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Високочастотна електромагнітотерапія – це застосування з лікувальною 
метою змінного високочастотного електромагнітного поля. Виокремлюють такі 
види електротерапії: 

1. Власне високочастотна (ВЧ) терапія (індуктотермія). Частотні 
характеристики такі: 
індуктотермія – 13,56 МГц.  

2. Ультрависокочастотна (УВЧ) терапія (УВЧ-терапія безперервним або 
імпульсним електричним полем, УВЧ-індуктотермія): 
УВЧ-терапія – 40,68 і 27,12 МГц. 

3. Надвисокочастотна (НВЧ) терапія: 
дециметрохвильова (ДМХ) терапія – довжина хвилі 65 см, частота 461,5 МГц;  
сантиметрохвильова (СМХ) терапія – довжина хвилі 12,6 см, частота 2375 МГц.  

4. Крайньовисокочастотна (КВЧ) терапія: 
міліметрохвильова терапія (ММХ) – довжина хвилі 4,9; 5,6 і 7,1 мм, частота від 
30000 до 300000 МГц;  

мікрохвильова резонансна терапія (МРТ) 
– 56-58 ГГц і 60-61 ГГЦ (20-100 ГГц). 

Глибина проникання факторів 
сутево залежить від довжини хвилі 
(частоти). Максимальну глибину має 
УВЧ терапія    (рис. 25). 

Апарати, що генерують ці 
фізіотерапевтичні чинники, мають три 
коливальних контури і трансформатор. 
Контури (генеруючий, посилюючий і 
терапевтичний) пов’язані між собою 
індуктивно, що є важливою умовою 

безпеки апаратів. 
У генераторному контурі апаратів виникають електромагнітні коливання, 

які створюють змінний електричний струм і електромагнітне поле. При 
поширенні електромагнітних хвиль відбувається їх відображення, заломлення, 
поглинання, дифракція та інтерференція. 

Хворого вводять в терапевтичний 
коливальний контур (рис.26), але вміщують по-
різному. При індуктотермії – “стрижнем”, що 
входить у котушку індуктивності, при УВЧ – між 
конденсаторними пластинами, при НВЧ – в зоні 
випромінювання. В апаратах напруга досягає рівня 
20-30 кВ. Апарати вимагають заземлення або 
спеціально обладнаних кімнат. Кушетки з техніки 
безпеки мають бути дерев’яними.  

Рис. 25. Глибина проникання 
високочастотної електротерапії 



  Методики і техніка проведення процедур полем високої частоти не 
допускають використання вологих гідрофільних прокладок, щоб уникнути 
термічного опіку. Наявність пошкоджень шкіри при цих процедурах не 
протипоказана. Навпаки, ці методи можна застосовувати на рану, трофічні 
виразки тощо. Методики – частіше дистанційні (ефлювіальні).  

Високочастотна електромагнітотерапія діє на організм на клітинному і 
субклітинному рівнях. У механізмі фізіологічної і терапевтичної дії розрізнюють 
два основних, пов’язаних між собою ефекти: тепловий й осциляторний 
(електрохімічний). 

Теплова дія (ендогенне тепло) високочастотної електротерапії виникає в 
результаті подолання тертя в тканинах унаслідок коливальних рухів заряджених 
частинок (струм провідності), повороту, переорієнтації диполів (струм зміщення, 
діелектричних втрат) і збільшення амплітуди коливання бічних ланцюгів білкових 
та інших молекул, викликаного збігом – резонансом – їх власної частоти з 
частотою даного поля. Тепловий ефект більше виражений при використанні 
змінного магнітного поля високої частоти (ЗМП ВЧ – індуктотермія). 

Осциляторна дія пояснюється зміною взаємодії власних полів електричних 
частинок тканин, зумовленою іонними рухами і переорієнтацією дипольних 
молекул, що приводить до відкриття хімічно активних центрів й активації 
біохімічних процесів. Осциляторний ефект переважає при електричному полі 
УВЧ (ЕП УВЧ). 

Осциляторна і теплова дії специфічні для кожного методу високочастотної 
електротерапії. Теплова дія відрізняється від такої ж дії теплоносіїв своїм 
ендогенним і вибірковим характером, зумовленим переважним поглинанням 
певними тканинами енергії різних діапазонів частот. Тому ендогенне тепло 
утворюється на різній глибині. Температура тканин може підвищуватися на 3-
6°С. 

Біологічна дія високочастотної терапії багато в чому пов’язана з тепловим 
ефектом. Високочастотна терапія через підвищення температури діє на 
термолабільні бактерії, справляючи бактеріостатичний ефект; знімає спазм 
судин, поліпшує мікроциркуляцію, що приводить до посилення трофічних і 
регенераторних процесів, оптимізує загоєння; підвищує імунітет шляхом 
активації фагоцитозу тощо; інтенсифікує обмін за рахунок активації ферментів 
(оптимум при 38°С), прискорює окислювально-відновні процеси і осмос. 

Більш виражений вплив ВЧ-терапія здійснює на біологічні тканини через 
осциляторний ефект, специфічний для цих струмів. Він найбільше виражений при 
УВЧ-терапії, де діючим чинником є електричне поле. За рахунок осциляторного 
ефекту спостерігаються зміни конформаційних властивостей білка 
(найчутливішими до нього виявляються білки мікроорганізмів), активація 
імунітету (посилення фагоцитозу), зміцнення грануляційного вала навколо 
вогнища запалення, що приводить до обмеження патологічного процесу; 
підвищення онкотичного тиску в судинному руслі (протинабряклий ефект); 
дезінтоксикація й аналгезуючий ефект (знімається набряк, поліпшується 
мікроциркуляція, що відбивається на нервових рецепторах). 
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Електролікування струмами високої частоти показане при таких синдромах: 
больовому, запальних явищ, набряклому, дискінетичному (спастичному), 
диссекреторному (пониження екскреторної функції), дисгормональному, 
дисциркуляторному, імунних порушень, метаболічних порушень, 
гіперпластичному, гіпотрофічному, невротичному.   

Протипоказаннями для застосування електролікування струмами високої 
частоти, крім абсолютних, є: порушення термічної шкірної чутливості, 
гіпотонічний синдром, наявність уживлених кардіостимуляторів і металевих 
чужорідних тіл у місці впливу більше за 2 см2 і мокрих мазевих пов’язок, 
рентгенологічне дослідження в один день з процедурою, два різних 
високочастотних методи в один день, патологічні стани у ліквідаторів аварії на 
ЧАЕС. 

Електролікування струмами високої частоти і напруги дозується:  
а) потужністю з відчуттями тепла різної міри (атермічне, оліготермічне і 

термічне дозування, при дарсонвалізації – поколювання); б) часом (як правило до 
10 хвилин, при впливі на 2 поля  і більше  –  не більше 15 хвилин, тільки 
індуктотермія – до 20 хвилин); в) кількістю процедур (від 3 до 12 залежно від 
патології і застосованого методу); г) схемою їх призначення – як правило, через 
день, рідше – щодня в гострому періоді захворювання (УВЧ-терапія). 
 

3.1. ЛІКУВАЛЬНЕ ЗАСТОСУВАННЯ 
ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОЛЯ 

 Електричне поле – матерія, за допомогою якої здійснюється силовий вплив 
на електричні заряди в цьому полі. Силовою характеристикою поля є напруга – 
відношення сили, що діє на точковий заряд, до цього заряду. Електричне поле 
виникає тільки за наявності електричного струму. В фізіотерапії використовується 
постійний струм напругою декілька десятків тисяч вольт и силою 1 мА від 
статичної машини з двома кондукторами з позитивним та негативним 
електричеством. В данному випадку діючим фактором є постійне електричне 
поле. При зрівнянні потенціалів кондукторів з’являється тихий розряд – потік 
електричної енергії, який використовується при франклінізації. Змінний струм 
високої або ультрависокої напруги з періодичною зміною його напряму впливає 
на організм пацієнта змінним електричним полем. Для його отримання 
використовується коливальний контур, у склад якого входить конденсатор та 
котушка індуктивності (рис.23). 

З огляду на актуальність знання основних понять електролікування для 
реабілітації різних патологічних станів, загальну ціль засвоєння даного розділу 
можна сформулювати так: уміти обгрунтовано застосовувати електричне поле 
постійне та змінне з урахуванням механізму дії, показань і протипоказань в 
лікуванні різних патологічних станів. 

Щоб реалізувати загальну ціль необхідно вміти: 
- Виокремити основні фізико-хімічні і фізіологічні ефекти в дії електричного 
поля. 

- Пояснити основну мету призначення електричного поля при різній 
патології. 



- Визначити показання і протипоказання до використання франклінізації, 
інфітатерапії, УВЧ-терапії. 

- Вибрати методики і дозування призначення факторів. 
 Теоретичні питання, на підставі яких можливе виконання цільових видів 
діяльності за темою: 

1. Фізична характеристика електричних полів постійних та змінних. 
2. Апаратура. 
3. Механізми дії франклінізації, інфітатерапії, УВЧ-терапії. 
4. Показання і протипоказання до призначення чинників. 
5. Техніка відпускання процедур. 
6. Методики лікування. 
7. Рецептура призначення факторів. 

 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).  
 

3.1.1. ФРАНКЛІНІЗАЦІЯ 
 

Франклінізація – лікувальне застосування впливів постійним електричним 
полем високого напруження. У 1882 р. Дж. Вімшурст винайшов електростатичну 
машину і поклав початок лікувальному використанню електричного поля. 

ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. При загальному впливі напруга 
постійного електричного поля досягає 60 кВ, при місцевому – 15-20 кВ. Ампераж 
не перевищує 1 мА. Внаслідок переміщення електричних зарядів відбувається 
утворення негативних аероіонів і хімічних речовин (озон, оксиди азоту та ін.). 
Потік іонів характеризується тихим розрядом, який відчувається пацієнтом у виді 
“електричного вітерця”. 

АПАРАТИ. Здійснюють вплив за допомогою апаратів “АФ-3-1”, “ФА-5-3”. 
У зв’язку з високою напругою апарати встановлюють на відстані не менше за 1 м 
від стін. Електроди представлені: пасивним (ножним, сполученим з позитивною 
клемою апарата) і активним (у виді павука або голчатим, сполученим з 
негативною клемою), який розміщують над головою або раною. 

МЕХАНІЗМ ДІЇ ЧИННИКА. Фізико-хімічні ефекти. Між хворим і 
електродом (з голками або павукоподібним) створюється повітряний зазор у 
декілька сантиметрів. У цьому зазорі під впливом високої напруги відбувається 
іонізація повітря з утворенням аероіонів, оксидів азоту, озону, які вдихаються або 
діють на ранову поверхню. До поверхні тканин, розташованих проти голчатого 
електрода, відбувається переміщення іонів протилежного знака, поляризуються 
молекули діелектриків, утворюються слабкі струми провідності в тканинах з 
високою електропровідністю. 

Фізіологічні ефекти. Струми провідності знижують збудливість і 
провідність претермінальних ділянок вільних нервових закінчень шкіри і слизової 
оболонок. Зниження частоти аферентної імпульсації у фоновоактивних нервових 
волокнах соматосенсорної системи істотно обмежує потік нервових імпульсів у 
відділи центральної нервової системи і приводить до посилення гальмівних 



процесів у корі й підкоркових центрах. У результаті у хворого знижується 
артеріальний тиск, знижується частота дихання і збільшується його глибина, 
зменшується стомлення і підвищується працездатність, виникає почуття ейфорії. 
Аероіони і струми провідності також активують тканинні обмінні процеси в 
ділянці голови, головного мозку, його оболонок, комірцевої зони, рефлекторної 
зони, в ділянці ранової або виразкової поверхні. Внаслідок цього відбувається ряд 
фізіологічних реакцій у відповідь: стимулювання процесів кровотворення і 
обміну речовин, підвищення дисперсності білків, посилення кровообігу головного 
мозку, зниження больового синдрому, поліпшення трофічної функції центральної 
і вегетативної нервової систем, підвищення працездатності. 

При місцевій франклінізації спостерігається розширення судин (після 
короткочасного спазму капілярів і артеріол протягом 1 хвилини) за рахунок 
аксон-рефлексу, поліпшення капілярного кровообігу, підвищення температури 
шкіри, зниження больової чутливості, прискорення розсмоктування набряку, 
епітелізації і загоєння післяопераційних ран. Франклінізація організму справляє 
ваготропну дію, а комірцевої зони підвищує збудливість симпатичного відділу 
вегетативної нервової системи. 

Лікувальні ефекти: седативний, аналгетичний, вазоактивний, 
гіперпластичний, метаболічний. 

ПОКАЗАННЯ. Франклінізація показана при таких основних синдромах: 
гіпоергічний запальний, дисалгічний зі зниженою і перевернутою чутливістю, 
невротичний на фоні депресії, імунопатії з імунодефіцитними станами, 
диссекреторний зі зниженою функцією, рановий. 

Захворювання: патологія центральної нервової системи, що супроводиться 
підвищеною дратівливістю і безсонням, перевтома, мігрень, гіпертонічна хвороба 
I-II стадії, бронхіальна астма, імпотенція, рановий процес і трофічні виразки, 
пролежні, облітеруючі захворювання артерій кінцівок, дерматози. 

ПРОТИПОКАЗАННЯ. Нарівні з загальними, при гіперпластичному і 
гіпотензивному синдромах.  

Захворювання: атеросклероз судин головного мозку, активна фаза 
туберкульозу, підвищена чутливість до іонізованого повітря, органічні 
захворювання центральної нервової системи, порушення мозкового кровообігу 
(перші 3 місяці). 

МЕТОДИКА І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ. Виокремлюють 
загальну і місцеву процедуру. У першому випадку хворий знімає взуття, в 
легкому одязі, без металевих предметів сідає на дерев’яний стілець, розміщуючи 
ноги на ножному електроді. Другий електрод розміщують над головою хворого на 
відстані 10-15 см від її поверхні (при загальній франклінізації – електростатичний 
душ). У другому випадку (місцева франклінізація) один електрод вміщують на 
відстані 5-     7 см від ранової поверхні на кронштейні, а пластинчатий електрод – 
під ногою. Після закінчення процедури іскророзрядником знімають з електродів 
напругу. 

ДОЗУВАННЯ. Дозують напругою: при загальній франклінізації – 40-60 
кВ, при місцевій – 10-20 кВ; відстанню між тілом і активним електродом: при 
загальній франклінізації – 10-15 см, при місцевій – 5-7 см. Тривалість процедур 



10-15 хвилин. Курс лікування – 10-15 впливів, щодня або через день – при 
загальній або через 2-  3 дні – при місцевій франклінізації. 

ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ РЕЦЕПТ 
Діагноз: Нейроциркуляторна дистонія, гіпертонічна форма. 
Rp: Загальна франклінізація, напруга 30 кВ, електрод на відстані 15 см,         

15 хвилин, щодня № 10. 
 

3.1.2. ІНФІТАТЕРАПІЯ 
 

Інфітатерапія – лікувальне застосування імпульсних низькочастотних 
електричних полів малої напруги.  

ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Для імпульсного впливу на 
випромінювач подають монополярні імпульси трикутної форми негативної 
полярності з напругою 13±2 В, наступні дискретно з частотою 20-80 імп/с. 
Напруга імпульсного електричного поля в зоні впливу (на відстані 20-25 см від 
випромінювача) становить 0,1 В/м. Важливо відмітити, що хворий при даному 
методі зазнає впливу переважно електричного поля, оскільки величина індукції 
виникаючого магнітного поля не перевищує 4/109 Тл. 

