважанням процесів збудження показані седативні впливи, на фоні 
депресії доцільно використати стимулюючі методи і фізичні чинники, які становлять 
суть адаптаційної терапії (рис.7).  

Переважання процесів збудження служить основою для призначення седативної 
терапії (електросон, центральна електроанальгезія, електрофорез, магнітотерапія, 
седативні ванни). При гіперреактивності організму обгрунтоване використання фізичних 
чинників з первинним стрес-лімітуючим ефектом (УВЧ-, магнітотерапія,  гальванізація). 
Високий ефект спостерігається при комбінації місцевих і загальних методик в одну 
процедуру. Електросон і центральна електроанальгезія сприяють нормалізації 
функціонального стану центральної, вегетативної і гуморальної регуляції. 
Транквілізуючий ефект досягається при загальному впливі лікарським електрофорезом 
за Вермелем, вздовж хребта, на комірцеву зону за Щербаком з бромідами або 
ендоназально з розчином вітаміну В1 або даларгіну. Проводять електрофорез 
бензогексонію або УВЧ-терапію на область шийних симпатичних вузлів. Регуляції 
вегетативного статусу сприяє гальванізація серединних і сідничих нервів. Седативний 
ефект надає ЕП УВЧ на гомілці. Релаксуючий вплив спостерігається при бітемпоральній 
магнітотерапії або впливі на потилицю. Магнітні поля підвищують вміст магнію в 
головному мозку, інактивують вільні радикали. Регулюючий вплив на ЦНС надає КВЧ-
терапія. Седативний ефект досягається при призначенні хвойних, йодо-бромних, 
хлоридно-натрієвих ванн індиферентної температури. При дисбалансі нервової системи 
вбік збудження дуже важливо навчитися розслаблятися, використовуючи зонально-
сегментарний масаж. Першочергового значення набувають нормальний режим сну і 
обов’язкові піші прогулянки. 

При депресивному стані перевагу віддають тонізуючим методикам (адаптаційна 
терапія): загальної франклінізації, дарсонвалізації комірцевої зони, душам, соляним 
ваннам, світлотерапії. При гіпореактивності показані чинники з первинним стрес-
індукуючим впливом (лазеротерапія,  СМС та ін.). Проводять так само загальні радонові 
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ванни, які істотно поліпшують показники нейрогуморальної регуляції, нормалізують 
біоелектричну активність ЦНС, поліпшують кровоток внутрішніх органів і тонус судин. 
Викид ендорфінів досягається при проведенні електростимуляції лівої півкулі 
префронтальної кори мозку. При дисциркуляторних порушеннях методом вибору є 
вуглекислі ванни. Всмоктуючись в кров, вуглекислота впливає хімічним чином на 
рецепторний та ефекторний апарат симпатичної і парасимпатичної нервової системи, 
тонізує ЦНС, змінює гемодинаміку. Активуючим впливом володіють душі, вихрові й 
перлові ванни.  

Астенізацію організму знімають грязьові аплікації на комірцеву зону. 
Антидепресивним ефектом володіє загальна франклінізація. Статичне електричне поле 
викликає у хворих легку ейфорію. Тонізуючий вплив спостерігається при проведенні 
дарсонвалізації комірцевої зони. Коригуючий вплив на неврологічний статус хворого дає 
лазеротерапія на БАТ. Уведення в комплекс відновного лікування ЛФК і масажу, 
спрямованих на регуляцію процесів збудження і гальмування в корі головного мозку, 
сприяє поліпшенню сну, знімає швидку стомлюваність, невротичні реакції.  

Після засвоєння теоретичних питань вивчить граф логічної структури  теми 
(додаток 3). Закріпіть зміст теми розв’язуванням задач, правильність  перевірте за 
еталонами відповідей. 

 
Задача 1 

У хворої 18 років скарги на підвищену дратівливість, спастичні головні болі, часте 
серцебиття, поставлений діагноз – нейроциркуляторна дистонія гіпертонічного типу, 
неврозоподібний  стан.   

Назвіть переважаючий клінічний синдром. 
А. Невротичний депресивний. 
Б. Невротичний істеричний. 
В. Дисциркуляторний. 
Г.  Дискінетичний. 
Д. Синдром запальних явищ. 
 

Задача 2 
 Хвора 45 років скаржиться на емоційну лабільність, знижений емоційний фон, 
тривалі головні болі, почуття припливів, порушення менструального циклу. 
Поставлений діагноз – патологічний клімакс, неврозоподібний  стан. 

Укажіть схему фізіотерапевтичного лікування  даної пацієнтки. 
А. ДМХ+КВЧ на шийний відділ. 
Б. Магнітотерапія + УВЧ бітемпорально. 
В. УВЧ на шийний відділ + сірководнева ванна. 
Г. Гальванізація  за Щербаком + ДМХ на шийний відділ хребта. 
Д. СМС + дарсонвалізація комірцевої зони. 

 
Задача 3 

Хворому 52 років поставлений діагноз гіпертонічна хвороба 2-ї стадії. У клініці 
переважає невротичний синдром істеричного типу. У комплексному лікуванні 
призначили електролікування.  

Укажіть, яку методику  потрібно призначити даному хворому. 
А. Магнітотерапія на комірцеву зону. 
Б. СМС-форез на шийний відділ. 



В. ДДС-форез на комірцеву зону.  
Г. Дарсонвалізація комірцевої зони. 
Д. Лазеротерапія. 

 
Задача 4 

Хворому 44 років поставлений діагноз варикозна хвороба, тромбофлебіт вен 
нижніх кінцівок, виразний больовий синдром, дисневротичний синдром. Оберіть 
фізіотерапевтичну процедуру хворому.  

А. Дарсонвалізація комірцевої зони. 
Б. Магнітотерапія бітемпорально. 
В. Грязьові  аплікації на шийний відділ. 
Г. Електросон. 
Д. УВЧ на шийний відділ. 

 

2.2. ДИСГОРМОНАЛЬНИЙ СИНДРОМ 

Гормональна система є важливою складовою “квартету гомеокінеза” і, нарівні з 
нервовою та імунною, бере участь у формуванні реактивності організму. У зв’язку з цим 
доцільно розглядати гормональні зсуви не тільки в плані гіпо- і гіперфункції залози, але 
й враховувати їх участь у формуванні стрес-реакції та метаболізму, виокремлюючи 
стрес-індукуючі (катаболічний) і стрес-лімітуючі (анаболічний) типи дисгормонального 
синдрому. Перевага першого типу лежить в основі гіперреактивності, другого –  
гіпореактивності організму. Ендокринний статус можна схарактеризувати як 
збереження (або відновлення) рівноваги між концентрацією гормону, що 
знаходиться в циркуляції, і напруженням секреторної активності залози. Важливо, 
щоб при цьому зберігалася рівновага з гормонами-антагоністами.  

З огляду на актуальність знання основних понять синдромного підходу в лікуванні  
для лікарів різних спеціальностей, загальну ціль засвоєння  даного розділу  можна 
сформулювати так: уміти обгрунтовано застосовувати фізичні чинники в лікуванні 
різних патологічних станів з урахуванням провідного дисгормонального синдрому. 

Щоб реалізувати загальну ціль  необхідно вміти: 
− Діагностувати провідний дисгормональний клінічний синдром. 
− Пояснити патофізіологічні особливості дисгормонального синдрому.  
− Пояснити основну мету призначення фізіотерапевтичних чинників при даному 

синдромі.   
− Визначити показання і протипоказання до використання фізіотерапії. 
− Пояснити вибір фізичного чинника, параметри і зону його впливу в даному 

випадку. 
 Розгляньте теоретичні питання, на підставі яких можливе виконання  цільових 
видів діяльності за темою: 

1. Причина виникнення дисгормональних процесів.  
2. Патофізіологія дисгормонального синдрому. 
3. Діагностика синдрому при різній патології.  
4. Призначення медикаментозного і фізіотерапевтичного лікування при даному 

синдромі.  



 Для з’ясування загальної і реалізації конкретних цілей необхідно ознайомитися з 
основними теоретичними положеннями даного розділу. В цьому вам допоможе граф 
логічної структури (додаток 3).  

Гіперреактивність організму формує дисгормональний синдром з високим рівнем 
у крові стрес-індукуючих, катаболічних гормонів, серед якої потрібно виокремити 
АКТГ, ТТГ, кортизол,  тироксин, кальцитонін, альдостерон, катехоламіни, глюкагон, 
естрогени  

Їх викиду сприяє невротичний синдром з переважаючими процесами збудження на 
фоні десинхронізації сили, рухливості й урівноваженості нервової імпульсації, чому 
значною мірою сприяє дисбаланс нейропептидів, гальмових і збудливих амінокислот, 
особливо глутамату, аспартату і цистеїнової кислоти.  

Спостерігаються розлади вегетативної регуляції, рухів, чутливості, нервової 
трофіки. Виражена симпатикотонія призводить до збільшення рівня катехоламінів у 
крові, автоокислення яких викликає активацію ПОЛ, збільшення вільних радикалів. 
Підвищена активність С-кліток щитовидної залози сприяє зростанню концентрації 
кальцитоніну в крові і, як наслідок, внутрішньоклітинного кальцію, який, будучи 
універсальним передавачем, підвищує лабільність і збудливість нервових структур. 
Активації метаболічних процесів сприяє підвищений рівень тироксину і глюкагону. В 
крові розвивається гіперглікемія, яка виступає в ролі стресового чинника.  

Надмірна активація ПОЛ служить могутнім активатором функції макрофагів, що 
зумовлює післястресовий провал імунітету з формуванням імунопатії з гіпочутливістю 
та імунодефіцитним станом. Високий рівень АКТГ викликає дегрануляцію жирових 
клітин, що особливо посилюється на фоні індукованого потоку іонів кальцію в клітку під 
дією кальцитоніну. Підвищена концентрація іонів кальцію всередині клітин через 
активацію фосфоліпази А2 стимулює утворення арахідонової кислоти, що 
перетворюється в 2 класи медіаторів: простагландини і лейкотрієни (переважають 
простагландини F2a,  тромбоксан В2). Дисбаланс цАМФ/цГМФ змінює чутливість клітин 
і передачу інформації. Змінюється концентрація і спектр первинних та вториннних 
медіаторів (гістамін, серотонін та ін.). Переважання серотоніну проявляється у 
скороченні гладкої мускулатури, підвищенні проникності венул, порушенні 
мікроциркуляції (посилюється агрегація тромбоцитів). Дисволемія запускає каскад 
гормональних реакцій і викид альдостерону.  

Під впливом імунокомпетентних кліток та цитокинів  відбувається активація 
еозинофілів і нейтрофілів. Підвищується  продукція клітками чинників запалення, 
антитіл до гормонів і літичних ферментів, що діють на  навколишню тканину 
деструктивно.  

Гіперфункція ендокринних залоз викликає енергодефіцит. Розвиваються 
дистрофічні, диспластичні і дисциркуляторні синдроми і, в кінцевому результаті, зрив 
компенсаторно-пристосовних механізмів і розвиток дисадаптації.  

Ендокринопатії формують підвищену реактивність організму через порушення 
центральної регуляції функцій периферичних ендокринних залоз. Гормональний 
дисбаланс може виникати також за рахунок первинного порушення гормоноутворення в 
ендокринних залозах, або з позазалозних причин (транспорт, активність, рецепція 
гормонів і пострецепторних процесів).  

Гіпореактивність організму спостерігається при дисгормональному синдромі з 
переважанням гормонів стрес-лімітуючої та анаболічної спрямованості (паратгормон, 
інсулін, тестостерон, пролактин, мелатонін, прогестерон деякі жіночі статеві 



гормони та ін.), що поєднується з невротичним синдромом на фоні депресії з 
переважанням гальмових процесів.  

У цьому випадку відмічається зсув вегетативних реакцій убік парасимпатичної 
системи з дисбалансом норадреналіну і серотоніну (концентрація їх падає), низьким 
рівнем кальцитоніну в крові і внутрішньоклітинного кальція на фоні його підвищеного 
вмісту в плазмі, переважанням гальмових амінокислот (гліцину, бета-аланіну, таурину і 
ГАМК) і низької інтенсивності ПОЛ, алергічних реакцій (гіперчутливість імунної 
системи). Серед простагландинів переважають Е-фракції. Вміст цитокинів знижений, 
активність макрофагів пригнічена. Підвищений вміст інсуліну в крові спричиняє 
гіпоглікемічний стан та підвищує вхід калію в клітину. Зменшення кількості глюкози, як 
енергетичного субстрату, призводить до енергодефіциту і дисадаптації.  

 
 

 
Рис.8.  Реабілітаціна тактика при дисгормональному синдромі 

 
Знижена резистентність організму створює умови для розвитку інфекційних і 

онкологічних захворювань. Гіпореактивність організму спостерігається на фоні 
імунопатії (алергії) з утворенням антирецепторних антитіл, що блокують механізм 
“пізнавання” гормону, і в кінцевому результаті створює картину гормональної 
недостатності.  

