РОЗДІЛ 5
ЛІКУВАЛЬНЕ ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЧНИХ ЧИННИКІВ
Механічні коливання в медицині використовують: інфразвукові (нижче за
16 Гц) для вібротерапії (1-200 Гц); звукові коливання (16-20000 Гц) для
психотерапії (фонотерапія – підібрана музика для лікування певних захворювань і
записана на аудіокасетах, яка змінює діяльність серця, регулює співвідношення
симпатичної і парасимпатичної систем).
Ультразвук застосовується в хірургії для літотрипсії (високоінтенсивний),
УЗ-діагностики (низькоінтенсивний, з різною частотою; чим вище частота, тим
поверховіше проникає ультразвук) і фізіотерапії (низької інтенсивності й
стабільної частоти).
Зважаючи на актуальність знання основних понять лікування механічними
факторами для реабілітації різних патологічних станів, загальну ціль засвоєння
даного розділу можна сформулювати так: уміти обгрунтовано застосовувати
масаж, мануальну терапію, ультразвук, витягнення хребта з урахуванням
механізму дії, показань і протипоказань в лікуванні різних патологічних станів.
Щоб реалізувати загальну ціль необхідно вміти:
- Виділити основні фізико-хімічні й фізіологічні ефекти в дії механічних
факторів.
- Пояснити основну мету призначення механічної терапії за різної патології.
- Визначити показання і протипоказання щодо використання масажу,
мануальної терапії, ультразвуку, витягнення хребта.
- Вибрати методики і дозування при призначенні чинників.
Теоретичні питання, на підставі яких можливе виконання цільових видів
діяльності за темою:
1. Фізична характеристика фактора.
2. Апаратура.
3. Механізми дії фактора.
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).
5.1. ЛІКУВАЛЬНИЙ МАСАЖ
Лікувальний масаж – дозований механічний вплив на м’які тканини
хворого за допомогою спеціальних прийомів, що виконуються навченою
людиною в певній послідовності і поєднаннях. Нарівні з лікуванням масаж
проводять для профілактики захворювань (гігієнічний), зміцнення м’язів,
підвищення витривалості, зменшення стомлення організму (спортивний) і
поліпшення трофіки поверхневих тканин (косметичний масаж). За джерелом

механічних впливів виділяють масаж ручний, апаратний і комбінований. Ручний
масаж поділяють на класичний (загальний і сегментарно-рефлекторний) і
точковий (вплив на БАТ).
ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Механічний вплив (погладжування,
розтирання, розминання, побиття і вібрація) має різну глибину впливу на тканини
хворого.
При погладжуванні рука масажиста ковзає по шкірі, не зсуваючи шкіряні
покриви і не утворюючи шкіряних валиків і складок. Виконують кінчиками
пальців, долончастою поверхнею кисті, зігненими пальцями і тильною поверхнею
зігненої під прямим кутом кисті.
При розтиранні рука масажиста ковзає по шкірі, зміщаючи тканини, що
масажуються за різними напрямами. Виконують за допомогою кругових або
поперечних рухів одним або декількома пальцями опорною частиною кисті і
ліктьовим краєм долоні.
При розминанні проводять безперервне або переривисте захоплення,
підведення і віджимання м’язів, що масажуються, напівперемінне їх здавлення,
“перетирання" або розтягнення. Виконують великим і вказівним пальцями – на
невеликих ділянках і великим та іншими пальцями – на масивних ділянках.
Побиття складається з періодичних ударів по частині тіла, що масажується,
пальцями або кистю з частотою 2-3 удари/с протягом 1-1,5 хвилин. Виконують
кінчиками пальців, бічною поверхнею розсованих або стислих пальців, бічною
поверхнею кисті.
Вібрація включає серію ритмічних коливальних рухів різної частоти та
амплітуди, вироблюваних без відриву руки від ділянки, що масажується.
Виконують долонною поверхнею одного (частіше II або III) пальця в рухових
точках, усіма пальцями, долонею або стислою в кулак кистю на великій площі
м’язово-фасціальних ділянок.
АПАРАТИ. Крісло масажне для спини, ділянки малого таза і стоп “Лідер”,
“Лідер М” (в масажне крісло додатково введені тонометр і стереомагнітола),
“Супер-Лідер”, “Кушетка масажна”, “Кушетка процедурна універсальна”,
“Кушетка процедурна універсальна з електропідігріванням”, електромасажер
“Скат”, масажер індивідуальний “МІ ЕПС”, масажний комплекс об’єднаний
“ОМК-2 ЕПС”, стіл масажний (для масажу спини в положенні лежачи), стілець
масажний двумодульний і одномодульний для масажу ділянки малого таза,
пристрій масажний для стопи, комплекс багатоцільовий масажний (США)
“VIBRAMATIC”, крісло масажне “TAKASIMA” (Тайвань), масажер перкусійний
портативний зі стандартним набором аплікаторів (США) “FLIMM FIGHTER”,
масажер портативний з приставкою “ТК-101”, багатоцільовий масажний
комплекс (США) “MULTIMATIC”, “FLEXIMATIC”, “GK-3”, стіл з
автомасажером (Тайвань) “Модель А-808” і “Модель А-802”.
МЕХАНІЗМ ДІЇ ЧИННИКА. Фізико-хімічні ефекти. Механічні
напруження при масажі змінюють рідкокристалічну структуру цитозолю клітин
(тіксотропна дія), активують регулятори локального кровотоку (брадикінін,
гістамін, простагландини та ін.), стимулюють клітинне дихання і формують
мікропотоки основних продуктів метаболізму в клітинах.

Фізіологічні ефекти: викид БАР сприяє збільшенню кількості
функціонально активних капілярів у шкірі та об’ємній швидкості кровотоку в
них. Посилення лімфоперфузії тканин (в 7-8 разів) прискорює вихід продуктів
метаболізму й аутолізу клітин, розсмоктування випоту та інфільтратів, усуває
застійні явища в тканинах і декомпресію ноцицептивних провідників. Масаж
грудної клітини викликає брадикардію, нормалізує ритм дихання, збільшує його
глибину. Прискорення венозного стоку і збільшення швидкості артеріального
кровотоку спричиняє підвищення систолічного і пониження діастолічного
артеріального тиску. Дозоване напруження м’язів нормалізує їх контрактильний і
пластичний тонус і підвищує працездатність, м’язовий кровотік збільшується в
1,5 рази, а внутрішньом’язова температура підвищується на 2-3°С. Масаж
збільшує активність у м’язах ключових ферментів клітинного дихання
(цитохромоксидази), циклу Кребса (сукцинатдегідрогенази), а також ензимів
утилізації кінцевих продуктів метаболізму – лактатдегідрогенази і
піруватдегідрогенази.
Деформації шкіри, м’язів, зв’язок і внутрішніх органів, що виникають при
масажі, стимулюють закладені в них механорецептори. Їх збудження спричиняє
формування імпульсного потоку, який за механосенсорними аферентними
шляхами надходить до ЦНС, дихального центру і змінює структуру дихального
патерну, сприяє активації симпатичної системи, зростає резистентність організму,
підвищується імунітет.
Надмірна активація соматосенсорної зони, навпаки, посилює гальмівні
процеси у корі головного мозку, що розвиваються згідно з механізмом негативної
зворотної індукції. Формування осередку збудження приводить до блокади
висхідного аферентного потоку від уражених органів і тканин, спостерігається
седативний ефект, імуносупресія. Активація центральних регулюючих впливів на
внутрішні органи, що виникає після масажу (слідовий ефект), істотно змінює їх
функціональні властивості й режим діяльності, сприяє підвищенню
працездатності.
Погладжування – обов’язковий прийом, з якого починають процедуру,
комбінують з іншими впливами або завершують кожний сеанс масажу. При
погладжуванні посилюється кровообіг у поверхнево розташованих судинах
ділянки, що масажується, виникають знеболюючий і заспокійливий ефекти.
Електрична активність м’язів змінюється мало, хоч в поодиноких випадках
підвищується на 50-60 мкВ. М’язовий тонус за показниками міотонометрії взагалі
залишається на колишньому рівні.
Розтирання – більш інтенсивний прийом і виконується із застосуванням
більшої сили тиску. Розтирання сприяє розсмоктуванню ексудату в тканинах
суглобів, розтягненню рубців, збільшує рухливість шкіри, підвищує тонус м’язів,
їх спроможність до скорочення. За середньої інтенсивності натиску біль швидко
стихає. Електрична активність м’язів підвищується на 60-100 мкВ.
Розминання – прийом, при якому впливу зазнає м’яз (або окремі його
частини) і сухожилля. Розминання збільшує м’язовий тонус, сприяє поліпшенню
крово- і лімфообігу, видаленню катаболітів, прискоренню репаративних

процесів. При розминанні можна чекати посилення моторно-вісцеральних
рефлексів, оскільки цей прийом переважно діє на м’язи.
Вібрація – один із часто вживаних прийомів масажу – має широкий спектр
дії на організм. Внаслідок вібраційного масажу підвищується працездатність і
сила м’язів. Знижується збудливість нервової системи і зменшуються больові
відчуття. За даними фізіологічних, біохімічних і гістоморфологічних досліджень
характер і вираженість рефлекторних реакцій, що спостерігаються в організмі при
вібраційному масажі, знаходиться в залежності від локалізації впливу, частоти
коливань, кількості й тривалості процедур. Механізм дії передусім виявляється
стимуляцією функції органів і систем, сегментарно пов’язаних з місцем
подразнення. У лікувальних ефектах механічних коливань головне значення має
тонічний вібраційний рефлекс, що відображає специфічний вплив фізичного
чинника на функцію нервово-м’язового апарату. Через вплив вібрації
відбувається рефлекторне скорочення м’яза і одночасне розслаблення його
антагоніста. Реалізація тонічного вібраційного рефлексу відбувається завдяки
спроможності м’язових веретен сприймати механічні коливання. Сигнали від
м’язових веретен ідуть по аферентних волокнах у спинний мозок до синапсу з
мотонейронами, які передають сигнал до того ж самого волокна м’яза,
спричиняючи його скорочення. Адаптація рефлекторної дуги до механічних
коливань лежить в основі знеболюючого ефекту вібраційного масажу. В
остаточному підсумку зменшення потоку аферентної імпульсації приводить до
розвитку охоронного гальмування в коркових нейронах і пригнічення больової
домінанти в ЦНС.
Оскільки низькочастотні механічні коливання повільно затухають,
поширюючись по організму, то ділянка анальгезії буде більшою в порівнянні з
впливом високочастотної вібрації. Локальне подразнення нервових рецепторів
спричиняє рефлекторну реакцію у відповідь з боку різних органів і систем, в тому
числі і віддалених від місця вібрації. Навіть за відносно нетривалої дії механічних
коливань різних частот розвиваються зміни, що відображають активацію функції
надниркових
залоз
(інтенсифікація
метаболізму,
посилення
секреції
глюкокортикоїдних гормонів та ін.). Безпосередню участь у цій реакції бере
ретикулярна формація стовбура мозку і вегетативна нервова система, з якою
залози внутрішньої секреції об’єднані анатомічно і функціонально. М’язова
система відповідає на будь-який подразник ритмічною рефлекторною реакцією, а
механічні впливи найбільш адекватні для її рецепторів. В основі ефекту вібрації
лежить механізм біомеханічного резонансу. При біомеханічній стимуляції м’язів
вплив, направлений вздовж волокон, синхронізує роботу скорочувальних
елементів, значно посилює мікроциркуляцію крові. Відразу ж після вібромасажу
в кінцівках з’являється відчуття тепла і невеликого печіння, а також напруження і
скорочення м’язів у виді окремих посмикувань, що зберігаються від 30 хвилин до
декількох годин і навіть діб. Індивідуальний підбір чергування частот знімає
м’язовий гіпертонус.
Релаксація скелетного м’яза спостерігається в тому випадку, коли місця
його прикріплення зближені і відсутній який-небудь активний вплив у виді
вантажу або м’язового скорочення. Найповніша міорелаксація настає у хворих,

якщо суглоби кінцівки зігнуті під певним кутом (в так званому положенні
фізіологічного спокою). Середньофізіологічні позиції сегментів тіла
використовуються в практиці масажу: коли хворий лежить на спині для м’язів рук
таким положенням є відведення плеча від тулуба на 45° і згинання передпліччя в
ліктьовому суглобі під кутом 110°. При цьому кисть у променевозап’ястковому
суглобі зігнута в долонно-тильному напрямі (9°-10°) і злегка відведена в
ульнарному (15°), пальці напівзігнуті. Середньою фізіологічною позицією для
м’язів нижньої кінцівки є зігнутий під кутом 35° тазостегновий суглоб і відведене
на 35° стегно при зігнутому (145°) коліні.
Лікувальні ефекти: тонізуючий, вазоактивний, трофічний, метаболічний,
лімфодренуючий, імуностимулюючий, седативний, аналгетичний.
ПОКАЗАННЯ. Масаж показаний при таких основних синдромах:
дисалгічний зі зниженою і перевернутою чутливістю, невротичний на фоні
збудження або депресії, дискінетичний і дистонічний за гіпер- або гіпо- типом,
диспластичний і дистрофічний за гіпер- і гіпотипом.
Захворювання: забій, контрактура, переломи кінцівок після іммобілізації,
параліч, залишкові явища порушення мозкового кровообігу, неврози, неврити,
плексити,
радикуліти,
солярити,
поліневрити,
вібраційна
хвороба,
постінфарктний кардіосклероз, гіпертонічна хвороба, гіпотонічна хвороба,
пневмонія, бронхіт, бронхіальна астма (поза загостренням), емфізема,
пневмосклероз, коліт, гастрит, дискінезії жовчовивідних шляхів за
гіперкінетичним типом, спаєчна хвороба, ожиріння, подагра, склеродермія.
ПРОТИПОКАЗАННЯ. Синдроми: інфекційний з піретичною реакцією,
гіпер- і гіпоергічний запальний, дисалгічний з підвищеною чутливістю,
набряклий, а також органної недостатності (серцевої, судинної, дихальної,
ниркової, печінкової, шлунково-кишкової та ендокринної дисфункції,
енцефаломієлопатії, артропатії, дермопатії) в стадії декомпенсації, рановий.
Захворювання: гострі гнійні запальні захворювання, абсцеси, гострі
респіраторні захворювання, ангіна, виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої
кишки в стадії загострення, гострий аднексит, кольпіт, маточна кровотеча,
тромбофлебіт, варикозне розширення вен, лімфангіти, пошкодження шкірного
покрову і грижі в ділянці впливу, гострі болі й каузалгії, бронхоектази, переломи
кісток з гематомою.
МЕТОДИКА І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ. Темп,
тривалість і силу механічного впливу визначають, виходячи з локалізації
патологічного процесу.
Лікувальний масаж проводять за ходом лімфатичних судин,
використовуючи прийоми: погладжування, розтирання, розминання, побиття і
вібрації. Комбінацією погладжування і розтирання можна домогтися переважно
седативного ефекту, а включенням інших прийомів – тонізуючого. Напрям руху
рук масажиста – від периферії до центра. Обличчя масажують від середини у бік
передніх вушних лімфатичних вузлів, а потиличну частину голови – від середини
до потиличних вузлів. Кінцівки масажують у проксимальному напрямі – від кисті
(стопи) до ліктьового (колінного) суглоба і далі до пахвових (пахових)
лімфатичних вузлів. Спину масажують від хребта, а грудну клітину – від грудини