АПАРАТИ. Імпульсні електричні поля формують за допомогою апарата 
“ІНФІТА” (імпульсний низькочастотний фізіотерапевтичний апарат) з 
прямокутним металевим опромінювачем, виконаним у вигляді дзеркальної 
пластини конденсатора. В усіх використовуваних приладах активний електрод 
має негативний заряд 13 В. В останніх моделях передбачені виносні електроди 
для контактного впливу на шкірні покриви хворого, а також ректальний і 
вагінальний електроди. 

МЕХАНІЗМ ДІЇ ЧИННИКА. Фізико-хімічні ефекти. Густина струмів 
провідності, індукованих такими полями в поверхневих тканинах організму, не 
перевищує 10-6 А/м2. Струми такої густини не можуть істотно вплинути на 
функціональні властивості збудливих тканин організму. Виходячи з загальних 
закономірностей електромагнітобіології, на даний час складно пояснити механізм 
первинних фізико-хімічних ефектів, що виникають у біологічних тканинах, які 
зазнають впливу таких полів. 

Фізіологічні ефекти. Виявлена гальмівна дія імпульсного низькочастотного 
електричного поля на коркові процеси, що приводить до компенсаторного 
наростання активності гіпоталамо-гіпофізарної системи, а також активує 
центральні структури парасимпатичної нервової системи, розташовані в 
середньому і довгастому мозку. В результаті у хворих виникає брадикардія, 
знижується артеріальний тиск і знижуєтся частота дихання. Нарівні зі змінами 
функцій зовнішнього дихання, підвищується інтенсивність метаболічних 
процесів, киснева місткість крові і посилюється мозковий кровотік. Значну роль у 
реалізації вказаних ефектів відіграють, мабуть, психофізіологічні реакції 
відволікання хворих і сугестивний ефект. 

Лікувальні ефекти:  стрес-лімітуючий, седативний, вазоактивний. 
ПОКАЗАННЯ. Інфітатерапія показана при таких основних синдромах: 

гіперергічний запальний, дисалгічний з підвищеною, невротичний на фоні 



збудження, дисгормональний з переважанням стрес-індукуючих гормонів, 
імунопатії з алергічними станами.  

Захворювання. Вегето-судинні дисфункції з розладами сну, гіпертонічна 
хвороба I-II стадії з початковими виявами атеросклерозу, парестезії кінцівок, 
неврастенії, стресові психоемоційні реакції, перевтома. 

ПРОТИПОКАЗАННЯ. Синдром інфекційний з піретичною реакцією, 
дисциркуляційний з повнокров’ям, дискінетичний і дистонічний за гіпотипом, 
органної недостатності в стадії декомпенсації.  

Захворювання. Стенокардія спокою, гостре порушення мозкового 
кровообігу, гострі запальні захворювання, бронхіальна астма. 

МЕТОДИКА І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ. Процедури 
проводять хворому в положенні сидячи. Обличчя пацієнта знаходиться на 
відстані 20-25 см від випромінювача так, щоб він бачив відображення своїх очей 
на дзеркальній поверхні випромінювача. Руки пацієнта розташовують на столі 
перед апаратом. 

ДОЗУВАННЯ. Для кожного хворого частоту проходження імпульсів 
підбирають емпірично. При гіпертонічній хворобі частотний діапазон 
імпульсного поля становить 30-60 імп/с, а при неврастенії 40-70 імп/с. Тривалість 
процедур, які проводяться щодня або через день, дискретна і становить 1-9 
хвилин. 

ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ РЕЦЕПТ 
Діагноз: Гіпертонічна хвороба II стадії. 
Rp: Інфітатерапія, випромінювач на відстані 20-25 см від обличчя, з 

частотою 30-60 імп/с, 9 хвилин, щодня № 10. 
 

3.1.3. УЛЬТРАВИСОКОЧАСТОТНА ТЕРАПІЯ 
 
Ультрависокочастотна терапія (УВЧ-терапія) – застосування з 

лікувальною і профілактичною метою впливів на певні ділянки тіла безперервним 
або імпульсним електричним полем ультрависокої частоти (ЕП УВЧ), що виникає 
внаслідок перетворення енергії електромагнітних хвиль конденсаторними 
пластинами. При цьому магнітна складова істотно зменшується. Імпульсне 
електричне поле УВЧ введене в лікувальну практику А.Н. Обросовим.  

ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Діючий чинник УВЧ-терапії – постійне 
або імпульсне електричне поле з частотою 40,68 або 27,12 МГц, високої напруги – 
понад 20 кВ. При імпульсному ЕП у переривистому режимі тривалість імпульсів 
становить 2 і 8 мкс, а частота – 500 і 125 Гц. 

АПАРАТИ. Апарати УВЧ бувають переносними і стаціонарними. 
Переносні: “УВЧ-62”, “УВЧ-30-2”, “УВЧ-4”, “УВЧ-50”, “УВЧ-66”, “Мінітерм” 
для лікування ЛОР, офтальмологічної і стоматологічної патології, універсальний 
апарат середньої потужності “УВЧ-80-3-Ундатерм”. Стаціонарні: “УВЧ-300”, 
“Екран-1”, “Екран-2”. Для лікування імпульсним електричним полем 
використовують апарати “Імпульс-2”, “Імпульс-3”, “Megatherm”, “Megapulse”, 
“Ultratherm”. Електроди представлені конденсаторними пластинами різної форми 
і величини (діаметр пластин 4,2-8-   11,3 см). Апарати вимагають заземлення. 



Апарат “Мінітерм” має вихідну потужність у  5 Вт і спеціальний набір електродів 
для впливу на малі ділянки ураження.  

МЕХАНІЗМ ДІЇ ЧИННИКА. Фізико-хімічні ефекти. В дії УВЧ 
виявляється тепловий і осциляторний компоненти, причому останній більше 
виражений, особливо при атермічному дозуванні. ЕП УВЧ спричиняє появу в 
тканинах струмів провідності й зміщення, викликає з такою ж частотою 
коливання іонів, обертання дипольних молекул, поляризацію діелектричних 
частинок і утворення струмів провідності значної густини не тільки в структурах 
з високою електропровідністю, але й напівпровідниковими і діелектричними 
властивостями.  

Під впливом ЕП іони переміщаються в боки протилежно заряджених 
пластин, утворюючи струм провідності. Дипольні частинки змінюють своє 
положення, а діелектрики тимчасово поляризуються. Процеси поляризації, 
релаксаційні та іонні коливання супроводяться значним утворенням ендогенного 
тепла, причому його кількість зростає зі збільшенням частоти змінного поля. 
Оскільки діелектрики поглинають енергію більше, ніж провідники, цим 
обумовлена висока чутливість до ЕП УВЧ нервової, судинної і 
ретикулоендотеліальної систем. Поляризація тканин змінює фізико-хімічні 
властивості мембран, посилюються процеси вільноадикального і 
ферментативного окислення в клітинах, активується система повторних 
месенжерів, поступальні рухи іонів в інтерстиції і цитозолі приводять до зміни 
селективної іонної проникності плазмолеми. Ці процеси супроводяться 
утворенням внутрішньотканинного тепла. При конденсаторній методиці 
виявляється наскрізний вплив на всі шари тканин. Однак максимум енергії 
поглинається в підшкірному жировому шарі, потім в кістках, зв’язках, фасціях, 
нервовій тканині. Там само відбувається найбільше нагрівання тканин. 

 Осциляторний ефект спостерігається за рахунок переорієнтації молекул, у 
зв’язку з цим відкриваються активні центри і посилюються біохімічні процеси 
(електрохімічний ефект). Змінюються кондуктивні властивості білків 
(конформаційним змінам схильні глобулярні водорозчинні білки, гліколіпіди, 
глікопротеїди і фосфоліпіди), підвищується їх дисперсність, збільшується число 
альбумінів за рахунок глобулінів, відщепляються амінокислоти від великих 
білків зі зміною рН крові вбік окислення, що підвищує онкотичний тиск у крові, 
змінюються збудливість периферичних рецепторних закінчень, дифузійні й 
осмотичні процеси. За рахунок орієнтаційних зміщень біологічних молекул з 
індукованим і власним дипольним моментом у високочастотному електричному 
полі пригнічується утворення вільних радикалів, стабілізується фосфоліпідний 
цитоскелет еозинофілів і лаброцитів, різко обмежується вихід із лізосом 
медіаторів запалення. 

Фізіологічні ефекти. Зміни онкотичного тиску крові підвищує витікання 
рідини в кров з патологічного вогнища, що лежить в основі протинабряклої дії 
УВЧ. Електричне поле УВЧ сприяє обмеженню запального процесу за рахунок 
активації фагоцитів і фібробластів, посилюється колагеногенез, розростання 
з’єднувальної тканини (гіперпластичний ефект), активізуються процеси 
регенерації периферичних нервів, зростання грануляції; слаботеплові дози 



приводять до зменшення інфільтрації в рані, а теплові – до прискорення 
епітелізації. УВЧ має також детоксикаційну дію за рахунок бактеріостатичного 
впливу, активації фагоцитів і руйнування токсинів. Пригноблення 
вільнорадикальних процесів сприяє стабілізації мембран ендотелію судин, що 
зменшує ексудацію та еміграцію лейкоцитів. Ослабляючи формування антигенів і 
активацію В-лімфоцитів, ЕП УВЧ гальмує входження медіаторів запалення в 
патохімічну стадію алергічної реакції, стимулює гемопоез й імуногенез. Такі 
зміни особливо виражені при впливі імпульсного поля УВЧ.  

При наростанні інтенсивності УВЧ-коливань унаслідок зростання 
амплітуди орієнтаційних коливальних зміщень білкових молекул збільшується 
частотновибірне поглинання ними електромагнітної енергії з подальшим її 
перетворенням у теплову. При цьому питома потужність теплопродукції істотно 
перевищує метаболічну, й наявні механізми тепловіддачі її не компенсують. У 
результаті відбувається нагрівання тканин, що опромінюються в зоні впливу на 
1°С (теплова дія УВЧ). Максимальна кількість тепла утворюється в тканинах 
збіднених водою, тому висока чутливість до електричного поля УВЧ нервової, 
судинної і ретикулоендотеліальної систем. Тепло, що виділяється, викликає 
стійку, тривалу і глибоку гіперемію тканин. Посилення регіонарного кровотоку і 
лімфотоку, підвищення проникності тканинних бар’єрів, збільшення числа 
лейкоцитів і наростання їх фагоцитарної активності приводить до дегідратації і 
розсмоктування запальної ділянки та зменшення викликаних набряком больових 
відчуттів. Активація стромальних елементів і збільшення дисперсності білків 
плазми крові, локальний ацидоз, підвищення концентрації іонів кальцію і 
активація метаболізму в ділянці вогнища ураження стимулює проліферативно-
регенеративні процеси в з’єднувальній тканині навколо запального вогнища і 
здійснює повторний антибактеріальний ефект. Це дає змогу використати УВЧ-
терапію на різних стадіях запального процесу. ЕП УВЧ поліпшує 
кровопостачання кісток завдяки збільшенню судинної сітки, що приводить до 
активації проліферативних процесів надкісниці. За допомогою цього зрощення 
кісткових переломів на фоні УВЧ-терапії інтенсифікується, але переважання 
періостального репаративного остеогенезу над ендостальним свідчить про його 
недосконалість. У зв’язку з чим перевагу при переломах треба віддавати 
магнітним полям. 

Активація нейрогуморальних процесів при трансцеребральному впливі 
УВЧ-поля стимулює центральні ланки нейроендокринної регуляції вісцеральних 
функцій, приводить до зменшення вмісту в крові ліпопротеїдів низької густини і 
тригліцеридів, наростання рівня ліпопротеїдів високої густини, що мають 
виражений антіатерогенний ефект.  

Активуються процеси неспецифічної резистентності організму через високу 
чутливість до ЕП УВЧ нервово-судинної та ретикулоендотеліальної систем. 
Вплив ЕП УВЧ на ділянку головного мозку стимулює функцію гіпофізарно-
надниркової системи і щитовидної залози (синтез глюкокортикоїдів 
підвищується, а катехоламінів – пригноблюється, що приводить до зниження 
активності ексудативного компонента запалення й імунологічної реактивності 
організму і диктує використання УВЧ у хворих на фоні підвищеної реактивності 



організму), регулює імунітет, впливає на процеси обміну і терморегуляцію, має 
тонізуючу дію на парасимпатичну нервову систему. При бітемпоральному впливі 
ЕП УВЧ змінюється функціональний стан аденогіпофіза, що супроводиться 
підвищенням у плазмі крові рівнів пролактину і фолітропіну на фоні зниження 
концентрації соматотропного гормону і тиреоїдної активності. Вказані зміни 
корегують з двократним зростанням вмісту циклічних нуклеотидів і 
простагландинів групи Е, що має анаболічний ефектом, підвищується в крові 
рівень Т-лімфоцитов, зменшується вміст С-реактивного білка, гексозу, 
ревматоїдного чинника (при суглобовому синдромі) імуноглобулінів, 
циркулюючих імунних комплексів і В-лімфоцитів. 

Імпульсне ЕП УВЧ зводить до мінімуму теплову дію і має седативний ефект 
при впливі на ЦНС, має виражену гальмівну дію на периферичний рецепторний 
апарат, центральну і вегетативну нервову системи, в зв’язку з чим обґрунтований 
вплив на сегментарно-рефлексогенні зони. Вплив на ділянку проекції 
симпатичних ганглієв виявляється поліпшенням регуляції судинного тонусу, 
нормалізацією регіонарної гемодинаміки, спазмолітичним ефектом. 

Лікувальні ефекти: стрес-лімітуючий, протизапальний, секреторний, 
протинабряклий, міорелаксуючий, імуносупресивний, метаболічний, седативний, 
тромболітичний, гіперпластичний.  

ПОКАЗАННЯ. УВЧ-терапія призначається при таких основних синдромах: 
гіперергічний запальний, дисалгічний з підвищеною чутливістю, невротичний на 
фоні збудження, дисгормональний з переважанням стрес-індукуючих гормонів, 
імунопатії з алегічними станами, дискінетичний і дистонічний за гіпертипом, 
набряклий, диспластичний і дистрофічний за гіпотипом, рановий.  

Захворювання: гострі гнійні (карбункул, фурункул, абсцеси, флегмони, 
панариції), гострі і підгострі запальні захворювання внутрішніх органів, опорно-
рухового апарату, вуха, горла і носа, периферичної нервової системи (бронхіт, 
пневмонія, гепатит, холецистит, виразкова хвороба, пієлонефрит, артрит, 
періартрит, неврит, енцефаліт), відмороження, судинні захворювання (хвороба 
Рейно, облітеруючий атеросклероз судин кінцівок), бронхіальна астма, гострі 
травми (розтягнення, розрив м’яза і сухожилля), неврози (безсоння, клімакс), 
гіпертонічна хвороба I-II стадії. 

ПРОТИПОКАЗАННЯ. Синдроми: інфекційний з піретичною реакцією, 
гіпоергічний запальний, 
дисгормональний з переважанням 
стрес-лімітуючих гормонів, 
дискінетичний і дистонічний за 
гіпотипом, органної недостатності 
(серцевої, судинної, дихальної, 
ниркової, печінкової, шлунково-
кишкової та ендокринної дисфункції, 
енцефаломієлопатії, артропатії, 
дермопатії) в стадії декомпенсації.  