Гормональна недостатність може бути викликана порушенням пермисивної 
“посередницької” дії гормонів. Недостатність кортизолу, що спрямовує могутню й 
різнобічну пермисивну дію на катехоламіни, різко ослабляє глікогенолітичні й 
ліполітичні ефекти адреналіну, пресорну дію і деякі інші ефекти катехоламінів. За 
відсутності необхідної кількості тиреоїдних гормонів не може нормально реалізуватися 
дія соматотропного гормону на ранніх етапах розвитку організму. Порушення 
пермисивної “взаємодопомоги” гормонів може приводити і до інших ендокринних 
розладів. Інтоксикаційні прояви при гепатитах і цирозах можуть сприяти порушенням 
метаболізму гормонів, оскільки значна частина гормонів руйнується в печінці.  
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Сповільнення метаболізму кортизолу нарівні з деякими проявами 
гіперкортизолізму може гальмувати вироблення АКТГ і приводити до деякої атрофії 
надниркових залоз, що, в свою чергу, провокує розвиток імунопатії (алергії). Недостатня 
інактивація естрадіола пригноблює секрецію гонадотропинів і викликає статеві розлади 
у чоловіків. Можлива і надмірна активність ферментів, що беруть участь в метаболізмі 
гормонів. Надмірна активність інсулінази приводить до відносної інсулінової 
недостатності. При надмірному частковому ферментативному дейодуванні тироксину і 
утворенні значних кількостей більш активного трийодтироніну спостерігаються ознаки 
гіпертиреозу. Важлива роль метаболічного синдрому в розвитку “дисфункціональних” 
гормональних зсувів диктує необхідність проведення дезінтоксикаційних заходів 
фізичними чинниками.  

Спрямованість терапевтичних впливів визначається видом ендокринопатії та 
переважанням стрес-індукуючих або стрес-лімітуючих гормонів у крові, що формують 
тип дисгормонального синдрому і форму реактивності організму. Необхідно 
передбачати заходи, що будуть спрямовані на корекцію гормонального статусу організму 
та стимулюватимуть або проводитимуть замісну гормональну терапію.  

При гіперреактивності організму на фоні переважання стрес-індукуючих 
гормонів показана седативна терапія (електрофорез транквілізаторів, седативні ванни, 
теплолікування та ін.) і пригнічення активності залози при її гіперфункції. Рівень стрес-
індукуючих гормонів у крові знижується при електрофорезі бромідів, транквілізаторів на 
задньошийну і “комірцеву” область за Щербаком або за ходом серединного нерва. 
Знижують активність надниркових залоз електросон, центральна електроанальгезія, 
магнітотерапія на потилицю, бітемпорально, на комірцеву зону, активація вагуса через 
гіпервентиляцію (рис. 8).  

При гіпореактивності організму з депресивними явищами і гормональної 
недостатності ендокринних залоз корекцію проводять за принципами адаптаційної 
(стимулюючої) терапії, використовуючи фізичні чинники, що володіють первинним 
стрес-індукуючим ефектом у малому дозуванні   СМС, ДДС, франклінізація, 
дарсонвалізація, КВЧ, УФО, пайлер- і лазеротерапія, душі, ультразвук, вібраційні та 
метаболічні ванни), а також методи, що активують функцію надниркових залоз 
(індуктотермія, СВЧ-терапія), щитовидної залози (світлолікування, СВЧ-терапія).  

Підвищення рівня стрес-індукуючих гормонів у крові досягають призначенням 
загальної франклінізації. Після впливу статичним електричним полем спостерігається 
легка ейфорія. Схожий антидепресивний ефект відмічений при дарсонвалізації голови і 
комірцевої зони. Знімає астенічні явища пайлер-терапія на область обличчя. Добре 
зарекомендувала себе лампа Чижевського. Проводять також лазеротерапію біологічно 
активних точок. Методом вибору є фототерапія. Загальнозміцнюючий і стрес-
індукуючий ефект досягаються при ультрафіолетовому опроміненні крові. Схожим 
впливом на організм хворого володіє лазеротерапія, лікувальна дія якої значною мірою 
реалізується через фотоефекти. При надвенному і внутрішньовенному лазерному 
опроміненні крові посилення ПОЛ, викид біологічно активних речовин підвищують 
фагоцитарну активність лейкоцитів і загалом резистентність організму. Проводять 
пайлер-терапію на область спини апаратами “Біоптрон”. Вплив видимим і м’яким 
інфрачервоним поляризованим некогерентним світлом є імунокоригувальним, 
антиспастичним. Виправдані ДМХ-терапія та індуктотермія на область надниркових 
залоз з метою посилення синтезу і викиду їх гормонів у кров, що сприяє підвищенню 
реактивності організму, особливо на фоні замісної терапії. Проводять електрофорез 
біостимуляторів. Активуючий вплив на симпатоадреналову систему здійснює 



регульована короткочасна гіпоксія, встановлена в основу гіпоксикаторів і апаратів 
гірського повітря. Доцільним є використання йодобромних, перлових, азотних, кисневих 
і хвойних ванн.  

Кінезотерапія спрямована на нормалізацію процесів збудження й гальмування в 
ЦНС. При дисгормональному синдромі з переважанням стрес-індукуючих гормонів 
виправдані релаксаційні вправи, на фоні зниженої активності гормонів доцільні 
стимулюючі впливи. Седативний ефект досягається музичним супроводом (фонотерапія 
повільною ритмічною музикою), що нормалізує емоційний тонус і настрій хворого.  

Після засвоєння теоретичних питань вивчить граф логічної структури  теми 
(додаток 3). Якщо Ви засвоїли зміст теми, закріпіть її рішенням задач. Потім 
правильність  їхнього рішення перевірте за еталонами відповідей. 

Задача 1 
Хвора 59 років, скаржиться на оніміння, зниження больової і температурної 

чутливості, періодичні болі в гомілках, стопах, рідше кистях рук. Спостерігається 
загальна слабкість, стомлюваність, дратівливість, спрага, зниження пам’яті. При 
обстеженні поставлений діагноз цукрового діабету II типу, з неврастенічним 
(істеричним) синдромом. 

Виберіть фізичний чинник при даному стані. 
А. Магнітотерапія на гомілки + електрофорез брому на комірцеву зону.  
Б. Дарсонвалізація області підшлункової залози. 
В. Електросон + ДДС на гомілки. 
Г. Електрофорез інсуліну  вздовж хребта. 
Д. Магнітотерапія  на епігастральну область. 

 
Задача 2 

Хвора 44 років, скаржиться на підвищену збудливість, стомлюваність, емоційну 
лабільність,  зниження маси тіла незважаючи на гарний апетит. Відзначає виразну 
пітливість, нестерпність тепла, періодичне серцебиття, збої в роботі серця. Після 
обстеження поставлений діагноз гіпертиреозу. 

Виберіть схему лікування, показану в цьому випадку. 
А. Загальне УФО за уповільненою схемою + інгаляції. 
Б. Йод-електрофорез на область щитовидної залози + циркулярний душ. 
В. Йод-електрофорез + УВЧ на область щитовидної залози. 
Г. Магнітотерапія потиличної області + хвойна ванна. 
Д. ДМХ-терапія передсерцевої області + ванни з морською сіллю. 

 
Задача 3 

Хвора 32 років, спостерігається з приводу тиреотоксикозу. При огляді екзофтальм, 
кон’юнктивіт. У клініці переважає дисгормональний і невротичний синдром на фоні 
гіперреактивності організму. 

Виберіть фізіотерапевтичні чинники лікування даного стану. 
А. ДМХ + СМС трансорбітально. 
Б. Магнітотерапія на очі + електрофорез брома на комірцеву зону. 
В. Електрофорез Са трансорбітально + КВЧ на комірцеву зону. 
Г. Електрофорез гідрокортизону ендоназально + УФО комірцевої зони. 
Д. Лазеротерапія бітемпорально + магнітотерапія трансорбітально. 

  



Задача 4 
Хвора 36 років скаржиться на підвищену дратливість, плаксивість, слабість, 

відчуття перебоїв в роботі серця, швидку стомлюваність, ослаблення пам’яті,  
хворобливість молочних залоз. Дані прояви виникають і поступово наростають за 
декілька днів до менструації і зникають з її початком. Менструальний цикл без 
порушень. Перераховані скарги почала помічати протягом останнього року. 

 Який фізіотерапевтичний метод буде найефективнішим у даній ситуації? 
A. Дарсонвалізація. 
Б. Франклінізація.  
В. Магнітотерапія. 
Г. Лазеротерапія. 
Д. Бальнеотерапія. 

 
 
 

 
2.3. ДИСІМУННИЙ СИНДРОМ 

Імуногенна реактивність характеризує (кількісно і якісно) відповідь організму, 
зокрема імунокомпетентної системи на антигенний стимул. Функціонування системи 
імунітету регулюється нервовою і гормональною системами.  

При нормореактивності організму спостерігається збалансованість внутрішньо- і 
позаклітинного кальцію як універсального посередника в регуляторних реакціях, що, в 
свою чергу, забезпечує стійке співвідношення цАМФ/цГМФ,  прооксидантів і 
антиоксидантів, адекватний метаболізм продуктів арахидонової кислоти 
(простагландинів і лейкотрієнів), що впливають на вміст цитокинів і активність 
фагоцитів та стан імунної системи.  

Порушення функціонування імунокомпетентної системи при дисрегуляції 
супроводиться розвитком різноманітних імунопатологічних (дисімунних) станів. Імунні 
зсуви частіше за все є наслідком дефекту одного або одночасно декількох механізмів, 
необхідних для забезпечення ефективної імунної відповіді. Спостерігається або 
недостатня (імунопатологічний  імунодефіцитний  стан) або надмірна (алергічні реакції) 
активність імунокомпетентної системи. Цьому значною мірою сприяє дисгормональний 
і невротичний синдроми. У зв’язку з цим патогенетично  виправданою є корекція 
імунологічного статусу через впливи на нервову і гормональну системи. 

З огляду на актуальність знання основних понять синдромного підходу в лікуванні  
для лікарів різних спеціальностей, загальну ціль засвоєння  даного розділу  можна 
сформулювати так: уміти обгрунтованно застосовувати фізичні чинники в лікуванні 
різних патологічних станів з урахуванням провідного дисімунного синдрому. 

Щоб реалізувати загальну ціль  необхідно вміти: 
− Діагностувати ведучий дисімунний клінічний синдром. 
− Пояснити патофізіологічні особливості дисімунного синдрому.  
− Пояснити основну мету призначення фізіотерапевтичних чинників при даному 

синдромі.  
− Визначити показання і протипоказання до використання фізіотерапії. 
− Пояснити вибір фізичного чинника, параметри і зону його впливу в даному випадку. 
 Розгляньте теоретичні питання, на основі яких можливе виконання  цільових видів 
діяльності за темою: 

1. Причина виникнення дисімунних процесів.  



2.  Патофізіологія дисімунного синдрому. 
3. Діагностика синдрома при різній патології.  
4. Призначення медикаментозного і фізіотерапевтичного лікування при даному 

синдромі.  
 Для з’ясування загальної і реалізації конкретних цілей необхідно ознайомитися з 
основними теоретичними положеннями даного розділу. В цьому вам допоможе граф 
логічної структури (додаток 3).  

Алергічний стан (гіперчутливість) характеризується патологічною 
активацією імунної системи на фоні дисрегуляції. Ушкоджуються і руйнуються власні 
клітки і неклітинні структури організму, на відміну від фізіологічної форми імунної 
реакції (рис. 9).  

Гіперчутливість частіше спостерігається на фоні гіпореактивності організму з 
надниркової недостатністю при низькому рівні кальцію, внутрішньоклітинного цАМФ, 
зниженій активності ПОЛ, пригнобленні метаболізму продуктів арахідонової кислоти і 
синтезу цитокинів. Дисрегуляція підвищує енерговитрати, активність мітохондрій 
знижується, виникає дефіцит АТФ. Унаслідок цього посилюються гальмові процеси в 
нервовій системі, спостерігається переважання стрес-лімітуючих гормонів в крові і 
зниження активністі фагоцитів. Порушується синтез цитокинів і внутрішньоклітинні 
кооперації кліток імунної системи. Депресивні стани і переважання позаклітинного 
кальцію на фоні його дефіциту всередині клітки сприяє зниженню резистентності 
організму. Алергічні реакції виявляються високою схильністю організму до розвитку 
різних інфекційних, паразитарних і онкологічних захворювань.   

Навпаки, гіпочутливість імунної системи  пов’язана з гіперреактивністю 
організму (післястресовий провал імунітету). Її формують дисбаланс поза- і 
внутрішньоклітинного кальцію у бік переважання останнього, високий рівень 
внутрішньоклітинного цАМФ з порушенням співвідношення цАМФ/цГМФ,  надмірна 
активація ПОЛ і метаболізму продуктів арахідонової кислоти, що, в свою чергу, 
приводить до посилення збудливих процесів у нервовій системі, гормональних зсувів і 
високої активності клітин імунокомпетентної системи. У крові збільшується 
концентрація стрес-індукуючих гормонів, виникає напруження енергетичного обміну і 
дефіцит АТФ, порушується синтез цитокинів і внутрішньоклітинні кооперації клітин 
імунної системи, що змінюються “післястресовою невдачею”, резистентність організму 
падає. У розвитку алергії можуть брати участь і мати вирішальне значення реагіни, які 
рідко або в порівняно малих титрах беруть участь у механізмах імунітету, в тканинах і 
рідких середах організму утворяться комплекси алергену з антитілом. Для алергії (на 
відміну від імунітету) характерна підвищена імуногенна реактивність організму, що 
поєднується зі зниженою його резистентністю.  