в напрямі пахвових лімфатичних вузлів. Живіт масажують за ходом ободової
кишки (за годинниковою стрілкою) вниз у напрямі до лівої пахової ділянки. На
таз, поперечну і крижову ділянки впливають у напрямі пахових лімфатичних
вузлів.
При погладжуванні рука масажиста ковзає по шкірі, не зсуваючи її і не
утворюючи шкіряних валиків і складок. Погладжування проводять легко,
ритмічно за ходом лімфатичних і кровоносних судин (поверхневе
погладжування), на кінцівках – від периферії до центру. Для поліпшення стоку
лімфи при набряку в дистальних сегментах кінцівок погладжування починають з
вищележачого відділу. Даний прийом виконують кінчиками пальців, долонною
поверхнею кисті, зігненими пальцями і тильною поверхнею зігнутої під прямим
кутом кисті.
Розтирання. При виконанні розтирання рука масажиста ковзає по шкірі,
зміщаючи тканини, що масажуються, за різними напрямами. Даний прийом
використовують переважно на суглобах, зв’язках, сухожиллях і ділянках тканин з
низьким кровопостачанням. Його виконують за допомогою кругових або
поперечних рухів одним або декількома пальцями, опорною частиною кисті й
ліктьовим краєм долоні.
Розминання. Є кардинальним прийомом масажу і виконується за його
правилами. Включає в себе безперервне або переривисте захоплення, підведення
і віджимання м’язів, що масажуються, напівперемінне їх здавлення,
“перетирання” або розтягнення. При розминанні проводять також підведення,
зсунення і скручування тканин.
Постукування. Включає періодичні удари по тій частині тіла, що
масажується, пальцями або кистю з частотою 2-3 удари за секунду. Протягом 11,5 хвилини проводять на групах великих, повністю розслаблених м’язів.
Виконують кінчиками пальців, бічною поверхнею розсунутих або стислих
пальців, бічною поверхнею кисті (рубання). При постукуванні кисть вільно
рухається в променевозап’ястковому суглобі на висоті не більше за 10 см над
ділянкою, що масажується.
Вібрація. Складається з серії ритмічних коливальних рухів різної частоти та
амплітуди, вироблювані без відриву руки від ділянки, що масажується.
Виконують долонною поверхнею одного (частіше II або III) пальця в рухових
точках, усіма пальцями, долонею або стислою в кулак кистю на великій площі
м’язово-фасціальних ділянок. Нарівні з перерахованими існують ряд допоміжних
(додаткових) прийомів лікувального масажу, які застосовують при
диференційованому впливі на окремі органи і тканини або в спеціальних
різновидах масажу.
Масажист під час процедури має додавати пальцям кисті правильне
положення. Масаж починають з тильної поверхні і масажують долонею,
застосовуючи площинне глибоке розтирання штрихуванням. Під час масажу
міжкісткових м’язів пальці хворого мають бути розведені в бік. Долонну
поверхню масажують у положенні супінації. Променевозап’ястковий суглоб
доступний впливу з тильної і бічної поверхні. Його масажують, погладжуючи і
розтираючи великими пальцями, причому на долонній поверхні допускають

більш інтенсивний натиск на тканини, при масажі тильної сторони кисть
згинають.
При масажі у випадках поразки п’ястково-фалангових суглобів треба
підкладати валик так, щоб ці суглоби фіксувалися в положенні розгинання при
зігнених міжфалангових суглобах і випрямлених кінцевих фалангах. При поразці
міжфалангових суглобів п’ястково-фалангові залишаються вільними, а
міжфалангові в положенні розгинання мають прилягати до валика (кінцеві
фаланги злегка зігнуті). Якщо є ульнарна девіація, кисть за допомогою шини
відхиляється в променевий бік.
При поразці суглобів верхніх кінцівок виконують масаж паравертебральних
зон на рівні Т3-7 і С3-7, найширших м’язів спини, трапецієподібних,
дельтоподібних, великих грудних. Масаж сумково-зв’язкового апарату
здійснюється подовжнім (кінцями пальців) і щипкоподібним погладжуванням,
круговим розтиранням, штрихуванням, непереривистою вібрацією. Ретельно
масажуються місця прикріплення сухожиль, сухожильні піхви і суглобові сумки.
При залученні в патологічний процес плечових суглобів масажують надпліччя,
головку плеча з боку пахвової западини і ключично-акроміальне зчленування.
Для доступу до нижньої поверхні руку відводять убік. З метою поліпшення
доступу до задньої поверхні суглобової сумки руку, що масажується,
рекомендують укладати на протилежне плече, а до передньої поверхні – руку
закласти за спину. Ліктьовий суглоб масажують положенні згинання (кут 115о),
впливаючи спереду, позаду і збоку. Позаду по обидві сторони ліктьового
паростка впливають на суглобову сумку, застосовуючи площинне погладжування,
кругове спіральне розтирання.
При поразці суглобів ніг дія масажиста спочатку направлена на зони S1-5,
L1-5, T11-12 і ділянку таза, а потім проводять погладжування, розтирання і вібрацію
місць прикріплення сухожиль, суглобових піхов і сумок. Процедура закінчується
струшуванням кінцівок і виконанням дозованих пасивних, а потім активних рухів.
Пасивні рухи здійснюються масажистом без вольового напруження і скорочення
м’язів хворого. Вони дозволяють виконувати крайні анатомічні положення
суглобів, тобто виробляти рухи за сверхамплітудою і бути хорошою підмогою
для посилення впливу на періартикулярні тканини. Під впливом пасивних рухів
швидше розсмоктуються внутрішньосуглобні випоти, попереджається
рубцювання зв’язкового апарату і розвиток контрактур. У положенні лежачи
проводять пасивні рухи в суглобах ніг, тоді як для такої ж гімнастики верхніх
кінцівок раціональнішим є положення сидячи. Масаж колінного суглоба
проводять великими пальцями або долонною поверхнею всієї кисті. Пальці
розташовують на 2-4 см нижче за надколінка і, просуваючи їх вгору до стегна
(вздовж сухожиль чотириголового м’яза) послідовно виконують погладжування і
спиральне розтирання. У зв’язку з тим, що тазостегновий суглоб розташований
глибоко і покритий великими м’язами, доцільно застосовувати погладжування,
розтирання, розминання позаду між сідничим бугром і великими рожнами.
ДОЗУВАННЯ. Дозування процедур лікувального масажу здійснюють по
площі впливу на тканини, їх локалізації, кількості масажних маніпуляцій і
тривалості процедури. Об’єм роботи масажиста оцінюють в умовних одиницях.

За одну одиницю приймають масажну процедуру, на виконання якої треба 10
хвилин. Кількість умовних масажних одиниць при масажі різних ділянок тіла
неоднакова. Загальна тривалість масажу, який проводиться щодня або через день,
не перевищує 10-20 хвилин (залежно від масажних одиниць), загального – 60
хвилин, курс лікування становить 10-15 процедур. Повторний курс масажу
призначають через 1-2 місяці.
ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ РЕЦЕПТ
Діагноз. Стан після перелому променевої кістки. Контрактура м’язів
передпліччя.
Rp: Масаж м’язів перепліччя, класична методика, 10 хвилин, щодня № 15.
5.2. МАНУАЛЬНА ТЕРАПІЯ
Мануальна терапія – це специфічний комплекс різних ручних методів і
методик, система прийомів, спрямованих на нормалізацію біомеханічних
функціональних порушень і усунення пов’язаних з ними больових і м’язовотонічних симптомів, суглобових блокад, гіпермобільності, регіонарного
постурального дисбалансу м’язів, неоптимального рухового стереотипу,
поліпшення кровообігу і трофіки артикулярних тканин, а також функцій інших
органів і систем.
ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. При мануальній терапії оперують
поняттям специфічний клінічний синдром, маючи на увазі комплекс оборотних
біомеханічних порушень, зумовлених зміною (зміщенням) взаєморозташованих
структур, що становлять суглоб, сполучнотканинних елементів, ущемленням
меніскоїдів (дисків, крайових паростків синовіальної оболонки та ін.),
пошкодженнями фіброзного кільця і дисторсій розташованого всередині нього
драглистого ядра, а також м’язовим спазмом, що виявляється функціональним
блоком, гіпермобільністю, дисбалансом м’язів, неправильним (неоптимальним)
руховим стереотипом.
АПАРАТИ. Хороший ефект у колінному і тазостегневому суглобах
досягається при використанні "Тракомп’ютера” (Німеччина), що поєднує
релаксацію і тракцію.
МЕХАНІЗМ ДІЇ. Фізико-хімічні ефекти. В мануальній терапії особлива
увага приділяється локальній гіпермобільності (підвищеній рухливості суглобозв’язкового апарату), зумовленій компенсаторною реакцією у відповідь на
виникнення функціонального блоку в сегментах або суглобах, що лежать поряд.
При тривалій існуючій локальній гіпермобільності можливий перехід її в
нестабільність (“органічний”, незворотний стан). За рахунок направлених рухів,
що виконуються в певному положенні хворого, виникають короткочасні
механічні напруження в суглобах. Вони спричиняють відновлення рухливості
хребетних рухових сегментів та інших суглобів у повному об’ємі.
Фізіологічні ефекти. Мануальна терапія спрямована на корекцію
функціональної блокади в суглобах і дозволяє активувати механорецептори і, як
наслідок, зменшувати біль, відновлювати м’язовий тонус. Блокада міжхребетних
сполучень відбувається рефлекторно внаслідок подразнення чутливих нервових

закінчень у суглобах, м’язах і зв’язках, а також як результат здавлення
провідників при звуженні артикулярної щілини. Блокада, захоплююча сусідні
хребетні сегменти, викликає каскад нейро-гуморальних порушень, при яких
розвиваються трофічні й дегенеративні зміни передусім хрящової тканини, що в
результаті знижує функціональну спроможність суглобів. Ефект подразнення
механорецепторів реалізується при використанні техніки постізометричної
релаксації м’язів унаслідок зближення суглобових поверхонь або розтягнення
суглобової капсули і сухожиль. Такі дозовані механічні посилення приводять до
розслаблення навколосуглобових м’язів, зменшують або ліквідують ущемлення
меніскоїдів. Декомпресія аферентних ноцицептивних провідників у зоні впливу
сприяє відновленню провідності системи спінального гальмування. До того ж
штучна активація механорецепторів суглобів блокує в ЦНС ноцицептивні
імпульси. Розрив “хибного кола” рефлекторної навколосуглобової міофіксації
спричиняє відновлення рухливості хребта як єдиної структурно-функціональної
системи. Зниження підвищеного м’язового напруження, що є реакцією всього
організму на блок, зменшує спазм м’язів спини і ліквідує анормальну захисну
позу.
Мануальна терапія посилює знижений об’ємний кровотік у тканинах та
інтенсивність їх метаболізму, відновлює мікрооточення вільних нервових
закінчень суглобів і зв’язок, що зменшує їх ноцицептивну чутливість й істотно
зменшує больові відчуття пацієнта.
Синовіальні суглоби іннервуються механорецепторами трьох типів і
ноцицептивними нервовими закінченнями. Механорецептори I типу являють
собою інкапсульовані нервові тільця, розташовані групами в зовнішньому шарі
фіброзної суглобової капсули. Тільце зовні покрите сполучнотканинними
пластинками, створюючими зовнішню цибулину. Між пластинками зовнішньої
цибулини залягають колагенові волокна, під нею є внутрішня цибулина, утворена
концентрично розташованими шарами щільно прилеглих один до одного
гліальних клітин. У центральній частині внутрішньої цибулини локалізується
немієлінізована частина мієлінового волокна. Механорецептори I типу
забезпечують сприйняття тиску і вібрації. Тонкомієлінізовані еферентні волокна
з’єднують їх з відповідними нейронами спинномозкових гангліїв.
Механорецептори 2 типу, розташовані в глибоких шарах суглобової капсули
і в суглобових жирових бляшках, також сполучені зі спинномозковими гангліями
за допомогою мієлінізованих волокон. Особливістю функціонування цього типу
рецепторів є їх швидка активація, навіть при короткочасному подразненні
суглобової капсули, яка супроводжується фазовою-рефлекторною дією на м’язи
кінцівок гальмуванням ноцирецепторів суглобової капсули.
Механорецептори 3 типу – типові нервово-сухожильні веретена, що являють
собою складне інкапсульоване рецепторне закінчення в сухожиллі. Зовні воно
покрите сполучнотканинною капсулою, а всередині містить пучки колагенових
волокон, на яких розгалужуються тонкі, позбавлені мієліну кінцеві гілочки
товстого мієлінового аферентного нервового волокна.
Рецептор збуджується, можливо, внаслідок здавлення кінцевих гілочок
колагеновими волокнами при натягненні сухожилля. Ці рецептори, що повільно