Захворювання: активний 
туберкульоз легенів, виражена 



гіпотензія, аневризма серця, стенокардія напруження III-IV ФК, інсульт, 
наявність кардіостимуляторів у ділянці впливу, осумковані гнійні процеси. 

УВЧ-терапія не проводиться на мокрі пов’язки, при рентгенологічному 
дослідженні в той самий день. Обмежене використання ЕП УВЧ у ліквідаторів 
аварії на ЧАЕС. УВЧ-терапію на ділянку майбутнього оперативного втручання 
рекомендується припиняти за 2 дні до нього, щоб не сприяти посиленню 
кровоточивості тканин. 

МЕТОДИКА І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ. Конденсаторні 
пластини розташовують поперечно, подовжньо і тангенціально. Під час 
проведення УВЧ-терапії за поперечною методикою повітряний зазор із тілом 
хворого в сумі з двох сторін становить 6 см. Для збереження постійності 
необхідного повітряного зазора електроди (понад повстяних або пінопластових 
кружків) фіксують пов’язками. При малому зазорі (0,5 см) велика частина енергії 
поглинається поверхневими тканинами, може статися опік шкіри. Відстань між 
пластинами при подовжньому розташуванні пластин становить не більше за їх 
діаметр і не менше від радіуса. При ЛОР-патології на очі використовують 
подовжню або тангенціальну методику. Діаметр конденсаторної пластини 
підбирають залежно від величини патологічного вогнища. 

ДОЗУВАННЯ. Дозують потужністю. Розрізнюють атермічне, 
оліготермічне і термічне дозування за тепловідчутям хворого залежно від 
вихідної потужності апарата (потужність поділяють на три частини). Зокрема в 
апараті УВЧ-66 виокремлюють 20, 40, 70 Вт. Тривалість впливу 8-10 хвилин 
(дітям від 5 до              8 хвилин), щодня або через день. Курс 3-8, рідше більше 10 
процедур. 

Фізіологічні реакції значною мірою пов’язані з інтенсивністю 
використовуваного поля. Поле слабкої інтенсивності здійснює виражений 
протизапальний ефект, середньої – добре стимулює обмінні процеси, великої – 
сприяє посиленню запалення внаслідок розпаду великих білкових молекул з 
утворенням окремих амінокислот, що приводить до порушення вбік окислення і 
різкого підвищення тканинної проникності. Призначати електричне поле УВЧ 
необхідно диференційовано, враховуючи важкість і стадію патологічного 
процесу.  

Впливаючи на імпульси ЕП в переривистому режимі можна добитися 
неоднакового розподілу потужності коливань, що поглинається. Через велику 
паузу (яка перевищує в 1000 разів тривалість імпульсу) і незначну середню 
потужність струму тепловий ефект практично відсутній, а виявляється в 
основному осциляторний. Із цим пов’язана більше виражена протизапальна та 
болезаспокійлива дія імпульсного ЕП. 

ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ РЕЦЕПТ 
Діагноз: Гострий середній отит правого вуха. 
Rp: УВЧ-терапія від апарата УВЧ-66 на ділянку правого вуха за 

тангенціальною методикою, потужність 20 Вт, 7 хвилин, щодня № 5. 
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. 

 
ерапії 



Задача 1 
Хворому 34 років з ВСД, змішана форма, призначена загальна 

франклінізація. 
Які зміни відбуваються в організмі під впливом франклінізації? 
А. Підвищується провідність і збудливість нервових волокон шкіри. 
Б. Знижується збудливість нервових волокон шкіри. 
В. Посилюється збудливість кори мозку. 
Г. Підвищується артеріальний тиск. 
Д. Частішає дихання. 
 

Задача 2 
Хвора 48 років скаржиться на головоболі, запаморочення, втомлюваність, 

порушення сну. Поставлений діагноз неврастенія. Призначена інфітатерапія. 
Як реагує кардіальна система на цю процедуру? 
А. Брадикардія, артеріальний тиск знижується. 
Б. Тахікардія, артеріальний тиск не змінюється. 
В. Не змінюється ЧСС, артеріальний тиск знижується. 
Г. Відбувається перерозподіл крові в шкірі й внутрішніх органах. 
Д. Різко посилюється кровопостачання органів черевної порожнини. 

 
Задача 3 

Хворому 18 років з травматичним розтягненням зв’язок правого 
гомілковостопного суглоба, набряком суглоба призначена УВЧ-терапія. 

Що лежить в основі протинабряклої дії УВЧ? 
А. Зміна онкотичного тиску крові. 
Б. Зміна осмотичного тиску крові. 
В. Зміна судинного тонусу. 
Г. Мікрофібриляції м’язевих структур. 
Д. Нагрівання тканин. 

 
Задача 4 

Хворому 36 років з міжреберною невралгією (VI-VII міжребір’я праворуч) 
призначена УВЧ-терапія.  

Що з перерахованих захворювань може служити протипоказанням до 
призначення процедури? 

А. Пневмонія, гостра стадія. 
Б. Бронхіальна астма. 
В. Гемангіома печінки. 
Г. Остеохондроз. 
Д. Гломерулонефрит. 

 
3.2. ЛІКУВАЛЬНЕ ЗАСТОСУВАННЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ 

Провідник зі струмом створює в оточуючому просторі 
фізичне поле, яке одержало назву магнітного. Силовою 



характеристикою магнітного поля є вектор магнітної індукції (рис. 28).  
Для змінного магнітного поля важним параметром є частота. В 

магнітотерапії користуються діапазоном низьких частот. Змінні поля можуть бути 
безпреривними, або імпульсними. Безпреривні 
поля - частіше синусоїдної форми. Імпульсні – 
прямокутні, експонент-ціальні та ін. (рис. 29).  
Важно враховувати частоту, форму, тривалість 
імпульсів.  

Магнітне поле використовується в 
імпульсній магнітотерапії (для магнітостимуляції 
застосовують магнітне поле низької частоти з 
індукцією 1,2-1,7 Тл, тривалістю імпульсів 100-180 
мкс, частотою спрямування імпульсів від 10 до             
40 імп/хв), низькочастотній магнітотерапії 
(низькочастотні магнітні поля: змінне,             

пульсуюче, обертальне і бігуче з індукцією до 40 мТл), високочастотної 
магнітотерапії (імпульси частотою 50 імп/с, частота електромагнітних коливань     
13,56 МГц; 27,12 МГц і 40,68 МГц). 

З огляду на актуальність знання основних понять електролікування для 
реабілітації різних патологічних станів, загальну ціль засвоєння даного розділу 
можна сформулювати так: уміти обгрунтовано застосовувати магнітне поле 
високо та низькочастотне з урахуванням механізму дії, показань і протипоказань 
в лікуванні різних патологічних станів. 

Щоб реалізувати загальну ціль необхідно вміти: 
- Виокремити основні фізико-хімічні і фізіологічні ефекти в дії магнітного 
поля. 

- Пояснити основну мету призначення магнітного поля при різній патології. 
- Визначити показання і протипоказання до використання індуктотермії, 
магнітотерапії. 

- Вибрати методики і дозування при призначенні чинників. 
 Теоретичні питання, на основі яких можливе виконання цільових видів 
діяльності за темою: 

1. Фізична характеристика магнітних полів. 
2. Апаратура.  
3. Механізми дії індуктотермії, магнітотерапії. 
4. Показання і протипоказання до призначення факторів. 
5. Техніка відпускання процедур. 
6. Методики лікування. 
7. Рецептура призначення факторів. 

 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).  
 
 

3.2.1. ІНДУКТОТЕРМІЯ  

Рис. 29 Магнітне поле 
(змінне, пульсуюче,бігуче, 

обертальне) 
Рис. 28. Магнітні 
силові лінії 



(ВИСОКОЧАСТОТНА МАГНІТОТЕРАПІЯ) 
 
Індуктотермія – застосування змінного високочастотного (ЗМП ВЧ) або 

ультрависокочастотного (УВЧ-індуктотермія) магнітного поля, що індукує в 
тканинах значну кількість тепла. 

ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Діючий чинник – змінне магнітне поле 
високої частоти (ЗМП ВЧ) 13,56 мГц (довжина хвилі 22,13 м) або ультрависокої 
частоти 40,68 або 27,12 МГц. 

АПАРАТИ. “ДКВ-1”, “ДКВ-2”, апарат для індуктотермії короткохвильовий 
“ІКВ-4” з максимальною вихідною потужністю 200 Вт, ЕВС (електрод вихрових 
струмів) від “УВЧ-80-30-Ундатерм”, “УВЧ-30-2”, “Megatherm”, “Megapulse”, 
“Ultratherm”. Електроди представлені індуктором-диском або індуктором-
кабелем. Причому зазор між витками кабелю повинен бути не менше від 1см. 

МЕХАНІЗМ ДІЇ ЧИННИКА. Фізико-хімічні ефекти. Пропускають 
кабелем струм високої частоти, утворюють електромагнітне поле, на змінну 
магнітну складову якого припадає до 80% всієї його енергії. Під його впливом у 
тканинах зі значною електропровідністю індукується вихрове електричне поле і 
вихрові струми (струми Фуко). Останні приводять до локальних концентраційних 
порушень і змін характеру взаємодії власних магнітних полів заряджених 
частинок у біологічних тканинах, спостерігаються кругові коливальні зміщення 
великих дипольних біомолекул. Максимальні магнітомеханичні моменти 
виникають у рідкокристалічних фосфоліпідних структурах мембран, 
надмолекулярних білкових комплексах і субклітинних структурах, що сприяє 
активації транспорту кисню і діоксиду вуглеводу еритроцитами, інтенсифікації в 
них фізико-хімічних процесів (нетеплова дія високочастотного магнітного поля).  

При наростанні напруги магнітного поля підвищується швидкість 
обертального руху іонів, який, згідно з законом Джоуля-Ленца, спричиняє 
перетворення енергії електромагнітного поля з виділенням значної кількості 
ендогенного тепла і нагріванням тканин на 2-4°С на глибині до 8-12 см (теплова 
дія високочастотного магнітного поля), головним чином, в паренхіматозних 
органах, крові, м’язах. Зменшується ефективність терморегуляторних механізмів 
(рецептори розташовані в поверхневих тканинах). Підвищується температура тіла 
хворого на 0,3-0,9°С. Данний феномен покладений в основу назви методу 
(“індуктотермія” – наведення тепла). 

Фізіологічні ефекти. При впливі ЗМП ВЧ низької інтенсивності 
підвищується збудливість нервової системи, швидкість проведення збудження по 
нервах, підвищується інтенсивність окислювально-відновних процесів. При 
підвищенні інтенсивності ЗМП ВЧ збільшується кровообіг, прискорюється 
формування артеріальних колатералій і зростає число анастомозів в 
мікроциркуляторному руслі, спостерігається активація ендокринної системи з 
викидом глюкокортикоїдів та їх звільнення з пов’язаного з білком стану в крові. 
Збільшується в крові концентрація тироксину, посилюється глікогеноутворююча 
і жовчовидільна функція печінки, зростає в крові концентрація молекул 
катехоламінів, які взаємодіють зі специфічними білковими рецепторами клітин 
мішеней. Стимулюється синтез коагулянтів (первинний ефект), а потім за рахунок 



активації у відповідь антисистеми зростає вміст антикоагулянтів (вторинний 
ефект). 

У ділянці запального вогнища підвищується дисперсність продуктів 
аутолізу клітин і збільшується фагоцитарна активність лейкоцитів і швидкість 
лімфоперфузії резервними лімфатичними судинами, що сприяє дегідратації і 
розсмоктуванню запального вогнища. Активація фібробластів і макрофагів 
приводить до стимуляції репаративної регенерації (прискорюється епителізація 
ран), гальмування дегенеративно-дистрофічних процесів, активується клітинний 
імунітет (алергічні імунні реакції в органах і тканинах гальмуються), що вказує на 
доцільність використання індуктотермії у хворих на фоні гіпореактивності 
організму. Пониження тонусу мускулатури, в тому числі і судинних стінок, 
приводить до нормалізації підвищеного артеріального тиску, кінетики бронхів, 
шлунка, кишечника, відновлюється холе- і уродинаміка в печінці й нирках, 
виявляється седативна дія, знижується збудливість центральної нервової системи 
(за рахунок зниження провідності соматичних і аферентних провідників з 
подальшим зменшенням збудливості центральних і периферичних відділів 
нервової системи), виявляється болезаспокійлива дія, збільшується накопичення 
кальцію в кістці й кістковій мозолі (за рахунок підвищення кальцієакумулюючої 
здатності остеокластів), має бактеріостатичну дію на термолабільні 
мікроорганізми. 

Лікувальні ефекти: стрес-індукуючий, протизапальний, секреторний, 
судинорозширювальний, міорелаксуючий, імуносупресивний, метаболічний, 
седативний, гіпосенсибілізуючий, осифіцируючий. 

ПОКАЗАННЯ. Індуктотермія показана при таких синдромах: гіпоергічний 
запальний, дисалгічний зі зниженою і перевернутою чутливістю, невротичний на 
фоні депресії, дисгормональний з переважанням стрес-лімітуючих гормонів, 
імунопатії з алергічними станами, дискінетичний і дистонічний за гіпертипом, 
диспластичний і дистрофічний.  

Захворювання: підгострі і хронічні запальні захворювання (бронхіт, 
пневмонія, холецистит, аднексит, простатит), остеохондроз хребта, артрози та 
артрити, гіпертонічна хвороба I-II стадії, хвороба Рейно, бронхіальна астма, 
дискінезії за гіперкінетичним типом, пародонтози, стан після перелому кістки в 
стадії консолідації мозолі, спайки та ін. 

ПРОТИПОКАЗАННЯ. Синдроми інфекційний з піретичною реакцією, 
гіперергічний запальний, дисгормональний з переважанням стрес-індукуючих 
гормонів, набряклий, а також органної недостатності (серцевої, судинної, 
дихальної, ниркової, печінкової, шлунково-кишкової та ендокринної дисфункції, 
енцефаломієлопатії, артропатії, дермопатії) в стадії декомпенсації. 

Захворювання: порушення больової і термічної чутливості шкіри, гостре 
запалення в стадії гідратації, гнійне запалення, ішемічна хвороба серця 
(стенокардія напруження III-IV ФК), наявність кардіостимуляторів, а також 
порушення серцевого ритму і провідності, туберкульоз нирок і легенів, 
гіпотонічна хвороба, геморагічний інсульт. Індуктотермію не відпускають на 
мокрі пов’язки, за наявності металів у зоні впливу. 



МЕТОДИКА І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ. Індуктор-диск 
фіксують на держателі над патологічним осередокм або над рефлекторною зоною 
з зазором 2-3 см. Індуктор-кабель намотують на ногу, руку або укладають уздовж 
хребта з зазором 1 см на одяг або суху гідрофільну прокладку. Прокладка вбирає 
піт і дає змогу дозувати глибину проникнення ЗМП ВЧ, утримує індуктор. Між 
витками кабелю необхідна відстань не менше за 1 см. Число витків повинне бути 
не більше 4. 