Тактика лікування визначається формою імунопатії, механізмами і термінами її 
розвитку, а також реактивністю організму і супутніми порушеннями нервової та 
гормональної систем.  

При гіпочутловості показана імуномоделююча та седативна терапія з 
урахуванням механізмів розвитку імунодефіцитного стану. При гіперчутливості, навпаки 
основу лікувальних заходів становить десенсибілізуюча “адаптаційна” терапія, 
направлена на зниження функціональної активності імунних клітин.  

     



 
 

 
Рис. 9. Механізми розвитку дисімунного синдрому 

 
При гіперчутливості (алергії) показані стрес-індукуючі (десенсибілізуючі) фізичні 

чинники (світлотерапія, електрофорез стимуляторів, КВЧ, ДМХ, дарсонвалізація, 
франклінізація і аероіонізація, ультразвук, вібромасаж, душі, механічні й метаболічні 
ванни). При гіпочутливості (імунодефіцитному стану), навпаки, імуномодулюючий 
вплив одержують при використанні стрес-лімітуючих фізичних чинників в малих дозах 
(седатації).   

“Дисфункціональні” імунопатії потребують проведення метаболічної терапії, а при 
“дисрегуляторних” показані методи, спрямовані на корекцію стану ЦНС, гормональної 
системи, підвищення реактивності й резистентності організму. Патогенетично 
обгрунтовані методи, що сприяють збільшенню внутрішньоклітинного кальцію 
(магнітотерапія й індуктотермія) і ПОЛ через фотооксидацію (УФО, пайлер- і 
лазеротерапія) особливо при зниженій активності макрофагів.  

Вплив на імуннокомпетентні органи сприяє активації лімфоцитів. Підвищення 
імунітету спостерігається при аероіонізації в поєднанні з постійною температурою і 
вогкістю повітря соляних шахт. У повітрі соляних шахт знижене бактерійне обсіменіння, 
що створює умови для санації запальних вогнищ ЛОР-органів, активації клітин 
лімфоїдної тканини і підвищення резистентності організму. Схожий ефект досягається 
при галотерапії в штучних камерах у поєднанні з розпиленням соляного аерозолю.  

Десенсибілізуючий ефект відмічений при проведенні соляних ванн. “Соляний 
плащ” на шкірі впливає на імунокомпетентні клітини, розташовані в дермі. 
Підвищується активність лімфоцитів і макрофагів, що особливо важливо при 
“дисфункціональній” формі імунопатії.  

Активація імунітету досягається “адаптаційним” прийманням внутрішньо 
мінеральної хлоридно-натрієво-калієво-магнієвої при гіперреактивності та йодно-
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кальцієво-кремнієвої води при гіпореактивності організму або кишковими 
промиваннями. “Моршинська” хлоридно-сульфатна калієво-магнієво-натрієва 
мінеральна вода поліпшує перебіг імунних реакцій, сприяє збільшенню кількості 
активних Т- і В-лімфоцитів. Вплив реалізується через імунокомпетентні клітини 
слизової кишечнику. Промивання кишечника сприяють механічному вимиванню 
ентеротоксинів, знижуючи бактерійне навантаження на печінку, рефлекторно 
поліпшують кровопостачання і жовчовідтік у печінці, спостерігається нормалізація 
метаболічних порушень, що має значення при “дисфункціональних” імунопатіях. Ці 
заходи ефективні при супутніх ураженнях кишечника і дисбактеріозі.  

Для корекції метаболічних зсувів показані гідрокарбонатні, гідрокарбонатно-
хлоридні мінеральні води, слабкої і малої мінералізації типу: “Лужанська”, “Поляна 
Квасова”, “Есентуки №4”, “Березовська”, “Запорізька”, “Ялтинська” і ін. При 
“дисрегуляторних” імунопатіях доцільна систематична психотерапія, рекомендується 
уникати важких фізичних перевантажень, нічних і понаднормових робіт. Проводиться 
електрофорез магнію, кальцію на комірцеву зону в поєднанні з магнітотерапією та 
індуктотермією. 

При зниженій реактивності організму й депресивному синдромі на фоні 
зниженої концентрації адреналіну і серотоніну лікувальний ефект досягається 
ендоназальним кальцій-електрофорезом. При відносній або явній наднирковій 
недостатності застосовують як підготовчий етап до інших видів терапії або в комбінації 
СВЧ-опромінення надниркових залоз. З методів адаптаційної терапії при імунопатіях 
найбільше значення мають біостимулюючі  методики пайлер- і лазеротерапії, загального 
(за основною та уповільненою методикою) і зонального УФО, враховуючи дозозалежний 
ефект цих процедур (малі дози УФО стимулюють активність імунокомпетентних клітин, 
високі, навпаки, пригноблюють, середні  − являють собою десенсибілізуючу дію). 
Ефективна рефлексотерапія з використанням аурікулярних і корпоральних точок, 
впливу лазерним випромінюванням, КВЧ, ультразвуком. Імуномодулюючий ефект 
досягається впливом КВЧ-терапії на нижню третину грудини, скроневу і потиличну 
область. Помірно тонізуючу дію мають дощовий душ, механічні ванни (перлові, вихрові, 
підводний душ-масаж). Для поліпшення функції гіпофізарно-тиреоїдної системи з метою 
імунокорекції проводять ДВХ-терапію на область проекції щитовидної залози або 
пайлер-терапію передньої області шиї (рис.10). 

 



 
Рис. 10. Реабілітаційна тактика при дисімунному синдромі 

 
  При гіперреактивності організму, навпаки, показані стрес-лімітуючі 

чинники (електрофорез антиалергічних і заспокійливих препаратів, центральна 
електроаналгезія, електросон, помірні теплові впливи, хвойні, йодобромні, азотні ванни, 
ПМ ПНЧ, релаксуючий масаж). Знижують чутливість імунокомпетентної системи  
інгаляції аерозолів протиалергічних засобів, аероіонізація негативним зарядом. 
Десенсибілізуючий ефект і нормалізація клітинного імунітету досягається при 
проведенні загального УФО за прискореною і основною методикою або зонально  
средньоеритемними дозами. Обгрунтованим є проведення електрофореза седативними і 
протиалергічними препаратами з розташуванням активного електрода на міжлопатковій 
області, ендоназальний електрофорез інтала. 

Застосовують електрофорез кальцію, магнію, йоду, адреналіну та інших речовин. 
Потрібно відмітити, десенсибілізуючий ефект самої гальванізації. Спостерігається 
підвищення числа і активності Т-лімфоцитів у крові, нормалізація ендокринного 
балансу, поліпшення вегетативної регуляції зовнішнього дихання, вирівнювання 
психологічних параметрів за рахунок м’якої седативної дії методики 
трансцеребрального УВЧ. Седативним ефектом володіє електросон. З метою досягнення 
транквілізуючего ефекту широко використовують центральну електроанальгезію, 
магнітотерапію на потилицю або бітемпорально. При стійких виявах психологічного 
стресу, неврозоподібних станах, астенії показане ненавантажувальне лікування прісною 
водою,   переважно седативні загальні ванни − хвойні, йодобромні, перлово-кисневі, які 
нормалізують діяльність ЦНС, судинний тонус, мікроциркуляцію. Призначають також 
теплові укутування. 

Заняття ЛФК сприяють адаптації організму хворого, його серцево-судинної 
системи і органів дихання до фізичних навантажень, підвищують його імунологічну 
реактивність відносно вірусної та бактерійної інфекції. Активні заняття лікувальною 
фізкультурою ведуть до оптимізації процесів збудження і гальмування в центральній 
нервовій системі, сприяючи усуненню функціональних порушень не тільки з її боку, а 
також оптимізуючи гормональний та імунний статус організму. Підвищення імунітету 
досягається при активації кори надниркових і щитовидної залоз.  
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Після засвоєння теоретичних питань вивчить граф логічної структури  теми         
(додаток 3). Якщо Ви засвоїли зміст теми, закріпіть її рішенням задач. Потім 
правильність  їхнього рішення перевірте за еталонами відповідей. 

 
Задача 1 

Хворий  42 років, з діагнозом хронічний гломерулонефрит, поза загостренням, 
провідний синдром імунних порушень, отримує комплексне лікування в умовах денного 
стаціонару. Назвіть оптимальну зону впливу фізичними чинниками з урахуванням 
переважаючого синдрому. 

А. Область проекції нирок. 
Б. ЦНС (бітемпорально). 
В. Комірцева зона. 
Г. Міжлопаткова зона. 
Д. Область сонячного сплетіння. 

 
Задача 2 

Дитині  12 років поставлений діагноз ревматизм з вираженим дисімунним 
синдромом (гіпореактивність організму). У комплексному лікуванні призначена 
фізіотерапія.  

Виберіть методику проведення даної фізіотерапевтичної процедури хворому. 
А. Загальна магнітотерапія. 
Б. Місцева магнітотерапія. 
В. Лазеротерапія.  
Г. УВЧ терапія. 
Д. Вакуум-масаж. 

 
Задача 3 

Хвора  35 років скаржиться на слабість, біль у поперековій області, часте 
сечовипускання переважно вночі. При огляді   шкірний покрив сухий, блідий, обличчя 
набрякле, температура 37,6оС, пульс 90 уд./хв. Після лабораторного й інструментального 
обстеження поставлений діагноз гломерулонефрит.  

Який синдром є провідним в клініці у даного хворого? 
А. Метаболічний. 
Б. Невротичний. 
В. Запальних явищ. 
Г. Імунних порушень. 
Д. Дискінетичний. 

 
Задача 4 

Виберіть правильне фізіотерапевтичне лікування для хворого  48 років, з діагнозом 
хронічний нефроз, дисімунний синдром з набряклим компонентом для поліпшення 
клубкової фільтрації. 

А. Електрофорез з кофеїном за Вермелем. 
Б. Бітемпоральна магнітотерапія. 
В.Ультразвукова терапія поперекової області, паравертебрально. 
Г. Індуктотермія надниркових залоз. 
Д. Магнітотерапія поперекової області.   

 



 
2.4. ДИСАЛГІЧНИЙ СИНДРОМ 

Дисалгічний синдром відносять до порушень чутливості, що характеризуються 
кількісними та якісними її змінами (гіпер-, гіпо-, анестезія, дизестезія, в тому числі 
шкірний свербіж). Біль як елемент чутливості, реалізовується спеціальною 
ноцицептивною системою і вищими відділами мозку. У фізіологічних умовах больові 
сигнали викликають адаптивний ефект і розглядаються як захисний механізм. Больовий 
подразник сприймають ноцицептори (механо- і хеморецептори). Механорецепторам 
болю, розташованим в сомі характерна властивість до адаптації, що обгрунтовує 
використання різноманітних механічних та стрес-індукуючих чинників (мобілізуюча 
адаптаційна терапія). У хеморецепторів майже відсутня властивість до адаптації, що 
робить використання аплікаторів у цьому випадку малоефективним.  

Навпаки, в останьому випадку терапія носить стрес-лімітуючий, іммобілізуючий 
характер. Великий вплив на вираженність болі маюють системні реакції (вегетативний 
тонус, гормональний баланс, імунітет, метаболізм). Ваготоніки з високим рівнем 
тормозних амінокислот, наднирковою недостатностю, гиперчутливістю імунної системи 
та алкалозним типом метаболізму більше стійки до болю. У симпатотоніків, навпаки,  
високий рівень збуджуючих амінокислот, стрес-індукуючих гормонів,  схильність до 
імунодепресивних станів та ацидозу підвищує чутливість до болю. В першому випадку 
показана адаптаційна, в другому – седативна, аналгетична терапія.   

З огляду на актуальність знання основних понять синдромного підходу в лікуванні  
для лікарів різних спеціальностей, загальну ціль засвоєння  даного розділу  можна 
сформулювати так: уміти обгрунтовано застосовувати фізичні чинники в лікуванні 
різних патологічних станів з урахуванням провідного больового синдрому. 

Щоб реалізувати загальну ціль  необхідно вміти: 
− Діагностувати провідний больовий клінічний синдром. 
− Пояснити патофізіологічні особливості больового синдрома.  
− Пояснити основну мету призначення фізіотерапевтичних чинників при даному 

синдромі  з різною реактивністю організма. 
− Визначити показання і протипоказання до використання фізіотерапії. 
− Пояснити вибір фізичного чинника, параметри і зону його впливу в даному 

випадку. 
 Теоретичні питання, на основі яких можливе виконання  цільових видів діяльності 
за темою: 

1. Причина виникнення болю.  
2. Патофізіологія больового синдрома. 
3. Діагностика синдрому при різній патології.  
4. Призначення медикаментозного і фізіотерапевтичного лікування при даному 

синдромі.  
 Для з’ясування загальної і реалізації конкретних цілей необхідно ознайомитися з 
основними теоретичними положеннями даного розділу. В цьому вам допоможе граф 
логічної структури (додаток 3).  

При запаленні, пошкодженні тканин чутливість хемоноцицепторів поступово 
зростає за рахунок зростання вмісту гістаміну, простагландинів, кінінів, які модулюють 
чутливість хемоноцицепторів. Ноцицептивні терморецептори починають збуджуватися 
при дії на шкіру температури вище за 45°С, що обгрунтовує використання теплоносіїв 
при температурі 42°С і нижче.  