пристосовуються, справляють інгібуючий ефект на мотонейрони. Ноцицептивні
рецептори представлені сплетіннями немієлінізованих нервових закінчень,
рівномірно розподіленими на всій товщі суглобової капсули, на стінках її
кровоносних судин, внутрішньосуглобових жирових бляшках. Патологічні зміни
(дистрофія, запалення, порушення мікроциркуляції тощо), що розвиваються в
елементах суглоба, спричиняють деполяризацію нервових закінчень, яка
реалізується в ЦНС виникненням болю. Нервові волокна, що належать системі
ноцицепторів, входять через дорсальні корінці в задні роги спинного мозку, де і
розділяються на численні колатералі. Частина з них проходить через бічний
спиноталамічний шлях і досягає лімбічної системи. Оскільки аферентні
механорецептори перемикаються на спинальні інтернейрони, спроможні
інгібірувати транссинаптичну передачу ноцицептивних імпульсів до
спинноталамічного тракту, то можна отримати знеболюючий ефект при
механічному впливі на інкапсульовані тільця в процесі мануальної терапії хвороб
опорно-рухового апарату. Саме збудженням механорецепторів і гальмуванням
проведення ноцицептивних імпульсів при патології суглобів пояснюється
виникнення у пацієнтів аналгезуючого ефекту.
Негативним наслідком хронізації збудження механорецепторів, зокрема 2
типу, є порушення взаємодії між різними елементами локомоторного апарату, яке
виявляється виникненням міофасціальних тригерних точок зон іритації,
тендинозів. Виникнення міофасціальних тригерних точок (активних і латентних)
змінює структуру м’язового скорочення, що за відсутності адекватної корекції
спричиняє за собою формування тригерних точок-сателітів у м’язах, що
виконують компенсаторну функцію. Тригерні точки можуть сприяти утворенню
тендинозів внаслідок порушення динаміки м’язового скорочення, локального
перевантаження сухожилля і виникнення в цих ділянках відносної гіпоксії.
Мануальна терапія дозволяє активізувати механорецептори і, як наслідок,
зменшити біль, відновлює м’язовий тонус. Ефект подразнення механорецепторів,
очевидно, реалізується і при використанні техніки постізометричної релаксації
м’язів внаслідок зближення суглобових поверхонь або розтягнення суглобової
капсули і сухожиль. Мануальна терапія дозволяє звільнити пульпозне ядро, після
чого зменшується больова імпульсація, спазм м’язів і, як наслідок, усувається
функціональний блок. Аналогічний підхід спостерігається і відносно ущемлення,
компресії меніскоїдів у хребетному суглобі. Прихильники м’язової теорії
вважають, що внаслідок різноманітних причин (неправильного рухового
стереотипу, м’язового дисбалансу, пошкодження зв’язок) відбувається
рефлекторний спазм м’язів, який приводить до виникнення функціонального
блоку. І, нарешті, в основі мультифакторної теорії лежить визнання можливості
сполучених видів блокад. У механізмі дії мануальної терапії треба враховувати
два основних компоненти – м’язовий, пов’язаний з безпосереднім впливом на
хребцево-рухові сегменти або суглоб, і рефлекторний, що забезпечує
нормалізацію аферентно-еферентних зв’язків.
Лікувальні ефекти: анальгетичний, вертеброкорегуючий, спазмолітичний,
міостимулюючий, метаболічний.

ПОКАЗАННЯ. Захворювання і пошкодження з функціональними
блокадами попереково-рухових сегментів: мігрень, вертеброцефалгія, деформації
хребта нервового характеру, сколіоз, дорсалгія, рефлекторний синдром, хронічна
люмбалгія, дегенеративні зміни в задніх міжхребецевих суглобах і зв’язках,
торакалгія, цервікалгія, синдром хребетної артерії, синдром Меньєра,
вертеброкардіалгія, коксартроз.
ПРОТИПОКАЗАННЯ. Загальні і приватні. Мануальна терапія
протипоказана пацієнтам з травматичними пошкодженнями хребта, переломами,
вивихами та анкілозами суглобів, при вираженій активності патологічного
процесу у хворих на ревматоїдний і псоріатичний артрит, хвороби Бехтерєва і
Рейтера, загостренні подагричного артриту і хондрокальцинозі, реактивному
синовіті при остеоартрозі, специфічних поразках суглобів (туберкульозі,
бруцельозі, гонореї та інших інфекціях), важкому кістковому остеопорозі,
радикуломієлоішемії, радикулоневриті з вираженим синдромом натягнення і
менінгіальними симптомами і гострою люмбалгією, корінцевому синдромі
(грижа міжхребцевого диску, без витягнення), вузькому хребетному каналі,
гіпермобільності попереково-рухових сегментів (спондилолістезі III ступеня),
остеохондрозі хребта, а також у осіб похилого віку.
МЕТОДИКА І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ. У цей час
використовують такі методи мануального впливу: масажні, мобілізаційні,
маніпуляційні, постізометричну релаксацію м’язів, які проводить спеціально
навчений лікар. До них також можуть бути віднесені методики, які хворий
виконує самостійно (аутомобілізація, аутостабілізація, відновлення нормального
регіонарного динамічного дисбалансу м’язів і оптимального рухового
стереотипу).
Для виявлення функціональних блокад перед процедурою проводять
мануальне дослідження. Воно включає, нарівні з анамнезом, оглядом і
пальпацією м’яких тканин, спеціальні прийоми визначення рухливості.
Рухливість суглобів визначають за допомогою активних і пасивних рухів, які
залежать від стану періартикулярних м’язів, величини міжсуглобової щілини,
розташування зв’язкового апарату. Функціональний блок належить до обмеження
рухливості суглобів, пов’язаного з рефлекторною перебудовою діяльності
зв’язково-м’язового апарату. Причини блокад звичайно зумовлені професійним
перевантаженням опорно-рухового апарату, мікротравмами, станом після
вимушеної гіподинамії, деякими рефлекторними впливами, а також розвитком
дегенеративно-запальних змін у самих суглобах. Гіпермобільність – збільшення
об’єму рухів у суглобах, який пов’язаний з недостатністю локомоторного
апарату. За наявності гіпермобільності мануальна терапія найчастіше стає
протипоказаною, однак часто паралельно проводиться комплекс лікувальних
маніпуляцій на інших, блокованих суглобах, з метою нормалізації діяльності
усього локомоторного апарату і посилення міофіксаційних процесів у
надрухливому суглобі. Виходячи з даних мануального дослідження, переходять
до мануальної терапії, яку проводять за певними правилами. Основу мануальної
терапії становить комплекс прийомів механічної стимуляції тканин.

Прийоми мануальної терапії включають у себе різноманітну масажну
техніку, основне призначення якої полягає в зменшенні напруження і
хворобливості м’яких тканин, поліпшенні лімфо- і кровообігу. По суті вони
мають підготовчий характер, хоч можуть бути і самостійною лікувальною
процедурою. У багатьох випадках ця техніка безпосередньо переходить у
мобілізацію або постізометричну релаксацію м’язів.
Мобілізація. Являє собою серію коливальних рухів різної амплітуди, що
ритмічно повторюються, не перевищують можливої пасивної рухливості даного
суглоба. Мобілізацію проводять одноразово протягом 10-20 с. Нарівні з
пасивними рухами, застосовують й інші види мобілізації: тракцію, тиск,
постізометричну
релаксацію, аутомобілізацію. Мобілізаційні прийоми
переслідують мету збільшення до максимально можливого об’єму рухів кінцівки
хворого за необхідним напрямом. Основою проведення має бути виконання
лікарем пасивних рухів у суглобі, тобто за відсутності опору м’язів або
самостійного
руху
кінцівки.
При
виражених
больових
відчуттях
використовуються повільні плавні рухи. В інших випадках застосовують
мобілізацію в більш прискореному ритмі, намагаються добитися резонансної,
найкомфортнішої для пацієнта частоти рухів.
Сила впливів на суглоби кожний раз індивідуалізується. З одного боку, вона
має бути достатньою, щоб віддалити артикулярні поверхні, розтягнуті зв’язки і
м’язи, а також збільшити об’єм рухів. З іншого боку прикладена сила не повинна
посилювати біль. Мобілізація має на увазі поступове збільшення об’єму рухів,
оскільки функціональний блок усувається не відразу. Зазвичай використовують 510 мобілізаційних рухів, іноді до 50-80. Якщо не посилюється біль, то кожний
подальший рух має бути за об’ємом набагато більшим від попереднього. В
основному необхідно використати прийоми розтягнення (тракційні) і
безпосереднього тиску. Напрям здійснюється у бік обмеження, але при посиленні
артралгій або м’язового спазму – в протилежну. Тривалість мобілізаційного руху
залежно від ритму може становити від 2-3 с до 5-10 с.
Активна мобілізація хребцевих суглобів полягає у виконанні хворим рухів у
напрямі обмеження або в протилежний бік. Лікар при цьому фіксує сегменти,
розташовані нижче функціонального блоку. Мобілізація спрямована на
відновлення нормального об’єму рухів у суглобах за рахунок ліквідації
функціональних блокад або контрактури м’язів за допомогою неодноразово
повторюваних різноманітних ритмічних прийомів пасивних переміщень кінцівок.
Її проводять у виді тракцій з різною мірою навантаження – від мінімальної до
надрозтягування або стиснення зв’язок, сухожиль і суглобових капсул.
Ефективність витягнення при патології суглобів вище у хворих з наявністю
синовіту. Мобілізація пасивними рухами полягає у відтворенні вправ, що
повторюються у бік обмеження рухливості з постійним збільшенням об’єму
рухів, а мобілізація тиском проводиться шляхом впливу на зацікавлені структури
подушками пальців, гороховидною кісткою або гіпотенором.
При виконанні мобілізації п’ясткових кісток, рука пацієнта знаходиться в
положенні пронації, або супінації. Лікар одночасно виконує в’ялоподібні
розтягуючі рухи і зміщує п’ясткові кістки догори. Для мобілізації в

променевозап’ястковому суглобі лікар фіксує однією рукою зап’ясток хворого,
іншою – дистальний відділ передпліччя, максимально зблизивши свої руки.
Одночасно з легкою дистракцією здійснюють мобілізацію променевозап’ясткового суглоба в напрямах згинання, розгинання, відведення, приведення,
а також тильно-долонного зміщення.
Мобілізацію в ліктьовому суглобі в ульнарному напрямі проводять при
знаходженні пацієнта в положенні лежачи або сидячи. Для кращої фіксації його
руку притискують до бічної поверхні тулуба. Однією рукою щільно фіксують
проксимальну частину передпліччя (пальці при цьому розташовують з
ульнарного боку), а іншою – утримують плече в дистальному відділі з упором
кисті зовні. При мануальній терапії в радіальному напрямі рука пацієнта
притиснута до бічної поверхні тулуба лікаря. Однією рукою захоплюється
проксимальна частина передпліччя пацієнта з ліктьового боку, а іншою –
дистальна ділянка плеча з променевого боку, після цього проводиться вибраний
бічний рух.
При мобілізації плечового суглоба можливе переміщення головки плечової
кістки в каудальному, краніальному, дорсальному, вентральному і латеральному
напрямах. Під час дистракції плечовий суглоб фіксують за допомогою
спеціальної лямки. Руку пацієнта згинають у ліктьовому суглобі до 90 градусів у
положенні супінації передпліччя, яким пацієнт упирається в плече або грудну
клітину лікаря. Передпліччя захоплюють двома руками, максимально близько до
ліктьового суглоба, і, підтягуючи його до себе, проводять тракцію. Лікар фіксує
кисть або дистальний відділ свого передпліччя в ділянці локтьового згину
пацієнта; вільною рукою, взявшися за дистальний відділ передпліччя хворого,
проводить флексію в ліктьовому суглобі, перегинаючи його через підкладену
руку.
Тракція в плечовому суглобі також може виконуватися в положенні пацієнта
лежачи на спині. При цьому суглоб фіксується лямкою, яку проводять через
пахвову западину і закріпляють у головного кінця кушетки. Двома руками
захоплюють плече в проксимальній частині і здійснюють тракцію за віссю
плечової кістки.
Положення хворого при проведенні мобілізації гомілковостопного суглоба –
лежачи на спині із зігнутими ногами в колінному і тазостегновому суглобах.
Лікар стоїть збоку від пацієнта і однією рукою фіксує підошовну поверхню стопи,
а іншу накладає на дистальний відділ гомілки (максимально близько до
гомілковостопного суглоба), проводячи натиснення в дорсальному напрямі.
Маніпуляцію виконують внаслідок поєднання тракції з тильним згинанням.
Обертання в колінному суглобі здійснюється в положенні лежачи на спині із
зігнутою ногою (до 90о) в колінному і тазостегновому суглобах. Однією рукою
фіксують стопу, а іншою – колінний суглоб. Рухом стопи всередину і назовні
проводять обертання в колінному суглобі. Розведення суглобових поверхонь
передбачає вивільнення м’язів-згиначів, які обмежують флексію.
У колінному суглобі виробляють флексію через підкладене передпліччя
лікаря; при медіальному розведенні виконують деяке приведення стопи і гомілки,
а при латеральному – відведення назовні. Мобілізація з відкриттям суглобової