ДОЗУВАННЯ. Індуктотермію дозують потужністю. Розрізнюють впливи зі 
слабким, середнім і сильним відчуттям тепла. На апараті “ІКВ-4” це відповідає 
таким положенням перемикача: 1-3, 4-5, 6-8 ступеня потужності. На апаратах 
типу ДКВ, відповідно: слабкотеплове дозування – 160-180 мА, середньотеплове – 
180-220 мА, сильнотеплове – 230-280 мА. Тривалість процедур, що проводяться 
щодня або частіше через день, 15-20 хвилин, на курс лікування 6-10 процедур. 
При проведенні високочастотної магнітотерапії на апаратах УВЧ-терапії 
резонансні індуктори встановлюють контактно або дистантно на відстані 1 см від 
тіла хворого.  

ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ РЕЦЕПТ 
Діагноз: Пневмосклероз нижньої частини правої легені, ДН1. 
Rp: Індуктотермія на ділянку нижньої частини правої легені за контактною 

методикою, 2-3 ступінь потужності, 20 хвилин, через день № 8. 
 

3.2.2. МАГНІТОТЕРАПІЯ 
 
Постійна магнітотерапія – лікувальне використання постійних магнітних 

полів. 
Імпульсна магнітотерапія – лікувальне застосування імпульсів магнітного 

поля дуже низької і низької частоти.  
Низькочастотна магнітотерапія – застосування з лікувальною метою 

змінних або переривистих постійних магнітних полів низької частоти (ЗМП НЧ). 
Змінне магнітне поле має більше виражену біологічно дію порівнянно з 
постійними магнітними полями. 

Більшість тканин організму належать до діамагнетиків (не впливають на 
магнітне поле). Кисень, вільні радикали, солі заліза належать до парамагнетиків, 
але й вони істотно не змінюють характеру взаємодії із зовнішнім магнітним 
полем. 

ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Повсюдне застосування на сьогодні 
отримали постійні, змінні та імпульсні магнітні поля з частотою 50 Гц, синусоїдні 
за формою при індуктивності біля полюсів 40 мТл у змінному або постійному 
режимі. Рідше використовуються змінне, пульсуюче, бігуче, магнітне поле, що 
обертається. Є також апарати, які генерують магнітні поля з частотою 700 і 1000 
Гц. Змінне синусоїдне магнітне поле – це магнітне поле, що змінюється у часі за 
величиною і напрямом. Його отримують за допомогою індукторів, що живляться 
змінним електричним струмом, або магнітів, що обертаються. Постійне магнітне 
поле в даній точці простору не змінюється у часі ні за величиною, ні за напрямом, 



їх індукція не перевищує 60 мТл. Його отримують за допомогою індукторів, що 
живляться постійним електричним струмом, або нерухомих постійних магнітів. 

Пульсуюче магнітне поле змінюється у часі за величиною, але є постійним 
за напрямом. Його отримують за допомогою індукторів, що живляться 
пульсуючим струмом, або постійних магнітів, що переміщаються. Для імпульсної 
магнітотерапії використовують високоінтенсивні імпульсні магнітні поля, 
індукція яких досягає 1-1,5 Тл. Частота проходження одиночних і здвоєних 
(парних) імпульсів магнітного поля тривалістю 140 мкс, магнітна індукція 
імпульсів досягає 150 мТл. 

АПАРАТИ. Вплив ЗМП НЧ здійснюють за допомогою апаратів: “Полюс-
1”, “Полюс-2”, “Полюс-2Д”, “Полюс-3”, “Полюс 101”, “ПДМТ-01”, “Градієнт-1”, 
“МАГ-30”, “МАГ-30-4” – портативний, “АМТ-01 Магнітер”, “Індуктор”, “Мавр”, 
“Малахіт”, “BTL-09" та ін. До апаратів, що випромінюють біжуче та магнітне 
поле, що обертається, належать “Алімп-1”, “Атос”, “Аврора-МК-01”; пульсуюче – 
“БІОС”, “Каскад”, “Ерос”, “Біопотенцер”, для біомагнітної стимуляції 
використовують апарат “БІОСКАН-1”, “АМІТ-01”, “Біомаг”, “Magstim-2000”, 
“MAG-2”. Існують апарати спільного впливу магнітним полем і лазерним 
випромінюванням “Ізель-Г” (апарат для магнітолазеротерапії в гінекології),  
“Ізель-П” (апарат для магнітолазеротерапії в проктології), “Успіх” (апарат 
лазеромагнітотерапевтичний) і АМЛТ. B урології використовують апарат 
“Інтрамаг”. Електроди представлені індукторами або соленоїдами. Апарати не 
потребують заземлення, оскільки виконані за II класом захисту.  

Постійні магнітні поля отримують при використанні магнітофорів 
(магнітоеластів) і медичних кільцевих (МКМ2-1), пластинчатих (МПМ2-1) і 
дискових магнітів (МДМ-2-1, МДМ-2-2). Магнітофорні аплікатори являють 
собою джерело неоднорідного постійного магнітного поля. Конструктивно вони 
виконані у вигляді листа зі спеціальної намагніченої гуми (напруженість поля 
становить 180-200 ерстед).  

МЕХАНІЗМ ДІЇ ЧИННИКА. Фізико-хімічні ефекти. Основною “точкою 
застосування” сукупності фізико-хімічних реакцій, що виникають у відповідь на 
магнітне поле і процеси трансформації енергії, є біологічні мембрани. Імпульсне 
магнітне поле безпосередньо впливає на фізіологічні процеси на молекулярному і 
атомному рівнях. Зміна біотропних параметрів за допомогою застосування 
магнітних полів указує на те, що відбувається значний фармакологічний ефект на 
молекулярному рівні. Магнітне поле впливає згідно з фізикою Максвелла на 
міжклітинний простір і мембрани клітин. Імпульсне магнітне поле створює на 
клітинному рівні альтернативне електричне поле, що індукується, відповідне 
полю, що генерується приладом. Біологічні тканини не є однорідними, а містять 
диполь, іони та електропровідні канали. На ці складові впливають поля, які 
штучно індукуються, і викликають активізацію певної кількості захисних реакцій. 
Передача електромагнітних хвиль має на увазі поширення змінного магнітного 
поля, що обумовлює передачу енергії. Тканина зазнає певного числа фізичних 
процесів, таких як, поляризація, іонофорез, електромагнітна індукція.  

Фізіологічні ефекти. Міжмолекулярний простір є одним з найважливіших 
складових. Саме там розповсюджуються хвилі, які впливають на рецептори, що 



знаходяться на поверхні клітинних мембран. Ці імпульси посилюються 
мембраною і передаються в ядро клітини, де вони впливають на метаболічний 
процес. Цей механізм викликає збудження, передачу іонних механізмів через 
клітинну мембрану. Викид речовини, схожої на гістамін, з тканини під впливом 
магнітного поля викликає вазодилатацію і пізню неоваскуляризацію. Це 
приводить до поліпшення дихання тканини і забезпечує клітину основною 
енергією. Магнітне поле проникає на глибину тканин до 10 см і взаємодіє з 
молекулами, що мають діа- і парамагнітні властивості. Якщо уявити, що 
кровоносні судини є нерухомими електродами, то рух по них крові, що має 
високу електропровідність у магнітному полі, наводить електричну різницю 
потенціалів. При цьому дії електричних струмів зміщення і провідності зазнають 
клітинні й неклітинні компоненти крові, ендотелій судин, що зумовлює виборчий 
вплив магнітного поля на проникність мембран для окремих іонів, реологічні 
властивості крові, агрегацію та адгезію формених елементів, здатність крові 
згущуватися, мікрогемоциркуляцію і метаболізм судинної стінки. Тому одним з 
провідних механізмів дії магнітного поля є їх вплив на процеси мікроциркуляції. 
Спрямованість цих змін залежить від інтенсивності впливаючого магнітного поля, 
локалізації впливу (безпосередньо на судину, віддалені ділянки). Магнітне поле 
знижує в’язкість крові, скорочує тромбіновий час, підвищує рівень вільного 
гепарину, подовжує час рекальцифікації, знижує толерантність плазми до 
гепарину, скорочує фібриноліз, збільшує комплекси фібриноген-гепарин, 
адреналін-гепарин, що говорить про тенденції до гіпокоагуляції. Схильність до 
гіпокоагуляції має місце при частоті ЗМП 50 Гц, індукції до 50 мТл і невеликій 
тривалості впливу – до 30 хвилин. Магнітне поле впливає на синглет-триплетні 
переходи в радикальних парах біологічних молекул. Кожний з вільних радикалів 
пари, що беруть участь у ньому, має один або декілька неспарених валентних 
електронів і має спіновий магнітний момент (парамагнітний). Магнітне поле 
змінює орієнтацію магнітного моменту вільних радикалів, впливає на реакції їх 
рекомбінації і дисоціації, збільшує на 10-30% швидкість хімічних реакцій, які 
проминають через стадію взаємодії пари парамагнітних частинок, що активує 
метаболічні і ферментативні реакції в клітинах.  

Під впливом магнітного поля (постійного і низькочастотного) змінюється 
електричний потенціал і проникність клітинних мембран, дифузні та осмотичні 
процеси, колоїдний стан тканин. Макромолекули, в тому числі і вода, під впливом 
магнітного поля змінюють свою орієнтацію, проходять крізь мембрани, вода 
проникає в судинне русло, магнітогідродинамічні сили знижують в’язкість крові, 
пригнічуються вільнорадикальні процеси, що призводить до гіпосенсибілізації й 
ослаблення алергічних реакцій, нормалізується клітинний і гуморальний імунітет.  

Вплив на систему гемостазу в непошкоджених судинах фазний: магнітні 
поля спочатку знижують здатність крові згущуватися, яка потім підвищується, 
причому чим сильніше магнітне поле, тим більше виражена друга фаза, до 5-7 діб 
від моменту впливу. Під впливом магнітного поля відбувається підвищення 
текучості мембран еритроцитів, про що свідчить про зменшення вмісту в них 
фосфоліпідів. Зрештою відновлюється активність ферментів плазмолеми клітин 
(зокрема, Nа-К-АТФази і Са-Мg-АТФази) внаслідок переорієнтації молекул 



ферменту в біліпідному шарі мембран. Зміна проникності судин 
мікроциркуляторного русла приводить до активації транскапілярного транспорту 
речовин, посилення метаболізму в тканинах і відновлення їх електролітного 
балансу. У тканинах зростає вміст цитокінів і простагландинів фракції Е, а також 
токоферолу, який є могутнім антиоксидантом і гальмує перекисне окислення 
ліпідів у осередок запалення, знижуючи тим самим його інтенсивність, 
оптимізуючи відновні процеси в органах і тканинах при гіперреактивності 
організму. Підвищений рівень цих простаноїдів супроводиться вазодилатацією і 
зниженням агрегації тромбоцитів. Магнітна індукція 25 мТл при частоті 50 Гц 
пригнічує активацію процесу перекисного окислення ліпідів. При цьому 
відбувається нормалізація вмісту в сироватці крові глікозаміногліканів, ДНКази, 
катепсину Д, лужної та кислої фосфатаз. 

Висока інтенсивність ЗМП НЧ сприяє виникненню вихрових струмів у 
тканинах, що приводять у рух електрично заряджені частинки. Внаслідок тертя 
внутрішньоклітинних і тканинних частинок утворюється слабке тепло. 
Коливальні рухи формених елементів і білків плазми крові викликають активацію 
локального кровотоку, посилюється кровопостачання тканин. До впливу 
магнітних полів особливо чутлива нервова, ендокринна і серцево-судинна 
системи. Застосування магнітного поля місцево індукує відповідь інших систем 
усередині організму, починаючи від нервової і гормональної систем. Показано, 
що системи організму беруть участь під впливом магнітних полів у такому 
порядку: 1) нервова,                 2) гормональна, 3) серцева, 4) судинна, 5) травна, 6) 
м’язева, 7) імунна, 8) кісткова.  

В основі реакцій і систем організму на вплив магнітного поля лежать 
рефлекторний і нейрогуморальний механізми. Розвиток загальних реакцій 
організму на магнітне поле здійснюється переважно через нервову і ендокринну 
системи, причому ЗМП діє на ендокринну систему опосередковано через нервову. 
Зміни при магнітотерапії в загальних рисах характеризуються зниженням 
збудливості нервових структур, уповільненням проведення збудження нервом, 
підвищенням функціональної активності нейронів і гліоцитів кори великого 
мозку. Зміна швидкості нервових стимулів під впливом імпульсного магнітного 
поля приводить до значної зміни м’язового тонусу (нормальний стан тривалого 
легкого напруження в м’язовій тканині, який примушує її відповідати на 
стимуляцію). У випадку з гіпертонусом ЗМП приводить до нормотонії. 
Змінюється рН тканини з результуючим осадженням кальцію, що має значення не 
тільки в остеології, але також при реагуванні м’яза і нерва на стимуляцію. У 
багатьох клінічних дослідженнях спостерігають седативну і знеболюючу дію 
ЗМП. Низькочастотні імпульсні магнітні поля посилюють утворення релізинг-
чинників у гіпоталамусі й тропних гормонів гіпофіза, які стимулюють функцію 
надниркових залоз, щитовидної залози, статевих органів та інших ендокринних 
залоз; усувають свербіж, нормалізують вегетативні функції організму. 

 Постійне магнітне поле, навпаки, знижує амплітуду постсинаптичних 
потенціалів на субсинаптичних мембранах, зумовлює переважання гальмівних 
процесів у корі головного мозку, знижує активність гіпокампа і гіпоталамо-
гіпофізарної системи. Спостерігається седативний ефект, зменшується 



підвищений тонус судин і моторна функція шлунка. Найбільш чутливі до 
магнітного поля гіпоталамус, кора головного мозку, потім серцево-судинна та 
ендокринна системи. 

 Магнітне поле усуває хронічний біль (але не гострий) запального 
характеру, пригноблює пухлинне зростання, зменшує лейкопенію і явища 
променевого ураження, пригнічує бета-адренергічні реакції, виявляє 
нейротрофічну дію, що диктує його використання у хворих на фоні 
гіперреактивності організму. Іонні канали нервових структур електродинамічно 
являють собою відкриті коливальні контури, які взаємодіють один з одним за 
допомогою магнітного поля в процесі деполяризації нейролеми. Після 
проходження потенціалу дії магнітне поле струму, що виникає внаслідок 
гіперполяризаційної різниці потенціалів, закриває канали. Внаслідок відомої 
тимчасової затримки роботи каналів різних типів їх відкриття в незбудженій 
частині мембрани здійснюється за рахунок магнітного поля натрієвих каналів, а 
закриття (після проходження потенціалу дії) – за рахунок магнітного поля 
калієвих каналів. Отже, якщо біологічну тканину вмістити у зовнішнє магнітне 
поле, то воно поєднується з полем окремих каналів. Цим можна пояснити 
уповільнення проведення нервового імпульсу в змінному магнітному полі.  

Порушення взаємодії каналів у ПМП, очевидно, пов’язане зі зменшенням 
швидкості відкриття ворітної системи іонних каналів за рахунок компенсації 
власного магнітного поля мембрани зовнішнім полем. Дослідження шкірної 
больової чутливості в ділянці грудної клітини у хворих на стабільну стенокардію 
методом бароалгеземетрії виявили підвищення порога больової чутливості при 
впливі ЗМП тільки на сегментарну зону, як за рахунок підвищення порога 
чутливості до больового подразника, так і за рахунок зменшення часу адаптації 
до роздратування. Це показує гальмуючу дію ЗМП на проведення больової 
імпульсації за участю сегментарного відділу нервової системи, що підкреслює 
значення локалізації впливу ЗМП. Магнітні поля підвищують стійкість тварин в 
експерименті до деяких форм стресу, що свідчить на користь стрес-лімітуючої 
його дії. При багаторазовому локальному впливі постійним магнітним полем на 7-
9-й день достовірно зменшується вміст адреналіну і ДОФА в мозковій тканині, 
що вказує на гальмування симпатико-адреналової системи. Виявлене підвищення 
резистентності організму до гіпоксії, фізичного навантаження, завдяки 
адаптаційній перебудові організму у відповідь на багаторазовий вплив магнітного 
поля. 