У процесі активної обробки інформації на рівні спинного мозку широко 
виявляються механізми конвергації, сумації, полегшення і гальмування, які отримали 
назву “ворітного механізму”. Таламус і його вентропостеролатеральні ядра є головним 
підкірковим центром больової чутливості. Кора відіграє головну роль в сприйнятті й 
усвідомленні болю. Ретикулярна формація підвищує тонічну сигналізацію, що збуджує 
кору при надходженні больового подразника. Гіпоталамічні структури через 
підключення лімбічних відділів мозку беруть участь в емоційному забарвленні больових 
відчуттів. Через них підключаються і вегетативні реакції.  

Спинний мозок реалізує рухові й симпатичні рефлекси, ретикулярна формація 
контролює дихання і кровообіг, гіпоталамус підтримує гомеостаз і регулює виділення 
гормонів, лімбічна система реалізує ефективно-мотиваційні, а кора великих півкуль − 
компоненти уваги і тривоги, в больовій поведінці. Важлива роль у подоланні почуттів 
тривоги і страху відводиться центральній електроанальгезії і електросну.  

Патологічний біль реалізується зміненою системою больової чутливості. 
Інтегративний комплекс центральних збуджень при больовій реакції розповсюджується 
на рухову й вегетативну нервову систему. При цьому збудження може посилюватися або 
ослаблятися залежності від реактивності організму. У цій відповіді задіяні звичайно не 
тільки нервові механізми, але й залози внутрішньої секреції, імунна система.  

У тканинах можуть нагромаджуватися речовини адренергічної або холінергічної 
природи, які вже при відсутності чинника, що викликають больову реакцію, 
підтримують відчуття болю. Формується підвищене суб’єктивне відчуття болю   
гіпералгезія або знижена   гіпалгезія.  

Гіпералгезія частіше спостерігається при підвищеній реактивності організму на фоні 
невротичного синдрому з переважаючим збудженням, при дисгормональному синдромі 
з високим рівнем стрес-індукуючих гормонів і імунодефіцитному стані, може 
переростати у відчуття нестерпного болю   каузалгію.  

Зниження сприйняття болю зустрічається при нейропатіях на фоні 
гіпореактивності організму з невротичним синдромом і депресивними явищами, при 
дисгормональному синдромі з переважанням стрес-лімітуючих гормонів та алергічних 
реакціях.  

При порушеній реактивності організму захисна больова реакція перетворюється в 
патогенний чинник, який зумовлює розвиток структурно-функціональних змін і 
пошкоджень у серцево-судинній системі, у внутрішніх органах, в системі 
мікроциркуляції, спричиняє дистрофію тканин, порушення вегетативних реакцій, зміни 
діяльності нервової, ендокринної, імунної та інших систем. 

Антиноцицептивна система відіграє істотну роль у механізмах попередження і 
ліквідації патологічного болю. При недостатності цієї системи необхідна її додаткова і 
спеціальна активація. Ефективна пряма електростимуляція антиноцицептивних структур 
мозку. Лікувальна тактика визначається формою порушення чутливості, в тому числі й 
больової.  

При гіперестезії і вираженому больовому синдромі показана седативна і 
блокуюча терапія. При гіпостезії, на фоні зниженої больової чутливості, навпаки, 
доцільні адаптаційні підходи.  

Системний принцип фізіотерапії больових синдромів передбачає впливи на 
сегментарний апарат спинного мозку сильними стимулами на рівні больового порога; на 
ретикулярну формацію стовбура головного мозку (електропунктура або 
електроакупунктура) через систему черепно-мозкових нервів (ендоназальні або очно-
потиличні методики електротерапії; електросон, центральна електроанальгезія).  



При вегетативних виявах болі впливають на кіркову і лімбічну системи мозку. 
Рекомендується також вплив на периферичні закінчення, що формують больовий 
синдром (рецепторний апарат). Фізіотерапія має спрямована на патологічно змінену 
систему й антисистему, що фізіологічно підлягає зберіганню. 

При зниженій больової чутливості показана стимулююча терапія 
(електростимуляція, дарсонвалізація, електрофорез прозерину,  дібазолу, пімадину 
ураженої області), патогенетично виправдані механічні чинники: вібротерапія, масаж, 
ультразвук, а також світлотерапія (пайлер-, лазеротерапія,  УФО в суберитемних дозах).  

При больовому синдромі на фоні підвищеної реактивності організму з вираженим 
набряком використовують холод в поєднанні зі стислою пов’язкою або проводять 
іммобілізацію дільниці пошкодження, використовуючи фіксатори, призначають ЕП УВЧ 
з подальшим підключенням ЗМП НЧ з 4-6 дня. Аналгезуючі ефекти світлотерапії 
реалізуються через механізми фотоінактивації рецепторів шкіри. УВЧ- і магнітотерапія 
надають протинабряклий вплив, знімають компресію рецепторів. Для обезболення 
впливають імпульсними струмами локально або сегментарно (при відкритій травмі й 
порушенні цілісності шкірного  покриву). При глибоких тригерних точках і контрактурах 
м’язів використовують інтерференцтерапію. При алгічних виявах без набряклості 
застосовують УФО патологічної зони в еритемній дозі з подальшим переведенням на 
ДМХ-терапію. Через 2 тижні проводять опромінення видимими (пайлер-терапія) та 
інфрачервоними променями. ДМХ спричиняють наростання активності 
серотонінергічних структур. 

При різкому больовому синдромі на фоні вираженої спастичності м’язів показана 
ампліпульстерапія. Все ширше впроваджується метод черезшкірної 
електронейростимуляції,  який викликає активацію нейронів, що виділяють 
опіатоподібні нейропептиди. Центральні механізми анальгезії задіють з допомогою 
електросонтерапії, центральної електроанальгезії, трансцеребрального електрофорезу й 
СМС-терапії, магнітотерапії (бітемпорально або на шию). Під впливом магнітних полів 
збільшується вміст магнію в головному мозку. Релаксуючий ефект досягається при КВЧ-
терапії області задньої поверхні шиї або скроневої області голови. При хронічному болі 
застійного характеру перевагу віддають терапії постійним магнітним полем. 
Гіпоанальгезія спостерігається при використанні ультразвука, що пов’язано зі зміною 
рецепторних утворень локальною акумуляцією гістаміну, сприяє гальмуванню 
проведення імпульсів в синапсах симпатичного ганглію. 

Лазерне випромінювання, крім фотоінактивації рецепторів, спричиняє додаткове 
збудження іонних каналів (коливальних контурів у біомембранах), що зменшує 
швидкість відкриття ворітної системи іонних каналів за рахунок компенсації власного 
поля мембрани зовнішнім полем.  

При вираженому больовому синдромі проводять кріообробку ураженої області. 
Лікувальний ефект досягається виведенням тепла з організму за допомогою холодних 
ванн і грязі, обдуванням уражених тканин хлоретілом і потоком холодного повітря, а 
також азотом під тиском. Використовують також кріопунктуру тригерних зон і 
біологічно активних точок хладагентом зі спеціальних розбризкувачів. Застосовують 
льодові або спеціальні гелєві пакети, які охолоджують до −15° С. Обезболюючий вплив 
кріотерапії пов’язаний з “блокуванням” больових рецепторів шкіри і аксон-рефлексів, 
нормалізацією антидромної збудливості нейронів спинного мозку, участю ендогенних 
опіоідів, зменшенням запальної реакції, регуляцією судинного тонусу.  

Спастичний біль усувають теплові процедури. При алгічних проявах показані 
радонові, сульфідні, азотно-радонові ванни.  



Знеболюючий ефект досягається при сегментарно-точковому вібраційному масажі 
при імпульсації з механорецепторів. З метою придушення хронічного болю і скутості під 
час масажу потрібно прагнути до максимального розслаблення м’язів, використовуючи 
прийоми поверхневого погладжування, розтирання. Схожий ефект досягається при 
точковому масажі. Мануальна терапія спрямована на корекцію функціональної блокади в 
суглобах і дозволяє активувати механорецептори і, як наслідок, зменшувати біль, 
відновлювати м’язевий тонус. Ефект роздратування механорецепторів реалізовується 
при використанні техніки постізометричної релаксації м’язів унаслідок зближення 
суглобових поверхонь або розтягнення суглобової капсули і сухожиль.  

Гострий больовий синдром є протипоказанням для призначення кінезотерапії.  
Після засвоєння теоретичних питань вивчить граф логічної структури  теми         

(додаток 3). Якщо Ви засвоїли зміст теми, закріпіть її рішенням задач. Потім 
правильність  їхнього рішення перевірте за еталонами відповідей. 

 
 
 

Задача 1 
Хворий 54 років скаржиться на гострий боль у поперековій області, який 

віддається у лівій нозі, різко посилюючись під час ходьби. Хворий неспокійний, АТ 
160/80 мм рт. ст., ЧСС 86 уд/хв. Поставлений діагноз попереково-крижовий радикуліт, 
больовий, неврастенічний синдром.  

Виберіть схему лікування. 
А. ДМХ + КВЧ на поперековий відділ. 
Б. ДДС-терапія місцево +  загальна франклінізація. 
В.  ДДС на поперековий відділ + масаж поперекової зони. 
Г. Гальванізація  за   Щербаком + ДМХ на поперековий відділ хребта. 
Д. СМС + дарсонвалізація поперекової області. 

 
Задача 2 

Хворий  43 років скаржиться на тривалий  біль у поперековій області, який 
посилюється надвечір. Поставлений діагноз остеохондроз. У зоні поразки 
спостерігається набряк. АТ 150/110 мм рт. ст., ЧСС 78 уд/хв.  

Укажіть необхідну фізіотерапевтичну процедуру. 
А. Дарсонвалізація. 
Б. Електрофорез новокаїна. 
В. СМХ-терапія. 
Г. Ультразвукова терапія. 
Д. Гальваногрязь. 

 

Задача 3 

Хворому 33 років поставлений діагноз шийний остеохондроз, шийна мігрень з 
вираженим больовим синдромом. АТ 140/100 мм рт. ст., ЧСС 82 уд/хв. У поєднанні з 
лікарською терапією призначена фізіотерапія.   

Виберіть чинник.  
А. УЗТ. 
Б. СМХ-терапія. 
В. Пелоїдотерапія. 
Г. Дарсонвалізація. 



Д. Лазеротерапія. 
 

Задача 4 
Хворому 45 років з діагнозом неврит лицьового нерва, гострий період, гіпостезія 

призначена магнітотерапія.  
Виберіть другу процедуру даному пацієнту 
А. Індуктотермія. 
Б. Електросон. 
В. Електропунктура. 
Г. Лазеротерапія. 

 Д. УВЧ-терапія. 
 

2.5. СИНДРОМ ЗАПАЛЕННЯ 

Відновні процеси реалізуються через механізми запалення, управління якими є 
головною задачею медичної реабілітації. Прояв запальної реакції значною мірою 
залежить від реактивності організму хворого. Захисно-пристосовне значення запалення 
полягає в локалізації вогнища ушкодження. Чим більш місцево протікає ця загальна 
реакція, тим сприятливіше для організму її наслідки. Задачі фізіотерапії полягають в 
максимальному обмеженні запалення в ранній фазі. Необхідно пригнічувати вплив 
етіотропного агента. Вплив фізичними чинниками на механізми запалення дає змогу або 
його посилювати при односторонньо спрямованому впливі (первинний прозапальний 
ефект), або пригноблювати при впливі в протилежному напрямі (первинний 
противозапальний ефект за рахунок зняття набряку, температурної реакції, болі, 
підвищення рН середовища, поліпшення реологічних властивостей крові). 

Особливості запалення залежать від початкового стану і закладаються вже в перші 
часи його розвитку, що визначає високу значущість профілактичних заходів і диктує 
необхідність більш раннього початку коригувальної терапії. Її спрямованість і обсяг 
визначається “принципом оптимальності”. При гіперреактивності організму формується 
гіперергічне запалення з високою швидкістю катаболічних процесів за рахунок 
гіперкатехоламінемії, закислення середи та активації ПОЛ. При гіпореактивності 
організму, навпаки, високий рівень стрес-лімітуючих анаболічних гормонів, знижена 
активність ПОЛ,  підвищений рН середи та набряк, гіперчутливість імунних кліток 
пригнічує запальну реакцію. В першому випадку показані фізичні чинники с 
протизапальним, стресс-лімітуючим, анаболічним, холодовим, пригнічуючим ПОЛ 
ефектом. В другому випадку, навпаки, доцільно стимулювати в’яле гіпоергічне 
запалення. Корекція запалення залежить від порушень мікроциркуляції: при зниженній 
реактивності організму доцільні венотонічні заходи, при підвищенній реактивноті, 
навпаки, судинорелаксуючі фактори.  

З огляду на актуальність знання основних понять синдромного підходу в лікуванні  
для лікарів різних спеціальностей, загальну ціль засвоєння  даного розділу  можна 
сформулювати так: уміти обгрунтовано застосовувати фізичні чинники в лікуванні 
різних патологічних станів з урахуванням провідного синдрому запалення. 

Щоб реалізувати загальну ціль  необхідно вміти: 
- Діагностувати ведучий запальний клінічний синдром. 
- Пояснити патофізіологічні особливості запального синдрому.  
- Пояснити основну мету призначення фізіотерапевтичних чинників при даному 

синдромі.   