щілини колінного суглоба усередину робиться в положенні хворого лежачи на
спині. Лікар стоїть збоку від пацієнта, захоплюючи стопу і проводячи відведення
ноги назовні, а іншою рукою упираючись в зовнішню поверхню колінного
суглоба. Під час мобілізації з відкриттям суглобової щілини назовні проводять
аналогічну дію, але другою рукою роблять упор з внутрішньої сторони колінного
суглоба. Для зміщення великогомілкової кістки у вентральному напрямі ногу
пацієнта згинають у колінному суглобі до 90о, в тазостегновому – до 120о і
фіксують стопу. Руки лікаря захоплюють проксимальній відділ гомілки, при
цьому великі пальці розташовують на передній поверхні гомілки в ділянці
підколінної ямки.
При проведенні тракційної мобілізації тазостегнового суглоба лікар
захоплює обома руками дистальну частину гомілки, проводить невелике
відведення ноги вбік (10-20о)і ротацію стопи назовні (10-15о).
Для мобілізації заблокованих суглобів усе більшого поширення набуває
метод постізометричної релаксації. Методика полягає в розслабленні м’язів
шляхом пасивного їх розтягнення (виконання роботи в ізометричному режимі
протягом 10 секунд).
Маніпуляція. Основний прийом мануальної терапії. Містить в собі швидкий
ненасильний рух (поштовх або тракційний поштовх) в напрямі максимального
напруження суглоба. Для його виконання застосовують мінімально необхідне
посилення до фіксованого суглоба. Маніпуляція відтворюється як короткий і
швидкий поштовх малої амплітуди, спрямований на моментальне усунення
функціонального блоку або повернення втраченої функції хребцево-руховому
сегменту, суглобу, нормалізації “гри суглобів”. Виконується в двох варіантах:
впливом на який-небудь конкретний суглоб за певним напрямом або декілька
суглобів одночасно.
Цикл маніпуляцій має дві фази: ізометричного навантаження і пасивного
розтягнення м’яза (повторюють 6-7 разів до релаксації спазмованого м’яза і,
можливо, більшого відновлення об’єму рухів у блокованому суглобі). Для
ефективного виконання маніпуляції необхідно дотримувати такі умови:
максимальне розслаблення і хороша, безболісна фіксація хворого перед
процедурою; використання поштовхного тиску і тракційного поштовху, удару, зі
швидкістю руху в десяті частки секунди, достатньої сили (яка не перевищує 3-5
кг) і малої амплітуди. Маніпуляційний прийом має бути однократним, але може
бути повторюваний на тому ж сегменті й за тим же напрямом, хоч і не раніше,
ніж через 5-7 днів. Напрям прийому має збігатися з напрямом мобілізаційних
рухів і бути безболісною процедурою.
Релаксація забезпечує можливість проведення заходів, спрямованих
безпосередньо на усунення функціональних суглобових блокад. Її виконують для
розслаблення спазмованої мускулатури за допомогою точкового, сегментарного
або класичного масажу. М’язова система при тій або іншій патології суглобів,
пристосовуючись до умов діяльності організму, супроводжується порушеннями
тонусно-силових взаємовідносин між окремими групами м’язів (скороченням і
розслабленням). Постізометричну релаксацію може виконувати медичний
працівник або сам хворий. Методика постізометричної релаксації справляє

цілеспрямований вплив на різні групи м’язів, дозволяє усунути регіональний
постуральний м’язовий дисбаланс і нормалізувати руховий стереотип. Методика
полягає в розслабленні м’язів шляхом пасивного їх розтягнення (виконання
роботи в ізометричному режимі протягом 10 с). Цикл маніпуляцій має дві фази:
ізометричного навантаження і пасивного розтягнення м’яза (повторюють 6-7
разів до релаксації спазмованого м’яза і, можливо, більшого відновлення об’єму
руху в блокованому суглобі). Постізометричну релаксацію може виконувати
медичний працівник або сам хворий. Крім того, є варіант ізометричного
навантаження, що звуть аутомобілізацією при гравітаційному обтяженні, яке
створюється за рахунок маси кінцівок хворого. Загальна постізометрична
релаксація характеризується двома фазами:
1. Активне напруження. Лікар фіксує певні частини тіла хворого, після чого
пацієнт, напружуючи відповідні м’язи, намагається подолати опір і відтворити
заданий рух; цим самим створюється ізометричне (статичне) м’язове напруження.
Сила напруження м’язів становить 50-60% від максимально можливої, але
безболісної; в іншому випадку хворий має зменшити силу м’язових скорочень до
зникнення больового синдрому. Хворий здійснює рухи в напрямі, протилежному
тому, яке викликає обмеження і хворобливість, тобто в здоровий або менш
хворобливий бік. Тривалість процедури зазвичай становить 7-9 секунд, але за
необхідності її тривалість скорочується до 3-5 секунд.
2. Пасивне розтягнення. Лікар просить хворого повністю розслабити м’язи.
Напрям пасивного розтягнення звичайно збігається з направленням обмеження
руху або болю. Пасивне розтягнення проводять без посилення протягом 7-14 с, до
появи відчуття напруження м’язів і перешкоди руху. Пасивне розтягнення
виконують дуже повільно і плавно.
Фази статичного напруження і пасивного розтягнення звичайно повторюють
5-7 разів до настання аналгезуючего ефекту і максимальної релаксації
відповідних груп м’язів.
Рухи хребта включають обертання, згинання, розгинання, витягнення.
Мобілізація проводиться 2-3 рази на день. Заключним етапом маніпуляції
вважається застосування тих же прийомів, однак у швидкому, форсованому темпі,
поєднуючи безпосередній вплив на ураженому рівні хребця з фіксацією сусідніх
рухових сегментів. Нарівні зі спеціальними окремими прийомами, що
виконуються лікарями, в лікувальній практиці часто використовують їх
комбінації, а також пасивне і активне витягнення хребта за допомогою
спеціальних пристосувань – блоків, кілець, поясів. Мануальну терапію поєднують
з масажем, лікувальною фізкультурою і гідротерапією (підводне витягнення
хребта). Її проводять за допомогою спеціальної установки для витягнення хребта
(тракційної системи). Тракційна терапія має бути обов’язковим елементом
мануальної терапії за наявності компресійного синдрому. Її відсутність при
дискозах тільки посилює патологічний процес, оскільки приводить до порушення
лікворотоку і прогресуванню тазових розладів.
ДОЗУВАННЯ. Тривалість окремих прийомів мануальної терапії досягає 10
хвилин з перервами 1-2 хвилини. Кількість таких прийомів визначається числом
блоків і ділянкою лікувального впливу. Тривалість процедур мануальної терапії,

що проводяться через два-три дні, – 15-20 хвилин. Курс лікування складає 1-3
процедури.
5.3. ВІБРОТЕРАПІЯ
Вібротерапія – лікувальний вплив механічними коливаннями з частотою
10- 250 Гц, здійснюваний при безпосередньому контакті випромінювача з
тканинами хворого.
ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Механічні коливання з амплітудою
вібропереміщень від 0,01-0,5 до 5-7 мм і частотою – 10-250 Гц.
АПАРАТИ. “Вібромасаж”, “Скат”, “Чародій”, “Тонус-3”, “ВМП-1”,
“ПЕМ”, “Medex 3D”, вібромасажер легенів акустичний “ЕОЛ” і портативний,
масажер портативний “сухий” та ін.
МЕХАНІЗМ ДІЇ ЧИННИКА. Фізико-хімічні ефекти. Механічні коливання
руйнують міжмолекулярні зв’язки в біологічних рідинах, мокроті, поліпшують
дифузію газів.
Фізіологічні ефекти. Вибіркове збудження механорецепторів шкіри (тілець
Мейснера і Пачині, вільних нервових закінчень), судин і вегетативних нервових
провідників низькочастотною вібрацією (20-50 Гц) спричиняє подразнення
м’язових волокон з подальшим розширенням судин м’язового типу, і як
результат, посилення локального кровотоку і лімфовідтоку, активації трофіки
тканин. Навпаки, механічні коливання більш високих частот (100-200 Гц)
викликають потік аферентної імпульсації в ЦНС від телець Пачині і товстих
мієлінізованих волокон. За рахунок різної швидкості поширення імпульсів по
провідниках, що закінчуються в шкірі інкапсульованими нервовими закінченнями
і механобольовим С-аферентам, відбувається периферична блокада больового
осередку згідно з механізмом “ворітного блоку”. Активується гіпоталамогіпофізарна система і відбувається мобілізація адаптаційно-пристосовних
ресурсів організму. Вібрація біологічно активних зон і точок викликає активацію
шкіряно-вісцеральних рефлексів.
Лікувальні ефекти: бронходренуючий, міостимулюючий, аналгетичний,
трофічний, вазоактивний, тонізуючий.
ПОКАЗАННЯ. Вібротерапія використовується при таких основних
синдромах: дисалгічному з підвищеною, зниженою і перевернутою чутливістю,
невротичному на фоні депресії, дисгормональному з переважанням стреслімітуючих гормонів, дискінетичний і дистонічний за гіпотипом, диссекреторний
зі зниженою функцією, диспластичному і дистрофічному за гіпотипом
ПРОТИПОКАЗАННЯ. Синдроми: інфекційний з піретичною реакцією,
запальний, невротичний на фоні збудження, дисгормональний з переважанням
стрес-індукуючих гормонів, дискінетичний і дистонічний за гіпертипом,
диссекреторний з підвищеною функцією, а також органної недостатності в стадії
декомпенсації, диспластичнний і дистрофічний за гіпертипом, рановий.
МЕТОДИКА І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ. Вібротерапію
проводять згідно зі стабільною і лабільною методиками. У першому випадку
вібратор фіксують на одній ділянці впливу 3-5 с, у другому – постійно

переміщують. Вібратор під час процедури має стикатися зі шкірою, без істотного
тиску на неї. Вібротерапію здійснюють за правилами масажу.
ДОЗУВАННЯ. Дозування процедур здійснюють відповідно до частоти
вібрації, амплітуди, вібропереміщення і площі вібратора. Тривалість – щодня або
через день впливів, які проводяться на одну зону, не перевищує 1-2 хвилини,
тривалість – 12- 15 хвилин, курс лікування –10-12 процедур.
ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ РЕЦЕПТ
Діагноз. Бронхіальна астма, інфекційно-алергічна форма, ДН0.
Rp: Вібротерапія на міжлопаткову ділянку, вібропереміщенння 5-7 мм,
частота 200-250 Гц, 10 хвилин, № 10 щодня.
5.4.ВІБРОАКУСТИЧНА ТЕРАПІЯ
Віброакустична терапія – лікувальний вплив механічними коливаннями з
частотою 30-18000 Гц, здійснюваний за безпосереднім контактом віброфону з
тканинами хворого.
ФІЗИЧНА
ХАРАКТЕРИСТИКА.
Генеруюча
частота
першого
піддіапазону 30 Гц – 1-3 кГц, другий піддіапазон 0,3 – 18 кГц. Період зміни
частоти – 80-160 с, амплітуда мікровібрації на найнижчій частоті в режимі 1 і 3 –
2,8-5,4 мкм, в режимах 2 і 4 – 6-12,3 мкм, періоді імпульсної модуляції – 0,5-1,2 с.
АПАРАТИ. Апарат віброакустичний “ВІТАФОН” складається з
електронного блоку і приєднаних до нього двох спарених перетворювачів –
віброфонів. Дезінфікують віброфони протиранням віджатою серветкою,
змоченою в 3% розчині перекису водню.
МЕХАНІЗМ ДІЇ ЧИННИКА. Фізико-хімічні ефекти. Апарат контактним
способом створює мікровібрацію тканин за допомогою безперервно змінної
звукової частоти.
Фізіологічні ефекти. У зоні віброакустичного впливу спостерігається
локальне збільшення капілярного кровотоку, лімфотоку і посилення осмотичного
руху рідини. Збільшення капілярного кровотоку відбувається завдяки зниженню
гідродинамічного опору судин на певній частоті акустичної хвилі. Для кожного
діаметра судини існує оптимальна частота найменшого гідродинамічного опору
руху крові, тому в лікувальних цілях використовується широкий діапазон змінних
частот. За рахунок цього, навіть за малої амплітуди мікровібрації (менше 20 мкм),
досягається збільшення числа функціонуючих капілярів, значне зниження
гідродинамічного опору, що в 2-4 рази збільшує кровотік і лімфотік у тканинах.
При імпульсній модуляції частоти відбувається стрибкоподібна зміна
напруженості судин і тканин, що сприяє збільшенню кровотоку внаслідок
спазмолітичної дії. Лікувальний ефект визначається потужністю і тривалістю
впливу на ділянку патології. Лікувальний вплив спостерігається в радіусі 7 см, а
кровоносними судинами розповсюджується ще на 5-7 см. На цю обставину треба
зважати при виборі місця установлювання віброфонів. З прийманням лікарських
препаратів підвищується їх ефективність за рахунок збільшення концентрації в
зоні впливу. Лікування хронічних захворювань, як правило, проминає через