 При локальному впливі на ділянку серця спостерігається зниження ЧСС та  
систолічного АТ, уповільнення внутрішньошлуночкової провідності, іноді 
порушення ритму. Зміни з боку серцевої діяльності у відповідь на магнітне поле, 
насамперед, зумовлені процесами, що відбуваються в нервовій і 
нейроендокринній системах, тобто ваготонічними і гормональними зсувами, що 
свідчить про схожу з бета-блокаторами дію ЗМП на нейрогуморальні механізми 
регуляції серцево-судинної системи. 

 Відтікання води з патологічного вогнища в кров при магнітотерапії 
свідчить про протинабряклий ефект (більше виражений при імпульсному режимі 
й одно-напівперіодній формі струму), що приводить до гіперволемії та 



підвищення діастолічного тиску. Посилюються процеси всмоктування надлишку 
синовіальної рідини при впливі МП на суглоб. Гіперволемія зумовлює вплив, що 
є антиагрегаційним, антикоагулянтним і активує фібриноліз. Магнітне поле 
блокує вплив паратгормону на рецептори всередині клітинної мембрани 
остеобластів. Результатом є зниження активності остеобластів, що приводить до 
зменшення реабсорбції кісток і зниження колагенової активності. Зменшується 
продукція колагену. 

Постійне магнітне поле магнітофору має протизапальну, знеболюючу, 
спазмолітичну і нейротропну дію (гальмівний вплив на периферичну нервову 
систему), сприяє епітелізації ранових поверхонь, підвищує фагоцитарну 
активність крові. 

Імпульсні магнітні поля високої амплітуди (понад 1 Тл) індукують у 
тканинах вихрові електричні поля, спроможні викликати збудження волокон 
периферичних нервів і ритмічне скорочення міофібрил скелетної мускулатури, 
гладких м’язів судин і внутрішніх органів (феномен магнітостимуляції). 
Індуковані електричні струми дуже низької частоти внаслідок активації 
слабомієлінізованих волокон блокують аферентну імпульсацію з больової 
ділянки згідно з механізмом периферичного ворітного блоку, посилюється 
локальний кровотік, зменшується набряк тканин, поліпшується їх трофіка. 

Магнітне поле має виражену післядію. Після однократної процедури реакції 
можуть зберігатися протягом доби і довше. Змінне і переривчасте магнітне поле 
діє збудливо, каталізуе обмін речовин у тканинах. Безперервне магнітне поле 
порівняно зі змінним пульсуючим і переривчастим більшою мірою посилює 
гальмівні процеси в ЦНС. 

Лікувальні ефекти: стрес-лімітуючий, протизапальний, вазоактивний, 
протинабряклий, трофічний, метаболічний, місцевий аналгетичний, протизудний, 
седативний, гіпосенсибілізуючий.  

ПОКАЗАННЯ. Синдроми: гіперергічний запальний, дисалгічний з 
підвищеною, невротичний на фоні збудження, дисгормональний з переважанням 
стрес-індукуючих гормонів, імунопатії з алергічними станами, дискінетичний і 
дистонічний за гіпертипом, дисметаболічний, набряклий.  

Захворювання: енцефалопатії, внаслідок закритих травм головного мозку та 
ішемічного інсульту, невроз, неврит, радикуліт, вегетативний поліневрит зі 
спастичним компонентом, ішемічна хвороба серця, гепатит, панкреатит, 
цукровий діабет, бронхіт, пневмонія, бронхіальна астма, виразкова хвороба 
шлунка і дванадцятипалої кишки, гломерулонефрит, судинна патологія, рановий 
процес і трофічні виразки, переломи кісток, захворювання опорно-рухового 
апарату, захворювання шкіри (екзема, нейродермит, псоріаз, склеродермія), 
гінекологічна, ЛОР, урологічна патологія (аденома, простатити, уретрити, 
фіброзна індурація статевого члена) при гіперреактивності організму. 

Магнітне поле (особливо імпульсне) є щадним чинником, який робить 
можливим його застосування в немолодому віці з супутніми захворюваннями. 
Велика кількість індукторів-соленоїдів дає змогу одночасно впливати на значну 
площу, що має значення при поширеності патологічного процесу.  



ПРОТИПОКАЗАННЯ. Синдроми: інфекційний з піретичною реакцією, 
гіпоергічний запальний, дисалгічний з перевернутою чутливістю, невротичний на 
фоні депресії, дисгормональний з переважанням стрес-лімітуючих гормонів, 
органної недостатності в стадії декомпенсації.  

Захворювання: гіпотонічна хвороба, інфаркт міокарда, аневризма аорти, 
інсульт геморагічний, стенокардія напруження III-IV ФК, індивідуальна 
непереносимість, тіреотоксикоз, наявність імплантованих кардіостимуляторів, 
високий діастолічний тиск. 

МЕТОДИКА І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ. У зв’язку зі 
швидким убуванням інтенсивності ЗМП НЧ індуктори встановлюють у тіло без 
зазору. Індуктори мають розташовуватися протилежними полюсами і 
встановлюються в проекції патологічної ділянки на шкірі або в ділянці 
паравертебральних зон без тиску, іх фіксують за допомогою гнучких керуючих 
штанг апаратів. Використовують подовжнє і поперечне розташування індукторів. 
Магнітоеласти і медичні магніти накладають на шкіру ураженої ділянки хворого 
або на сегментарно-рефлекторну зону понад 2-3 шарів марлі й фіксують за 
допомогою пов’язки або трубчатого бинта. Магнітоеласти закріпляють таким 
чином, щоб його краї виступали за межі осередку ураження на 10-20 мм. При 
цьому необхідно пам’ятати про переважно активуючу дію на організм південного 
полюса і гальмівну – північного (при використанні магнітоеластів). Під час 
проведення імпульсної магнітотерапії використовують контактну методику. 
Застосовують стабільну і лабільну методики лікувального впливу. 

ДОЗУВАННЯ. Вплив ЗМП НЧ не супроводиться будь-якими відчуттями 
або іншими реакціями. Дозування впливів проводиться індуктивностю до 40 мТл 
або тривалістю процедури 15-30 хвилин при одній локалізації і до 60 хвилин при 
декількох локалізаціях. При низькій інтенсивності магнітного поля до 20 мТл 
денна доза має бути не менш як 30 хвилин. Процедури проводять щодня. На курс 
до 20-      30 процедур. Лікування постійними магнітами тривале – від 30-40 
хвилин до 6-10 годин і більше. Курс лікування – до 20-30 процедур. Тривалість 
впливу на біологічно активні точки не перевищує 15-30 хвилин на день протягом 
5 діб. 

Імпульсну магнітотерапію призначають протягом 5-15 хвилин, щодня або 
через день, на курс 10-12 процедур. Лікування хвороб опорно-рухового апарату 
проводиться в основному імпульсним режимом генерації, коли посилка і пауза 
становлять по          2 секунди. Під час перших чотирьох процедур магнітна 
індукція, як правило, дорівнює 12,5-15 мТл, а починаючи вже з п’ятого впливу 
переходять на режим більшої інтенсивності (16-20 мТл). Призначають ЗМП 
частіше за все щодня по 15-20 хвилин протягом 10-15 днів. За необхідності 
повторний курс призначають через 2 місяці. 

ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ РЕЦЕПТ  
Діагноз: Ревматоїдний артрит колінного суглоба, без ушкодження 

внутрішніх органів, ФН1. 
Rp: Магнітотерапія від апарата “Градієнт” на колінний суглоб, 

магнітоіндуктор № 1 за поперечною методикою, форма струму синусоїдальна, 
режим імпульсний 1:1, індукція магнітного поля 15 мТл, 15 хвилин, щодня № 15. 



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 

Хворому з хронічним спастичним колітом призначена індуктотерапія. 
Що є основоположним моментом у механізмі дії індуктотермії? 
А. Утворення вихрових струмів Фуко. 
Б. Утворення магнітного резонансу. 
В. Деполяризація клітинних мембран. 
Г. Зміна іонної кон’юнктури тканин. 
Д. Фотоізомеризація. 

 
Задача 2 

Хворому 18 років, з бронхіальною астмою, атопічна форма, легкого 
ступеня, ДН0 призначена високочастотна індуктотермія. 

Яка оптимальна зона впливу в цьому випадку? 
А. Комірцева зона. 
Б. Проекція грудини. 
В. Проекція сонячного сплетіння. 
Г. Міжлопаткова область. 
Д. Литкові м’язи. 
 

Задача 3 
  Хворому 42 років, з облітеруючим ендартеріїтом призначена 
магнітотерапія. 

 Який компонент у механізмі дії ЗМП НЧ на організм є провідним? 
А.Тепловий. 

    Б. Осциляторний. 
В. Вплив на процеси мікроциркуляції. 
Г. Деполяризація мембран. 
Д. Зміна іонної кон’юнктури тканин. 
 

Задача 4 
  Хворому 36 років, з бронхіальною астмою призначена магнітотерапія в 
проекції надниркових залоз.  

Назвіть характерні для цієї процедури фізико-хімічні зміни в тканинах. 
   А. Зміна іонної кон’юнктури тканин. 
   Б. Зміна просторової конфігурації молекул води. 
   В. Явище хемолюмінісценції. 
   Г. Утворення вихрових струмів Фуко. 
   Д. Утворення антиоксидантних комплексів. 

 
 



3.3. НАДВИСОКОЧАСТОТНА ТЕРАПІЯ 
 
Надвисокочастотна терапія (НВЧ-терапія) – застосування з лікувальною 

метою впливів електромагнітними коливаннями надвисокої частоти. За фізичним 
чинником виокремлюють дециметрохвильову і сантиметрохвильову терапію. 
НВЧ-електромагнітні поля збільшують утворення вільних форм біологічно 
активних речовин – серотоніну, гістаміну, кортикостероїдних гормонів, що 
визначає первинну стрес-індукуючу і прозапальну реакцію організму пацієнта і 
диктує використання НВЧ-терапії у хворих на фоні гіпореактивності. Ступінь 
поглинання енергії тканинами порівняно високий (30-40% падаючої енергії) і 
залежить від їх діелектричних властивостей. Встановлено, що набряклі тканини, а 
також ті, що добре постачаються кров’ю і мають високу діелектричну 
проникність (м’язи, печінка, мозок, нирки, селезінка), більш інтенсивно 
поглинають енергію НВЧ-випромінювання. При цьому підвищення температури 
тканин починається з перших хвилин впливу і досягає максимуму до десятої 
хвилини, а після припинення впливу спостерігається поступове відновлення 
початкової температури, це пояснюється прискоренням кровотоку в тканинах, що 
забезпечує досить швидке відведення тепла від місця впливу і усунення 
небажаного перегріву тканин. Підвищення температури тканин викликає 
різноманітні реакції як за рахунок дії на самі тканини, так і впливу на місцеву 
терморецептори і центри теплорегуляції. Найважливіша реакція у відповідь 
полягає в збільшенні кровотоку за рахунок розширення судин і супроводиться 
підвищенням капілярного тиску, проникності судин і, як наслідок, виникає 
інтенсифікація обміну речовин і репаративної регенерації пошкоджених тканин.  

Помірно теплові впливи на терморегуляційні центри посилюють кровотік, 
підвищують нейронну активність, сприяють залученню в функціонування 
“нейронів, які мовчать”, активують генетичний апарат нервових клітин, 
стимулюють синтез білка. Внаслідок дії НВЧ-терапії змінюється функціональний 
стан периферичних рецепторів, швидкість проведення збудження периферичними 
нервами. 

Первинна активація симпатичної системи змінюється переважанням тонусу 
парасимпатичних нервів (слідовий ефект), спостерігається вазодилатація.  

З огляду на актуальність знання основних понять електролікування для 
реабілітації різних патологічних станів, загальну ціль засвоєння даного розділу 
можна сформулювати так: уміти обгрунтовано застосовувати електромагнітне 
випромінювання надвисокої та крайньовисокої частоти з урахуванням механізму 
дії, показань і протипоказань у лікуванні різних патологічних станів. 

Щоб реалізувати загальну ціль необхідно вміти: 
- Виокремити основні фізико-хімічні і фізіологічні ефекти в дії 
електромагнітного випромінення. 

- Пояснити основну мету призначення електромагнітного випромінення при 
різній патології. 

- Визначити показання і протипоказання до використання 
дециметрохвильової, сантиметрохвильової, міліметрохвильової терапії. 

- Вибрати методики і дозування при призначенні чинників. 



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

1. Фізична характеристика електромагнітного випромінення. 
2. Апаратура.  
3. Механізми дії НВЧ-, КВЧ-терапії. 
4. Показання і протипоказання до призначення чинників. 
5. Техніка відпускання процедур. 
6. Методики лікування. 
7. Рецептура призначення чинників. 

 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).  
 

3.3.1. ДЕЦИМЕТРОХВИЛЬОВА ТЕРАПІЯ 
Дециметрохвильова терапія (ДМХ-терапія) – лікувальне застосування 

електромагнітних хвиль дециметрового діапазону. 
ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Діючий чинник ДМХ-терапії – 

електромагнітна хвиля з частотою 460 МГц.  
АПАРАТИ. ДМХ-терапію здійснюють за допомогою апаратів: “Волна-

2М”, “ДМХ-15 Ранет”, “ДМХ-20 Ромашка”, “Radiotherm”, “ThermaSpec 600”, що 
мають комплекти випромінювачів (дистанційні і контактні). Вони поділяються на 
стаціонарні (“Волна”) і портативні (“Ранет”, “Ромашка” та ін.). Електроди в 
апаратах представлені хвилеводом (випромінювач) з відбивачем. Апарати 
потребують заземлення. 

МЕХАНІЗМ ДІЇ ЧИННИКА. Фізико-хімічні ефекти. Проникаюча енергія 
електро-магнітних хвиль (ЕМХ) при ДМХ-терапії поглинається дипольними 
молекулами зв’язаної води, а також бокових груп білків і гліколіпідів плазмолеми 
на глибині до 9-11 см. У результаті виникають конформаційні перебудови 
цитоскелета і мембран органоїдів, які змінюють міжмолекулярні і 
електростатичні взаємодії структурно-каркасних білків, позаклітинного матриксу 
і субклітинних структур. Дециметрові хвилі активують мембранні ензиматичні 
комплекси і системи вторинних посередників (циклічні нуклеотиди, ейкозаноїди, 
G-білки та іони кальцію), синтез нуклеїнових кислот, білків у клітинах, 
підвищують інтенсивність процесів фосфорилювання в мітохондріях, з 
продукцією сурфактанту при впливі на легені (нетепловий осциляторний) дія 
ДМХ. 

При збільшенні густини потоку енергії більше за 0,01 Вт/см2 через 
підвищення кількості молекул пов’язаної води, що поляризуються, гліколіпідів і 
амплітуди їх коливань енергія впливаючих електромагнітних хвиль 
перетворюється на теплову, що приводить до нагрівання тканин на 1,5°С (теплова 
дія дециметрових хвиль). 