- Визначити показання і протипоказання до використання фізіотерапії. 
- Пояснити вибір фізичного чинника, параметри і зону його впливу в даному 

випадку. 
Розгяньте теоретичні питання, на основі яких можливе виконання  цільових видів 
діяльності за темою: 

1. Причина виникнення запальних процесів.  
2. Патофізіологія запального синдрома. 
3. Діагностика синдрома при різній патології.  
4. Призначення медикаментозного і фізіотерапевтичного лікування при даному 

синдромі  
 Для з’ясування загальної і реалізації конкретних цілей необхідно ознайомитися з 
основними теоретичними положеннями даного розділу. В цьому вам допоможе граф 
логічної структури (додаток 3).  

При еустресі спостерігається нормергічне запалення з формуванням адаптації. На 
фоні дистресу зі зниженою або підвищеною реакцією, дисбаланс регуляторних 
механізмів (знижений або підвищений рівень внутрішньоклітинного кальцію, 
внутрішньоклітинний енергодефіцит, порушене співвідношення циклічних нуклеотидів, 
ейкозаноїдів, цитокинів, надмірна або недостатня активація ПОЛ, вегетативна й імунна 
дисфункція і т.ін.) приводить до порушень запального процесу і розвитку 
дисадаптаційного синдрому. При нормергічному запаленні некротичні й відновні 
процеси синхронізовані. Різке посилення або ослаблення некрозу викликає їх 
десинхронізацію з відстроченим і уповільненим перебігом відновлення. Необхідно 
перевести запалення в рамки саногенезу (нормергічності). Залежно від такої оцінки 
запальний процес при гіпореактивності необхідно стимулювати, при підвищеній 
реактивності, навпаки   пригнічувати.   

Оптимізація запалення досягається створенням адекватної концентрації цитокинів, 
мононуклеарних фагоцитів і лімфоцитів у циркулюючій крові та їх збалансованності. 
При зниженій реактивності некротичні процеси необхідно посилювати, використовуючи 
адаптаційну (біостимулюючу, прозапальну) терапію, на фоні гіперреактивності 
організму з вираженою некротизацією і набряклістю тканин, навпаки, доцільні седативні 
(стрес-лімітуючі, протизапальні) методи. Стимуляція або пригнічення запального 
процесу при цьому не повинна викликати патологічних вегетативних реакцій.  

Спрямованість профілактичних впливів має бути вбік “золотої середини” з 
урахуванням можливостей організму згідно “з принципом серединності” та носити 
фазний характер.  

Супутній невротичний синдром з переважаючим збудженням або, навпаки, 
депресією уповільнює відновлювальні процеси. Корекція неврологічних і, зокрема, 
вегетативних зсувів є    важливою ланкою лікувальних заходів при запаленні, взаємодія 
якого з системами регуляції організму відбувається через ноцицептивну аферентацію. 
Патогенетично виправданими є впливи на ЦНС (електросон,  центральна 
електроанальгезія, електрофорез нейропептидів,  магнітотерапія, УВЧ та ін.). Необхідно 
усувати дисбаланс у системі вегетативної регуляції. Управління запаленням досягається 
через корекцію імунітету. Прихована надниркова недостатність або висока їх активність 
може бути причиною порушень запальної реакції, яка стає неадекватною. Регулювання 
гормонального статусу організму дає змогу оптимізувати запалення.  

При підвищеній реактивності хворого, навпаки, доцільно використати стрес-
лімітуючі чинники з первинним протизапальним ефектом. Нарівні з місцевими 
методиками, що зменшують набряклість тканин і виражену альтерацію, біль і 



гіперкоагуляцію, патогенетично виправдані загальні впливи, що корегують імунітет, стан 
нервової системи і гормональний статус організму.  

При гіперреактивності організму доцільно призначати седативну терапію 
(електросон, центральну анальгезію, трансорбітальний і ендоназальний електрофорез 
транквілізаторів, брома, нейропептидів, магнітотерапію на потилицю і бітемпорально, 
імпульсне поле УВЧ на голову в атермічному дозуванні і т.ін.). З метою пониження 
збудливості ЦНС і зменшення симпатикотонії проводять магнітотерапію, УВЧ на ганглії 
і симпатичні вузли. Обгрунтовані сегментарно-рефлекторні аналгезуючі методики (ДДС, 
СМС-терапія і т.ін.). Виправдана імуномодулююча терапія (електрофорез дімедролу,  
кальцію, КВЧ-терапія на потилицю і скроневу область, УВЧ-терапія бітемпорально в 
атермічному дозуванні, індуктотермія і ДМХ-терапія на область надниркових залоз 
тощо).  

При запаленні з вираженою некротизацією тканин, набряклим і больовим 
синдромами на фоні гіперреактивності організму місцево призначають УВЧ в 
атермічному дозуванні. Відмічений високий ефект магнітотерапії при явищах 
ексудативного запалення. Магнітні поля інактивують вільні радикали в крові, сприяють 
розрідженню крові за рахунок надходження води в судинне русло, мають протизапальну 
дію і поліпшують мікроциркуляцію. Протизапальний ефект досягається застосуванням 
чотирикамерних гальванічних ванн, кріотерапії.  

У фазі стихання запалення або повної ремісії великого значення набувають методи 
вібротерапії (точковий вібраційний масаж, акустичний вібромасаж, термовібромасаж) і 
теплові чинники (індуктотермія, мікрохвильова терапія, грязьові аплікації, з подальшим 
вібраційним масажем), що мають розсмоктуючу і стимулюючу дію на репаративно-
регенеративні процеси і корегуючу порушену функцію, а також компенсаторні 
можливості  “м’язового корсету”. При масажі особливу увагу необхідно приділяти 
відновленню лімфовідтоку з області запалення. Кінезотерапію призначають при 
зменшенні болю і зниженні температури тіла до субфебрільних цифр. Використовують 
спеціальні фізичні вправи, спрямовані на релаксацію або скорочення м’язів кінцівок, 
поліпшуючих мікроциркуляцію тканин.  

При зниженій реактивності хворого переважними є стрес-індукуючі чинники з 
первинним прозапальним ефектом. Необхідно місцево стимулювати активність кліток 
запального інфільтрату, інтенсифікувати ПОЛ і некротичні процеси, а загальними 
методиками підвищувати імунітет (десенсибілізація), вміст гормонів щитовидної залози і 
надниркових залоз у крові, посилювати активність ЦНС і симпатичної системи. 
Ефективнішими є комбіновані загальні й локальні методики.  

На початку лікування необхідно провести загальну франклінізацію, хромотерапію 
збудливим кольором, фонотерапію і аероіонізацію повітря з метою тонізації нервової 
системи. Обгрунтованим є проведення дарсонвалізації голови і комірцевої зони для 
зняття депресивних явищ. Патогенетично виправданими є імунностимуляція впливом на 
вилочкову залозу, селезінку, грудину, кишечник,  а також заходи щодо корекції 
гормонального статусу організму, активності щитовидної залози, надниркових залоз.  

У гострій фазі гіпергічного запалення використовують УФО, яке викликає 
“метаболічний вибух” гранулоцитарних лейкоцитів, у крові підвищується вміст 
первинних продуктів ПОЛ і метаболітів арахідонової кислоти. Виправдані комбінації 
використання УФО з ультразвуком, синусоїдними модульованими струмами і магнітним 
полем.  

Під впливом лазера підвищується в крові рівень катехоламінів, автоокислення яких 
супроводжується генерацією радикалів супероксиду, спроможних ініціювати реакції 



ліпопероксидації. Позитивний вплив низькоінтенсивного лазерного випромінювання 
здійснюється через зміну балансу в крові простагландинів F2a і Е2. Спочатку відбувається 
підвищення вмісту обох ейкозаноїдів, більшою мірою за рахунок прозапального ПГ F2a 
(первинний ефект), а надалі рівень ПГ E2 після деякої стабілізації знову збільшується 
(перевищуючи початкові значення на порядок), а концентрація ПГ F2a знижується, що 
вказує на слідовий протизапальний ефект лазерного випромінювання.  

При затиханні активності процесу рекомендується ультразвук на осередок 
запалення. Доцільним є проведення лазеротерапії з ультрафонофорезом мазі “Пелан”. 
Через вільні радикали біомолекул і рефлекторно через рецептори реалізується вплив 
гіпербарічної оксигенації (ГБО), що розриває хибне коло патохімічних реакцій, 
викликаних гіпоксією. Посилюється доставка кисня як в уражені, так і в інтактні клітини 
і тканини організму, за допомогою цього відбувається активація численних і 
взаємопов’язаних кисневозалежних реакцій. При запальних захворюваннях на фоні 
гіпореактивності показаний СМС-форез іхтіолу. Розсмоктуючу дію на запальний 
інфільтрат має індуктотермія і ДВХ-терапія.  

У стадії ремісії застосовують теплові процедури у виді світлотеплових ванн, 
місцево на вогнище ураження (солюкс, інфраруж, пайлер-терапія). Призначають 
парафінові, озокеритові, нафталанові аплікації. Грязелікування рекомендується провести 
в два етапи: 1-й етап – призначення 8 аплікацій пелоїду (температура     38-39°С) на рівні 
поперекової області (сегментарне) по 10-15 хвилин через день;   2-й етап – використання 
лікувальної грязі тієї ж температури, але на область запалення (місцево). Пропонують 
поєднувати грязьові ванни з інфрачервоним і ультрафіолетовим опроміненням тулуба, з 
впливом на осередок запалення гелій-неонового лазера.  

Ефективність пелоїдотерапії істотно підвищується при рефлексотерапії, що 
проводиться паралельно,  електролікування струмами надтональної частоти і 
низькочастотним змінним магнітним полем, які пригнічують розвиток бальнеологічних 
реакцій, діючи в різних напрямах. При розвитку вираженої бальнеопатологічної реакції 
на лікувальний комплекс, що проводиться, застосовують мітиговане або  “холодне” 
грязелікування. Удар “холодом” значно підвищує резистентність і реактивність 
організму, що сприяє пригніченню інфекції. З бальнеотерапевтичних засобів 
ефективними є ванни з сульфідних і радонових вод. Показаний масаж тканин навколо 
вогнища запалення.  

Після засвоєння теоретичних питань вивчить граф логічної структури  теми         
(додаток 3). Якщо Ви засвоїли зміст теми, закріпіть її рішенням задач. Потім 
правильність  їхнього рішення перевірте за еталонами відповідей. 

 
Задача 1 

Хвора 23 років  скаржиться на поганий апетит, відрижку повітрям, почуття 
важкості в епігастральній області, нудоту після їжі. Об’єктивно: живіт м’який, при 
пальпації   невелика розлита чутливість, метеоризм. Поставлений діагноз: хронічний 
гастрит із секреторною недостатністю. 

Який синдром є ведучим?  
А. Метаболічних порушень. 
Б. Больовий. 
В. Запальних явищ. 
Г. Невротичний. 
Д. Дисциркуляторний. 

 



Задача 2 
Хворий 42 років скаржиться на часту печію, “пусті” відрижки, локальний біль в 

епігастральній області, що зникає після їжі або антацидів. Об’єктивно: позитивний 
симптом Менделя, виражений локальний біль при глибокій пальпації. При ФГДС 
виявлені множинні дефекти і періульцерозне запалення слизової оболонки. Поставлений 
діагноз: Виразкова хвороба шлунка в стадії загострення.  

Яка зона рефлекторної інервації в данному випадку? 
А. Область печінки. 
Б. Епігастральна зона. 
В. Мезогастральна зона. 
Г. Гіпогастральна зона. 
Д. Паравертебрально Д5-Д9. 

 
Задача 3 

Хвора  38 років скаржиться на нудоту, гіркоту в роті, напади болю в правому 
підребер’ ї з іррадіацією в праву надключичну область, праву половину грудної клітки, 
що виникає після вживання жирної та смаженої їжі.  Поставлений діагноз хронічного 
холециститу. 

Виберіть фізіотерапевтичний чинник, переважний при провідному запальному 
синдромі. 

А. ДДС-терапія. 
Б. СМС-терапія. 
В. Лікарський електрофорез хлориду кальція. 
Г. Душ Шарко. 
Д. Низькочастотна магнітотерапія. 

 
Задача 4 

Хворий 24 років скаржиться на слабість,  підвищення температури ввечері,  
постійний біль у правому підребер’ ї, що посилюється під час руху. Після обстеження 
виставлений діагноз періхолецистита. 

Яка методика впливу необхідна при проведенні лікарського електрофорезу 
сульфату магнезії? 

А. Сегментарно-рефлекторна. 
Б. Місцева подовжня. 
В. Місцева поперечна. 
Г. Загальна. 
Д. Комбінована. 

 
 

2.6. ДИСЦИРКУЛЯТОРНИЙ СИНДРОМ 

Дисциркуляторний синдром виявляється хронічною артеріальною або венозною 
недостатністю. Для медичної реабілітації важливо виокремлювати два типи 
дисциркуляторного синдрому за атонічним або спастичним типом.  

В основі дисциркуляторного синдрому за атонічним типом лежать підвищення 
внутрішньосудинного тиску крові й зниження еластичності і тонусу стінки судин, в 
першу чергу вен. Виявом дисциркуляторного синдрому за спастичним типом є ішемія.  

Нормальний тонус судин забезпечується збалансованістю поза- і 
внутрішньоклітинного кальцію й достатнім рівнем макроергів, що спостерігається при 



нормореактивності організму. Сбалансованність стрес-лімітуючих і стрес-індукуючих 
гормонів, серотоніну і норадреналіну, вільних радикалів і антиоксидантів, збудливих і 
гальмових амінокислот і нейропептидів   ключовий момент нормального 
функціонування серцево-судинної системи. В’язкість крові, адгезивні властивості 
ендотелію і клітин крові відіграють другорядну роль у формуванні артеріального опору, 
однак набувають першочергового значення при оцінці венозного опору.  