загострення хворобливих відчуттів у перші 5-10 днів, які поступово зникають
наприкінці курсу лікування.
Лікувальні ефекти: стрес-індукуючий, прозапальний, бронходренуючий,
спазмолітичний, аналгетичний, трофічний, вазоактивний, тонізуючий.
ПОКАЗАННЯ. Синдроми: гіпоергічний запальний, дисалгічний зі
зниженою і перевернутою чутливістю, невротичний на фоні депресії,
дисгормональний з переважанням стрес-лімітуючих гормонів, дискінетичний і
дистонічний за гіпотипом, диспластичний і дистрофічний за гіпотипом.
Захворювання:
остеохондроз,
простатит,
імпотенція,
аденома
передміхурової залози, цистит, явища лактостазу, трофічна виразка, гематоми,
удари тканин, післяопераційна рана, вивих, розтягнення, гайморит, риніт,
тонзиліт, бронхіт, безсоння, гіпертонічна хвороба, приглухуватість, опік,
обмороження, енурез, стоматит, парадонтоз, артрит, артроз, наслідки млявих
паралічів, сколіоз, пієлонефрит.
ПРОТИПОКАЗАННЯ. Нарівні із загальними, при вагітності,
тромбофлебіті, гострих інфекційних захворюваннях, в ділянці дії імплантованих
стимуляторів.
МЕТОДИКА І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ. Методика
поверхнева контактна. Зміна частоти в заданих межах і перехід з одного
піддіапазону на іншій відбувається автоматично за програмою. Перемикачами
можна управляти амплітудою мікровібрації і включати імпульсну модуляцію
частоти. Перемикання режимів здійснюють без вимкнення апарату від мережі.
Поверхні мембран віброфонів прикладають до тіла пацієнта безпосередньо через
марлеву, паперову або бавовняну серветку (з гігієнічних міркувань), кріплять за
допомогою еластичного бинта або утримують руками. Поверхні мембран мають
щільно прилягати до тіла. Критерієм правильного накладення може бути
максимальне відчуття вібрації на низькій частоті: відразу після ввімкнення, поки
частота не змінюється, притискують віброфони до тіла з різним зусиллям. При
щільному приляганні відчуття впливів максимальні. Не треба з надмірним
зусиллям притискувати мембрани до тіла: це спричиняє припинення
мікровібрації. Віброфони можуть розташовуватися на будь-якій відстані один від
одного, як в одній площині, так і під будь-яким кутом між поверхнями мембран.
Єдине обмеження: не розташовувати віброфони один проти іншого, оскільки в
такому разі в центрі між ними відбувається взаємне погашення енергії і
ослаблення лікувального ефекту. При впливі на суглоби і в деяких інших
випадках рекомендується розташовувати віброфони під кутом 90° відносно один
одного, при цьому потужність у зоні перетину осей віброфонів збільшується в 1,4
рази. Спосіб установки віброфонів визначається методикою лікування: на
хворобливу ділянку; поруч з хворобливою ділянкою; на вже накладені пов’язки,
безпосередньо над хворобливою ділянкою; над великими кровоносними
судинами, що ведуть до хворобливої ділянки.
ДОЗУВАННЯ. Сумарний час однієї процедури при одночасному лікуванні
декількох захворювань не має перевищувати 1 годину (в середньому 15 хвилин на
процедуру). На точку впливають від 8-9 до 15 хвилин (на перших 6 процедурах
час збільшують з 2-4 до 10-15 хвилин). Число процедур на добу 1-2. Курс

лікування – до 20 процедур. Лікування треба починати з режиму 1 (2 процедури),
за відсутності неприємних відчуттів можна перейти до режиму 2 (6 процедур),
потім до режиму 4 (3 процедури) і знов до режиму 2 (6 процедур). Перерви між
курсами лікування – не менш 5 днів.
ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ РЕЦЕПТ
Діагноз: Остеохондроз поперекового відділу хребта.
Rp: Віброакустична терапія на поперековий відділ хребта, режим 1 з
наступним переходом на режим 2, з 4 до 15 хвилин, щодня № 15.
5.5. ЛІКУВАЛЬНЕ ЗАСТОСУВАННЯ УЛЬТРАЗВУКУ
Ультразвукова терапія (УЗТ) – застосування з лікувальною метою
механічних коливань ультрависокою частотою (20-3000 кГц). При лікуванні
ультразвуком не використовується електрика і таке лікування класифікується як
механотерапія.
ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Діючий чинник – механічні коливання з
частотою 880 кГц (1 МГц) і 2640 кГц (3 МГц) низької інтенсивності (до 1,2
Вт/см2). Під інтенсивністю розуміється потужність, що припадає на 1 см2 площі
ультразвукової головки. Поглинання ультразвуку визначається параметрами і
властивостями тканин. Меншу проникаючу спроможність і велике поглинання
мають ультразвукові коливання більш високих частот. Ультразвук частотою 880
кГц проникає на глибину 4-6 см, 2640 кГц – на 1-3 см. Якщо при частоті 880 кГц
терапевтичний ефект процедури слабшає вдвічі на глибині 4-5 см, то при частоті
2640 кГц подібне зниження відбувається вже на відстані 1,5-2 см. Найбільше
поглинання ультразвуку відбувається в газах, мінімальне – в твердих
середовищах. На кордонах двох середовищ поглинається не тільки пряма, але й
відбита енергія. Шар повітря 0,01 мм майже повністю поглинає ультразвук, тому
при проведенні лікувальних процедур для створення безповітряного простору
застосовуються контактні середовища. Швидкість поширення ультразвуку
максимальна в твердих середовищах, мінімальна – в газоподібних. Жирова
тканина поглинає ультразвук приблизно в 4 рази сильніше, ніж кров, м’язова – в
10 разів, а кісткова – в 75 разів. Таким чином, можна розраховувати на ефективне
використання високочастотного ультразвуку для лікування органів, розташованих
на глибині 4-6 см. Якщо ж на шляху поширення ультразвуку трапляються щільні
структури (як в суглобах), то через різницю акустичного опору м’яких і кісткових
тканин на їх кордоні відбувається відбиття до 40% енергії, а решта - поглинається
поверхнею кістки. У зв’язку з цим при захворюваннях суглобів рекомендують
застосовувати низькочастотний ультразвук – 44 кГц, для посилення глибини його
проникнення і надання безпосереднього впливу на синовіальну оболонку.
Ультразвук спричиняє перепади тиску – стиснення і розрідження середовища.
Різниця в тиску може досягати 260 кПа (2,6 атм.). За великих інтенсивностях
ультразвуку (в експерименті) може виникати кавітація – розрив тканин і рідини з
утворенням порожнин. При ультрафонофорезі використовують препарати, що
мають синергічну з ультразвуком дію, не руйнуються і не змінюють
фармакологічних властивостей у полі дії ультразвуку. Найчастіше

використовують гідрокортизон, аналгін, кортан, пелан, трилон Б, тіодин,
компламін, апресин, обзидан.
АПАРАТИ. Використовуються апарати серії УЗТ. До найменування
апаратів, крім абревіатури (УЗТ), входять цифри. Перша з них вказує на частоту
коливань, що генеруються з округленням 880 кГц – 1 МГц, 2640 кГц – 3 МГц;
подальші цифри вказують на номер моделі і сферу застосування. Окремим
апаратам даються предметні найменування. “УЗТ-1.01 Ф”– фізіотерапевтичний,
до якого додаються ультразвукові головки площею 1 і 4 см2; “УЗТ-1.02 С” –
стоматологічний; “УЗТ-1.03 У” – урологічний; “УЗТ-1.04 О” –
офтальмологічний. Всі ці апарати мають однаковий вид і різняться лише набором
спеціалізованих головок-випромінювачів. Такий же зовнішній вид мають апарати
для поверхневого впливу: це “УЗТ 3.01-Г” – гінекологічний, “УЗТ 3.02-Д” –
дерматологічний, “УЗТ-3.05” – загальнотерапевтичний, “УЗТ 3.06” – дитячий
дерматологічний. Розроблені нові ультразвукові терапевтичні апарати “УЗТ-1.08Ф”, а також
“УЗТ-3.07 Ф”, які працюють з будь-яким з випромінювачів
відповідної частоти ультразвуку. Нарівні з перерахованими є серія апаратів під
загальною назвою “Гама”, що дозволяють отримувати дві частоти коливань 880 і
2640 кГц. Тому в скороченій назві апаратів є дві цифри, що вказують дві частоти
– 13, номер моделі -02 і буква сфери застосування: “УЗТ 13.01.Л Гама Л” –
оториноларингологічний; “УЗТ 13.02.О Гама О” – офтальмологічний; “УЗТ13.03. С Гама С” – стоматологічний; “УЗТ 13.04.Г Гама Г” – гінекологічний; “УЗТ
13.05.П Гама П” – гастроентерологічний. Апарати серії “Гама” також мають
однаковий зовнішній вид і різняться лише комплектами головок-вібраторів.
Значно відрізняється від вищеперелічених пристроїв апарат “Барвінок Г”,
“Барвінок У”. Вони використовуються, відповідно, в гінекології та урології і
генерують низькочастотні УЗ-коливання, у зв’язку з чим відрізняються великою
глибиною і жорсткістю дії на тканини. Продовжують використовуватися в
медицині й апарати “УТС-1” (ультразвукові терапевтичні стаціонарні) і “УТП-1”
(ультразвукові терапевтичні портативні), “Проктон-1” (апарат УЗ для впливу на
патологічно змінені тканини), “Генітон”, “Генітон-2” (апарат ультразвуковий для
лікування геніталій у жінок). У ЛОР- практиці широко використовується апарат
“ЛОР-3”, що генерує коливання з частотою 880 кГц, “Тонзилор-2” (апарат
ультразвуковий для консервативного і хірургічного лікування ЛОР-органів).
Електрод у всіх апаратах наданий головкою-вібратором, на якій є пластинка
спеціально обробленого барію тітанату (п’єзокристал). В основі роботи УЗТ
встановлений зворотний п’єзоелектричний ефект. Зарубіжні апарати: “Sonostat”,
“Sonopuls”, “Nemecroson”, “ECO”, “ECOSCAN”, “FORTE CPS 200 COMBO”,
“FORTE CPS 400 COMBO”, “CONICATOR 715/716”, “CONICATOR 730” (США).
МЕХАНІЗМ ДІЇ ЧИННИКА. Фізико-хімічні ефекти. Ультразвукові
коливання проникають у тканини на глибину в середньому до 4-6 см; глибина
проникнення ультразвуку зворотно пропорційна частоті коливань.
Якість ультразвукового коливання і діапазон його дії, починаючи від
випромінюючої головки, формують близьке або дистанційне ультразвукове поле.
Певні варіації інтенсивності ультразвуку спричинені ефектами інтерференції.
Низька дивергенція променя є типовою характеристикою близького

ультразвукового поля. Довжина близького поля прямо пропорційна ефективній
випромінюючій поверхні емітерних головок і зворотно пропорційна частоті.
Наприклад, довжина близького поля при випромінюючій головці 4 см2 і частоті 1
МГц приблизно дорівнює 10 см, довжина близького поля при випромінюючій
головці 1 см2 і частоті 1 МГц – 2 см. Терапевтичні ефекти відбуваються в
основному в близькому полі. Ультразвуковий промінь у близькому полі
спричиняє помітні ефекти інтерференції (конструктивної і деструктивної). В
результаті виходить неоднорідний промінь. Інтенсивність цього променя (місцеве
підвищення інтенсивності, спричинене конструктивною інтерференцією) може
досягнути величин, у багато разів більших, ніж задана величина (виникнення
стаціонарних хвиль). Для головки хорошої якості ця величина не має
перевищувати 6. При заданій інтенсивності 1 Вт/см2 інтенсивність не має
перевищувати 6 Вт/см2 в будь-якій частині ультразвукового променя.
Як результат відбиття і конструктивної інтерференції може статися місцеве
підвищення температури, особливо на кордоні між надкісницею і кісткою. Це
підвищення може привести до виникнення болю в надкісниці під час сеансу
лікування, що свідчить про необхідність негайного пониження інтенсивності.
Ультразвукові коливання, проходячи через періартикулярні тканини, викликають
у них хвильовий процес і коливальні рухи, які здійснюють передачу енергії
тканинам, які лежать глибше. При цьому кожна окрема клітина під час
поширення ультразвукових хвиль впливає на сусідні клітини внаслідок зчеплення
між ними і внаслідок в’язкості середовища.
В основі дії ультразвуку лежать три основні чинники: механічний, фізикохімічний і тепловий.
Механічна дія зумовлена змінним акустичним тиском і укладається у
вібраційний мікромасаж тканин на клітинному і субклітинному рівнях. Це
відбувається за рахунок зміни провідності іонних каналів мембран клітин і
посилення мікропотоків метаболітів у цитозолі та органоїдах, підвищення
проникності
клітинних
і
внутрішньоклітинних
мембран,
внаслідок
деполімеризуючої дії на гіалуронову кислоту. Здебільшого напрям коливальних
рухів збігається з напрямом ультразвукового “променя”, коли утворюються так
звані “подовжні хвилі”, а в кістці – “поперечні”. Внаслідок цього має місце
напівперемінне стиснення і розтягнення тканин з рухом цитоплазми клітин, її
завихренням і струшуванням. Спостерігається розрив лізосом, вихід ферментів,
активація мембранних ензимів і, як результат, активація обмінних процесів,
тиксотропний (перехід геля в золь) ефект.
Молекулярні коливання виникають не тільки на шляху проходження
ультразвукового коливання, але і як результат перенесення тканинної рідини в
зони, віддалені від місця застосування ультразвуку. Високочастотні механічні
коливання посилюють проникність гістогематичних бар’єрів. Відбувається
поглинання енергії УЗ тканинами, внаслідок чого виникає конформаційний ефект
білкових молекул, оголення нових ензимних центрів внаслідок зміни орієнтації і
просторової організації біомакромолекул, зміна в’язкості розчинів і стійкості
протеїнів до ферментів.