Фізіологічні ефекти. Найбільше виділення тепла відбувається в органах і 
тканинах, багатих на воду (кров, лімфа, паренхіматозні органи, м’язи), в яких 
активується метаболізм. При ДМХ-терапії не відбувається перегрів підшкірної 
жирової клітковини. Тканина прогрівається рівномірно на всьому протязі, 



поступово убуваючи вглиб тканини. Тепло, що утворюється в тканинах при НВЧ-
терапії, розширює капіляри, підвищує проникність мікроциркуляторного русла, 
поліпшується кровообіг, у тому числі і в головному мозку, спостерігається 
розвиток колатералій. Дециметрові хвилі підвищують вміст Т-лімфоцитів і 
знижують вміст В-лімфоцитів і IgA і G у хворих з імунним дисбалансом.  

Вплив мікрохвилями з частотою 460 МГц на центри імунної регуляції 
приводить до відновлення клітинного імунітету і викликає десенсибілізуючий 
ефект при ряді захворювань. Останнім часом з’явилися експериментальні й 
клінічні роботи, що свідчать про успішну немедикаментозну корекцію імунітету 
шляхом локального впливу фізичних чинників, у тому числі ДМХ на 
“функціонально активні зони” – органи імуногенезу і кровотворення, 
ендокринних залоз і ділянки вищих вегетативних центрів. При опромінюванні 
ДМХ in vitro клітин тимуса, останні здатні посилювати експресію рецепторів 
тимоцитів до еритроцитів кролика. Це говорить про безпосередній вплив ДМХ на 
вилочкову залозу. In vivo однократне опромінювання тимуса викликає більш 
інтенсивну реакцію і через тиждень вміст активних Т-клітин зростає на 88%. 
Вплив ДМХ на вилочкову залозу в індуктивному періоді сенсибілізації знижує 
інтенсивність продукування IgA-антитіл. Мікрохвильове опромінювання тимуса 
в продуктивній фазі неефективне. Феномен фазозалежності імуномодулюючого 
ефекту пов’язаний з активацією функціональної активності Т-супресорів. На 
відміну від мікрохвильового опромінювання кісткового мозку, ДМХ зумовлює 
збільшення вмісту Т-клітин селезінки, а В-лімфоцитов – в селезінці, лімфатичних 
вузлах і крові. Індукція супресорної функції Т-клітин може відігравати важливу 
роль у процесі IgE-имуномодуляції, здійснюваної шляхом мікрохвильового 
опромінювання тимуса. Селективна активація Т-супресорів при дії мікрохвиль 
може пояснюватися морфофункціональною відмінністю між цими клітинами і Т-
хелперами. Інші закономірності простежуються при аналізі реакції кісткового 
мозку на різну кількість впливів ДМХ. Якщо однократний вплив хвиль спричиняє 
короткочасне збільшення рівня В-лімфоцитов серед опромінених мієлоцитів, то 
при курсовому – вже серед опромінених і неопромінених клітин. Відмінність у 
реакції вилочкової залози і кісткового мозку на дію ДМХ пояснюється не тільки 
морфологічними, але й функціональними особливостями цих органів. Специфіка 
реактивності тимуса і кісткового мозку визначається якісною різнорідністю 
структурних одиниць – відповідно Т- і В-клітин. Т-лімфоцити мають більшу 
поверхню, ніж В-лімфоцити, низьку величину негативного заряду, містять меншу 
кількість мембран. Не виключено, що “експрес”-реакції тимуса на дію ДМХ 
пов’язані з високою біохімічною активністю Т-клітин.  
  Локалізація впливу ДМХ-терапії на залози внутрішньої секреції приводить 
до збільшення продукції релізинг-чинників у гіпоталамусі, активації 
гормонсинтетичних процесів у щитовидній залозі й викиду в кров 
глюкокортикоїдів, підвищеної утилізації катехоламінів у міокарді. ДМХ у 
нетеплових і слаботеплових дозах підвищує функціональну активність симпато-
адреналової системи, особливо при гіпореактивності організму. При щоденному 
впливі ДМХ (110 мВт/см2) на ділянку надниркових залоз відбувається 
підвищення в крові початково знижених 11-оксикортикостероїдів нарівні зі 



збільшенням вмісту адреналіну, норадреналіну і дофаміну в тканинах залози. 
Разом з цим зростає рівень норадреналіну в гіпоталамусі й в плазмі крові. При 
спрямованому на ділянку надниркових залоз ДМХ впливі зростання 
глюкокортикоїдної функції за часом збігається з підвищенням концентрації 
тироксину. Виявлений у цих умовах імунодепресивний ефект дає змогу вважати, 
що активація глюкокортикоїдної функції наче перекриває стимуляцію тиреоїдної, 
діючи в умовах цілісного організму на систему імунітету. 

Ефект стимуляції проліферативних процесів, що спостерігається в 
лімфоїдній тканині при мікрохвильовому опромінюванні ділянки надниркових 
залоз не захоплює популяцію спонтанних аутоантитілотвірних клітин та їх 
попередників. Імунобіологічний ефект мікрохвиль дециметрового діапазону при 
бітемпоральному впливі (120 мВт/см2) на скроневу ділянку (зона проекції вищих 
вегетативних центрів і гіпофіза) супроводиться активацією гіпоталамо-
гіпофізарної системи і, як наслідок, зміною функцій надниркових залоз і 
щитовидної залози. Гормональні зміни, які розвиваються, лежать в основі 
імунодепресіі (слідовий ефект), що спостерігається при бітемпоральному впливі 
ДМХ. Трансцеребральні електромагнітні мікрохвилі стимулюють 
проліферативні процеси в лімфоїдній тканині, що виявляються збільшенням 
загальної кількості спленоцитів. Ефект, що спостерігається, викликаний 
первинною активацією гіпоталамо-гіпофізарних функцій. Динаміка вмісту 
циклічних нуклеотидів є непрямим доказом гормональної перебудови в організмі 
під впливом ДМХ-впливів. 

 Шляхом активації симпато-адреналової і гіпофізарно-надниркової систем 
ДМХ ведуть до поліпшення резистентності організму, викликаючи блокаду 
енергетичного забезпечення запалення в тканинах. Це з’являється тільки після 
ДМХ в слаботеплових дозах (55-110 мВт/см2). Курсовий вплив 
електромагнітного коливання дециметрового діапазону на ділянку надниркових 
залоз і щитовидної залози спричиняє підвищення в крові загального числа Т-
лімфоцитов на 35% (у тому числі Т-хелперів на 77%) при незмінному рівні Т-
супресоров, В-лімфоцитов та імуноглобулінів. Зміни стану ендокринної системи 
до кінця курсу лікування свідчить про пригноблення первинної напруженості 
функціонування гормональної ланки гомеостазу (пізній слідовий ефект), 
оскільки спостерігалося зменшення в крові кортизолу, тироксину і 
соматотропного гормону на фоні наростання концентрацій трийодтироніну та 
інсуліну.  

Призначення ДМХ на ділянку щитовидної залози має значний за 
тривалістю ефект післядії і приводить до чітко вираженої ініціації первинної 
імунної відповіді. Посилення продуктивної фази антителогенезу забезпечується 
найбільш оптимальною анаболічною спрямованістю комбінованої 
глюкокортикоїдної і тиреоїдної активності. Активація функції гіпофіза і 
надниркових залоз корелює зі збільшенням вмісту в крові тиреотропного 
гормону, простагландинів F2 і зниженням ендорфінів. Нейропептиди 
здійснюють взаємозв’язок між центральною та імунною системами, можуть бути 
імунотрансмитерами і безпосередньо стимулювати розвиток клітин тимуса. 
Зниження їх концентрації пов’язане з елімінацією опіоїдів з кровотечі, 



активованою вилочковою залозою,   в т. ч. тимоцитами, які експресують опіоїдні   
рецептори.   Останні   мають гормональну функцію відносно імунної системи і 
здатні супресувати продукцію антитіл, іншими словами, простежується вплив 
ДМХ на різні ланки осі гіпоталамус-гіпофіз-тимус.  

При серопозитивній формі суглобового синдрому відбувається збільшення 
в крові передусім пулу Т-супресорів першого порядку – молодих функціонально 
високоактивних клітин, супресуюча дія яких спрямована на Т-хелпери. 
Центральною ланкою в патогенезі імунних порушень при серопозитивній формі 
ревматоїдного артриту є пул В-лімфоцитів, відповідальних за синтез 
ревматоїдного чинника. Т-супресори не мають значущого депресивного впливу 
на В-клітини – звідси відсутність ефекту при цій формі захворювання. 

 При впливі ДМХ на ділянку селезінки (депо лімфоцитів, місце їх 
диференціювання і навчання під впливом зовнішніх нейроендокринних впливів, 
а також продукції гормонів і медіаторів) спостерігається посилення дозрівання і 
збільшення циркуляції імуннокомпетентних клітин в селезінці та крові. 

Унаслідок активації центрів парасимпатичної нервової системи знижуються 
артеріальний тиск, частота дихання і серцевих скорочень, купірується 
астматичний статус. Після курсу лікування локомоторного апарата ДМХ 
відбувається наростання активності серотонінергічних структур, що свідчить про 
те, що знеболювальний ефект ДМХ діє переважно через дофамінергічні 
антиноцицептивні механізми. Опромінювання мікрохвилями супроводиться 
посиленням аналгезуючої дії нестероїдних протизапальних препаратів, про що 
свідчить збільшення порога больової чутливості у хворих. Ефект наростає із 
збільшенням випромінювання і чітко виражений при СМХ. 

Отже, НВЧ-терапія відрізняється від УВЧ-терапії різною локалізацією 
ділянок максимального теплоутворення. Ця відмінність зумовлена участю в 
формуванні струму зміщення різних структурних компонентів тканин (диполь 
води і низькомолекулярних ланцюгів гліколіпідів у НВЧ-полі і великих 
глобулярних білків, глікопротеїдів і фосфоліпідів – в УВЧ-полі). При впливі 
ДМХ на ділянку серця поряд зі зниженням ЧСС частіше і більшою мірою, ніж 
при впливах на віддалені від серця зони, виявляються реакції з боку 
кардіогемодинаміки (зменшення часу ізометричного скорочення і збільшення 
фази вигнання) та ЕКГ (збільшення зубців Т, нормалізація положення інтервалу 
S-T). Реакція легеневої гемодинаміки у виді зниження легеневої гіпертензії за 
рахунок зменшення легенево-артеріального опору і поліпшення венозного стоку з 
судин малого кола спостерігалася на впливи ДМХ у зоні шийно-грудного відділу 
хребта. Відбувалося поліпшення мозкового кровообігу (зростання лінійної 
швидкості кровотоку очноямковими артеріями, зниження асиметрії лінійної 
швидкості по сонних і очноямкових артеріях; згідно з даними термограми – 
виявляється функціонування колатеральної мережі в басейнах зовнішніх сонних 
артерій, поява і посилення кровотоку передньою з’єднувальною артерією). При 
впливах ДМХ на поперекову ділянку поліпшується ниркова гемодинаміка, 
знижується периферичний опір і рівень АТ. 

НВЧ-терапія більше показана хворим з гіпореактивністю організму, УВЧ-
терапія – при гіперреактивності. 



Лікувальні ефекти: стрес-індукуючий і прозапальний, антиспастичний і 
судинорозширювальний (слідовий), секреторний, імунокоригуючий, 
метаболічний, трофіко-регенераторний, гіперкоагулюючий (первинний). 

ПОКАЗАННЯ. Синдроми: гіпоергічний запальний, дисалгічний зі 
зниженою і перевернутою чутливістю, невротичний на фоні депресії, 
дисгормональний з переважанням стрес-лімітуючих гормонів, імунопатії з 
імунодефіцитними станами, диссекреторний зі зниженою функцією, 
диспластичнний і дистрофічний за гіпотипом.  

Захворювання: гострі й хронічні обмежені запальні процеси (фурункули, 
карбункули, гідроаденіти на фоні гіпореактивності організму без вираженої 
набряклості), а також гострі з наявністю стоку ексудату, а також інші 
захворювання, де використовується УВЧ, але тільки на фоні зниженої 
реактивності організму (бронхіт, пневмонія). Найбільш широко використовують 
НВЧ-терапію при захворюваннях опорно-рухового апарату запального, 
дегенеративного і травматичного генезу, гіпертонічної хвороби I-II стадії, ІХС 
(постінфарктний кардіосклероз з 25-28 дня захворювання), захворюваннях 
шлунково-кишкового тракту і жовчовивідних шляхів (виразкова хвороба шлунка і 
дванадцятипалої кишки, холецистит) та нирок (пієло- і гломерулонефрит, 
реноваскулярна гіпертонія), паркінсонізмі і захворюваннях нервової системи, 
бронхіальній астмі, ревматизмі з активністю не вище за II ступеня. 

ПРОТИПОКАЗАННЯ. Нарівні з загальними, при синдромах: набряклому, 
атонічному, підвищення інкреторної функції щитовидної залози і надниркових 
залоз, дисциркуляторному, гіпотензивному. 

Протипоказане застосування НВЧ-терапії при захворюваннях: 
тиреотоксикозі, набряклості тканин у місці впливу, активному туберкульозі (при 
впливі на грудну клітку), вагітності (при впливі на ділянку), стенокардії 
напруження II-IV ФК,  виразкової хвороби зі стенозом. 

МЕТОДИКА І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ. Виділяють 
контактні і дистанційні методики проведення процедур. Дистанційні методики 
використовують при роботі на стаціонарних апаратах, зазор рекомендується 
встановлювати не більше за 5 см. Впливають на осередок (місцева методика), 
рефлексогенні зони (сегментарно-рефлекторні) і БАТ. 

ДОЗУВАННЯ. Процедура дозується потужністю. Тривалість процедур, що 
проводяться щодня або через день, 8-10 хвилин (до 15 хвилин на декілька полів), 
за курс лікування проводять 8-12 процедур, в гострий період – 5.  

Дистанційний спосіб впливу здійснюють за допомогою стаціонарного 
апарата “Волна-2”. Випромінювач необхідного розміру встановлюють на відстані 
3-4 см від оголеної ділянки тіла. Дозування слабке (до 30 Вт), середнє (до 50 Вт) 
та інтенсивне (до 70 Вт).  

Контактну методику застосовують від портативних апаратів. Випромінювач 
накладають безпосередньо на оголену ділянку тіла, доза від 1 до 20 Вт. Слабке 
тепло – 1-7 Вт, середнє – 7-14 Вт, інтенсивне – 14-20 Вт. Дітям із дворічного віку 
застосовують невелике дозування 2-5 Вт протягом 5-8 хвилин, трохи старшим –     
5-8 Вт (до відчуття легкого тепла), 8-12 хвилин. З обережністю проводять 



процедури в місцях скупчення рідини і в ділянці кісткових виступів, де кровообіг 
і відведення тепла недостатні.  

ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ РЕЦЕПТ 
Діагноз: Хронічний гастрит з підвищеною секреторною активністю, 

неактивна фаза. 
Rp: ДМХ-терапія від апарата “Ромашка” на епігастральну ділянку за 

контактною методикою, потужність 20 Вт, 10 хвилин, щодня № 12. 
 