З огляду на актуальність знання основних понять синдромного підходу в лікуванні  
для лікарів різних спеціальностей, загальну ціль засвоєння  даного розділу  можна 
сформулювати так: уміти обгрунтовано застосовувати фізичні чинники в лікуванні 
різних патологічних станів з урахуванням провідного дисциркуляторного синдрому. 

Щоб реалізувати загальну ціль  необхідно вміти: 
- Діагностувати провідний дисциркуляторний клінічний синдром. 
- Пояснити патофізіологічні особливості дисциркуляторного синдрому.  
- Пояснити основну мету призначення фізіотерапевтичних чинників при даному 

синдромі.   
- Визначити показання і протипоказання до використання фізіотерапії. 
- Пояснити вибір фізичного чинника, параметри і зону його впливу в даному 

випадку. 
 Теоретичні питання, на підставі яких можливе виконання  цільових видів 
діяльності за темою: 

1. Причина виникнення дисциркуляторних процесів.  
2. Патофізіологія дисциркуляторного синдрому. 
3. Діагностика синдрому при різній патології.  
4. Призначення медикаментозного і фізіотерапевтичного лікування при даному 

синдромі. 
 Для з’ясування загальної і реалізації конкретних цілей необхідно ознайомитися з 
основними теоретичними положеннями даного розділу. В цьому вам допоможе граф 
логічної структури (додаток 3).  

Дисциркуляторний синдром за спастичним типом формують гормональні 
порушення з високим рівнем у крові стрес-індукуючих гормонів (АКТГ, ТТГ, кортизол, 
тироксин, кальцитонін, альдостерон, катехоламіни, вазопресин, глюкагон, естрогени) 
невротичні явища з переважаючими процесами збудження на фоні дисбалансу 
нейропептидів, гальмових і збудливих амінокислот, розладу вегетативної регуляції з 
вираженою симпатикотонією.  

У крові спостерігається високий рівень катехоламінів, вільних радикалів, 
серотоніну та їх попередників, зокрема холестерину, дофаміну й ін. Підвищена 
активність клітин щитовидної залози сприяє зростанню концентрації кальцитоніну в 
крові і, як наслідок, внутрішньоклітинного кальцію, який, будучи універсальним 
передавачем, підвищує лабільність і збудливість нервових структур. Кальцієвий 
дисбаланс пов’язують зі змінами активності перенесення кальцію через зовнішню та 
інші клітинні мембрани. Іонна помпа не виводить іонізований кальцій у міжклітинні 
простори в достатній кількості. Високий рівень АКТГ сприяє дегрануляції жирових 
кліток, що особливо посилюється на фоні індукованого потоку іонів кальцію в клітину 
під дією кальцитонину. Підвищений вміст вільного кальцію в гладком’язевих елементах 
судинної стінки посилює ступінь скорочення і скорочувальну спроможність міоцитів 
стінки судин.  

 



 
 

 
Рис.11. Механізм розвитку дисциркуляторного синдрому 

 
Активація метаболічних процесів при підвищеній концентрації тироксину, 

глюкагону, кортикостероідів зумовлює виснаженню енергоресурсів. У крові 
розвивається гіперглікемія, яка виступає в ролі стресового чинника і запускає повторну 
гіперінсулінемію, що призводить до ожиріння, гіпертрофії міоцитів судинної стінки, 
посилення входження в них амінокислот і калію. Ожиріння в свою чергу призводить до 
гіпертензії,  періодичної ішемії цілих областей головного мозку, зумовлює тромбоз і 
тромбоемболію мозкових судин, інтракраніальні, субарахноїдальні крововиливи і 
енцефалопатію.  

Надмірна активація ПОЛ служить могутнім активатором функції макрофагів, що 
призводить до імунопатії з гіпочутливістю та імунодефіцитним станом, спостерігається 
пошкодження судинної стінки з розвитком атеросклеротичних пробок. Збільшена 
концентрація іонів кальцію всередині клітини через активацію фосфоліпази А2 стимулює 
утворення арахідонової кислоти, що перетворюється на два класи медіаторів: 
простагландини і лейкотрієни (переважають простагландини F2a,  тромбоксан В2). 
Спостерігається скорочення гладкої мускулатури, підвищення проникності венул, 
порушення мікроциркуляції (посилюється агрегація тромбоцитів).  

Ішемія як типова форма патології регіонарного кровообігу, викликає стаз і 
згущення крові. Важливу роль у регуляції судинного тонусу відіграє окисел азоту (NO 
ендотеліальний чинник релаксації) і NO-синтази, фермент, що здійснює її синтез. 
Окисел азоту приводить до релаксації гладкої мускулатури судин. При 
дисциркуляторному синдромі на фоні переважання спастичних реакцій судин виявлений 
дефект одного з поліморфних варіантів гена ендотеліальної NO-синтази. Розвиваються 
судинні реакції за спастичним типом навіть при незначних навантаженнях, що 
приводить до формування дискинетичного синдрому.  
Стійка активація симпатичного відділу автономної нервової системи веде до активації 
ренін-ангіотензин-альдостеронового механізму, що більшою мірою посилює спазм 
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судин і викликає гіпертензію, затримуючи в організмі натрій і підвищуючи об’єм 
позаклітинної рідини. Дисволемія запускає каскад гормональних реакцій з викидом 
альдостерону. Зростання діючої концентрації ангіотензинів в циркулюючій крові через 
їх супрасегментарний вплив посилює активацію і без того вже активованих симпатичних 
центрів. Посилення спазму під впливом ангіотензинів прискорює гіпертрофію м’язевих 
елементів резистивних судин як причину звуження їх просвіту і безповоротної 
гіпертензії. Надмірне надходження натрію хлорида в організм з їжею і напоями 
підвищує набряк, збільшуючи вміст натрію в організмі як основну детермінанту об’єму 
позаклітинної рідини і плазми крові. Формується дисциркуляторний синдром з 
порушеною кінетикою і тонусом судинної стінки.  

Висока активність стрес-індукуючої системи поєднується з підвищеним рівнем 
холестерину в крові, дисбалансом ліпопротеїдів низької і дуже низької щільності, 
гіперфібріногенемієй і низьким фібрінолізом. Утворюються потовщення і ущільняються 
стінки артерій, вужчає їх просвіт, що приводить до органних або загальних розладів 
кровообігу. Збільшується в’язкість крові й лімфи внаслідок гемо(лімфо)концентрації і 
значного звуження просвіту мікросудин.  

У тканинах збільшується вміст продуктів нормального і порушеного обміну 
речовин, іонів, біологічно активних речовин; спостерігаються затискування клітин, 
порушення трансмембранного перенесення кисню, вуглекислого газу, субстратів і 
продуктів метаболізму, іонів, що в свою чергу може викликати пошкодження клітин. 
Формується синдром капілярно-трофічної недостатності. 

 



 
 

Рис. 12. Ремоделювання судин при порушенні реактивності 
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 Рис. 13. Патогенез дисциркуляторного синдрому 
 
Головними чинниками, що викликають турбулентну струмину крові і лімфи в 

мікросудинах, є: зміни в’язкості й агрегатного стану крові і (або) лімфа й пошкодження 
стінок мікросудин або порушення їх гладкості. Ускладнення струмини міжклітинної 
рідини спричинене звуженням міжклітинних щілин (гіпергідратацією і набуханням 
кліток); підвищенням в’язкості рідини (при збільшенні в ній вмісту білків, ліпідів, 
метаболітів); емболією лімфатичних капілярів; зниженням ефективності процесу 
реабсорбції води в посткапілярах і венулах.  

Дисциркуляторний синдром за атонічним типом спостерігається на фоні 
високого рівня стрес-лімітуючих гормонів (паратгормон, інсулін, тестостерон, 
пролактин, мелатонін, прогестерон та деякі жіночі статеві гормони та ін.) при поєднанні 
з депресією (переважають гальмові процеси) та алергічними реакціями. У цьому випадку 
спостерігається зрушення вегетативних реакцій вбік парасимпатичної системи з 
дисбалансом норадреналіну і серотоніну, низький рівень кальцитоніну в крові й 
внутрішньоклітинного кальцію на фоні його підвищеного вмісту в плазмі (вплив 
паратгормону), переважання гальмових амінокислот (гліціну, бета-аланіну, таурину і 
ГАМК) і низької інтенсивності ПОЛ, алергічних реакцій (гіперчутливість). Серед 
простагландинів переважає     Е-фракція. Вміст цитокинів (крім 5) знижений, активність 
макрофагів пригнічена.  

Патологічну нервову домінанту значною мірою підтримує порушений гомеокінез 
організму на фоні метаболічного синдрому, формуються хибні зв’язки і кола. 
Гіперінсулінемія, сприяє ожирінню, гіпертрофії міоцитів судинної стінки, посиленню 



входження в них амінокислот і калію. Ожиріння в свою чергу приводить до гіпертензії,  
порушення венозного відтоку від  головного мозку, зумовлює тромбоз і тромбоемболію 
мозкових судин, інтракраніальні, субарахноідальні крововиливи і енцефалопатію. 
Формується гіперволемічний синдром кровообігу.  

Зменшення кількості глюкози на фоні гіперінсулінемії, як енергетичного субстрату 
приводить до енергодефіциту, імунопатії і дисадаптації. Недостатність кортізолу, що 
має могутню і різнобічну пермисивну дію на катехоламіни, різко ослабляє 
глікогенолітичні і ліполітичні ефекти адреналіну, пресорний і деякі інші ефекти 
катехоламінів. 

Зниження швидкості циркуляції крові викликає гіпоксію в тканинах, яка в свою 
чергу є могутнім індуктором для розростання з’єднувальної тканини, що приводить до 
деформації судинного русла, порушенню стікання крові і венозному повнокров’ю. 
Відбувається сповільнення і стаз струмини крові і лімфи, порушення ламінарності їх 
струмини, надмірне збільшення юкстакапилярної струмини крові. Підвищується об’єм 
транспорту плазми крові й лімфи. У кінцевому результаті розвивається синдром 
капілярно-трофічної недостатності. 

Лікувальна тактика при дисциркуляторному синдромі визначається його типом. На 
фоні переважання симпатичних впливів з вираженим спастичним компонентом показана 
седативна і антиспастична терапія, при посиленні парасимпатичної системи з атонією 
доцільно, навпаки, призначення міотоників і фізичних чинників, що мають 
міостимулюючий ефект.  

Необхідно коригувати реактивність організму. У першому випадку 
(дисциркуляторний синдром за спастичним типом) при гіперреактивності організму 
використовують фізичні чинники, що мають стрес-лімітуючий, седативний та 
імуномодулюючий ефект. У другому випадку (дисциркуляторний синдром за атонічним 
типом), навпаки, необхідні адаптогени, десенсибілізатори і психостимулятори, а також 
фізичні чинники, що здійснюють схожий вплив на нервову, гормональну й імунну 
системи.  

Судинні ускладнення коригують метаболічною, імунною і протизапальною 
терапією. Методами вибору при дисциркуляторному синдромі за спастичним типом є 
центральна електроанальгезія, електросон, гальванізація, магнітотерапія, КВЧ-терапія і 
седативні ванни. Вплив фізичними чинниками проводиться локально (область проекції 
судинно-нервових пучок на кінцівках), сегментарно (поперекова область, комірцева 
зона, проекція симпатичних ганглієв) і на ЦНС з метою зменшення вазоконстрикторних 
впливів симпатичної нервової системи. При цьому потрібно пам’ятати: чим більше 
порушений кровообіг, тим обережнішим має бути місцевий вплив, і більшу перевагу 
потрібно віддавати сегментарному методу. 

При дисциркуляторному синдромі за атонічном типом на фоні зниженого рівня 
холестерину і катехоламінів, переважання парасимпатичної системи показана 
адаптаційна стимулююча терапія. Високий ефект спостерігається при ультратонтерапії 
або дарсонвалізації на область судинної ураження (голова, шия, комірцева зона, гомілки, 
ректально, вагінально), які володіють вираженим вазоактивним (венотонічним) 
ефектом. При тромбангічних формах порушення кровообігу нижніх кінцівок проводять 
дарсонвалізацію їх внутрішніх поверхонь   від пахових складок до п’яток. При 
венозному застої в порожнині черепа дарсонвалізація комірцевої зони сприяє 
нормалізації не тільки судинного тонусу, але й знімає депресивні явища, які, як правило, 
відповідають цьому виду порушень мікроциркуляції. Для відновлення порушеного 
співвідношення процесів роздратування і гальмування, а також поліпшення пам’яті 



призначають: йод-електрофорез загальний за Вермелем, чергуючи його через день з 
фосфор-електрофорезом. Нормалізуючу дію на ЦНС має загальна аероіонізація.  