Фізико-хімічна дія ультразвуку визначається також механічним резонансом,
через вплив якого прискорюється рух молекул, посилюється їх розпад на іони,
змінюється ізоелектричний стан, утворюються нові електричні поля, з’являються
вільні радикали і різні продукти сонолізу біологічних розчинників. Виникають
електронні збуджені стани, активується перекисне окислення ліпідів, у тканинах
відбувається місцева стимуляція фізико-хімічних і біохімічних процесів,
активізація обміну речовин, збільшується кількість простагландинів групи F2a,
змінюється рН тканин, з огрядних клітин вивільняються БАР – гістамін,
серотонін, гепарин.
Теплова дія виникає внаслідок трансформації механічної енергії в теплову,
температура тканин підвищується на 1°С. На теплоутворення впливають умови
озвучення. Воно підвищується при використанні безперервного ультразвуку,
відносному підвищенні його інтенсивності та стабільних впливах. Тепло
нагромаджується на кордонах різних середовищ (кордон розділу тканин з різним
акустичним імпедансом), в тканинах, що найбільше поглинають УЗ-енергію,
місцях з недостатнім кровопостачанням. Поглинання ультразвуку відбувається
насамперед у глибоких тканинах. Внаслідок того, що ці тканини фактично не
мають терморецепторів, немає можливості відчути місцеве підвищення
температури. Больові рецептори нагріваються, і пацієнт відчуває біль тільки тоді,
коли місцева температура перевищує 45°С. Нетривале місцеве підвищення
температури до 45°С не становить небезпеки. Що стосується класичного
запалення (набряк, еритема, місцеве підвищення температури, біль, порушення
функції), додаткове виробництво тепла протипоказане. У таких випадках можна
застосовувати тільки імпульсний ультразвук (атермічний). У найгостріший період
посттравматичного стану (до 24-36 годин) протипоказане застосування навіть
імпульсного ультразвуку (вібрація утруднює капілярну проліферацію і може
викликати уповільнену кровотечу).
Фізіологічні ефекти. Через вплив ультразвуку спостерігається певна
генералізація реакцій в організмі. Вплив ультразвуку на тканини спричиняє такі
фази реакції у відповідь:
1. Фаза безпосереднього впливу при відпусканні процедури.
Спостерігається мікроальтерація клітинних структур, тисотропний і
тиксотропний ефекти, виявляється механічна, фізико-хімічна і теплова дія.
2. Фаза переважання стрес-індукуючої системи. Її тривалість обмежена
протягом перших 4 годин після впливу. Відбувається активація ПОЛ, викид у
кров біологічних амінів, АКТГ, кортизолу, простагландинів фракції F2а,
збільшується концентрація в крові 11-оксикортикостероїдів, підвищується
активність згущувальної системи крові, нормалізуються рівні ліпопротеїдів
низької густини і гексоз, підвищується вміст мукопротеїдів. Концентрація
інсуліну в крові падає. БАР і гормони переходять у вільний стан (прозапальний
ефект УЗТ). Зростає екскреція ліпідів і хлоридів, збільшується потовиділення,
діурез, знижується рН шкіри, переважають катаболічні процеси, активізується
моторна функція ШКТ. В озвучених тканинах зростає вміст нуклеїнових і
гексуронових кислот, гексозамінів, тирозину і оксипроліну. Підвищується
фагоцитарна функція лейкоцитів і активність лімфоцитів периферичної крові,

зростає частка багаторецепторних розеток щодо загальної кількості Т-активних
клітин (імуномодулююча дія), спостерігається бактерицидна дія УЗТ на віруси за
рахунок пошкодження клітинної оболонки мікроорганізмів. Активуються
механізми неспецифічної імунологічної реактивності організму, підвищується
провідність аферентних нервових провідників.
3. Фаза переважання стрес-лімітуючої системи. Її період становить 4-12
годин після УЗТ. Спостерігається переважання антиокислювальної системи,
знижується в крові рівень кортизолу і АКТГ, зростає концентрація
простагландину Е2 та інсуліну в крові, у зв’язку з чим посилюються синтетичні
процеси в тканинах, прискорюються репаративні процеси за рахунок посилення
метаболізму клітин, виявляється антиспастична дія, знижується активність
згущувальної системи крові, підвищується толерантність плазми до гепарину,
посилюється споживання протромбіну і фібриногену, наростає в крові
концентрація вільного гепарину. Можлива також активація фібринолітичної
системи плазміну (нарівні зі звільненням гепарину і гістаміну).
4. Фаза посилення компенсаторно-пристосовних процесів. Ця фаза триває з
12 до 24 годин після впливу. Спостерігається посилення активності мітохондрій,
тканинного дихання, пентозно-фосфатного шляху обміну вуглеводів, зростає
кількість мітозів у клітинах, посилюється лімфо- і кровообіг.
5. Пізній слідовий період. Він триває протягом трьох місяців.
Спостерігається пожвавлення обміну білків і нуклеотидів, а також активація всіх
видів обміну. Збільшується число малодиференційованих клітин і фібробластів у
з’єднувальній тканині, переважно навколо судин. Відмічається стимулюючий
вплив УЗТ на процеси клітинного оновлення та обмін внутрішньоклітинних
компонентів з’єднувальної тканини, а також колатеральний кровообіг внаслідок
розкриття нефункціонуючих капілярів і анастомозів, прискорення і посилення
зростання судин мікроциркуляторного русла.
З одного боку, регулюючі механізми гомеостазу спрямовані на ліквідацію
місцевих тканинних зсувів, а з іншого, сигнали, збуджуючи нервові апарати,
досягають центральних структур, які керують адаптаційною діяльністю
організму. Нервова і гуморальна інформація про зміни, що відбуваються під
впливом ультразвуку, створює суцільну сукупність взаємодій цих структур через
рефлекторні дуги, що замикаються як у спинному мозку, так і у вищих відділах
нервової системи. Виникнення знеболюючої дії певною мірою пов’язане зі зміною
рецепторів, активацією внутрішньоклітинних ферментативних процесів,
стимуляцією та інтенсифікацією біосинтезу білка, посиленням вивільнення
норадреналіну і дофаміну, локальною акумуляцією гістаміну, який сприяє
гальмуванню проведення імпульсів у синапсах симпатичного ганглія.
Однократний вплив УЗТ на селезінку спричиняє підвищення вмісту Т-лімфоцитів
у крові.
Місцеве підвищення температури і мікромасаж створюють декілька
фізіологічних ефектів.
1. Поліпшення місцевої циркуляції, що приводить до поліпшення
метаболізму.
2. За підвищенням температури настає розширення кровоносних судин

(більш виражене при безперервному ультразвуку).
3. Зростання проникності капілярів спричиняє швидке поглинання випоту.
4. Поліпшення місцевої циркуляції і пониження симпатичної активності
спричиняє помітне м’язове розслаблення.
5. Зменшення місцевого ішемічного болю.
6. Перетворення фібриногену в фібрин.
Лікувальні ефекти: стрес-індукуючий, прозапальний, прискорення процесів
регенерації і репарації, відновлення провідності нервових волокон,
розсмоктувальний,
аналгетичний,
гангліоблокуючий,
спазмолітичний,
метаболічний, десенсибілізуючий, дефіброзуючий і бактерицидний ефект
ПОКАЗАННЯ. Ультразвук використовують при таких синдромах:
гіпоергічний запальний, дисалгічний з підвищеною, зниженою і перевернутою
чутливістю, дисгормональний з переважанням стрес-лімітуючих гормонів,
імунопатії з алергічними станами, дискінетичний і дистонічний за гіпертипом,
диссекреторний з підвищеною або зниженою функцією, дисметаболічний,
набряклий, диспластичний і дистрофічний.
Захворювання: запально-дегенеративні поразки суглобів і хребта; травми
опорно-рухового апарату; периферичної нервової системи (радикуліт, неврит,
травми периферичних нервів); гінекологічні (безплідність, аднексит); внутрішніх
органів (хронічний бронхіт, бронхіальна астма, виразкова хвороба шлунка і
дванадцятипалої кишки, хронічний коліт, холецистит, пієлонефрит, панкреатит);
хірургічна патологія (келоїдні рубці, спаєчна хвороба, інфільтрати); шкіри
(склеродермія), ЛОР-органів, очей, слизової порожнини рота у хворих на фоні
зниженої реактивності організму.
ПРОТИПОКАЗАННЯ. Не рекомендується впливати ультразвуком на
ділянку серця, головного мозку, на чутливі паросткові зони кісток у дітей і
виступаючі кісткові поверхні. Нарівні із загальними протипоказаннями, УЗТ не
показана при таких синдромах: інфекційному з піретичною реакцією,
гіперергічному запальному, дисгормональному з переважанням стресіндукуючих гормонів, а також органної недостатності в стадії декомпенсації.
Захворювання: цукровий діабет, виражена дисфункція вегетативної нервової
системи, психоневроз, вегето-судинна дистонія, виражений атеросклероз,
гіпотонічна хвороба, наявності осумкованих гнійників без попередньої санації,
бронхоектатична хвороба, тромбофлебіт, вібраційна хвороба, стенокардія
напруження III-IV ФК, аневризма серця, ускладнена міопія, тиреотоксикоз, при
ультрафонофорезі – такі самі, як до ультразвукової терапії, непереносимість
лікарських препаратів.
Ультразвук може спричиняти декілька нетерапевтичних ефектів:
1. Ушкодження тканини – може статися механічне і/або термічне
пошкодження тканини через дуже високу інтенсивність. Особливо чутлива
нервова система (периферичний нерв), розташована безпосередньо на кістці
(інтерференція) і відразу під поверхнею (близьке поле). Якщо інтенсивність дуже
висока, може статися повільне пониження у відповідному нерві з подальшим
загальним (оборотним) блокуванням потоку імпульсів, після чого може настати
незворотна дезінтеграція нервової клітини (мієлінова оболонка зберігається).

2. Виступи кістки відразу під шкірою також чутливі. Завдяки достатньому
руху випромінюючої головки зводиться до мінімуму недостатність мобільності
лейкоцитів. При ламінектомії спинний мозок не повністю прикритий кісткою і
потрапляння ультразвуку на спинний мозок може спричинити тимчасовий або
постійний парапарез (за рахунок порушення аксонів шляхів спинного мозку). Це
пошкодження є одним з найсерйозніших ускладнень після сеансів фізіотерапії.
Напрям ультразвуку безпосередньо “на хребет” часто спричиняє виникнення
рефрактерного болю в надкісниці навколо виступів хребта.
3. Можливі й інші негативні ефекти, які в основному спричиняються
передозуванням: прогресуюча глікемія, підвищена стомлюваність, нервозність,
зміна апетиту, закріп, підвищена тенденція до простуд, стійкі носові кровотечі,
прискорення менструації. Після першої процедури може трапитися тимчасове
погіршення хвороби. Помітне поліпшення відбувається не пізніше ніж після
третього сеансу лікування. Якщо поліпшення не відбулось (в гострому або
підгострому стані), ультразвукову терапію продовжувати не треба.
МЕТОДИКА І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ. Перед
призначенням ультразвуку бажано провести санацію вогнищ хронічної гнійної
інфекції. Впливи УЗТ проводять обов’язково через контактне середовище, що
виключає наявність повітря між робочою поверхнею головки вібратора і
поверхнею впливу. Для цього на поверхню тіла людини наносять або нейтральне
масло (вазелін, ланолін, їх 50 % суміш) або мазеву форму певного медикаменту
(при лікарському ультрафонофорезі), або здійснюють вплив через дегазовану
воду. В ультразвуковому полі лікарські препарати проникають в епідерміс і
верхні шари дерми через вивідні протоки сальних залоз. Ліки досить легко
дифундують в інтерстицій і проходять через пори ендотелію кровоносних і
лімфатичних судин. При ультрафонофорезі в епідерміс надходить 1-3%
лікарських речовин, що наносяться на шкіру. Лікування ультразвуком проводять
у виді впливу на осередок ураження, або рефлексогенну зону, або біологічно
активні точки.
Методики виділяють поверхневі й порожнинні, стабільні (статичні) та
лабільні (динамічні), коли вібратор пересувають по шкірі зі швидкістю 1 см/с,
причому необхідно затримуватися до 35-45 с у місцях больових точок.
Статичний спосіб. Випромінююча головка фіксується
спеціальним
держаком на місці її прикладення і взагалі не переміщується.
Напівстатичний спосіб. Застосовується, коли площа місця прикладання
відповідає ефективній площі випромінювання емітерної головки. Медична сестра
безперервно круговими рухами переміщує випромінюючу головку.
Динамічний спосіб. Застосовується, коли площа місця прикладання більше
ефективної площі випромінювання емітерної головки. Медична сестра
безперервно круговими рухами переміщує головку по всьому полю. Час сеансу
лікування збільшується пропорційно площі поля і розміру випромінюючої
головки.
При підводному озвученні вібратор утримують на відстані 1-2 см від
осередку ураження. В окремих випадках за високої інтенсивності – до 10 см. При
порожнинній методиці на головку-випромінювач одягають презерватив (гума