3.3.2. САНТИМЕТРОХВИЛЬОВА ТЕРАПІЯ 
 
Сантиметрохвильова терапія (СМХ-терапія) – лікувальне застосування 

електромагнітних хвиль сантиметрового діапазону. 
ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Діючий чинник – електромагнітна 

хвиля з частотою 2375 МГц. За частотою і довжиною хвилі сантиметрові хвилі 
наближаються до світлових, тому вони підпорядковуються законам поширення 
світла. Їм властиві відображення від рубежів середовищ із різною густиною, 
явище інтерференції і спроможність фокусуватися. Прямі і відображені хвилі при 
накладенні одна на одну утворюють стоячі хвилі, що приводить до підвищення 
температури на рубежах розділу середовищ і створює сприятливі умови для 
перегріву тканин. 

АПАРАТИ. “Луч-2”, “СМХ-20-3 Луч-3” (портативні), “СМХ-150-1 Луч-
11”, “Луч-58-1” (стаціонарні), “Curadar”, “Endotherm”, “Radarmed”, “PM-7S”, 
“MW-7W”, “MR-2”. До апарата “Луч 58” додаються чотири випромінювачі 
(довгастий 30*9 см і три циліндричних діаметром 9, 14, 18 см). При апараті “Луч-
2” є п’ять випромінювачів: один циліндричний діаметром 11,5 см, два – з 
керамічним наповнювачем діаметром 3,5 і 2 см і двома – 
внутрішньопорожнинними (ректальний і вагінальний). У комплекті до 
порожнинних випромінювачів додаються спеціальні знімні ковпачки. Електроди в 
апаратах представлені хвилеводом (випромінювач) з відбивачем. Апарати 
вимагають заземлення. 

МЕХАНІЗМ ДІЇ ЧИННИКА. Фізико-хімічні ефекти. Сантиметрові 
електромагнітні хвилі виборче поглинаються (на глибині 3-5 см) переважно 
молекулами вільної неструктурованої води, боковими ланцюгами фосфоліпідів і 
амінокислотами. Мікрохвилі сантиметрового діапазону значною мірою 
відбиваються від поверхні тіла (до 60%). Відображення сантиметрових хвиль від 
поверхні шкіри створює умови для утворення стоячої хвилі і подальшого 
перегріву шкіри і підшкірної клітковини. Це істотно обмежує безпосередній 
вплив на глибоко розташований патологічний осередок. 

 Внаслідок поглинання молекулами води енергії електромагнітного 
випромінювання всередині тканин і релаксаційного коливання води та 
амінокислот спостерігаються, як і при УВЧ- і ДМХ-терапії, нетепловий і 
тепловий механізми лікувальної дії. Результатом поглинання енергії 
електромагнітного випромінювання СВЧ є ендогенне утворення тепла, зумовлене 
релаксаційними коливаннями дипольних молекул води. Найбільша кількість 
тепла утворюється в поверхневих і м’язових тканинах.  



Специфічність дії електромагнітного випромінювання НВЧ пояснюється 
виборчим поглинанням енергії молекулярними структурами, конформацією білка 
і білкових комплексів, нагромадженням таких вторинних посередників, як 
циклічний аденозинмонофосфат (цАМФ) і простагландини, зміною проникності 
клітинних мембран і, як наслідок, підвищенням функціональної активності 
клітин. Температура шкіри збільшується на 1-3оС, а належних тканин на 0,5°С. 
Причому при СМХ-терапії тканина прогрівається в глибині за рахунок утворення 
стоячої хвилі. Достоїнством СМХ-терапії є можливість проведення впливу на 
дуже малі, обмежені ділянки тіла, переважно на БАТ.  

Фізіологічні ефекти. Підвищення температури в зоні поглинання енергії 
створює потік аферентної імпульсації у відповідні сегменти спинного мозку, 
таламічні і гіпоталамічні центри, де задіяні різні рівні реагування, в тому числі 
через гуморальні системи. Вплив НВЧ-випромінюванням сантиметрового 
діапазону при слаботеплових і теплових інтенсивностях здійснює стимулюючий 
вплив на функціональну активність аденогіпофіза і кори надниркових залоз, а 
також обмін простагландинів і цАМФ. Вираженість змін вмісту простагландинів і 
цАМФ залежить від дози опромінювання і особливостей поглинання тканинами 
енергії мікрохвиль (відбувається своєрідний перерозподіл чинників гуморальної 
регуляції між різними тканинами). Спрямованість змін вмісту досліджених 
біологічно активних речовин ідентична, а в динаміці виокремлюють три типи 
реакції у відповідь: 1) наростання змін від процедури до процедури, 2) 
максимальна зміна показників саме після 1-ї процедури, 3) досягнення 
максимальних порушень до 5-7-ї процедури. Відомі різні реакції організму на дію 
СВЧ-випромінювання від місцевої вазодилатації до задіяння найважливіших 
адаптаційних механізмів, що супроводяться активацією системи терморегуляції і 
зміною обмінних процесів. Однак найістотнішим вважається стимулювання 
функцій найважливіших ендокринних органів.  

При спрямованому впливі сантиметрові хвилі малої інтенсивності 
стимулюють ендокринну систему організму, кору надниркових залоз, щитовидну 
й  підшлункову залози. Активація залоз внутрішньої секреції приводить до 
підвищення в плазмі крові вмісту АКТГ, СТГ, кортизолу, тироксину та інсуліну 
(при впливі на підшлункову залозу, при впливі на кору надниркових залоз – 
рівень інсуліну знижується), рівень трийодтироніну знижується, пригноблюється 
активність імунокомпетентних клітин.  

З підвищенням інтенсивності відбувається виділення тепла в поверхневих 
тканинах організму, багатих на воду, активуються вільно- радикальні процеси, 
системи цАМФ, нагромаджуються простагландини, переважно фракції F2a, 
посилюються метаболічні процеси, збільшується кальцій-акумулююча здатність 
мембран міокардіоцитів, що приводить до підвищення скорочуваності міокарда; 
підвищується неспецифічна резистентність і реактивність організму, що диктує 
використання СМХ-терапії у хворих при зниженій реактивності організму. Друга 
фаза СМХ-терапії є слідовою і характеризується активацією антисистем, 
відбувається пригноблення функції симпато-адреналової системи, зростає рівень 
простагландинів Е2 і антиоксидантів.  



У ділянці впливу сантиметрові хвилі посилюють регіонарну гемо- і 
лімфодинаміку за рахунок збільшення швидкості кровотоку (теплова дія 
сантиметрових хвиль), що сприяють прискоренню розсмоктування згустків 
фібрину і продуктів деструкції клітин із запальної ділянки, активують метаболізм 
тканин, що опромінюються, і регенераторні процеси, спостерігається 
бактеріостатична дія. Заслуговує на увагу вплив мікрохвиль сантиметрового 
діапазону на фармакокінетику медикаментів в організмі. Під впливом СМХ 
сповільнюється елімінація з крові нестероїдних протизапальних препаратів, що 
використовуються у хворих із захворюваннями суглобів.  

Лікувальні ефекти: стрес-індукуючий і прозапальний, місцевий 
аналгетичний, метаболічний, секреторний, десенсибілізуючий, 
судинорозширювальний, гіперкоагуляційний (первинний). 

ПОКАЗАННЯ. Синдроми: гіпоергічний запальний, дисалгічний зі 
зниженою і перевернутою чутливістю, невротичний на фоні депресії, 
дисгормональний з переважанням стрес-лімітуючих гормонів, імунопатії з 
алергічними або імунодефіцитними станами, диссекреторний зі зниженою 
функцією, диспластичнний і дистрофічний за гіпотипом.  

Захворювання: гіпертонічна хвороба, захворювання периферичної нервової 
системи (неврити, невралгії), дегенеративні захворювання суглобів і хребта, 
патологія ЛОР-органів, хронічні неспецифічні захворювання легень, запальні 
захворювання жіночих статевих органів, сечовидільних шляхів у гіпореактивних 
хворих. 

ПРОТИПОКАЗАННЯ. Нарівні з загальними, при синдромах: набряклому, 
атонічному, підвищенні інкреторної функції щитовидної залози і надниркових 
залоз, гіперкоагуляційному, порушеннях ритму серця, гіпотензивному. 

Протипоказане застосування СВХ-терапії при тиреотоксикозі, набряклості 
тканин у місці впливу, активному туберкульозі (при впливі на грудну клітку), 
вагітності (при впливі на ділянку живота), ангіоспазмах, виразкової хворобі 
шлунка зі стенозом. 

МЕТОДИКА І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ. Виділяють 
контактні й дистанційні методики проведення процедур. Дистанційні методики 
використовують при роботі на стаціонарних апаратах, зазор потрібно 
встановлювати 5-7 см. Контактно працюють на апаратах “Луч-2, 3, 4”. 
Встановлюють випромінювач відповідного розміру і форми безпосередньо на тілі 
хворого або вводять ректально (вагінально). Впливають на патологічне осередок 
(місцева методика), на рефлексогенні й паравертебральні зони (сегментарно-
рефлекторна методика) і біологічно активні точки (мікрохвильова імпульсна 
рефлексотерапія). 

ДОЗУВАННЯ. Дистанційний спосіб впливу здійснюють за допомогою 
стаціонарних апаратів “Луч-58”. Випромінювач необхідного розміру 
встановлюють на відстані 5-7 см від оголеної ділянки тіла. Дозування слабке (до 
30 Вт), середнє (до 50 Вт) та інтенсивне (до 70 Вт). Контактну методику 
застосовують портативними апаратами “Луч 2, 3, 4”. Випромінювач накладають 
безпосередньо на оголену ділянку тіла, доза від 1 до 20 Вт (слаботеплова – 1-7 Вт, 
оліготермічна – 8-14 Вт, термічна 14-20 Вт). Дітям із дворічного віку 



застосовують невелике дозування 2-5 Вт протягом 5-8 хвилин, більш старшим – 5-
8 Вт (до відчуття легкого тепла), 8-12 хвилин. Тривалість процедур, що 
проводяться щодня або через день, 4-10 хвилин (до 15 хвилин на декілька полів), 
на курс лікування 5-12 процедур, у гострий період – 5 процедур. Повторний курс 
призначають через 2-3 місяці. 

ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ РЕЦЕПТ 
Діагноз: Гострий катаральний гайморит праворуч. 
Rp: СМХ-терапія від апарата “Луч-2” на проекцію правої гайморової 

порожнини за контактною методикою, потужність 2 Вт, 10 хвилин, щодня № 10. 
 

 
3.4. КРАЙНЬОВИСОКОЧАСТОТНА ТЕРАПІЯ 

 
Крайньовисокочастотна терапія (КВЧ-терапія), інформаційно-хвильова 

терапія (ІХТ) – лікувальне застосування електромагнітних хвиль міліметрового 
діапазону нетеплової інтенсивності (до 10 мВт/см2), що підводиться до хворого за 
допомогою хвилеводів або спеціальних антен. 
 

3.4.1. МІЛІМЕТРОХВИЛЬОВА ТЕРАПІЯ 
 
Метод міліметрохвильової терапії (ММХ-терапія) є принципово новим 

методом лікування, що ґрунтується на особливостях сприйняття організмом 
людини ЕМВ КВЧ, довжина хвиль якого дорівнює 4-8 мм. Застосування ЕМВ 
КВЧ ніби імітує природні сигнали управління, що мають місце в живому 
організмі у вигляді власного міліметрового когерентного ЕМВ, яке бере участь в 
фундаментальних біологічних процесах. 

Для організму як саморегулюючої системи, у деяких випадках досить 
адекватної інформації у вигляді ЕМВ КВЧ для усунення виниклої патології і 
підтримки нормального фізіологічного стану, тобто гомеостазу організму (один з 
гаданих феноменів). 

ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. ММХ-випромінювання – це 
електромагнітні хвилі міліметрового діапазону з частотою 53,5 ГГц (довжина 
хвилі 5,6 мм) і 42 ГГц (7,1 мм), “шумовий випромінювач” в діапазоні 57,2-64,1 
ГГц низької інтенсивності   (10 мВт/см2). КВЧ пунктура здійснюється в 
безперервному і імпульсному режимах, повторна модуляція на частотах 0,5-9,9 
Гц. 

АПАРАТИ. Для ММХ-терапії використовуються апарати “Явь-1-5,6”, 
“Явь-1-7,1”, “Явь-Альонушка”, “Електроніка-КВЧ-101”, “Ініціація-2МТ”, 
“Резонанс”, “ГЗ-142 Поріг-1”, “Шлемо 01-05”, “Шлемо 01-07”. Електрод 
представлений знімними рупорами діаметром 1, 2 і 3 см. Для зонального впливу 
використовується рупор діаметром 2 см, для трофічної виразки великих розмірів – 
не менше 3 см, при впливі на гайморові пазухи і БАТ – класичний рупор 
діаметром 1см. 

МЕХАНІЗМ ДІЇ ЧИННИКА. Фізико-хімічні ефекти. Енергія кванта в 
діапазоні частот 30-300 ГГц і менше енергії електронних переходів, молекул і 



водневих зв’язків, а отже, не може впливати на хімічний зв’язок, що дає підставу 
відносити ці хвилі до неіонізуючого випромінювання. У зоні впливу міліметрових 
хвиль (ММХ) температура тіла підвищується не більше, ніж на 0,1°С. 
Особливостями електромагнітних хвиль КВЧ є їх резонансний характер, коли 
біологічний ефект спостерігається у вузьких інтервалах частот. ММХ значно 
поглинаються водою і майже повністю затухають вже у верхніх шарах шкіри. 
Висока поглинаюча здатність ММХ молекулами води, гідратованими білками і 
визначає їх здатність проникати у біологічні тканини до 0,2-0,6 мм (залежно від 
набряклості тканин).  

Подальша зміна хімічної активності молекул води збуджує 
гідратаційночутливі елементи регуляторних систем, що впливає на синтез АТФ та 
іонний транспорт унаслідок зміни конформації білків, які управляють функцією 
іонних каналів. Енергія ММХ поглинається молекулами білків, ліпідів, кисню, 
колагену I і III типів, мембранами клітин і ДНК. Випромінювачі-хвилеводи 
концентрують міліметрові хвилі в паралельні пучки, що визначає локальний 
характер їх впливу на окремі ділянки тіла хворого.  

Фізіологічні ефекти. Міліметрові радіохвилі, індукуючі конформаційну 
перебудову структурних елементів шкіри, модулюють спонтанну імпульсну 
активність нервових провідників шкіри, її імунні реакції. При впливі ММХ на 
шкіру людини енергія мікрохвиль взаємодіє з кератиноцитами, 
внутрішньоепідермальними макрофагами, Т-лімфоцитами, а також клітинами 
сосочкового і сітчастого шарів (лаброцитами, нейтрофілами, фібробластами). 
Можуть залучатися судинні сплетення і вільні нервові закінчення. І як наслідок, в 
шкірі розгортається модуляція імунних реакцій, посилюється мікроциркуляція, 
інтенсифікуються метаболічні процеси. У результаті виникають істотні зміни 
структури висхідного імпульсного потоку, що приводить до активації шкірно-
вісцеральних рефлексів. Під дією міліметрових хвиль на рефлексогенні зони і 
біологічно активні точки змінюється активність вегетативної нервової і 
ендокринної систем, що прискорює репарацію пошкодженої тканини, трофіку 
слизової гастродуоденальної зони, залозистого апарату шкіри.  