При венозному застої з вираженим больовим синдромом частіше за все 
використовують ДДС за сегментарними методиками. Досягається болезаспокійливий 
ефект, поліпшення функціонального стану центральних і периферичних відділів нервової 
системи, поліпшення периферичного кровообігу і трофіки тканин. При венозному стазі 
виправдані поєднанні методики. Проводять дарсонвалізацію та електролікування 
імпульсними струмами. Використовують лімфопрес, перлові й вихрові ванни, 
циркулярний душ. Масаж при порушенні периферичного кровообігу проводиться для 
поліпшення кровотоку. При венозному застої показаний “відточний” масаж, який сприяє 
випорожненню судин, перерозподілу крові, стіканню лімфи і поліпшує функції крово- і 
лімфопостачання. Кінезотерапія поліпшує периферичний кровообіг, сприяє відновленню 
моторно-вісцеральних зв’язків.  

Після засвоєння теоретичних питань вивчить граф логічної структури  теми  
(додаток 3). Якщо Ви засвоїли зміст теми, закріпіть її рішенням задач. Потім 
правильність  їхнього рішення перевірте за еталонами відповідей. 

                                                                  
Задача 1 

Хворий 54 років скаржиться на частий тривалий розпираючий головний біль, 
нудоту, запаморочення, мигтіння мушок перед очима, “п’яну ходу”. Об’єктивно АТ 
160/105 мм рт. ст., ЧСС 76уд/хв. Поставлений діагноз гіпертонічна хвороба 2 ст.  

Назвіть переважаючий клінічний синдром. 
А. Невротичний істеричний. 
Б. Дисциркуляторний спастичний. 
В. Метаболічних порушень. 
Г. Дисциркуляторний атонічний. 
Д. Запальних явищ. 
 

Задача 2 
Хворому 22 років поставлений діагноз гіпертонічна хвороба з переважанням 

дискінетичного синдрому на фоні підвищеної активності симпатичної системи.  
Назвіть зону впливу при спастичній формі судинної реакції. 
А. Слизова оболонка носа. 
Б.  Чревне сплетення. 
В.  Комірцева зона. 
Г.  Литкові м’язи. 
Д.  Область печінки. 
 

Задача 3 
 Хворий 58 років  скаржиться на напади болю за ходом нерва в нозі, підвищення 
чутливості ніг  до холоду. При об’єктивному дослідженні визначається симптом 
“плантарної ішемії”. Поставлений діагноз атеросклероз судин нижніх кінцівок. 

Який синдром є провідним? 
А. Симпатикотонічний. 
Б. Імунних порушень. 
В. Метаболічних порушень. 
Г. Дискінетичний. 
Д. Запальних явищ. 



 
 

Задача 4 
У хворого 52 років поставлений діагноз гіпертонічна хвороба 2 стадії. В клініці 

переважає дискінетичний синдром гіперкінетичної форми. У комплексному лікуванні 
призначили фізіолікування.  

Укажіть, яку методику  потрібно призначити даному хворому. 
А. Електрофорез на комірцеву зону. 
Б. СМС-форез на шийний відділ. 
В. ДДС-форез на комірцеву зону.  
Г. Дарсонвалізація комірцевої зони. 
Д. Лазеротерапія. 

 

2.7. ДИСМЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ 

Серед безлічі патофізіологічних, патобіохімічних і патоморфологічних чинників і 
процесів, з яких складаються нозологічні форми захворювань, дисметаболічний синдром 
є не тільки типовим, але має універсальне значення в формуванні всіх без винятку хвороб.  

При порушенні метаболізму змінюються фізико-хімічні характеристики колоїдів 
клітин і міжклітинних структур,   ступінь їх дисперсності й гідрофілії, поверхневе 
натягнення плазми крові, здібність до адсорбції та інші важливі властивості. 
Захворюваність і летальність багато в чому визначаються типом цього синдрому. Ацидоз 
крові, високий рівень холестерину спричиняє атеросклероз, гіпертонічну хворобу, 
цукровий діабет, інфаркт міокарда, мозковий інсульт, недостатність кровообігу. 
Гіпохолестеринемія, алкалоз сприяють розвитку онкологічних та інфекційних 
захворювань. У зв’язку з цим першорядною задачею є диференційована профілактика і 
лікування захворювань з урахуванням корекції метаболічних порушень.  

З огляду на актуальність знання основних понять синдромного підходу в лікуванні  
для лікарів різних спеціальностей, загальну ціль засвоєння  даного розділу  можна 
сформулювати так: уміти обгрунтовано застосовувати фізичні чинники в лікуванні 
різних патологічних станів з урахуванням провідного дисметаболічного синдрому. 

Щоб реалізувати загальну ціль  необхідно вміти: 
- Діагностувати ведучий дисметаболічний клінічний синдром. 
- Пояснити патофізіологічні особливості дисметаболічного синдрому.  
- Пояснити основну мету призначення фізіотерапевтичних чинників при даному 

синдромі.   
- Визначити показання і протипоказання до використання фізіотерапії. 
- Пояснити вибір фізичного чинника, параметри і зону його впливу в даному 

випадку. 
 Теоретичні питання, на підставі яких можливе виконання  цільових видів 
діяльності за темою: 

1. Причина виникнення дисметаболічних процесів.  
2. Патофізіологія дисметаболічного синдрому. 
3. Діагностика синдрому при різній патології.  
4. Призначення медикаментозного і фізіотерапевтичного лікування при даному 

синдромі.  



 Для з’ясування загальної і реалізації конкретних цілей необхідно ознайомитися з 
основними теоретичними положеннями даного розділу. В цьому вам допоможе граф 
логічної структури (додаток 3).  

Кислотно-лужна рівновага є провідним параметром внутрішньої середи організму. 
Від співвідношення водневих і гідроксильних іонів у крові значною мірою залежать 
активність ферментів, спрямованість й інтенсивність окислювально-відновних реакцій. 
Процеси розщеплення і синтезу білка, гліколіз, окислення вуглеводів і жирів, функції 
ряду органів, чутливість рецепторів до медіаторів, проникність мембран і багато інших 
важливих функцій організму визначаються балансом вказаних іонів. 

При дисметаболічному синдромі з ацидозом спостерігається високий рівень 
холестерину, серотоніну, вільних радикалів, катехоламінів та інших стрес-індукуючих 
гормонів; переважає невротичний синдром із збудженням і високим вмістом 
внутрішньоклітинного кальцію, позаклітинного натрію, гіперкаліємією, 
гіперкоагуляцією, синдромом імунопатії з гіпочутливістю, що сприяє судинному спазму 
й гіперреактивності організму (рис.14). 
 

 
Рис. 14. Механізми розвитку  дисметаболічного синдрому 

 
Дисметаболічний синдром  з алкалозом спостерігається на фоні зниженої 

концентрації в крові холестерину, серотоніну, вільних радикалів, стрес-лімітуючих 
гормонів і низького рівня внутрішньоклітинного кальцію, гіпокаліємії, підвищеної 
кровоточивості, наявний невротичний синдром з депресією та алергічними реакціями, 
формується гіпореактивність організму. Типовими формами патології регіонарного 
кровообігу в цьому випадку є артеріальна і венозна гіперемія, що викликає стаз крові. 

Корекція метаболічних порушень повинна бути диференційованою і визначатися їх 
типом, компенсацією, електролітними порушеннями і клінічними проявами.  
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При дисметаболічному синдромі з ацидозом показана седативна, релаксаційна, 
імуномодулююча терапія, оксигенація крові. Необхідно коригувати електролітний 
дисбаланс, у тому числі калієвий, магнієвий та зниження рівня ліпідів у крові. 

Дисметаболічний синдром з алкалозом потребує, навпаки, адаптаційних заходів, 
гіпоксикації, десенсибілізації. Патогенетично обгрунтованим є підвищення вмісту 
ліпідів, холестерину, жирних кислот у крові.  

Впливи фізичними чинниками при дисметаболічному синдромі спрямовані на 
оптимізацію реактивності організму, виведення ксенобіотиків, корекцію 
мікроциркуляції, порушень рН середовища і, значною мірою, визначаються початковим 
станом організму і типом метаболічних порушень. Дезінтоксикаційні заходи 
здійснюють через активацію метаболізму і поліпшення кровообігу в печінці, підвищення 
виділення шкідливих речовин через нирки, кишечник, шкіру і легені. 

Впливи фізичними чинниками при дисметаболічному синдромі з ацидозом 
спрямовані передусім  на корекцію жирового обміну і зниження рівня жирних кислот і 
холестерину в крові. Починають з організації правильного харчування, збільшують 
енергетичну витрату. З методів фізіотерапії перевагу віддають зовнішнім 
водолікувальним процедурам, де провідним у механізмі дії є температурний компонент. 
Це пов’язано з тим, що активізація енергообміну спостерігається рівною мірою під 
впливом і холодового, і теплового чинника. Одночасно гарячі водні процедури не 
впливають стимулюючим чином на апетит хворих, що не можна не враховувати при 
ожирінні, віддаючи їм перевагу.  

 

 
Рис.15. Реабілітаційна тактика  при дисметаболічному синдромі 
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стан серцево-судинної системи хворого на ожиріння, що пов’язано з інтенсивною 
втратою рідини.  

Висока ефективність спостерігається при використанні теплової альфа-камери. 
Спокійна музика знімає емоційної напруження. Інфрачервоне випромінювання посилює 
потовиділення, кровообіг і обмінні процеси в тканинах. Ця процедура особливо показана 
при дисметаболічному синдромі, до якого входить гіпертензія, цукровий діабет, 
ожиріння, гіперхолестеринемію.  

Активує метаболізм в підшкірно-жировій клітковині також холод. Інші 
водолікувальні процедури, наприклад, підводний душ-масаж, циркулярний, 
віялоподібний, душ Шарко здійснюють менш виражений вплив на зменшення маси тіла.  

Показане призначення внутрішнього прийому мінеральних вод, промивання 
кишечнику. При супутній патології печінки для питного лікування частіше за все 
використовують сульфатні мінеральні води середньої та високої мінералізації. Залежно 
від метаболічних порушень і секреції шлунка перевага може віддаватися 
гідрокарбонатним, гідрокарбонатно-сульфатним мінеральним водам малої та середньої 
мінералізації. При цукровому діабеті на фоні хронічного пілородуоденіту 
використовують гідрокарбонатні мінеральні води за методикою питва. Зниження 
функціональної активності шлунка схоже з перебігом хронічного гастриту типу А 
служить основою для вибору хлоридних мінеральних вод. Застосування промивань 
кишечнику бажане для всіх хворих на ожиріння за відсутності протипоказань.  

Позитивний вплив на метаболічні процеси у хворих з ожирінням мають 
сірководневі, радонові й вуглекислі ванни. Однак наявність гепатозу обмежує 
використання сульфідних ванн. У цьому випадку небажане також призначення грязьових 
аплікацій, оскільки грязь містить сірководень. Для корекції метаболічних порушень в 
організмі доцільно посилювати кровоток в печінці й нирках, що досягається 
застосуванням електрофорезу з магнезією або магнітотерапії на праве підребер’я 
поперечно. Мікроциркуляція в нирках посилюється при теплових впливах на 
поперековий відділ, що диктує призначення солюкса, пайлер-терапії.  

Для місцевої електростимуляції жирових депо застосовують процедури СМС-
терапії. Магнітотерапія на епігастральну область приводить до нормалізації обмінних 
процесів у хворих з недостатністю підшлункової залози. При дисметаболічному 
синдромі, зумовленому гормональними порушеннями нарівні з медикаментозною 
терапією, лікувальним харчуванням і психотерапією на першому етапі лікування 
ожиріння призначають фізичні чинники, що коригують гормональний статус організму. 
Впливи спрямовані на область щитовидної залози і яєчників (у жінок).  

Для стимуляції реактивності організму при дисметаболічному синдромі з 
алкалозом показане світлолікування: загальне УФО і лазеротерапія. Іноді УФО через 
день поєднують з йодо-електрофорезом на область щитовидної залози. При гіпофункції 
яєчників центрального генезу внаслідок первинної зміни діяльності гіпоталамо-
гіпофізарної системи застосовують ендоназальну гальванізацію і гальванічний  
“комірець”. Для нормалізації функції передньої частки гіпофіза використовують УВЧ на 
область голови (лоб-потилиця). При гіпофункції яєчників проводять гальванізацію 
“трусової” зони за Щербаком або вібраційний масаж поясниці. Призначають ДМХ-
терапію, що має секреторну дію, на проекцію яєчників. Підвищує гормональну 
активність яєчників УЗТ клубової області.  

Порушення мікроциркуляції коригують впливами на область серця (регуляція 
центральних механізмів кровообігу) і периферичні судини (нормалізація 
мікроциркуляції). З метою нормалізації тонусу судин проводять курс електрофорезу  



розчину нікотинової кислоти за Вермелем і трансцеребрально. Ефективна методика 
ДМХ-терапії при ангіопатіях кінцівок. Поліпшення мікроциркуляції (гіпокоагуляційний 
ефект) спостерігається під впливом УВЧ на гомілки або структури головного мозку.  

При супутніх ангіопатіях призначають СМС- і магнітотерапію. МП НЧ поліпшує 
реологічні властивості крові, знижує агрегацію тромбоцитів,  пригноблює колагеногенез 
і запальний процес в судинній стінці. Поляризоване біле світло (пайлер-терапія), вакуум-
масаж сприяють відкриттю резервних капілярів. Судинний спазм знімають теплові 
процедури (озокерит, парафін), бальнеотерапія (седативні й метаболічні ванни), СВЧ-
терапія та індуктотермія. При венозному стазі показана дарсонвалізація, імпульсні 
струми, електрофорез судинних препаратів, лімфопрес, перлові й вихрові ванни, 
циркулярний душ.  