пропускає УЗ-коливання, іноді в презерватив заливають воду), мастять
стерильним вазеліном і вводять в пряму кишку випромінювачем у бік
передміхурової залози або дугласового простору. При відпусканні процедури
через дегазовану воду медсестра одягає на руку шерстяну або сітчасту, а потім
гумову рукавичку (повітря не пропускає УЗ-коливання використовуваної
частоти). Вплив ультразвуком проводять на ділянках площею 150 см2.
ДОЗУВАННЯ. Для лікування важливим є обґрунтований вибір параметрів
впливу – частоти, інтенсивності, тривалості, скважності (якщо проводиться в
імпульсному режимі) і способу виконання процедури (вид контактного
середовища, положення перетворювача та ін.). Озвучується ділянка тіла розміром
в 100-150 см2. За необхідності впливу на велику поверхню її ділять на декілька
полів. У перший день озвучують 1-2 поля, а потім – до 3-4 полів. Озвучення
проводять у безперервному або імпульсному режимах (більш щадному), в якому
більш виражений тепловий компонент. Його застосовують при більш гострих
стадіях захворювання, при виражених нервово-вегетативних виявах хвороби,
алергізації організму, при впливі на паравертебральні зони. Скважність – це
відношення часу всього періоду (20 мс) до тривалості озвучення. Скважність
розрізнюють: 2, 5, 10 відповідно при тривалості озвучення 10 мс (20/10 = 2), 4 мс
(20/4 = 5) і 2 мс (20/2 = 10). Найбільш щадний режим впливу при скважності 10,
коли озвучують тканини протягом 2 мс.
Розрізнюють малі (напруженість – 0,05-0,4 Вт/см2), середні (0,4-0,7 Вт/см2) і
великі (0,8-1,2 Вт/см2) терапевтичні дози УЗТ. Частіше використовують малі й
середні дози. При стабільному озвученні доза не перевищує 0,3 Вт/см2, а у
випадках призначення ультразвуку через воду інтенсивність процедури
збільшується в 1,5-2 рази. Експериментальні дослідження продемонстрували
виражену сумацію ефекту при повторному призначенні ультразвуку внаслідок
відсутності механізмів адаптації до його впливу. У зв’язку з цим у клінічній
практиці доцільно використовувати імпульсний ультразвук у межах 0,1-1,0 Вт/см2
протягом 3-10 хвилин (частіше 3-6 хвилин). Вважається, що за такої дози
альтеративних змін у тканинах не виникає. Імпульсний режим вважається таким,
що більше щадить, тому його рекомендується застосовувати для впливу на
сегментарні зони.
Максимальна тривалість озвучення – 15 хвилин. Місцеві процедури
рекомендується поєднувати із впливами на рефлекторно-сегментарні зони
паравертебрально (0,2-0,4 Вт/см2) по 3 хвилини на поле.
Процедури проводять щодня або через день, на курс лікування – 6-14
впливів. Повторний курс – не раніше, ніж через 3 місяці.
При ультрафонофорезі вміст лікарських речовин, що вводяться, відносно
збільшується при невисоких концентраціях розчину (до 5%), середньої
інтенсивності ультразвуку (0,4-0,6 Вт/см2), збільшенні тривалості процедури,
частоті 880 кГц у порівнянні з 2640 кГц, безперервному режимі в порівнянні з
імпульсним, лабільному впливі в порівнянні зі стабільним.
ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ РЕЦЕПТ
Діагноз: Деформуючий остеоартроз правого колінного суглоба, ФН1.

Rp: Ультразвукова терапія на ділянку правого колінного суглоба за
місцевою, контактною, лабільною методикою, режим імпульсний зі скважністю 5,
0,2 Вт/см2, 10 хвилин, щодня № 14.
Лікарські речовини і контактні середовища,
вживані для ультрафонофорезу
(за В.М.Боголюбовим, Г.Н.Пономаренком, 1998)
Алое – екстракт алое рідкий (водяний екстракт за співвідношенням 1:3)
наносять на шкіру і покривають шаром вазелінового або рослинного масла.
Анальгін – суміш із рівних частин анальгіну, вазеліну, ланоліну і
дистильованої води (10% мазь – 30 г анальгіну, по 150 г ланоліну і вазеліну).
Анестезін – 5-10% анестезінова мазь.
Апресин – 2% мазь (на ланоліновій основі).
Баралгін (неврологія) – 2-2,5 мл ампульного розчину баралгіну втирають у
шкіру і покривають гліцерином.
Ганглерон – суміш 0,25% розчину ганглерону з вазеліном і ланоліном.
Гепарин (хірургія) – гепаринова мазь (2500 ОД у 1 г анестезіну, 0,02 г
бензилового ефіру нікотинової кислоти, ланоліну до 25 г. Водяний розчин
гепарину (5000-10000 ОД) наносять на шкіру і покривають шаром вазелінового
або рослинного масла).
Гідрокортизон – 1% гідрокортизонова мазь, що складається з 5 мл
суспензії гідрокортизону, вазеліну і ланоліну по 25 г.
Дібунол (стоматологія) – 10% розчин дібунолу в соняшниковій олії.
Еуфілін (неврологія) – суміш 1,5 г еуфіліну, 20 г дистильованої води, по 15
г вазеліну і ланоліну.
Індоксуридин (офтальмологія) – 0,1% водний розчин індоксуридину
використовують у виді інстиляцій.
Інтерферон – 1 ампулу сухої речовини інтерферону розчиняють у 2 мл води
або мазь з біологічною активністю інтерферону 1000 ОД на 1 г основи (безводний
ланолін з персиковим маслом).
Йод (стоматологія) – 2% спиртовий розчин йоду.
Кальцію хлорид (стоматологія) – 10% розчин хлориду кальцію вводять у
порожнину рота разом з ультразвуковим випромінювачем.
Кортан – суміш: 20 мл емульсії гідрокортизону, 25 мл 50 % водного
розчину анальгіну, 45 г ланоліну і 10 г вазеліну.
Локакортен (флуметазон півалат) – на зону впливу наносять 0,3-0,5 г мазі і
додають 1-2 краплі рослинного масла.
Обзидан (неврологія, терапія) – 0,1% розчин обзидану наносять на шкіру і
покривають шаром вазелінового або рослинного масла.
Оксипрогестерон (урологія) – 2 мл 12,5% масляної емульсії вводять у
заздалегідь спорожнену пряму кишку.
Папаїн (офтальмологія) – 1-2 мг розчину папаїну в 1 мл ізотонічного
розчину натрію хлориду з рН=7,0.

Пелан (неврологія) – 10 мг анальгіну розчиняють у 40 мл фільтрату
грязьового розчину, змішують із 40 г безводного ланоліну і 10 г вазеліну.
Преднізолон (дерматологія) – 0,5 % мазь.
Трибенол (стоматологія) – 2 % розчин трибенолу (0,4 г).
Трилон Б (неврологія) – мазь 5 г трилону Б і по 25 г вазеліну і ланоліну.
Хлорофіліпт (офтальмологія) – 1-2 % масляний розчин.

5.6. ЕКСТРАКОРПОРАЛЬНА УДАРНО-ХВИЛЬОВА ТЕРАПІЯ
Механічні хвилі фокусовані та радіальні, високо- та низько енергетичні.
Джерела ударних хвиль електромагнітні або пневматичні.
Використання
фокусованої ударно-хвильової терапії дає змогу призначати її і в хронічній стадії
захворювання, швидко знімає больовий синдром, не має побічних ефектів.
ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Акустичні імпульси з тиском 11-126
МРа, частотою 1-15 Гц, високої щільності енергій (до 1,48 мДж/мм), з різними
рівнями інтенсивності та енергетичними рівнями для оптимальної терапії
АПАРАТУРА. Апарат для екстракорпоральної ударно-хвильової терапії
PIEZOSON 100 PLUS с. Глибина проникнення точно фокусується від 0 до 55 мм.
Апарат PIEZOSON 100 PLUS розширює можливості екстракорпоральної ударнохвильової терапії (ESWT) за рахунок нового модуля точкової ударно-хвильової
терапії (TPST). Завдяки винятковій точності п’єзоелектричного фокусування
апарат дозволяє провести терапію за тригерними точками без завжди хворобливої
для клієнта пальпації.
Для генерування ударно-хвильової енергії в апараті PIEZOSON 100 PLUS
використовується декілька сотень п’єзоелементів, розташованих в мозаїчному
порядку для суворого фокусування енергії на необхідну глибину. Це забезпечує
оптимальний захист навколишніх тканин. Щільність енерго-потоку на поверхні
настільки низький, що пацієнт практично не відчуває болю.
20 регульованих енергетичних рівнів гарантують максимальну
терапевтичну ефективність з мінімальним ефектом на навколишні тканини.
Широкий кут апертури (90оС), під яким ударні хвилі входять в тканині
пацієнта виключають больові відчуття на поверхні і додають додаткову точність
фокусування.
Апарат “Мастер плюс” для низькоенергетичного впливу радіальної терапії з
тиском 1-4 бар.
ПОКАЗАННЯ. Найбільш поширені області застосування: захворювання
сухожиль надколінника, підошвовий фасцит, п’яткова острога, бурсит, епіконділіт
без або з скам'янілістю, тендонит скам'янілий, субакроміальний синдром,
псевдоартроз.
Особливою перевагою методу пьезоэлктрически ударної хвилі, що
фокусується є виняткова точність фокусування. При радіальній прес-хвилі
головний потік енергії прямує на поверхневі тканини, що травматично і досить

хворобливо для пацієнта. Утруднене фокусування удару на необхідну глибину,
істотно страждають навколишні тканини.
Точність енергії, що фокусується гарантує високу ефективність терапії,
відсутність травм навколишніх тканин і хворобливих відчуттів у пацієнта.
ПРОТИПОКАЗАННЯ. Нарівні із загальними протипоказаннями,
ударно-хвильова терапія не показана при таких синдромах: інфекційному з
піретичною реакцією, гіперергічному запальному, дисгормональному з
переважанням стрес-індукуючих гормонів, а також органної недостатності в стадії
декомпенсації.
Захворювання: виражений атеросклероз, гіпотонічна хвороба, наявності
осумкованих гнійників без попередньої санації, тромбофлебіт, вібраційна
хвороба, стенокардія напруження III-IV ФК, аневризма серця.
5.7. МЕХАНІЧНЕ ВИТЯГНЕННЯ ХРЕБТА
Основний принцип витягнення полягає в розтягненні хребта в різних
напрямах за допомогою різних прийомів і пристосувань. Витягнення хребта
здійснюють у воді, на спеціальних столах.
ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Діючий чинник – механічне натягнення.
АПАРАТИ. “Релакс” (Україна), “TRAComputer+MILI Diatermy Couch”
фірми “Medicin elektronik LG" (Німеччина) – система з комп’ютерним
управлінням (вібротракс) і імпульсною мікрохвильовою діатермією підтримує 60
програм витягнення і постійний контроль безпеки. Вбудована в стіл установка
для імпульсної мікрохвильової діатермії дозволяє провести комплексну терапію,
знімає м’язовотонічний синдром. За рубежем використовують тракційний
електронний пристрій з п’єдесталом і аксесуарами (США) “МР-1”, тракційний
комплекс: 3-секційний стіл і електронний тракційний пристрій з аксесуарами
(США) “TME-3 + MP-1”, тракційний комплекс: 4-секційний стіл + електронний
тракційний пристрій з аксесуарами (США) “AET-4+MP-1” та інші.
МЕХАНІЗМ ДІЇ ЧИННИКА. Релаксаційно-масажний автоматизований
комплекс служить для розтягнення хребта за рахунок використання власної маси
тіла пацієнта, а також справляє механічний і тепловий вплив на хребетно-руховий
сегмент хребта.
Фізіологічні ефекти. Тепловий і механічний впливи сприяють
розслабленню хворобливо напружених м’язів, поліпшенню взаємовідносин у
хребті і міжхребцевих суглобах, що підвищує функціональну рухливість і
поліпшує кровообіг у сегментах хребта і метаболічні процеси.
Лікувальні
ефекти:
релаксаційний,
трофічний,
декомпресійний,
метаболічний.
ПОКАЗАННЯ. Витягнення показане при захворюваннях хребта і суглобів
за наявності компресійного синдрому (звуження міжсуглобової щілини), а також
з профілактичною метою пацієнтам, що займаються рутинною сидячою роботою
або важкою фізичною працею. Механічне витягнення показане при
цервікокраніалгії, цервікоалгії, цервікобрахіалгії, торакалгії, міжреберній
невралгії, лопатково-ребровому синдромі, синдромі переднього грудного м’яза,

вегето-судинної дистонії за гіпотонічним типом, люмбалгії, підгострій і хронічній
люмбосакралгії, синдромі грушоподібного м’яза, судорожному литковому
синдромі, ангіоспазмі судин ніг, люмбоїшіалгії.
ПРОТИПОКАЗАННЯ. Синдроми: інфекційний з піретичною реакцією,
гіперергічний запальний, дисалгічний з підвищеною і перевернутою чутливістю,
дискінетичний і дистонічний за гіпертипом, набряклий, а також органної
недостатності (серцевої, судинної, дихальної, ниркової, печінкової, шлунковокишкової та ендокринної дисфункції, енцефаломієлопатії, артропатії, дермопатії)
в стадії декомпенсації, рановий.
Захворювання: застосування механічного витягнення протипоказане при
порушенні спинномозкового кровообігу, гострої стадії захворювання з
вираженим больовим синдромом і дисковою грижею, що супроводжується
руховими, чутливими і трофічними розладами, рубцево-спаєчному епідуриті,
гострому і хронічному запаленні спинного мозку, спондилолістезі, оперованому
хребті, травматичному пошкодженні хребта і спинного мозку, сколіозі вище
другого ступеня, хворобі Бехтерєва в стадії вираженого анкілозирування,
виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки в активній фазі, нирко- і
жовчокам’яній хворобі, опущенні нирок.
МЕТОДИКА І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ. Визначається
наявністю обладнання.
ДОЗУВАННЯ. Тривалість, інтенсивність впливу процедур встановлюється
залежно від ступеня патологічних змін у хребті і переносимості першої
процедури, але обов’язкова з поступовим нарощуванням інтенсивності впливу і
часу (620 хвилин), щодня, на курс 10-12 процедур.
ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ РЕЦЕПТ
Діагноз. Розповсюджений остеохондроз з протрузією диску L2- L3.
Rp: Комп’ютерне витягнення поперекового відділу хребта, програма 52, 1728 кг, 15 хвилин, № 5 щодня.
5.8. ПІДВОДНЕ ВИТЯГНЕННЯ ХРЕБТА
Підводне витягнення хребта – сполучений вплив загальної ванни і
витягнення. Існує ряд модифікацій витягнення хребта у воді: вертикальне,
горизонтальне, шляхом провисання тіла, власною масою тіла в поєднанні з
витягненням під дією гнітів.
ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Підводне витягнення хребта являє
собою сполучений вплив загальної ванни і витягнення хребта у воді. Основний
принцип витягнення полягає в розтягненні хребта в різних напрямах за
допомогою різних прийомів і пристосувань.
АПАРАТИ. Басейн з трапецією та іншими пристосуваннями, що
складається з підлокітників і головотримача, спеціального пояса, на який
підвішують вантаж. Ванна з похилою площиною.
МЕХАНІЗМ ДІЇ ЧИННИКА. Фізико-хімічні ефекти. підводне витягнення
дозволяє розтягувати хребет за рахунок використання власної маси тіла пацієнта,
механічного і теплового впливу води на хребетно-руховий сегмент хребта.