ММХ-випромінювання активують імунну систему організму. ММХ-терапія 
сприяє нормалізації порушень, виникають на клітинному рівні (імунологічної 
системи, реології крові), нормалізує гемодинаміку з гіпотензивним ефектом, 
стимулює репаративні процеси, активує мукоциліарний кліренс і виділення 
мокроти з дихальних шляхів. Зони підвищеної чутливості до ММХ збігаються з 
канонічними точками акупунктури, при цьому нерідко сенсорні реакції 
виникають не в самому місці впливу, а в тому або іншому осередку патології, 
віддаленому на відстань, але має з точкою впливу меридіанний зв’язок. У цьому 
випадку механізм дії ММХ має рефлекторний характер і тенденцію до швидкої та 
поширеної генералізації на віддаленні м’язові синергії. Можливе пояснення цієї 
генерації полягає в тому, що ММХ активують центральні структури рухового 
аналізатора, відновлюючи певною мірою контроль над мотонейронами спинного 
мозку. Ефекти ММХ зберігаються протягом деякого часу після проведеної 
лікувальної процедури, причому тривалість післядії з кожним разом зростає. 



Електромагнітні хвилі міліметрового діапазону  здійснюють виражений 
вплив на скорочувальну функцію міокарда, що виявляється в збільшенні фракції 
викиду за рахунок сили серцевих скорочень, нормалізується серцевий ритм, 
відбувається гармонізація обмінних процесів в міокарді. ММХ-терапія підвищує 
неспецифічну резистентність і реактивність організму при її впливі, що диктує 
доцільність її використання у хворих на фоні зниженої реактивності організму. 
Друга фаза або слідовий ефект ММХ-терапії характеризується посиленням стрес-
лімітуючих антисистем (збільшення вмісту антиоксидантів, простагландинів 
фракції Е2, інсуліну). 

Лікувальні ефекти: стрес-індукуючий, нейростимулюючий, секреторний, 
місцевий болезаспокійливий, трофічний, антиспастичний (повторний), 
імуностимулюючий, седативний (повторний). 

ПОКАЗАННЯ. Синдроми: гіпоергічний запальний, дисалгічний зі 
зниженою і перевернутою чутливістю, невротичний на фоні депресії, 
дисгормональний з переважанням стрес-лімітуючих гормонів, імунопатії з 
імунодефіцитними станами, диссекреторний зі зниженою функцією, 
диспластичнний і дистрофічний за гіпотипом.  

ММХ використовують при захворюваннях, причиною яких є порушення 
процесів саморегулювання організму, підгострі і хронічні запальні захворювання 
периферичної нервової системи (невралгія, неврит), органів дихання (пневмонія, 
бронхіт), шкіри (псоріаз, обмежена склеродермія), ерозії шийки матки, 
консолідовані переломи кісток. Використовується для лікування і профілактики 
виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки у хворих на фоні зниженої 
реактивності організму, для стимуляції кровотворення в онкологічних хворих 
після хіміотерапії і хірургічного втручання.  

ПРОТИПОКАЗАННЯ. Синдроми: інфекційний з піретичною реакцією, 
гіперергічний запальний, дисгормональний з переважанням стрес-індукуючих 
гормонів, а також органної недостатності (серцевої, судинної, дихальної, 
ниркової, печінкової, шлунково-кишкової і ендокринної дисфункції, 
енцефаломієлопатії, артропатії, дермопатії) в стадії декомпенсації, 
диспластичнний і дистрофічний за гіпертипом.  

Захворювання: тиреотоксикоз, гіпотонічна хвороба. Забороняється впливати 
КВЧ-випромінюванням на пігментні плями, невуси, ангіоми через 
біостимулюючу дію випромінювання. КВЧ не показане при клініці “гострого 
живота”, невідкладних станах, інфаркті міокарда, наявності у пацієнта штучного 
водія ритму серця, вагітності, тромбозах і емболіях, вегеталгіях, нейродерміті, 
бронхіальній астмі на фоні гіперреактивності організму. 

МЕТОДИКА І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ. Вплив 
міліметровими хвилями здійснюють на шкіряні проекції патологічного вогнища, 
вегетативних гангліїв, рухові точки, рефлексогенні й біологічно активні зони. 
Переважніше призначати на біологічно активні точки, де скупчуються тельця 
Руффіні, в яких безпосередньо контактують колагенові і нервові волокна. Рупор 
випромінювача-хвилевода встановлюють на відстані 2-5 мм від вибраної ділянки 
опромінювання. Вплив може проводитися в безперервному або імпульсному 
режимі. 



ДОЗУВАННЯ. При ММХ-терапії випромінювач з діелектричною насадкою 
розташовують контактно в ділянці нижньої третини грудини, задньої поверхні 
шиї або біологічно активної точки, потім індивідуально настроюють частоту. 
Інтенсивність від 1 до 12 мВт/см2, при впливі на корпоральні точки потужність 
випромінювання – не більше за 7 мВт, на аурикулярні – 5 мВт/см2, тривалість 
процедури по всіх точках 10-20 хвилин (на одну корпоральну точку – не більше    
10 хвилин, аурикулярну 2-5 хвилини), щодня або через день. Час впливу на одну 
зону в режимі контактного застосування без сканування не повинен 
перевищувати 15-20 хвилин. Курс – 6-15 процедур. Повторний курс через 1-1,5 
місяця. Чим менше потужність випромінювання, тим більш поверхневим буде 
вплив. Тому за необхідності впливу на поверхнево розташовані ділянки ураження 
доцільно використати випромінювання малої і середньої потужності (1-3 мВт), а 
на глибоко розташовані – середньої потужності (3-7 мВт). Причому 
малопотужний апарат (до  1 мВт) не придатний для одночасного впливу на велику 
площу при ураженні шкіри. Навпаки, випромінювач великої потужності не 
підходить для впливу на біологічно активні точки. Попередня лазеро- і 
магнітопунктура з частотною модуляцією збільшує чутливість хворого до 
подальшої КВЧ-терапії. 

ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ РЕЦЕПТ 
Діагноз: Виразкова хвороба з больовим і диспепсичним синдромом, активна 

фаза.  
Rp: КВЧ-терапія на епігастральну ділянку за контактною методикою, 

довжина хвилі 5,6 мм чергувати 7,1 мм, 20 хвилин, щодня № 10. 
 

 
 

3.4.2. МІКРОХВИЛЬОВА РЕЗОНАНСНА ТЕРАПІЯ 
 
Мікрохвильова резонансна терапія (МРТ) – метод корекції стану організму 

електромагнітним випромінюванням міліметрового діапазону наднизької 
інтенсивності. Міліметровий діапазон електромагнітної хвилі використовується 
також при КВЧ терапії, однак МРТ різниться наднизькою інтенсивністю, іншими 
словами, МРТ – це КВЧ наднизької інтенсивності. 

ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Використовуваний чинник – 
електромагнітне випромінювання міліметрового діапазону синусоїдної форми з 
фіксованою довжиною хвиль 4,9; 5,6 і 7,1 мм наднизької інтенсивності, з 
повторною модуляцією на частотах 0,5-9,9 Гц. 

АПАРАТИ. Апарат мікрохвильової резонансної терапії “АМРТ-01” і 
“АМАТ-02”, “АМРТ-04” в портативному виконанні ефективний при проведенні 
рефлексотерапії. Апарати МРТ “Порог-1”, “Порог-2”, “Порог-3”, “Арія-СК”, “Г4-
142”, “МІТ”, “МІТ-1,2”, апарат поліфакторний квантової терапії, що поєднує 
світлову і міліметрову терапію, “Пакт-02”. 

МЕХАНІЗМ ДІЇ ЧИННИКА. Фізико-хімічні ефекти. Електромагнітні 
хвилі міліметрового діапазону через малу довжину хвилі добре поглинаються 
молекулами води, білків, мембранами клітин і проникають у тканину на глибину 



0,2-0,6 мм. Для білкових молекул є критична (тригерна) точка гідратації, коли 
кількість молекул води, що утримується на поверхні білка не перевищує 1/3 
повної гідратної оболонки. При цьому під дією електромагнітного 
випромінювання міліметрового діапазону формується функціонально активна 
конформація білкових молекул, змінюється електричний опір і вогкість шкіри, 
діелектрична проникність, транспортування різних речовин і газів. 

Фізіологічні ефекти. Первинною мішенню міліметрових радіохвиль є 
молекули води, пов’язані з білковими структурами шкірного колагену. Зміна 
електронного стану колагену і його п’єзоелектричних властивостей зумовлює 
збудження чутливих ніжних волокон в шкіряних рецепторах-тельцях Руффіні й 
модулює спонтанну імпульсну активність нервових провідників шкіри, збудження 
прегангліонарних симпатичних нейронів бокових рогів спинного мозку і 
нейронів у вегетативних гангліях, які виділяють в синоптичні і судинні русла 
адреналін, норадреналін та ін., тобто нарівні з сенсорною інформацією 
електромагнітні хвилі міліметрового діапазону викликають біохімічні реакції. 

У данний час виокремлюють “електромагнітний каркас” організму, який 
відіграє важливу роль у встановленні гомеостазу. При патологічних станах в 
організмі відбуваються електромагнітні порушення. Електромагнітні хвилі 
міліметрового діапазону імітують власне випромінювання організму в КВЧ-
діапазоні і в процесі терапії, виконуючи функції синхронізуючого пристрою, 
нав’язують організму ту “здорову” ритміку, що втрачається в процесі 
захворювання. Зовнішнє випромінювання впливає на власну керуючу систему 
організму (інформаційно-керуючу систему), відновлює “електромагнітний 
каркас” організму (можлива гіпотеза), знижує електрошкірний опір хворого, 
трохи підвищує артеріальний тиск під час процедури з подальшим зниженням 
початкових значень. При взаємодії з мікрочастинками живих тканин, що мають 
ту ж резонансну частоту (поліпептиди-цитомедіни), виникають внутрішні 
інформаційні сигнали, здійснюється управління і регулювання фізіологічних 
функцій, характерних для даної тканини, органу і системи, що прискорює 
репарацію пошкодженої тканини. 

Лікувальні ефекти: нейростимулюючий, секреторний, імуномодулюючий, 
регенераторний.  

ПОКАЗАННЯ. СМХ-терапія використовується при таких основних 
синдромах: гіпоергічний запальний, дисалгічний з підвищеною, зниженою і 
перевернутою чутливістю, невротичний на фоні депресії, дисгормональний з 
переважанням стрес-лімітуючих гормонів, імунопатії з імунодефіцитними 
станами, диссекреторний зі зниженою функцією. 

Захворювання: нервової системи, опорно-рухового апарату, ендокринної, 
травної і дихальної систем, рановий процес. Найбільша ефективність досягнута в 
лікуванні епілепсії, деформуючих артрозів, бронхіальної астми, обструктивних 
бронхітів і виразкової хвороби, безплідності. 

ПРОТИПОКАЗАННЯ. Синдроми: інфекційний з піретичною реакцією, 
гіперергічний запальний, дисгормональний з переважанням стрес-індукуючих 
гормонів, а також органної недостатності в стадії декомпенсації. 



МЕТОДИКА І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ. Випромінювач 
розташовують, як правило, контактно на біологічно активні точки або 
рефлекторні зони. 

ДОЗУВАННЯ. Індивідуально для кожного хворого добирають частоту за 
відчуттям тепла, розпиранням – так званої сенсорної реакції. Впливають, як 
правило, на БАТ в середньому до 10 хвилин на точку. Тривалість одного сеансу 
10-30 хвилин. Курс становить 10-20 сеансів, можна проводити 2 рази на день з 
інтервалом 6 годин щодня, рідше через день. При виборі частоти модуляції ЕМВ 
необхідно пам’ятати, що в основі багатьох ритмічних процесів в організмі лежить 
“функціональна” універсальна частота 1,2 Гц (1,14 Гц), кратність якої 
відмічається в багатьох функціональних системах – це ритм серцевої діяльності – 
72 удари за    1 хвилину (1,2*60 с = 72). Частота ритму дихання 0,3 Гц; частота 
електричного потенціалу кишечника – 0,2-0,3 Гц; 1-3 Гц – частота електричного 
потенціалу шлунка, 10 Гц – альфа-ритм і ритм тремора, що впливає на капілярний 
кровотік. Модуляція частотою 1,0-1,2 Гц рекомендується при лікуванні 
інфекційного вогнища, а в два рази частіше (2-2,4 Гц) – для терапії ревматичних 
захворювань і при впливі на седативні БАТ, 10 Гц – в травматології і для впливу 
на тонізуючі БАТ, 20 Гц – сигнальні точки (глашатаї), 40 Гц – при захворюваннях 
нервово-м’язової системи і для впливу на точки входу меридіанів, 80 Гц – на 
точки виходу меридіанів, а 160 Гц – на точки “підсобники” (джерела) у разі 
органічної патології центральної нервової системи. Для активації систем і органів 
(2-5 хвилин на БАТ) беруть 4-6 точок, для гальмування (10-20 хвилин на БАТ) – 
1-3 точки. 

Наприклад, якщо отримані з перших процедур високі результати при 
лікуванні виразки шлунка за допомогою точки Е36, то доцільно продовжувати 
лікування, впливаючи на цю точку до 20 хвилин. При виборі декількох точок 
бажано використати одну точку передньосерединного каналу + дві точки на 
руках; на наступний день брати точку задньосерединного каналу + дві точки на 
ногах. Можливий перехресний варіант: точка передньосерединного каналу + 
точка на руці праворуч + точка на нозі ліворуч навпаки. Можна вибирати для 
лікування точки, в яких перетин симптомів конкретного пацієнта максимальний, в 
тому числі сегментарні точки тулуба, що мають “відповідну симптоматику”. 

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 50 років скаржиться на слабкість, стомлюваність, зниження 

працездатності, нудоту, ниючий біль у правому підребір’ї. При обстеженні 
виставлений діагноз хронічного гепатиту. Хворому призначена ДМХ-терапія. 

Назвіть діючий чинник у даній процедурі. 
А. Іскровий розряд. 
Б. Змінне електричне поле ультрависокої частоти. 
В. Змінне магнітне поле високої частоти. 
Г. Постійне електричне поле високої напруги. 



Д. Змінне електромагнітне поле надвисокої частоти. 
 

Задача 2 
Хвора 25 років, скаржиться на біль в області кишечника спастичного типу, 

схильність до проносів. Після огляду і обстеження виставлений діагноз хронічний 
ентероколіт. Призначена ДМХ-терапія. 

Що може бути протипоказанням до призначення цієї процедури? 
А. Цукровий діабет. 
Б. Тиреотоксикоз. 
В. Бронхіальна астма. 
Г. Виразкова хвороба. 
Д. Гломерулонефрит. 
 
 

Задача 3 
Хворому 22 років з діагнозом хронічний катаральний гайморит ліворуч 

призначена СМХ-терапія. 
Яка методика застосовується в цьому випадку? 
А. Поперечна. 
Б. Подовжня. 
В. Тангенціальна. 
Г. Контактно на шкіру. 
Д. Контактно через вологу гідрофільну прокладку. 

 
 

Задача 4 
Хворому 26 років з діагнозом виразкова хвороба дванадцятипалої кишки з 

наявністю ніші, з больовим синдромом призначена КВЧ-терапія. 
У чому полягає особливість дії на організм електромагнітних хвиль даного 

діапазону? 
А. Теплоутворення. 
Б. Резонансний характер. 
В. Утворення стоячих хвиль. 
Г. Утворення вихрових струмів Фуко. 
Д. Фотохімічні реакції в тканинах. 
 
 
 

 