При емоційній нестійкості зі спалахами агресивності, порушенні сну і тривозі 
проводять “седативну” терапію за допомогою трансцеребрального електрофорезу і 
СМС-терапії, магнітотерапії. Релаксуючий ефект досягається при КВЧ-терапії задньої 
поверхні шиї. При переважанні психоемоційних розладів показана терапія 
низькочастотним електростатичним полем (ІНФІТА-терапія). З водолікування перевагу 
віддають соляно-хвойним і йодо-бромним ваннам. При депресії поліпшує загальне 
самопочуття і підвищує настрій негативна іонізація повітря, що досягаються за рахунок 
застосування аероіонізаторів. Антидепресивним ефектом володіє загальна 
франклінізація. Тонізуючий вплив спостерігається при проведенні дарсонвалізації 
комірцевої зони і душів. Коригуючий вплив на неврологічний статус хворого здійснює 
лазеротерапія на БАТ. Кінезотерапія при дисметаболічному синдромі спрямована на 
підвищення регулюючого впливу нервової системи і залоз внутрішньої секреції на 
стимуляцію обміну речовин, поліпшення функціонального стану основних систем 
організму.  

В останній час в реабілітації широко розвивається  напрям лікування багатьох 
хворобливих станів – гомотоксикологія.  Це вчення про механізми утворення, 
накопичення, метаболізму і виведення гомотоксинів і їх впливу на гомеостаз і 
реактивність хворого.  Гомотоксини  – чинники, що  негативно впливають на гомеостаз 
організму і викликають розвиток дисадаптаційного синдрому у виді дисметаболічного 
(гомотоксикоз). Захворювання  – хвороба. У гомотоксикології доцільно розглядати як 
вияв дисадаптаційнного синдрому під впливом гомотоксинів. Видужання –  це процес 
звільнення організму від гомотоксинів і розвиток адаптації.  

Здоров'я –  стан свободи організму від гомотоксинів і викликаних ними 
функціональних і органічних поразок, підтримка гомеостазу за рахунок адаптації.  

Фундатор гомотоксикології М.Рекевег прийшов до висновку, що перебіг хвороб 
підкоряється певним закономірностям. Вони не ізольовані одна від одної (всі 
захворювання, що виникли є слідством попередніх і готують грунт для розвитку 
подальших), тому для їх лікування необхідний одночасний вплив відразу на всі 
механізми, які підтримують захворювання. Таке можливе тільки при одночасному впливі 
декількома лікарськими засобами. Як сировину Рекевег використовував компоненти 
рослинного, мінерального, тваринного походження, а також каталізатори, вітаміни, 
медіатори, вірусні і бактерійні токсини, ембріональні тканини здорових тварин. 
Препарати він виготовляв, використовуючи гомеопатичну технологію. 
Антигомотоксична терапія, нарівні з класичною гомеопатією, акупунктурою і 
мануальною терапією, зайняла одне з ведучих місць серед методів біологічної 
медицини. 



У основу розробленої нами медичної реабілітації встановлений принцип 
генетичної схильності (генетичного паспорта), в тому числі в залежності від 
вегетативного статусу (ваготонія або симпатотонія через природжену щільність 
адренорецепторів і т.ін.), який створює гомокінетичний фон для розвитку певного типу 
захворювань (“хто має призначення згоріти у вогні, той у воді не потоне”). Встановлена 
сопряженність захворювань з формою порушень гомеокінеза і реактивністю організму. 
Розроблений диференційований підхід у системному лікуванні. Медична реабілітація не 
виключає використання антигомотоксичних препаратів, але з урахуванням форм 
порушень реактивності організму, вегетативного тонусу і гомеокінезу. 

Виникнення і розвиток захворювань з точки зору гомотоксикології завжди 
підкоряється певним закономірностям. Організм сприймає токсичні речовини, реагує на 
них, намагається вивести, а, у разі неможливості,   депонує їх в певному місці. При 
накопиченні гомотоксинів і вичерпанні можливості депонування виникає імпрегнація, 
яка веде, в свою чергу, до дегенерації кліток, тканин і органів, новоутворенням і смерті 
пацієнта. Рекевег зробив висновок, що захворювання розвиваються як біологічно 
доцільні захисні процеси проти ендогенних і екзогенних гомотоксинів. Здоров'я 
розглядається як виведення гомотоксинів. Закономірності розвитку захворювань 
складаються з фаз: екскреція – депо – дегенерація. Спочатку спостерігається посилення 
виведення токсинів (фаза екскреції). Потім організм запускає запальний процес (фаза 
запалення), який посилює обмін речовин і імунологічні реакції, активізує механізми 
скріплення, нейтралізації і виведення гомотоксинів. При дисбалансі 
утворення/надходження і виведення гомотоксинів, останні нагромаджуються в гратах 
міжклітинного матриксу якого-небудь органа (фаза депонування) (рис.15).  

Позаклітинний простір і матрикс (основна субстанція позаклітинного простору) є 
своєрідними “молекулярними гратами” між лімфатичними, кровоносними судинами 
(капілярами) і безпосередньо самими клітинами. Молекулярні грати матриксу долаються 
всіма речовинами, що беруть участь в метаболізмі. У матриксі закінчуються вегетативні 
нервові волокна, які пов'язані з центральною нервовою системою, проходять лімфатичні 
та кровоносні капіляри, в яких знаходяться гормони і імунокомпетентні клітини. Отже, в 
матриксі взаємодіють всі три основні системи регуляції організму –  нервова, 
ендокринна та імунна. 

У системі основної регуляції є важливі механізми взаємозв'язку між соматичними 
чинниками і психічними феноменами. У здоровому стані матрикс знаходиться в стані 
золю. Під дією чинників ризику в матриксі відбувається накопичення гомотоксинів, 
показник рН змінюється у бік закисления і матрикс переходить в стан гелю.  

Його структура ущільняється, стає неоднорідною, ширина (відстань між судинами 
і клітинами) збільшується. Внаслідок цього відбувається сповільнення метаболізму - 
утрудняється доступ до клітини поживних речовин і кисня, а також зворотнє виведення 
метаболітів і вуглекислого газу. Порушується нейро-імуно-ендокринна регуляція, 
швидкість їх взаємодії. 

Корекцію (оздоровлення) антигомотоксичними препаратами матриксу 
(повернення його в стан золя), є базовою патогенетичною ланкою розвитку всіх 
хронічних захворювань і патологічних станів. Дія антигомотоксичної терапії, що 
елімінує гомотоксини з матриксу, переводить його із стану гелю в стан золю 
називається дренажною. Нормалізація регуляторних (імуно-нейро-ендокринних) 
процесів на рівні матриксу, внаслідок його звільнення від гомотоксинів розглядають як 
частина регулюючої дії. 

 



 
Рис. 15. Захисна система гомотоксикології 

 
Представлена система основної регуляції в гомотоксикології заснована на 

переважній корекції метаболізму. У медичній реабілітації важливе значення додають 
всім чотирьом системам (нервова, імунна, гормональна, гуморальна), що беруть участь в 
підтримці гомеокінезу в організмі. Це положення обгрунтовує їх тісний взаємозв'язок. 
Через одну з систем, отримуємо реакцію у відповідь інших, що виключає поліпрагмазію. 
При цьому ключова ланка медичної реабілітації  –   диференційований підхід в 
залежності від “вегетативного паспорту” і стану реактивності хворого. Головна мета 
медичної реабілітації і гомотоксикології –    підтримка гомеокінезу через адаптацію. 

Після засвоєння теоретичних питань вивчить граф логічної структури  теми         
(додаток 3). Якщо Ви засвоїли зміст теми, закріпіть її рішенням задач. Потім 
правильність  їхнього рішення перевірте за еталонами відповідей. 

Задача 1 
Хвора 15 років скаржиться на виражену слабість, сонливість, загальмованність, 

стомлюваність, зниження пам’яті. Вказує на періодичні артралгії, судороги м’язів, 
схильність до запорів. Після обстеження виставлений діагноз гіпотиреозу. 

Виберіть фізіотерапевтичний чинник.  
А. Лазеропунктура. 
Б. Інфрачервоне випромінення. 
В. Пелоїдотерапія. 
Г. Сірководневі ванни. 
Д. Пиття мінеральної води. 

 
Задача 2 

Хвора 43 років скаржиться на підвищену стомлюваність, емоційную лабільність,  
зниження маси тіла. Відмічає виражену піливість, періодичне серцебиття, збої в роботі 
серця. Після обстеження виставлений діагноз гіпертиреозу на фоні гіперреактивності. 

Виберіть схему лікування, показану в цьому випадку. 
А. ДМХ-терапія передсердцевої області + ванни з морською сіллю.  

ГОРМОНАЛЬНА СИСТЕМА 
стресс – індукуючі /  

стресс – лімітуючі гормони 

ІМУННА СИСТЕМА 
(клітинний/  

гуморальний імунітет 

НЕРВОВА СИСТЕМА 
ЦНС, симпатична/ 

парасимпатична система 

СИСТЕМА  
МЕТАБОЛІЗМУ 

(гуморальна) 
Печінка, нирки, легені,  

ШКТ, шкіра 



Б. Загальне УФО за уповільненою схемою + аеротерапія. 
В. Йодо-електрофорез на область щитовидної залози + душ Шарко. 
Г. Магнітотерапія потиличної області + хвойна ванна. 
Д. Ульразвук на шийний відділ + франклінізація. 

 
Задача 3 

Хворий 44 років скаржиться на надмірну масу тіла, зниження фізичної 
працездатності, задишку при звичайному фізичному навантаженні. Після обстеження 
поставлений діагноз аліментарного ожиріння. 

Укажіть найоптимальнішу схему лікування даного пацієнта. 
 

   
Рис. 16. Антигомотоксичні препарати 

 
А. УФО + дощовий душ. 
Б. Магнітотерапія + лазеротерапія на БАТ. 
В. УВЧ-терапія + УФО загальне за звичайною схемою. 
Г. Душ Шарко + гальванізація за Вермелем. 
Д. Хвойна ванна + магнітотерапія. 

 
 

Антигомотоксичні препарати при різних формах 
реактивності 

Гіперергічність  Гіпоергічність 

Істерична, симпато-адреналова 
стрес-індукуюча, імунодепресивна 

ацидозна, гіповолемічна 
Mg, K, Cu, Mo, Zn, Mn, Cr, Na, V, P, F -дефіцитна 

В, С -гіповітаміна 
Таурин-, гліцин-, ГАМК-, аланін-дефіцитна  

Депресивна, ваго-інсулінова, 
стрес-лімітуюча, алергічна 
алкалозна, гіперволемічна  
Ca, Fe. I, Si, Se -дефіцитна 
А, Д, Е -гіповітаміна 

Аспартат-, глютамат-, цистеїнодефіцитна 
 

Седативна, гіпотензивна, імунно-стимулююча, 
алкалозна, В,С – вітаминна, 

Mg, K, Cu, Mo, Zn, Mn, Cr, Na, V, P, F - терапія 

Адаптаційна, гіпотензивна,  
психостимулююча, десенсибілізуюча, 
сечогінна, ацидозна, Ca, Fe. I, Si, Se.   

Вітамінна (А, Д, Е), терапія 
 

•Клімакт-Хеель (потенцуючий, табл. №50) 

•Кор композитум (композитний, потенцуючий,  
каталізатор, 5 амп. по 2,2 мл) 

•Коензим композитум (композитний, каталізатор,  
5 амп. по 2,2 мл) 

•Кралонін (спеціальний, краплі 30 мл) 

•Мулімен (потенцуючий. краплі 50 мл) 

•Неврохеель (нозод, табл. №50) 

•Псоринохеель Н (нозод, краплі 30 мл) 

•Убіхінон композитум (комплексний, каталізатор,  
композитивний,   потенцуючий, 5 амп. по 2,2 мл) 

•Хепель (комплексний, табл. №50) 

•Ехінацея композитум С (комплексний, композитний, 
потенцуючий нозод, 5 амп. по 2,2) 

 

• Ангіо-Инъель (потенцуючий 5 амп. по 1,1 мл) 

• Вертигохеель (спеціальний, краплі 30 мл) 

• Галіум-Хеель (нозод, краплі 30 мл) 

• Гепар композитум (композитний, каталізатор, 5 амп. по 
2,2 мл) 

• Ігнація-Гомаккорд  (гомоккорд, краплі 30 мл) 

• Лімфоміозот  30т (комплексний, спеціальний, 
потенцуючий, краплі 30 мл) 

• Тиреоідеа композитум (композитний, комплексний, 
потенцуючий, каталізатор, 5 амп. по 2,2 мл) 

• Траумель С (спеціальний, табл №50, мазь 50 г, 5 амп.   
по 2,2 мл) 

• Церебрум композитум (комплексний, композитний, 5 
амп. по 2,2 мл) 

• Ескулюс композитум (композитний, краплі 30 мл)  
 



Задача 4 
Хворий 39 років скаржиться на надмірну масу тіла, слабість, стомлюваність. Після 

дообстеження виставлений діагноз ожиріння 2 ст.  
Укажіть, які з перерахованих чинників можна використати з метою 

електростимуляції жирового депо. 
А. ЗМП низької інтенсивності. 
Б. Парафін, озокерит. 
В. НВЧ-терапія.  
Г. СМС-терапія. 
Д. КВЧ-терапія.  

 