Фізіологічні ефекти. Тепловий вплив води і механічний вплив сприяють
зняттю м’язово-тонічного синдрому, поліпшенню взаємовідносин у хребті і
міжхребтових суглобах, м’якому зниженню компресійного синдрому, що
поліпшує функціональну рухливість і кровообіг у сегментах хребта, метаболічні
процеси. Витягнення хребта і кінцівок у воді (тракційна терапія) проводиться
насамперед для усунення больового синдрому, що виникає внаслідок розвитку
дегенеративно-дистрофічних змін у хрящових міжхребтових дисках і суглобах
кінцівок. Витягнення хребта сприяє збільшенню відстані між суглобовими
поверхнями, звільненню від здавлення нервових закінчень. У теплій воді, що
сприяє розслабленню м’язів і різкому зниженню дії сил гравітації, витягнення
хребта здійснюється значно ефективніше, ніж за звичайних умов. Необхідно
зважити на
велику податливість м’яких тканин (м’язово-фасціального і
зв’язково-капсулярного апаратів) зовнішньому впливу у водному середовищі.
Корекція положенням є завершальною процедурою після витягнення.
Особливістю цієї процедури є глибоке, повноцінне розслаблення м’язів,
розташованих періартикулярно, під впливом теплового чинника, що забезпечує
можливість найінтенсивнішого впливу на змінені тканини. Ефективність
лікування положенням у воді визначається інтенсивністю коригуючого впливу,
але він не має бути надмірним і супроводжуватися больовою реакцією, оскільки
може спровокувати зворотний ефект, спричинити рефлекторне напруження
м’язів.
Лікувальні ефекти: релаксаційний, трофічний, декомпресійний.
ПОКАЗАННЯ. Підводне витягнення хребта показане при компресійному
синдромі, що спостерігається при дискогенному радикуліті в підгострій стадії і
стадії неповної ремісії зі статико-динамічними порушеннями (обмеження об’єму
рухів у хребті, сколіоз, кіфосколіоз, сплощення поперечного лордозу),
деформуючому спондильозі, хворобі Бехтерєва (початкові прояви).
ПРОТИПОКАЗАННЯ. Синдроми: інфекційний з піретичною реакцією,
гіперергічний запальний, дисалгічний з підвищеною, зниженою і перевернутою
чутливістю, набряклий, а також органної недостатності (серцевої, судинної,
дихальної, ниркової, печінкової, шлунково-кишкової і ендокринної дисфункції,
енцефаломієлопатії, артропатії, дермопатії) в стадії декомпенсації, рановий.
Захворювання: підводне витягнення хребта протипоказане при порушенні
спинномозкового кровообігу, гострій стадії захворювання, рубцевоспаєчному
епідуриті, спінальному арахноїдиті, спондилолістезі, виразковій хворобі шлунка і
дванадцятипалої кишки, нирко- і жовчнокам’яній хворобі, опущенні нирок,
рубцевих процесах після операцій на органах черевної порожнини, гіпертонічній
хворобі III ст., стенокардії напруження I-IV ФК, постінфарктному кардіосклерозі,
порушенні серцевого ритму.
МЕТОДИКА І ТЕХНІКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ. Існує декілька
методик підводного витягнення залежно від розтягуваного відділу хребта,
способу фіксації, положення у воді та ін.
Підводне витягнення хребта, за Моллу-Бюшельбергером, здійснюють за
нижню частину тулуба при вертикальному положенні хворого в басейні з водою.
Верхній плечовий пояс і грудна клітина фіксуються спеціальним пристосуванням,

що складається з підлокітників і головотримача. Навколо тулуба на рівні таза
надівають ремінь або спеціальний пояс з щільної тканини, на який підвішують
вантаж, що поступово нарощується під час одноразової процедури (від 2-5 до 8-10
кг) і в процесі курсу лікування (від 2-5 до 20-25 кг). Вертикальне витягнення
вважається досить інтенсивною процедурою в зв’язку з підвищенням при впливі
навантаження внутрішньодискового тиску. Його проводять переважно особам
молодого віку без важких супутніх захворювань.
Зразковий комплекс витягнення хребта у вертикальній ванні-басейні.
I. Вправи з гімнастичною палицею.
1. Положення стоячи. Руки уперед, палиця на довгастих руках. Сісти, нахили в
сторони.
2. Положення те саме. Нахили в бік з обертанням палиці перед собою.
3. Положення те саме. Торкнутися колінами палиці по черзі.
4. Положення те саме. Торкнутися палиці прямими ногами по черзі.
5. Положення стоячи. Палиця за спиною. По черзі витягається палиця праворуч,
ліворуч.
6. Положення стоячи. Палиця за спиною на плечах. Сісти, повороти в боки.
7. Розслабитися.
8. Положення стоячи. Палиця у рукахвитянутих вгору, опустити руки вниз,
дістати палицю по черзі ступнями ніг, дивитися вниз.
9. Палицю на палець, утримати рівновагу палиці, дивитися на палицю. Руки
міняємо.
II. Вправи біля стінки (руками триматися за стінку).
1. Напівприсідання.
2. Ноги ширші за плечі, похитування навколо себе стегнами праворуч, ліворуч.
3. “Хвиля” – ноги разом, стоячи прямо присідаємо, підтягаючись до стінки,
похитування уперед, вгору, грудьми по стінці. Назад.
4. Ноги разом, присісти і повернутися в сторони.
5. Стоячи прямо, підняти праву руку вгору, одночасно зігнути ногу в коліні,
дивитися вниз.
6. Положення стоячи. Зігнути ноги, випрямити уперед, вгору, торкнутися
п’ятками стінки. Повернутися, не торкаючись підлоги, в початкове положення.
7. Лягти на поверхню води, ноги прямі, похитування праворуч, ліворуч, вниз,
вгору.
III. Вправи на площині.
1. Лежачи на спині. Тертись спиною об площину.
2. Підняти таз вгору, зафіксувати. Опустити.
3. Ноги прямі, потертись стегнами об площину.
4. Зігнути коліна. Нахили зігненими колінами праворуч, ліворуч.
5. Зігнути праве коліно, притиснути до себе, підборіддя притиснути до коліна.
Повторити з лівим коліном.
6. Положення на животі. Згинати по черзі коліна.
7. Положення на животі. Підняти праву пряму ногу, голову повернути ліворуч,
подивитися на п’ятку. Повторити вправу з лівою ногою.
На трапеції.

1. Просто повисіти.
2. Полежати на поверхні води.
3. Ноги і таз підняти на поверхню води. Зробити ногами “ножиці”.
4. Початкове положення те ж. Зробити ногами “брас” (кола ступнями в сторони,
зімкнути).
5. Повисіти на одній руці, поміняти руки.
6. Руки на поперечці, піднятися, підборіддям торкнутися трапеції, триматися як
на бруссях, руки на себе.
Підняти трапецію (вода до пояса).
1. Просто повисіти.
2. Повисіти, зігнувши коліна.
Заняття триває 35 хвилин, потім відпочинок 25 хвилин, лежачи на подушці в
зручному для хворого положенні.
З колом.
1. Ходьба, зігнувши ноги в колінах.
2. Підіймаємо ноги вбоки.
3. Ходити, торкаючись колінами кола.
4. Прямою ногою дістати до кола.
5. Кружлятися.
Підводне витягнення хребта, за В.А.Лісуновим, полягає в тому, що хворого
укладають у ванні на похилу площину. Головний кінець тракційного щита
закріплюють, а ножний залишають вільним. Це дає можливість у процесі
лікування змінити кут нахилу щита і тулуба. Витягнення поперечно-крижового
відділу хребта проводять з попередньою фіксацією нижньої половини грудної
клітини спеціальним ліфом, що прикріплюється до скоб у головного кінця щита.
На таз хворого надівають напівкорсет, до якого через систему блоків підвішують
вантаж. Вода не має покривати груди хворого. Масу гніту протягом однієї
процедури поступово збільшують від 5 (4-5 хвилин) до 10-15 кг і так само
поступово знижують до 0. З урахуванням переносності процедури гніт
нарощують до 25-30 кг. Після процедури хворий 1-1,5 години відпочиває на
жорсткій кушетці з підведеним узголів’ям.
Витягнення поперечного відділу хребта, за Б.В.Кисельовим, може
здійснюватися шляхом провисання тіла в звичайних ваннах. Плечовий пояс
хворого фіксують у ванні за допомогою кронштейна, а ноги в ділянці
гомілковостопних суглобів за допомогою манжет і бинта фіксують у
протилежного ножного торця ванни. Хворий при цьому не має торкатися дна
ванни. Відтак середня частина тулуба провисає, зумовлюючи розтягнення в
поперечному відділі хребта.
Витягнення хребта, за Пушкаревою-Воздвіженською, поєднує в собі
елементи провисання і дозованого навантаження у воді ванни. Відбувається
розтягнення поперечного відділу хребта в протилежних напрямах за допомогою
двох корсетів з щільної тканини, накладених на грудний відділ і ділянку таза.
Процедуру проводять у ванні розміром 200х65х70 см. Навантаження здійснюють
за допомогою спеціального автоматичного гідравлічного апарата, що забезпечує

поступове збільшення і зменшення навантаження. Витягнення починають з
навантаження 10 кг (2-3 процедури), поступово збільшуючи його на 2-5 кг.
За необхідності витягнення шийного відділу хребта голову хворого
фіксують петлею Гліссона. При цьому застосовують менший вантаж і зменшують
тривалість процедури. На першій процедурі використовують вантаж 5 кг, в
подальшому з кожною процедурою його збільшують і доводять до 12-15 кг.
Співробітники
Центрального
НДІ
курортології
і
фізіотерапії
А.А.Пушкарева і В.С.Воздвіженська запропонували поєднувати витягнення за
Б.В.Кисельовим з дозованим навантаженням (від 5-10 до 25-30 кг).
Горизонтальне витягнення хребта у ванні, за Т.В.Олефіренко, виконується
за допомогою двох корсетів із щільної тканини таким чином: одним корсетом
фіксують грудний відділ хребта, другий закріплюють на тазовій ділянці та
з’єднують з гідравлічним апаратом або системою блоків, до яких прикріплені
вантажі (10-30 кг). Підводне витягнення хребта можна провести в прісній воді,
радонових, хлоридно-натрієвих, сірководневих, скипидарних ваннах.
ДОЗУВАННЯ. При витягненні, за Моллу-Бюшельбергером, підвішують
гніт, що поступово нарощується під час одноразової процедури (від 2-5 до 8-10
кг) і в процесі курсу лікування (від 2-5 до 20-25 кг). Тривалість процедури 20-40
хвилин. Курс лікування – 10-15 процедур через день або чотири рази на тиждень.
При витягненні, за В.А. Лісуновим, масу гніту протягом однієї процедури
поступово збільшують від 5 до 10-15 кг (до 4-5 процедури доводять до 25-30 кг) і
так само поступово меньшують до 0. Тривалість процедури – 20-40 хвилин. Курс
лікування – 10-15 процедур через день або чотири рази на тиждень.
За наявності болів використовують щадну методику за В.Б. Кисельовим
(через день, спочатку по 5, потім по 10 хвилин). Після зменшення болів
застосовують витягнення за інтенсивною методикою (щодня або через день по 15
хвилин). На курс лікування 12-20 процедур.
Курс лікування при горизонтальному витягненні за В.Т.Олефіренко – 10-15
процедур через день або два рази на тиждень. При витягненні шийного відділу
хребта початковий вантаж 5 кг і поступово його призначають 12-15 кг, тривалість
процедури – 8-10 хвилин, потім – до 12-15 хвилин. На курс лікування до 10-12
процедур.
ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ РЕЦЕПТ
Діагноз. Підгострий дискогенний радикуліт попереково-крижового
відділу хребта.
Rp: Витягнення хребта у вертикальній ванні-басейні, 15 хвилин, №7 через
день.
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 38 років з діагнозом остеохондроз грудного відділу хребта
призначений масаж спини.
Які стани можуть бути протипоказанням до призначення цієї процедури?

А. Пневмосклероз.
Б. Бронхіальна астма.
В. ОРВІ.
Г. Хронічний гайморит.
Д. Хронічний гастрит.

Задача 2
Хворому 42 років з хронічною люмбалгією призначена мануальна терапія.
Що є основним прийомом мануальної терапії?
А. Мобілізація.
Б. Маніпуляція.
В. Релаксація.
Г. Активне напруження.
Д. Пасивне розтягнення.
Задача 3
Хворій 32 років з діагнозом хронічний двобічний аднексит, безплідність-1
призначено ультразвук.
Яка техніка відпускання процедури в данному випадку?
А. Контактно на шкіру.
Б. Крізь контактне середовище (мазь, гель, воду).
В. З повітряним зазором 2-3 мм.
Г. Крізь суху гідрофільну прокладку.
Д. Крізь вологу гідрофільну прокладку.
Задача 4
Хворому 40 років з підгострим дискогенним радикулітом поперековокрижового відділу хребта призначене підводне витягнення хребта.
Який основний принцип витягнення використовується при цьому?
А. Розтягнення хребта за різними напрямами.
Б. Розтягнення хребта за краніально-сакральною віссю.
В. Латеральне розтягнення хребта.
Г. Розтягнення хребта за сагітальною віссю.
Д. Ротаційне розтягнення.

